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KAS IR RED:GLOW?

Red:GLOW ir tīkls, kas pēta mijiedarbību starp dzimumu, līderību, pilsonību un jaunu 
sieviešu aktivitātēm, attīstot jaunatnes darba labo praksi.

Red:GLOW sastāv no 7 partner-organizācijām no 6 Eiropas valstīm, kas katra apvieno 
vērienīgu pieredzi jaunu sieviešu atbalstā, tai skaitā migrantes, minoritātes un 
nelabvēlīgu apstākļu skartas sievietes. Red:GLOW angļu valodā nozīmē Dzimums 
(Gender), Līderība (Leadership), Sasniedzamība (Outreach) un Darbs (Work), bet 
“Red” spāņu valodā nozīmē “tīkls”.

Mūsu pētījums ir atklājis, ka šobrīd neeksistē līdzīgs tīkls Eiropā, kur organizācijas un 
jaunatnes darbinieki strādātu ar jaunām sievietēm, dalītos idejās, mācībās un labajā 
praksē. Finansējums, ko saņēmām no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, 
mums ļauj izpētīt, kā šis tīkls varētu kļūt efektīvs, lai iedrošinātu jaunas sievietes būt 
līderēm un aktīvām pilsonēm. 

Mēs redzam ļoti daudzus konfliktējošus pierādījumus par šo situāciju, cerības, 
sapņus un iespējas jaunām sievietēm Eiropā. Sievietes bieži vien ir veiksmīgākas 
mācībās, tomēr ļoti ātri tiek pārspētas darba tirgū un līderībā, kā piemēram, politikā. 
Dažas migrantu grupas tiek atbalstītas, kamēr citas sastopas ar vairākiem šķēršļiem 
nodarbinātībā un gaida, kad viņu balsis tiks uzklausītas no lēmumu pieņēmēju puses.

Ar mūsu tīkla palīdzību, mēs aizrautīgi cenšamies noskaidrot, kādi ir galvenie 
izaicinājumi un kā mēs tos varētu pārvarēt. Iespējas nenozīmē vien labu algu un 
tās paaugstinājumu, bet arī tādas vides veidošanu, kur visiem ir iespējas augt un 
attīstīties. Iespējas nenozīmē vien darba iespējas, bet gan cilvēku iesaistīšanu 
ikdienas veidošanā un zināšanas, kā tikt sadzirdētiem kā pilsoņiem. Ko nozīmē 
pilsonība jaunām sievietēm un kā viņas to izpauž? Kā šīs idejas savā starpā 
mijiedarbojas un krustojas?

Red:GLOW ir tīkls, kas izpētīs mijiedarbību starp dzimumu, līderību visās dzīves 
jomās, jaunu sieviešu sasniedzamību un darba tirgu. Kā mēs varam pārliecināties 
par to, lai katrai jaunai sievietei Eiropā būtu iespēja atrast piepildījumu? Šis ir ļoti 
ambiciozs mērķis un mēs centīsimies pamazām to sasniegt.
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METODOLOĢIJA

Red: GLOW projekta aktivitātēs visā Eiropā ir iesaistījušās vairāk nekā 100 sievietes 
jaunatnes darbinieces un x jaunas sievietes, un viņu zināšanas ir atspoguļota šajā 
ziņojumā. Pārskata sagatavošana sākās ar vidusposma sanāksmi, kurā tika apspriesti 
sākotnējie panākumi un izaicinājumi. Tas nodrošināja atspēriena punktu pieredzes, 
gadījumu izpētes un ieteikumu apkopošanai no 6 Eiropas valstīm. Pēc konsultācija 
procesa ziņojuma projekts tika sastādīts un izplatīts, lai iegūtu Red: GLOW konsorcija 
atsauksmes. Tekstā izmantotie citāti ir no intervijām un personu vārdi ir mainīti, lai 
aizsargātu identitāti. 

Šis ziņojums ir balstīts uz jaunu sieviešu veiktajiem pētījumiem. Lai tas būtu 
iespējams, viņas saņēma atbalstu, veidojot savas prasmes, balstoties uz pētījumiem 
un analīzi, kā arī intervējot, kā arī ieskatu politikas veidošanā.
 
Pievienotā vērtība, ko šis ziņojums dod ir ieskats, paraugprakse, pārdomas un 
gadījumu izpēte no šādām Eiropas nevalstiskajām organizācijām:
1. Porta Nevia- Fondazione Rui - Itālija
2. Fundacjia Sursum- Slovēnija
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką- Polija (ziņojuma līderi)
4. Kultūras un Izglītības biedrība - Latvija
5. The Baytree Centre – Apvienotā Karaliste
6. Fundacion Canfranc – Spānija
7. WONDER Foundation – Apvienotā Karaliste

Piezīme par ‘Eiropu’. Kad šis projekts tika konceptualizēts, Apvienotā Karaliste 
joprojām bija Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Ja vien nav norādīts citādi, visā 
šajā ziņojumā, kad tiek lietota Eiropa tiek atsauktos uz ES dalībvalstīm + Apvienoto 
Karalisti. 

IEVADS

Debates par to, vai sievietes un meitenes ir sasniegušas vienlīdzību, joprojām notiek 
parlamentos un mājās. Lai gan cilvēki strīdas par eksāmenu rezultātiem pēc dzimuma 
un vai sievietes dabiski atpaliek karjerā, kad viņām ir bērni, sapratne par dzimumu 
līdztiesības un dzimumu vienlīdzības atšķirību joprojām ir maza. Sievietes cīnās, 
lai tiktu uz priekšu vidē, kuru tradicionāli ir izstrādājuši vīrieši. Vīrieši vēl nesen ir 
veidojuši lielāko daļu ierēdņu, joprojām vada lielāko biznesu un joprojām tiek ievēlēti 
valsts amatā. Vietas, kur mēs veidojam sociālos tīklus un kā mēs tos veidojam, bieži 
vien ir ļoti atšķirīgas atkarībā no dzimuma, ar dzimumu segregāciju sociālajās telpās, 
un vīrieši neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav tēvi, uzskata, ka šī socializēšanās ir viņu 
karjeras būtiska sastāvdaļa, savukārt sievietes, īpaši tās, kurām ir bērni, sociālā tīkla 
veidošanu redz tikai kā papildus iespēju. Darba un dzīves līdzsvars starp vīriešiem un 
sievietēm nozīmē ko citu. Tas nozīmē, ka sistēmas, kā uzkāpt pa šīm kāpnēm un kā 
atrasties ietekmes pozīcijās nav taisnīgas. Kā to risināt?

