Diskusija "Eiropas jaunie uzdevumi - sievietēm"!
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs sadarbībā ar
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu un Sieviešu Tiesību institūtu
aicina piedalīties diskusijā par sociālās atstumtības mazināšanu un nabadzības izskaušanu
šī gada 2010. gada 5. martā, plkst. 15.00,
Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā, Rīgā.
2010.gads Eiropā ir pasludināts par sociālās atstumtības un nabadzības mazināšanas gadu. Latvija ir to Eiropas
valstu vidū, kuru ekonomiskā krīze skārusi vissmagāk — pieaugošs bezdarbs un sociālās problēmas skar daudzas
ăimenes. Saasinoties sociālekonomiskai situācijai valstī, pieaug spriedze cilvēciskās attiecībās, kas noved pie
agresijas izpausmēm, tai skaitā pieaugošas vardarbības pret sievietēm un vardarbības ăimenēs. Lai risinātu šo
saasināto problēmu, tiks veidota diskusija. Diskusijas vadīs Inga Latkovska, Latvijas sabiedrisko attiecību kompāniju
asociācijas vadītāja.
15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Lisabonas līgums — kā jaunās institucionālās izmaiĦas sniedz iespējas sociālās atstumtības
mazināšanai un sieviešu līdztiesības veicināšanai:
•

Tatjana Ždanoka, Eiropas Parlamenta deputāte

•

Spānijas Karalistes vēstniecības Latvijā Pirmais padomnieks Bernardo Lopess Lopess - Rioss
(Bernardo López López – Ríos) — Situācija Spānijā saistībā ar nabadzības apkarošanu un
dzimumu līdztiesību un tās atspoguĜojums Spānijas prezidentūras prioritātēs

•

Iveta Šulca, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja

•

Iveta Ėelpe, EP Informācijas biroja Preses nodaĜas vadītāja

CīĦa pret nabadzību un vardarbības pret sievietēm novēršana Latvijā.
•

jurists Juris Dilba, Resursu centra sievietēm „Marta" vardarbības ăimenē projektu vadītājs

•

Gunta Kelle, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla Valdes
priekšsēdētājas vietniece

Diskusijā paustās nostājas un aicinājumi tiks apkopoti un iesniegti Latvijas Ministru prezidentam Valdim
Dombrovskim.

Patiesā cieĦā,

Māris GraudiĦš
Eiropas Parlamenta
Informācijas biroja vadītājs

Inete Ielīte
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla
Valdes priekšsēdētāja

________________________________________________________________________________________________
Aspazijas bulvāris 28, LV–1050 Rīga
Tālr.: (+371) 6708 5434
Fax: (+371) 6708 5448

Informācija uzziĦai:
Eiropas Parlaments šī gada 10.februārī pieĦemtajā rezolūcijā prasa Eiropu spert pārliecinošākus soĜus
vardarbības pret sievietēm mazināšanā un aicina Eiropas Komisiju sākt gatavot visaptverošu direktīvu
par šo jautājumu. Deputāti atgādina, ka Eiropas Savienībā 20%–25% sieviešu cieš no fiziskas
vardarbības un vairāk nekā 10% ir seksuālas vardarbības upuri.
Spānija, kas ir ES prezidējošā valsts, vardarbības pret sievietēm novēršanu ir pasludinājusi par vienu no
prezidentūras prioritātēm.
Līdz ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos arī šajā kontekstā paveras jaunas iespējas. Diskusijā meklēsim
atbildes un skaidrojumus, kā izmantot jaunās iespējas, mazināt sociālo atstumtību un izskaust nabadzību,
jo, pieaugot sociālai un ekonomiskai spriedzei, diemžēl pieaug arī pret sievietēm vērstās vardarbības
gadījumu skaits.
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