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Apmācības dalībnieces iepazīstas un dalās ar idejām nepieciešamajām
interešu aizstāvības aktivitātēm katras vietējā kopienā.

SIEVIETES – LĪDERES UN POLITIĶES

KIRGIZSTĀNA
TADŽIKISTĀNA

Šobrīd sieviešu līdzdalība demokrātiskajos un publiskās pārvaldes procesos Kirgizstānā un Tadžikistānā
ir ļoti ierobežota dažādu sociālu, ekonomisku un kultūras iemeslu dēļ. Kirgizstānā pat par spīti 30% kvotu sistēmai sieviešu līdzdalība politiskajos procesos
samazinās, un valdībā ir vien 23 sievietes (19,2%),
kas ir 96. vieta pasaulē pēc šī rādītāja. Arī pilsoniskās sabiedrības aktivitāte ir ierobežota, jo cilvēkiem
trūkst pieredzes, zināšanu un resursu. Lai gan Kirgizstāna un Tadžikistāna ir ANO konvenciju par sieviešu
un bērnu tiesību aizsardzību dalībvalstis un salīdzinoši nesen notikuši progresīvi uzlabojumi vietējās likumdošanas jomā, šo valstu sabiedrībās aizvien ir izplatīta
diskriminācija, nereti arī vardarbība – tur pastāv līgavu zagšana, agrīnas laulības, vardarbība ģimenē u.tml.
Savā projektā stiprinājām sieviešu politiķu un sieviešu
līderu spēju iesaistīties demokrātiskajos un publiskās
pārvaldes procesos, kā arī atbalstījām nevalstiskās organizācijas, kuru darbs saistīts ar dzimumu līdztiesību.
Tika noorganizēta divu dienu praktiskā apmācība katrā no valstīm. Tadžikistānā tajā piedalījās 18 līderes,
savukārt Kirgizstānā – 27 politiķes. Apmācībā viņas
guva nepieciešamās argumentācijas, komunikācijas
un prezentācijas prasmes.

Latvija ir tik izaugusi, ka spēj
sniegt palīdzību citiem. Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas
finansētajā un “Centra
MARTA” lieliskās komandas
organizētajā braucienā
Tadžikistānā un Kirgizstānā
ļoti tika gaidīta un novērtēta
mūsu iedvesma, zināšanas un
spēja pārliecināt, ka pat mazas
pārmaiņas ir pašu rokās.
1990. gadu sākumā strādāju kā
tulks zviedru organizācijām,
kas palīdzēja mums. Tagad
varu palīdzēt tur, kur mūs tik
ļoti gaida.
— LOLITA ČIGĀNE

Sievietes politiķes Kirgizstānā izveidoja individuālus
kampaņu plānus, kā arī īstenoja dažādus interaktīvus uzdevumus, piemēram, devās ielās aptaujāt
savus potenciālos vēlētājus par to, kādas tēmas,
viņuprāt, kandidātēm vajadzētu izvirzīt par prioritātēm. Aktivitāšu dalībnieces izzināja finanšu piesaisti
un pārvaldību, virzot interešu aizstāvību vai politisko karjeru. Tāpat tika izveidots neformāls sieviešu
savstarpējās sadarbības tīkls, kurā iesaistījās pārstāves no NVO, valsts un pašvaldību sektora. Tas
veicināja dzimumu līdztiesības jautājumu aktualizēšanu un sieviešu iespējām labvēlīgu politisko lēmumu pieņemšanu. Sadarbības tīkla veidošanas darbnīcu pārstāvji nāca klajā ar konkrētām iniciatīvām,
ko plāno īstenot sieviešu interešu aizstāvībai un politisko procesu virzīšanai.
2020. gada vēlēšanām Kirgizstānā sākts darbs pie
pirmsvēlēšanu kampaņas “Balso par sievieti”, lai atbalstītu sieviešu līdzdalību demokrātiskajos un publiskās pārvaldes procesos. Latvijas ekspertes ne tikai dalījās ar veiksmīgiem balsošanas kampaņas
piemēriem, kuros vēlētāji aicināti izvēlēties politiķes
sievietes, bet arī kopā ar vietējo partnerorganizāciju fondu “DIA” radīja idejas Kirgizstānas kampaņas
saturam, finansēšanas veidiem, vietējo pašvaldības
līmeņa organizāciju iesaistei.

Darbnīca sadarbības tīklu veidošanai starp aktīvistēm un politiķēm,
pašvaldību un NVO pārstāvjiem NVO darba kapacitātes celšanai –
sadarbības projektu ideju veidošana.

Ilgtermiņā paredzams, ka lielāks sieviešu īpatsvars
publiskajā pārvaldē nodrošinās tāda tiesiskā
regulējuma un politisko lēmumu pieņemšanu, kas
atzīs minēto diskriminējošo un vardarbīgo prakšu
problemātiku un efektīvāk nodrošinās šo jautājumu
risināšanu.

Apmācības dalībnieces prezentē savu skatījumu uz to, kāda ir
veiksmīga sieviete politiķe, salīdzina šos priekšstatus ar priekšstatiem
par veiksmīgu politiķi vīrieti.
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Attīstības sadarbības stāstus sagatavojusi Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Fotoattēli no projektu īstenotāju personīgā arhīva un Pixabay.com.