Dažas jaunas sievietes ir nelabvēlīgākā situācijā nekā citas, un šī ideja par 
krustošanos vai vairākiem trūkumiem dažās Eiropas valstīs tiek izprasta vairāk nekā 
citas. ES, kuras juridiskajā pētījumā par starpnozaru diskrimināciju ES dzimumu 
līdztiesības un nediskriminācijas likumos ir teikts1:

1. Union, P.O. of the E. (2016). Intersectional discrimination in EU gender equality and non-
discrimination law. [online] op.europa.eu. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f.

Arvien vairāk tiek atzīts, ka diskriminācija var notikt vairāk nekā viena 
iemesla dēļ. Persona, kas tiek diskriminēta rases dēļ, var arī cieš no 
diskriminācijas dzimuma, dzimumorientācijas, reliģijas vai pārliecības, 
vecuma vai invaliditātes dēļ. Šāda diskriminācija var radīt kumulatīvu 
neizdevīgumu. Tādējādi etnisko minoritāšu sievietes, vecākas sievietes, 
melnādainas sievietes un sievietes invalīdes ir vienas no nelabvēlīgākajām 
grupām daudzās ES dalībvalstīs. Līdzīgu kumulatīvo trūkumu piedzīvo 
geju vai lesbiešu etnisko minoritāšu pārstāvji; invalīdi melnādainie; 
mazākumtautību locekļi vai vecāki invalīdi. Ziņojums sākas, īsi nosakot tā 
noteikumus un izklāstot problēmas, kuras mērķis ir risināt krustošanās 
jēdziens. Ir vairāki dažādi veidi, kā konceptualizēt diskrimināciju, ja 
tā notiek uz vairāk nekā viena pamata. Tādi termini kā “daudzkārtēja 
diskriminācija”, “kumulatīvā diskriminācija”, “salikta diskriminācija”, 
“kombinētā diskriminācija” un “krustojošā diskriminācija” bieži tiek lietoti 
savstarpēji aizstājami, kaut arī tiem varētu būt smalki atšķirīga nozīme. 
Tiesību sistēmās vai literatūrā nav vienotas terminoloģijas. Tomēr parasti 
ir trīs galvenie veidi, kā šāda diskriminācija var izpausties. Pirmais ir 
gadījums, kad persona atsevišķos gadījumos cieš no diskriminācijas 
dažādu iemeslu dēļ. Šajā ziņojumā šāda veida diskriminācija tiks saukta 
par “secīgu daudzkārtēju diskrimināciju”. Otrā izpausme notiek, ja 
persona tiek diskriminēta vienā un tajā pašā gadījumā, bet divos dažādos 
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veidos. Piemēram, geju sieviete varētu apgalvot, ka uz viņu attiecas 
uzmākšanās gan tāpēc, ka viņa ir sieviete, gan tāpēc, ka ir gejs. Šādu 
diskrimināciju var teikt par “piedevu”, jo katru diskriminācijas veidu var 
pierādīt neatkarīgi. Šajā ziņojumā šāda veida diskriminācija tiks saukta 
par “piedevu daudzkārtēju diskrimināciju”. Trešā izpausme tomēr ir 
citā secībā, jo diskriminācija nenozīmē tikai divu diskriminācijas avotu 
pievienošanu; rezultāts ir kvalitatīvi atšķirīgs vai, kā Crenshaw to izsaka, 
„sinerģisks” . Piemēram, melnādainas sievietes var izjust diskrimināciju, 
kas kvalitatīvi atšķiras no baltādainām sievietēm, vai melnādainiem 
vīriešiem. Melnādainām sievietēm ir līdzīga pieredze kā baltādainajām 
sievietēm un melnādainiem vīriešiem, taču tā atšķiras svarīgos aspektos. 
Tādējādi, lai gan baltās sievietes var kļūt par dzimumu diskriminācijas 
upuriem, viņas var būt arī rasisma ieguvējas un pat rasisma radītājas. 
Un otrādi, melnādainie vīrieši var piedzīvot rasismu, bet viņi ir seksisma 
labuma guvēji un vainīgie.

Red: GLOW projekts ir mēģinājis risināt problēmas, ar kurām saskaras jaunas 
sievietes, lai viņas varētu uzplaukt darbā strādājot ar jaunatni, un lai caur šo 
objektīvu viņas saprastu, kā var izprast un risināt krustojošos jautājumus, kas 
ietekmē jaunu sieviešu spēju uzplaukt kā pieaugušām. Piedāvājot šo projektu 6 
Eiropas valstīs (Apvienotajā Karalistē, Itālijā, Spānijā, Latvijā, Polijā un Slovēnijā), 
mēs esam guvuši ieskatu problēmās, ar kurām jaunietes Eiropā sastopas kopīgi, 
neskatoties uz šķēršļiem un aizspriedumiem, ar kuriem jaunieši katrā valstī saskaras 
citādāk. Šajā raksts dod ieskatu no jaunatnes darbiniekiem, kuri pēdējos divos 
gados ir strādājuši ar jaunām sievietēm projekta Red: GLOW ietvaros, un no pašām 
jaunietēm, kuras ir piedalījušās.

Mēs esam identificējuši vairākas problēmas, kurām bija kopīgas jaunajām sievietēm 
mūsu projektu ietvaros. Tās ir - zema pārliecība, bailes no neveiksmes, izpratnes 
trūkums par karjeras iespējām un darba devēju cerības, kā arī zema izpratne par 
viņu kā pilsoņu tiesībām vai pienākumiem un kā tas varētu ietekmēt spēku, kas 
viņām ir jāiegūst lai veidotu pārmaiņas. Lai gan šīs problēmas noteikti ir padziļinātas 
tām jaunajām sievietēm, kurām ir vairāki trūkumi, šīs problēmas ļoti rezonē pat 
vidusšķiras jauniešu vidū no izglītotām ģimenēm ar vecākiem, kurām ir pietiekami 
resursi. Tas liek domāt, ka jaunām sievietēm nav adekvāta atbalsta, informācijas vai 
izglītības.

