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“Ir lieliski redzēt, ka mūsu
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Stāsts, ko mums izstāstīja DŽEMMA, sākās 2014. gada
8. martā, kad latviešu dzejniece Inga Gaile nolēma pārveidot savu maldīgo priekšstatu par iniciatīvu trūkumu Sieviešu
dienā par kaut ko noderīgu. 8. marts viņai bija nozīmīga diena, lai atcerētos sociālos, ekonomiskos un politiskos sasniegumus, diskrimināciju un vardarbību, kam sievietes tikušas
un vēl joprojām tiek pakļautas visdažādākajās vietās pasaulē.
Tā bija diena, kad sievietēm bija jāceļas kājās! Tā viņa nolēma
organizēt kaut ko pati, lai padarītu šo dienu vēl īpašāku un
nozīmīgāku. Viņa organizēja pasākumu, kurā piecas sievietes
kāpa uz skatuves un vienkārši izstāstīja savus stāstus – brīvi, bez nekāda īpaša iemesla vai mērķa. Pasākumā piedalījās
daudz cilvēku, un uzvedums guva lielu atzinību.
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

5. MĒRĶIS: Dzimumu līdztiesība

https://www.facebook.com/SieviesuStendaps
https://twitter.com/PapardesZieds,
http://papardeszieds.lv/en/

