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ESL Observatorijs
apvieno ekspertus no pašreizējiem 30
Eiropas valstīs (ES dalībvalstīm,
kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm). Tos
ieceļ Eiropas Sieviešu lobija nacionālie
koordinatori (nevalstiska organizācija vai
to apvienība).

Latvijas koordinators - Latvijas Sieviešu
organizāciju sadarbības tīkls






no 24.09.2003 neformāla organizāciju
apvienība, ko vada Resursu centrs “Marta”
reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 06.10.2008
apvieno 36 organizācijas
http://www.sieviesusadarbiba.lv
Nacionālais Observatorijs tiek veidots un
sadarbojas ar visām organizācijām, kas par
savu mērķi uzskata vardarbības mazināšanu

ESL Observatorija uzdevumi
■ uzrāda

kritiskās un aktuālās problēmas par visa veida vardarbību pret
sievietēm
■ iestājas par politikas veidošanu vardarbības novēršanai un vardarbībā
cietušu sieviešu aprūpes un atbalstīšanas pakalpojumu attīstīšanu
■ veido un stiprina starptautisko un nacionālos organizāciju tīklus vardarbības
pret sievietēm novēršanai
■ veicina vardarbības pret sievietēm kā aktuāla fenomena visaptverošu
atklāšanu
■ kritiski novērtē saistību īstenošanu vardarbības pret sievietēm novēršanā
vietējā, valsts un Eiropas līmenī, apzinot sasniegumus un neveiksmes, kā
arī publicē attiecīgos datus
■ organizē kampaņas starptautiskā, Eiropas un valstu līmenī, veicinot
neiecietību pret vardarbību pret sievietēm
http://ewlcentreonviolence.org
About > The EWL European Observatory against Violence against Women

Barometrs – ESL Centra pret
vardarbību instruments




tiesību aktu un pasākumu vardarbības pret sievietēm
novēršanai un mazināšanai novērtēšana
vardarbībā cietušo sieviešu aizsargāšanas novērtēšana
mērķi:
parādīt aktuālo situāciju,
veicināt progresu vardarbības novēršanā
atklāt pamatojumu
tiesību aktu uzlabošanas nepieciešamībai
 resursu piešķiršanai


Nacionālais Rīcības Plāns par
vardarbību pret sievietēm
France – Serbia – Spain – Sweden
Ietver visas vardarbības pret sievietēm formas un dzimumlīdztiesību kopumā,
fokusējoties uz dzimumu perspektīvu
 Iceland – Ireland – Lithuania – Turkey – UK
Ietver specifiskas vardarbības pret sievietēm formas, fokusējoties uz dzimumu
perspektīvu
 Finland – Germany – Greece – Hungary
Ietver visas vardarbības pret sievietēm formas un dzimumlīdztiesību kopumā,
bez dzimumu perspektīvas (“akls pret dzimumu”)
 Belgium – Bulgaria – Croatia – Cyprus – Czech Republic – Denmark –
Estonia – Latvia – Luxembourg – Malta – Poland – Portugal – Romania
– Slovakia – Slovenia – Ukraine
Ietver specifiskas vardarbības pret sievietēm formas, bez dzimumu
perspektīvas (“akls pret dzimumu”)
 Austria – Itali
Nav Nacionālā Rīcības Plāna


NVO apmierinātība ar
konsultācijām par NRP







Denmark Ļoti apmierināti
Bulgaria – Iceland – Ireland – Malta – Slovenia –
Spain – Ukraine Daļēji apmierināti
Austria – Finland – Germany – Greece – Lithuania –
Luxembourg – Serbia Neitrāli
Belgium – Cyprus – Czech Republic – France –
Hungary – Italy – Latvia – Portugal – Romania –
Turkey – UK
Daļēji neapmierināti
Croatia – Estonia – Poland – Slovakia – Sweden
Neapmierināti

National Action Plan(s) on violence
against women

NGO satisfaction on their
consultation
"Consultations between government

Action Plan to implement State Family
Policy (2004-2013)
→ gender blind
State Programme for the elimination
of domestic violence (2008-2011)
→ gender blind
National Program to Combat Human
Trafficking (2009-2013)
→ gender blind
Programme on Promotion of Gender
Equality (2007-2010)
→gender blind

and NGOs pass, but unfortunately there
are consultations on some separate
aspects of family or domestic violence.
There are invitations to discuss
trafficking issues once or twice per year
from the Ministry of Interior. But it is
more like a show on cooperation but not
a real cooperation where our point is
taken into account in the very practical
way. Latvia still doesn’t have systemic
approach to elimination of violence
against women and it does not see
many forms of violence against women
as violence against women."

NGO assessment of the implementation of the NAP(s)
Budgets are specified, ministries are the implementing bodies and have to
produce annual reports.

Aptauja par uzskatiem par
vardarbību 2010.g. pavasarī
ES 98% iedzīvotāju tagad ir informēti
par vardarbību ģimenē
 Latvijā saņem informāciju no


TV/prese/radio/draugi/ģimene/grāmatas/kolēģi/internets/kino/skola
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Aptauja par uzskatiem par
vardarbību 2010.g. pavasarī


zin par sievieti, kas cietusi no vardarbības
ģimenē un savā draugu lokā ES 21%
 Latvijā 39%
dzīvesvietas teritorijā vai kaimiņos ES 21%
 Latvijā 47%



pazīst vīrieti, kas bijis vardarbīgs
ģimenes un draugu vidū 21%, dzīvesvietas
teritorijā vai kaimiņos 18% (Latvijā 39%)

 ES

Aptauja par uzskatiem par
vardarbību 2010.g. pavasarī
uzskati par vardarbības pieļaušanu (Latvijā)
nepieļaujama, sodāma vienmēr pēc likuma
66%
(viszemāk ES)
nepieļaujama, bet ne vienmēr sodāma
29%
(2. augstākais rādītājs pēc somiem)
kopā – nepieļaujama
95%
(vidējs rādītājs ES)
dažos apstākļos akceptējama (pieņemama)
4%
(2. augstākais pēc beļģiem)
vienmēr pieļaujama
nezinu
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