Šajā ziņojumā šīs tēmas ir izpētītas 3 sadaļās:
1. Pārskats par situāciju jauno sieviešu vidū Eiropā
2. Jaunu sieviešu līderības veidošana darbā un kā pilsoņiem: tas, ko esam 

iemācījušies
3. Politikas ieteikumi, lai attīstītu jaunu sieviešu vadību

Aizsākumos Red: GLOW nosaukumā – GLOW apzīmēja dzimumu (Gender), līderību 
(Leadership), informētību (Outreach) un darbu (Work). Jaunatnes darbinieki un 
organizācijas strādāja kopā, lai vēl vairāk attīstītu izpratni par izaicinājumiem, ar 
kuriem saskaras jaunas sievietes, un to, kā mūsu darbs tos risina. Mēs nācām klajā ar 
šo diagrammu:

Tālāk sniegtajā pētījumā redzēsiet, jaunām sievietēm Eiropā skolā klājas labi. Faktiski 
eksāmenu rezultātos viņas visbiežāk pārspēj savus vīriešu vecuma draugus.

GLOW KONCEPCIJA

ASPIRĀCIJA:
PILSONĪBA

• Jaunieši nav solidāri, 
nedodas balsot utt.

• Sociālā integrācija 
(etniskā, klase, izglītība 
utt.) ir zema

ASPIRĀCIJA:
LABS DARBS

• Jaunieši pāri Eiropa cīnās 
ar to egūt labus darbus

• Jaunas sievietes ir cīnās, 
lai konkurētu ar vīriešiem 
par labāko darbavietas, 
neskatoties uz to, ka tās 
bieži ir labāk izglītota

PLAŠĀKA AINA
• Pilsonības aktivitātes, piemēram, brīvprātīgais darbs, 

veicina prasmju attīstību, kas jauniešus padara 
darbspējīgākus

• Nodarbinoties pienācīgos darbos kā pilsonības akts 
(nodokļu iemaksas, pakalpojumi ar algotu darbu), tas arī:
• Attīsta prasmes kā zināšanas, kuras var izmantot 

pilsonības aktivitātēs
• Dod darbiniekiem iespējas būt labākiem pilsoņiem viņu 

darba vietās, ievērojot taisnīgumu un identificējot rīcību 
netaisnības dēļ

JAUNAS SIEVIETES
• Īpaši, ja tie ir migranti, etniskās minoritātes, no dažām 

reliģijām, ģimenēm ar zemiem ienākumiem utt = 
KRUSTOŠANĀS

• Zems pielāgošanās spēja vai iniciatīva, kas tos novērš 
no iesaistīšanās kā pilsoņiem vai kļūšanas par vēlamu 
strādājošie

• Neapzinoties to, ko viņas vai kas ir spēj

JAUNATNES DARBINIEKS
• Atbalstiet / dot padomu jaunām sievietēm, lai izprastu 

kopainu, izvirzītu mērķus, rīkotos un veidotu sevis 
izzināšanu

• Nodrošiniet prasmju un zināšanu legūšanas iespējas

RED:GLOW KONCEPTS
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Skolas laikā un universitātē jaunietes bieži veic brīvprātīgo darbu. Viņas nodod sevi 
savām kopienām un labiem mērķiem. Viņas iegūst nododamas prasmes, sakarus 
un reālu pieredzi, taču bieži vien viņām nav atbalsta, lai to pārdomātu. Savos CV 
viņas raksta, ka viņām ir pieredze bērnu pieskatīšanā vai koku stādīšanā, bet viņas 
nepārvalda budžetus, neplāno projektus vai neiesaista ieinteresētās puses projektu 
veidošanas procesā. Intervijās ar darba devējiem viņas runā par savu aizraušanos, 
bet ne par prasmēm. Jaunas sievietes izrunā sevi no lomām, neraugoties uz saviem 
sasniegumiem.

Laikā, kad jaunietes pamet universitāti, jauniem vīriešiem vidēji mērot klājas labāk. 
Tālāk ejot lielākajai daļai jaunu vīriešu ar tādiem pašiem rezultātiem ka jaunām 
sievietēm klāsies labāk karjerā, prestižās tikšanās reizēs un vadošos amatos savas 
kopienas ietvaros. Kāpēc tā ir? Vai tāpēc, ka sievietēm ir bērni? Varbūt. Bet ilgi pirms 
grūtniecības un laika, kas sievietes iziet dzemdību atvaļinājuma, viņas jau zaudē.

Daļa no neveiksmēm jaunām sievietēm ir pārliecība. Tik daudzām profesionālām 
sievietēm ir tas, ko mēs saucam par “viltus sindromu”. Neskatoties uz pierādījumiem 
par pretējo, viņas jūtas nespējīgas strādāt un nemeklē paaugstinājumu vai lielāku 
atbildību savā darba vietā. Daļēji tas ir rezultāts sistemātiskai domāšanai, kas ir 
vērsta pret to, kā daudzas sievietes domā un rīkojas. Darba vietas kultūra bieži tiek 
veidota, lai atalgotu individuālās ambīcijas un konkurenci: tradicionāli vīriešu iezīmes. 
Sievietes bieži uzplaukst sadarbības vidē, kur viņas var veicināt viena otras talantus 
un spēlēt saviem spēkiem, lai iegūtu labāku organizācijas rezultātu.

Sievietes bieži iegulda misijās un attiecībās darba vietā, nevis vienkārši amata vai 
algas paaugstināšanai. Tas nozīmē, ka viņas var tikt aizmirstas situācijās, kad ir 
iespēja iegūt paaugstinājumu. Daudzas sievietes neprasa algas paaugstinājumu un 
paaugstināšanu amatā, jo daudzas sievietes neuzskata, ka viņas to būtu pelnījušas. 
Lielākā daļa sieviešu nepretendē uz amata vietām, ja vien nejūt, ka jau tagad var 
paveikt šo darbu perfekti, un vīriešu kārtas priekšnieki to var uztvert kā nespējas 
pazīmi. Kā sievietes mēs neuzskatām sevi par kaut ko, ko vēl neesam sasniegušas un 
nepretendējam uz komandas panākumiem kā savējie, tāpēc tiekam aizmirstas. 

