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https://www.facebook.com/SieviesuStendaps
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Džemma
Sudraba,

“Ir lieliski redzēt, ka mūsu
publikā un dalībnieču
vidū ir arvien vairāk jaunu
sieviešu, redzēt, ka viņas
nepieņem tradicionālās un
konservatīvās vērtības kā
pašsaprotamas, ka viņas
vairs neakceptē notiekošās
nejēdzības. Tās ir izmaiņas,
ko es vēlos redzēt.”
- DŽEMMA SUDRABA

DZIMUMU
LĪDZTIESĪBA

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.

Latvija ir maza valsts, tādēļ, nodarbojoties ar kādu jautājumu, ir
liela iespēja, ka ir vēl kādi pazīstami
cilvēki, kas ar to saistīti. Tieši tā notika ar Džemmu. Uzzinot par minēto
projektu, tas viņu uzreiz ieinteresēja,
un viņa nolēma atbalstīt ideju un dot
savu pienesumu tās realizēšanā un
paplašināšanā. Tā sākās Sieviešu stendaps [Women Standup]!
Pateicoties šim projektam, aizvien
lielāka Latvijas sieviešu grupa sāka

tikties divas reizes nedēļā, lai iemācītos pastāstīt savus stāstus. Galvenais
šajā pasākumā ir tēlošanas tehnikas
apgūšana, taču atšķirība ir tā, ka lielākajā daļā gadījumu aktrises tēlo izdomātas lomas, bet šīs sievietes uz
skatuves pasniedz savus personiskos
stāstus.
Džemma uzskata, ka ar šīm aktivitātēm mainās sieviešu priekšstats
pašām par sevi, padarot viņas pašpārliecinātākas un sekmējot labāku savas
vērtības apziņu. Sieviešu stendapa
mērķis ir divējāds: no vienas puses,
tiek paaugstināta sievietes apziņa, no
otras, sabiedrība uzzina, ko nozīmē
būt sievietei šodien Latvijā, ņemot
vērā gan sarežģījumus, gan patīkamās
lietas.
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