Mēs arī tiekam ignorētas, jo neveidojam pareizās attiecības. Sievietes joprojām tiek 
izslēgtas no vīriešu sociālajām telpām, sporta sarunām un dzērieniem pēc darba, 
kas ved uz saikni ar priekšniekiem un neformālu mentoringu, kas ved uz sociālo 
tīklu veidošanu un attīstību. Kad mēs kļūstam vecākas un izveidojam ģimeni, vīrieši 
to joprojām uztver kā svarīgu sava darba daļu, un sievietes to uzskata par kaut ko 
mazāk svarīgu nekā nokļūšana mājās pie bērniem. Turklāt mentorings nāk par labu 
tām sievietēm, kuras konsultē, dodot viņām iespēju nostiprināt un paplašināt savas 
zināšanas, kā arī labāk pārzināt savas nozares.2

Kādas sekas tam ir ārpus darba? Tā kā sievietēm trūkst pašpārliecinātības un bieži ir 
lēna virzība uz augšu pa karjeras kāpnēm, viņām nav tādu pašu prasību kā vīriešiem 
uz prestižu pilsoņību. Sievietes bieži nav tās personas, kuras cilvēki vēlas iekļaut 
valdēs vai kandidēt kā politiskas kandidātēm. Mums nav sakaru, kas mūs ieteiktu šīm 
pozīcijām, tāpēc šīs lomas nonāk pie citiem cilvēkiem, parasti vīriešiem. Šajā procesā 
tiek zaudētas sieviešu balsis un pieredze.

2. Neal, S. (2013).  Women as Mentors: Does She or Doesn’t She? Development Dimensions 
International Available at: <http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/8574/1/BAI%205.%20TRAN%20
BICH%20LIEU.pdf> .

Tas notiek arī darbavietā. Bieži vien sievietēm nav sakaru, kas ieteiktu viņām 
pieteikties darbā kaut kur, kur viņas nekad nav iedomājušās. Sievietes neiegūst 
prasmes, izmantojot lomas, kas ļauj viņām iegūt paaugstinājumu amatā un lielākus 
panākumus profesionālajā darbā.

Pēc savas pieredzes mēs redzējām, ka laba mentora, skolotāja vai jaunatnes 
darbinieka atbalsts varētu mums palīdzēt pārvarēt šīs lietas. Pārdomāt to, ko mēs 
mācāmies darbavietā, skolā un sabiedrībā, lai mēs varētu pārvarēt savas bailes, 
vienoties par sistēmām un kultūru un maksimāli izmantot mūsu talantus un iespējas.

Jaunām sievietēm ir svarīga loma godīgas un taisnīgākas sabiedrības veidošanā - 
labos darba apstākļos, viesmīlīgā sabiedrībā un objektīvās struktūrās. Tāpēc Red: 
GLOW pastāv. Dot jaunām sievietēm iespēju pārdomāt nododamās prasmes, kuras 
viņas apgūst brīvprātīgā darba laikā, palielināt viņu pašpārliecinātību un palīdzēt 
viņām veidot līderības prasmes ar jaunatnes darbiniekiem.

http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/8574/1/BAI%205.%20TRAN%20BICH%20LIEU.pdf
http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/8574/1/BAI%205.%20TRAN%20BICH%20LIEU.pdf
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ĪSS PĀRSKATS PAR JAUNO 
SIEVIEŠU SITUĀCIJU EIROPĀ

“Lai arī ES ir guvusi panākumus dzimumu līdztiesības jomā, attīstība 
dalībvalstīs ir nevienmērīga. Zviedrija (83,6 punkti) un Dānija (77,5 punkti) 
pastāvīgi ir visvairāk dzimumu līdztiesības sabiedrība. Garākais ceļš ejams 
Grieķijai (51,2 punkti) un Ungārijai (51,9 punkti). Visvairāk ir uzlabojušās 
Itālija un Kipra (+ 13,8 punkti un + 10,4 punkti), savukārt Lietuva ir vienīgā 
valsts, kas kopš 2005. gada nav guvusi panākumus dzimumu līdztiesības 
jomā. Dažās jomās progress ir palēninājies, apstājies vai pat samazinājies. 
Mēs joprojām esam tālu no finiša līnijas.” 

Jaunākais Dzimumu Līdztiesības Indekss, kurā joprojām bija iekļauta Apvienotā 
Karaliste, parādīja, ka ES2 rādītājs 67,4 / 100, kur 100 apzīmē pilnīgu vienlīdzību. 
Ziņojumā teikts, ka:

Zviedrija globāli bieži tiek uzskatīta par vienlīdzības bastionu, taču tas parāda, ka pat 
tur sievietes saskaras ar papildu problēmām un ka dažās Eiropas valstīs dzimumu 
nevienlīdzība joprojām ir ievērojama. Dzimumu Līdztiesības Indeksa ziņojums sniedz 
spēcīgu pierādījumu bāzi, lai izprastu izaicinājumus, ar kuriem jaunām sievietēm 
joprojām ir saskaras vai vēl būs jāturpina saskarties, lai sasniegtu savus mērķus un 
ievērotu vienlīdzību, un mēs iesakām to izmantot kā atskaites punktu.

Jāatzīmē arī tas, ka ES pētījumi norāda, ka COVID-19 ir palielinājusi dzimumu 
nevienlīdzību un nesamērīgi ietekmējusi sievietes un etniskās minoritātes visā 
Eiropā. Jāatzīmē arī, ka ir sagaidāms, ka nevienlīdzības līmenis dažādās Eiropas valstīs 
būs atšķirīgs, jo dzimumu līdztiesības izpausmes ietekmē vietējās kultūras normas un 
politika.

2. European Institute for Gender Equality. (2019). European Union | Index | 2019 | Gender Equality 
Index | European Institute for Gender Equality. [online] Available at: https://eige.europa.eu/
gender-equality-index/2019
3. Countries within the European continent and having provided data for this report. When 
mentioned France, this also includes the French overseas department which are not geographically 
in Europe. 
4. https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/differences_between_15_
years_old_boys_girls/ 

IZGLĪTĪBA Laikā no 2009. līdz 2018. gadam to jauniešu skaits (vecumā no 20 līdz 24 gadiem), 
kuriem ir vismaz vidējā vidējā izglītība, pieauga par 5,5%. Šis lēnais, bet nemainīgais 
pieaugums visā ES (ieskaitot Lielbritāniju)3 nozīmē, ka vairāk nekā 4/5 jauniešu tagad 
pabeidz vidējo izglītību. Tomēr visā ES ir gandrīz 40% atšķirība starp augstāko un 
zemāko reitinga valstu likmēm. Kad jaunieši pabeidz skolu, pastāv dzimumu atšķirība, 
kas dod priekšroku jaunām sievietēm. 2018. gadā 86,1% sieviešu vecumā no 20 līdz 
24 gadiem ir ieguvušas vismaz vidējo izglītību, salīdzinot ar 81% vīriešu tajā pašā 
vecuma grupā, un vairāk jaunu vīriešu ir darba vietā.

Kamēr jaunieši mācās skolā, var novērot arī dzimumu atšķirības4. Visā Eiropā 
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meitenes vienmēr pārspēj lasītprasmi, salīdzinot ar vienaudžiem vīriešiem, savukārt 
zēni matemātikā darbojas vidēji labāk. Relatīvais sniegums prasmju komplektos var 
ietekmēt vēlāku studiju izvēli augstākajā izglītībā, kā rezultātā STEM priekšmetos ir 
mazāk sieviešu, sievietēm izvēloties profesijas izglītībā vai mākslā, kur šie karjeras 
ceļi kļūst feminizēti un veicina dzimumu lomas un aizspriedumus sabiedrībā5. 
Jāatzīmē arī tas, ka meiteņu panākumi skolā ir neskatoties uz to, ka visā Eiropā 1-2 
jaunieši katrā klasē ir jauni aprūpētāji un līdz pat 5 reizēm biežāk ir sievietes.6

Jaunas sievietes augstākajā izglītībā mācās biežāk nekā jauni vīrieši, pēdējās 
desmitgades laikā absolventu skaitam tikai pieaugot. Kopumā līdz 2018. gadam 
augstāko izglītību bija ieguvuši 40,7% personu vecumā no 30 līdz 34 gadiem, un 
augstāka izglītību ieguvušo sieviešu (30–34 gadu vecums) daļa ir augstāka (45,8%) 
nekā tāda paša vecuma vīriešiem (35,7%)7, un lielāks skaits sieviešu nekā vīrieši, kas 
pabeidz universitātes grādus.

Jauniešu (jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem) bezdarba līmenis visos ES izglītības 
līmeņos 2013. gadā sasniedza augstāko līmeni - 18,9%. Mēs sagaidām, ka tas atkal 
būs izaicinājums pēc COVID, un jauniešu bezdarba līmenis visā Lielbritānijā un ES 
pieaugs no 14,9% pirms COVID līmeņa8.

Visā Eiropā jauniešu bezdarba līmenis ir augstāks nekā citās darbaspēka vecuma 
grupās.9 Turklāt tajās ES valstīs, kuras pirms desmit gadiem vissmagāk skārusi finanšu 
krīze, ir visaugstākais jauniešu bezdarba līmenis (piemēram, Grieķijā - 32,3%; Spānijā 
- 26,2%)10. Tas neliecina par vienkāršu un tiešu korelāciju starp ekonomisko krīzi 
un jauniešu bezdarbu šodien. Tā vietā ir jāņem vērā citi mainīgie mērījumi11. Darba 
tirgus politika un demogrāfiskās izmaiņas arī jāuzskata par svarīgiem mainīgiem 
lielumiem. Eiropas Parlaments12 ir paziņojis, ka augstais jauniešu bezdarba līmenis 
ir izskaidrojams arī ar “neatbilstību darba tirgū nepietiekamu prasmju, ierobežotas 
ģeogrāfiskās mobilitātes vai nepietiekamu atalgojuma apstākļu dēļ”. Galvenais 
izaicinājums jaunām sievietēm ar labu akadēmisko līmeni, kuras cenšas turpināt 
gūt panākumus, ienākot darba pasaulē, ir tas, ka darba devēji visā Eiropā jau vairāk 
nekā desmit gadus arvien vairāk uzsver tehnisko prasmju papildināšanu vai pat tās 
vietā zināšanas13. Tomēr jāatzīmē, ka dažādās Eiropas valstīs darba devēju izvirzītās 
prioritārās prasmes atšķiras14.

5. https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/differences_between_15_
years_old_boys_girls/
6. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0352_EN.html?redirect
7. ‘Tertiary education attainment’. Available at https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-
dashboard
8. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200709STO83004/covid-19-
how-the-eu-fights-youth-unemployment
9. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_
statistics#Longer-term_unemployment_trends
10.  Youth unemployment rate by sex, age and educational attainment level: https://appsso.
eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
11. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_
statistics#Recent_developments
12. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_
EN.pdf
13. https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2019.1585420
14. https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2019.1585420

15. https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/motherhood-low-
education-and-migration-are-particular-barriers-work-women
16. https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-report/highlights
17. Young Women’s Unemployment in EU. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_EN.pdf
18. Youth unemployment rate by sex, age and educational attainment level:
19. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_
EN.pdf
20. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GM-02-2015-0007/full/html?fullSc=1
21. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef1638en_1.pdf
22. Flabbi, L. (2012), Gender differences in education, career choices and labor market outcomes 
on a sample of OECD countries, World Development Report Background Papers, World Bank, 
Washington DC.
23. https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/differences_
between_15_years_old_boys_girls/
24. Bakker, W. and Karsten, L. (2013) ‘Balancing paid work, care and leisure in post-separation 
households: A comparison of single parent with co-parents’, Acta Sociologica 56: 173–87

DARBA VIETA

Dzimumu atšķirības nodarbinātības jomā

2017. gadā ES-2815 dzimumu atšķirība vidējā mēneša izpeļņā bija 20%16, kaitējot 
sievietēm, ievērojami pieaugot pāriem ar bērniem (36%), vientuļiem vecākiem (31%) 
vai tiem, kuriem ir augsta izglītība (33%). Šīs nevienlīdzības visā dzīves laikā rada ne 
tikai dzimumu atšķirības vidējā mēneša izpeļņā 38% vecumā no 65 gadu vecuma, bet 
arī palielina nabadzības pakāpi sievietēm, kuras iet pensijā.

Laikā no 2007. līdz 2016. gadam dzimumu atšķirība jauniešu nodarbinātībā 
samazinājās17, un jaunieši redzēja, ka viņu nodarbinātības iespējas šajā periodā 
visvairāk ietekmē ekonomiskā krīze. 2018. gadā jauniešu bezdarba līmenis vīriešiem 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem sasniedza 12,1% salīdzinājumā ar 11,8% tāda paša 
vecuma sievietēm18. Lai gan dzimumu atšķirības šai paaudzei, šķiet, ir uzlabojušās, 
pētījumi rāda19, ka tas ir tāpēc, ka ir samazinājies jaunu vīriešu nodarbinātība, nevis 
sievietes, kas meklē vairāk darba vietu. Turklāt jaunietes biežāk strādā nepilnas 
slodzes darbā nekā vīrieši (sievietes 31,6% un vīrieši 16,9%).

Šķēršļi jaunu sieviešu virzībai uz priekšu darba vietā 

Jaunas sievietes darba vietā sastopas ar dažādiem šķēršļiem. Lai gan mēs bieži 
runājam par “stikla griestiem” (glass ceilings) un “lipīgām grīdām” (sticky floors), 
mūsu pašu pieredze Red: GLOW tīklā liecina, ka labirinta modelis labāk atspoguļo 
sieviešu progresa sarežģītību20. Barjeras ir atkarīgas no dzīves situācijām, 
sociokultūras normām un katras valsts ekonomikas struktūras. Neskatoties uz to, 
visā Eiropā var novērot līdzīgus modeļus.

Saskaņā ar Eurofound21 datiem sievietes Eiropā saskaras ar lielākām grūtībām 
nekā vīrieši, lai gūtu panākumus darba vietā, jo viņām ir grūtāk iegūt finansējumu, 
apmācības un izveidot sociālo tīklu. Daži ir apgalvojuši, ka, lai gan šķiet, ka vairāk 
sieviešu gūst panākumus augstākajā izglītībā, bieži izvēlētie priekšmeti var izraisīt 
sliktākas nodarbinātības iespējas un lielāku prasmju neatbilstību23. Kā jau iepriekš 
tika apspriests, izglītības izvēli var noteikt dažādu mācību priekšmetu sasniegumi 
agrīnā izglītībā, sievietēm neizvēloties karjeru STEM priekšmetos, ko pastiprina 
dzimumu stereotipi, jo matemātika un zinātne parasti ir vīriešu dominējošā joma24 un 
trūkst atbalsta sieviešu progresēšanai.
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Darba un privātās dzīves līdzsvars ir izaicinājums. Sievietes saskaras ar vairākiem 
ierobežojumiem, “apvienojot darbu, aprūpi un atpūtu ikdienas dzīvē”25. Citiem 
vārdiem sakot, ģimenēs sievietes, nevis vīrieši mēdz pielāgot savu dzīvi, ja ģimenē ir 
papildu aprūpes vajadzības, neatkarīgi no tā, vai tie ir bērni, vai pieaugušie, kuriem 
ir slimība, vecums vai invaliditāte. Tas, ko daži zinātnieki nosauca par “sieviešu 
darba sodu”, ir redzams COVID krīzes laikā26, kad sievietes nelīdzvērtīgi vīriešiem 
velta laiku bērniem, kuri ir ārpus skolas, un vecāka gadagājuma ģimenes locekļiem 
ir nepieciešams papildu atbalsts. Kaut arī visā Eiropā tiek izstrādāta politika, lai 
labāk palīdzētu mātes aprūpes vajadzībām, piemēram, elastīgāka darba grafika 
palielināšana vai mātes atvaļinājums, tas nebūt nav risinājums šim jautājumam. To 
vēl vairāk saasina mājsaimniecību darbaspēka sadalījums pēc dzimuma, jo sievietes, 
pat divējādu pelnītāju pāros, dzimumu līdztiesīgākajās Eiropas valstīs joprojām tērē 
daudz vairāk laika nekā vīrieši mājsaimniecības un ģimenes pienākumiem27.

Pētījumi28 ir parādījuši, ka sievietes nonāk piespiedu pagaidu un nepilna laika lomās 
visā Eiropā, kā arī viņām ir mazāk iespējamas pašnodarbinātībai, kas nozīmē, ka 
viņām ir mazāk darba tiesību un nav ieguvējas, ja viņas ir lēmējas uzņēmējdarbībā. 
Īstermiņa līgumu vai nepilna laika amatu dēļ to ierobežotais ilgums ierobežo 
darbinieka iespējas sasniegt un iegūt paaugstinājumus uzņēmumā, kurā viņas strādā. 
Pagaidu līgumi arī ir mazāk regulēti un aizsargāti, palielinot darbinieka ekspluatācijas 
risku zaudēt darbu ar mazāk brīdinājumu. Turklāt, lai gan pagaidu līgumus jaunieši 
var uztvert kā iespēju iegūt darba pieredzi un uzlabot savus CV, ar šiem līgumiem 
saistītā aizsardzības trūkums viņiem rada lielāku pēkšņa bezdarba risku.

Lai gan ir viegli ieteikt, ka sievietes nopelna mazāk, jo dzimumu normas stumj 
sievietes „sieviešu” darbos, nevis labāk apmaksātos darbos29, piemēram, STEM 
jomās, kas tradicionāli ir bijuši vīriešu rezerve, notiek plašākas diskusijas par to, kā 
tradicionāli sieviešu prasmes un profesijas ir devalvētas, un tāpēc tās nepiesaista 
tādu pašu finansiālo kompensāciju30. STEM ietvaros sievietes joprojām nopelna 
mazāk nekā viņu kolēģi vīrieši31, un sievietes, kas gūst panākumus jebkurā nozarē, 
joprojām savā nozarē redz darba samaksas atšķirības32.

Taisnīgai sabiedrībai būtu jāatzīst sieviešu tiesības izvēlēties atbilstošu profesiju un lai 
politikas veidotāji atzītu šīs izvēles. Sievietes, kuras brīvi izvēlas pavadīt audzināšanas 
laiku, tiek sodītas no valdībām, kuras to neuzskata par “reālu darbu”. Viņiem 
abiem netiek finansiāli kompensēts darbs, par kuru viņiem citādi būtu jāmaksā 
kādam citam, un viņiem var tikt piemēroti arī ilgtermiņa sodi, piemēram, pensiju 
samazināšana33. Lai arī sieviešu ideālais darba un mājas dzīves līdzsvars visā Eiropā34 
ir ļoti atšķirīgs, sievietes nedrīkst sodīt vai stigmatizēt par mātes izvēli, un viņām 
jāspēj izvēlēties palikt mājās ar bērniem, kas dažos gadījumos ir palielinājis mātes 
laimi, kas ir pozitīvs rezultāts sievietēm35.

25. Bakker, W. and Karsten, L. (2013) ‘Balancing paid work, care and leisure in post-separation 
households: A comparison of single parent with co-parents’, Acta Sociologica 56: 173–87
26. https://www.bbc.com/worklife/article/20200630-how-covid-19-is-changing-womens-lives
27. https://journals.openedition.org/spp/6196#tocto1n428.
28. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583125/IPOL_BRI(2017)583125_
EN.pdf
29. file:///C:/Users/Staff/Downloads/socsci-08-00005.pdf
30. https://link.springer.com/article/10.1007/s11577-020-00678-z
31. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0262407919305639
32. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537113000122
33. DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X17000812
34. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260815300010
35. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958928716688264

36. European Commission. 2018 Report on equality between women and men in the EU.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/
annual_report_ge_2018_en.pdf
37. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_711570.pdf
38. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-
covid-19-crisis-553a8269/39.
39. Violence Against Women & Girls. (2019). Terminology. [online] Available at: https://www.
vawgresourceguide.org/terminolgy [Accessed 19 Jul. 2019].
40. https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=2A77D3B8-90AC-
3D46-7F52E41D1157FE6C
41. https://www.researchgate.net/publication/287024211_Ethnicity_and_education_in_England_
and_Europe_Gangstas_geeks_and_gorjas
42. https://doi.org/10.1177/0022022116628671
43. https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/
earningsandworkinghours/articles/ethnicitypaygapsingreatbritain/2018
44. http://aei.pitt.edu/84486/1/No_2017-06_MB_et_al_Gender_Inequality_and_Integration_of_

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm un darba vietu 

Vardarbības un uzmākšanās loma sieviešu profesionālajā attīstībā ir jāturpina 
pārbaudīt. Seksuālai uzmākšanai ir pakļautas 75% sieviešu kvalificētās profesijās 
vai augstākā līmeņa vadošajos amatos un 61% sieviešu, kas strādā pakalpojumu 
nozarē36. Kopš kustības #MeToo pieauguma ir atklāts seksuālās uzmākšanās 
sistēmiskais raksturs, un darba devēji un valdības ir sākušas šo jautājumu uztvert 
nopietnāk. SDO nesen pieņēma jaunu konvenciju par vardarbības un uzmākšanās 
izskaušanu darbavietā, kas ietver vardarbību dzimuma dēļ darbavietā37, tomēr 
uzņēmumiem šī konvencija joprojām ir jāratificē. Ņemot vērā VAWG (vardarbība 
pret sievietēm un meitenēm) izplatību gan darbā, gan arī mājās, ir jāpārbauda tālāk 
emocionālā un fiziskā ietekme uz sieviešu spēju labi darboties un tāpēc jāveicina. 
Vardarbība ģimenē ir palielinājusies arī COVID laikā, cilvēkiem atrodoties mājās, un 
tas ietekmēs sieviešu karjeru un produktivitāti38.

VAWG attiecas uz seksuālu, fizisku un psiholoģisku vardarbību, ar kuru saskaras 
sievietes un meitenes. Šai vardarbībai var būt dažādas formas un tā izpaužas 
dažādās privātās vai sabiedriskās vietās, piemēram, darbavietās, uz ielas vai 
mājās. Vardarbība pret sievietēm ir gan dzimumu nevienlīdzības izpausme, gan tās 
nostiprināšana sabiedrībā39. Tā kā šī vardarbība ir raksturīga dzimumam, ir svarīgi 
vērsties pret viņiem no strukturālā viedokļa, lai mazinātu nevienlīdzību. Neskatoties 
uz to, dažādi vardarbības veidi sievietes ietekmēs atšķirīgi. Tāpēc ir arī jāsniedz 
individuāla palīdzība skartajām sievietēm un meitenēm, lai ierobežotu negatīvo 
ietekmi, kāda tam būs uz viņu dzīvi un sasniegumiem sabiedrībā.

Migrantu un etnisko minoritāšu sievietes darba vietā

Migrantēm un mazākumtautību sievietēm ir divkārši nelabvēlīgi apstākļi40. Viņas, 
visticamāk, ir mazāk nodarbinātas nekā citas sievietes, kā arī migranti un minoritāšu 
vīrieši. Jāatzīmē, ka minoritātēs un starp tām pastāv atšķirības attieksmē pret 
sievietēm, izglītību, darbu un pilsonību41,42, un dažas etniskās minoritātes parasti 
pelna vairāk nekā saimniek kopienas43. Tomēr, salīdzinot ar uzņemošajām Eiropas 
kopienām, viņi, visticamāk, nonāk zemu apmaksātā, no dzimuma segregētā darbā, 
piemēram, tīrīšanas, kopšanas un mājas darbos, bieži tāpēc, ka viņu kvalifikācija 
netiek atzīta, viņu valodas zināšanas ir vājas vai ir vājš sociālais kapitāls, lai atrastu 
darba iespējas44. Viņiem, visticamāk, nav labu darba tiesību šāda veida darbos. 
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Turklāt viņiem, visticamāk, būs sliktāki veselības rezultāti45. Visā Eiropā minoritātes 
saskaras ar diskrimināciju, sākot no retāk intervējamām, ja viņiem ir “svešs” 
vārds, līdz pat šķēršļiem sociālajiem notikumiem, kur sociālais kapitāls tiek veidots 
darbavietās.

Pilsonība ir plašs termins, un tās nozīme jauniešiem tiek pētīta visā šajā dokumentā. 
Šeit mēs aplūkojam politisko iesaistīšanos un pilsonisko iesaistīšanos.

Politiskā iesaistīšanās

Jaunieši Eiropā piedzīvo augstu politiskās apātijas līmeni. Lielbritānijā 2019. gada 
vispārējās46 vēlēšanās nobalsoja 47% 18–24 gadus vecu cilvēku, salīdzinot ar 66%, 
kas balsoja Brexit referendumā47. Visās pēdējās desmitgades Apvienotās Karalistes 
vēlēšanās balsstiesīgo jauniešu īpatsvars ir ievērojami mazāks nekā vecāka 
gadagājuma cilvēku grupās. The Economist ierosina, ka zemo jauniešu vēlētāju 
aktivitāti potenciāli izraisa noskaņojums, ka nav vērts balsot nevienam. Jaunieši 
uzskata, ka viņu balss netiek skaitīta vai vienkārši politiskie lēmumi viņus neietekmē. 
Jauniešu politiskās iesaistīšanās trūkums ir problēma visā ES, lai gan pēdējās Eiropas 
vēlēšanās jauniešu aktivitāte kopš 2014. gada pieauga par 50%, balsojot 42% no 16 / 
18–24 gadus veciem jauniešiem48. Deivids Sasoli, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 
kopš 2019. gada, liek domāt, ka vēlētāju aktivitātes pieaugums ir saistīts ar spēcīgu 
ES atbalstošu noskaņojumu un pastiprinātu pilsonisko pienākumu atzīšanu, ko, 
iespējams, izraisījis Brexit, vai cilvēkiem, kuri vairāk interesējas par tādiem globāliem 
jautājumiem kā klimats mainīt.

Neskatoties uz to, ka jaunieši ir vīlušies savā demokrātijā un uzskata, ka viņu balss 
nav svarīga, viņi nav pilnībā atrauti no pilsonības. Internets ir iespēja iesaistīties 
sabiedrībā, pie kuras jaunieši vēršas kā ziņu un informācijas avots, kā arī ir veids, 
kā iesaistīties politikā. Piemēram, 2018. gadā 57% jauniešu vecumā no 16 līdz 29 
gadiem, kas dzīvo ES, lietoja internetu, lai sazinātos ar valsts iestādēm49. Interneta 
un sociālo mediju plaša izmantošana kā politisks rīks arī varētu veicināt zemo 
vēlētāju aktivitāti, jo cilvēki veido atbalss kameras, arvien vairāk norobežojoties 
no demokrātijas un tiek pakļauti viltus ziņām, kas var veicināt populistisko uzskatu 
pieaugumu. Turklāt lielo datu attīstība ir atvieglojusi mērķauditorijas atlasi, ko var 
izmantot politiskajās kampaņās, lai pārliecinātu balsošanas lēmumus, un to pat 
izmanto, lai mudinātu iedzīvotājus, it īpaši jauno paaudzi, pilnībā atturēties no 
balsošanas.

45. https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-016-3095-9
46. https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/how-britain-voted-2019-election
47. https://www.theguardian.com/politics/2016/jul/09/young-people-referendum-turnout-brexit-
twice-as-high
48. European Parliament (2019). The 2019 European elections: A pro-European – and young 
– electorate with clear expectations. http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20190710IPR56721/2019-eu-elections-a-pro-european-and-young-electorate-with-clear-
expectations
49. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-125123_QID_-
1E067024_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;INDIC_IS,L,Z,0;IND_TYPE,L,Z,1;UNIT,L,Z
,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-125123INDIC_IS,I_IUGOV12;DS-125123INDICATORS,OBS_
FLAG;DS-125123UNIT,PC_IND;DS-125123IND_TYPE,Y16_29;&rankName1=UNIT_1_2_-
1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=INDIC-IS_1_2_-1_2&rankName4=IND-
TYPE_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_

50. https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190226STO28804/women-in-
the-european-parliament-infographics
51. https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/members/
52. https://rm.coe.int/analytical-report-data-2016-/1680751a3e
53. The Democratic Audit (2019). Has the gender gap in voting turnout really disappeared? http://
www.democraticaudit.com/2019/01/03/has-the-gender-gap-in-voter-turnout-really-disappeared/
54. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
55.  https://doi.org/10.1080/09589236.2018.1441016
56. https://youth.gov/youth-topics/civic-engagement-and-volunteering
57.  https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_part_030&lang=en

Dzimums un politika

Ir labi zināms, ka sievietes politikā parasti ir nepietiekami pārstāvētas, un sievietes 
veido 40,4%50 no Eiropas Parlamenta deputātiem - tas ir rekordliels rādītājs. 2020. 
gadā Zviedrija, Spānija, Beļģija un Portugāle ir vienīgās valstis, kurās vairāk nekā 
40% nacionālo parlamenta deputātu ir sievietes, un visaugstāk Zviedrijā ir 47%. 
ES dalībvalstīs Kiprā, Maltā un Ungārijā (12,1%) sievietes pārstāv mazāk nekā 20 
procentus. 2020. gadā tikai 451 ES valstīs bija sieviešu premjers - Beļģijā, Dānijā, Vācijā 
un Somijā.

Tomēr pat valstīs, kurās ievēlēto sieviešu īpatsvars ir lielāks, sievietes var uzskatīt 
par politiski mazāk iesaistītām citos veidos nekā vīrieši52. Piemēram, viņas var 
mazāk sazināties ar saviem deputātiem un retāk piedalīties protestos, kā arī mazāk 
iesaistīties partiju politikā. Patiešām, dzimumu līdztiesība vēlētāju aktivitātē 
joprojām nav pilnībā sasniegta. Pētījumi ir parādījuši, ka, lai gan balsošanas aktivitātē 
nacionālajās vēlēšanās bieži notiek ar dzimumu līdztiesību, sievietes bieži balso retāk 
nekā vīrieši par vēlēšanām53, kurām bieži tiek piešķirta mazāka nozīme, piemēram, 
vietējās un Eiropas vēlēšanās. Šie pierādījumi liecina, ka mēs joprojām neesam 
panākuši demokrātisku vienlīdzību un dzimumiem joprojām ir nozīme politikā.

Citi pilsoniskās iesaistīšanās veidi

Brīvprātīgais darbs ir svarīgs aktīvas pilsonības un pārmaiņu piederības izpausme 
mūsu kopienās. Eiropas Savienībā 31,7% jauniešu vecumā no 16 līdz 29 gadiem 
iesaistās brīvprātīgajās aktivitātēs54, un tajā ir vairāk jaunu sieviešu (33,6%), kas 
brīvprātīgi strādā, nekā jauni vīrieši (29,9%). Slovēnijā ir visaugstākais jauniešu 
brīvprātīgā darba līmenis visā ES - 75,4%, bet Dānijā - viszemākais - 2,3%. Jauni vīrieši 
un jaunas sievietes iesaistās dažāda veida brīvprātīgā darba pasākumos, no kurām 
jaunas sievietes koncentrējas uz sociālo ietekmi, bet jauni vīrieši - uz profesionāli 
saistītu brīvprātīgo darbu55.

Papildus brīvprātīgajam darbam un politiskajai iesaistei ir arī citi aktīvas pilsonības 
veidi. Pilsonisko līdzdalību var definēt kā “strādāt, lai mainītu savas sabiedrības 
pilsonisko dzīvi, un attīstīt zināšanu, prasmju, vērtību un motivācijas kombināciju, 
lai šo atšķirību panāktu. Tas nozīmē dzīves kvalitātes veicināšanu sabiedrībā gan ar 
politisku, gan nepolitisku procesu starpniecību.”56

 
Pilsoniskā līdzdalība neaprobežojas tikai ar brīvprātīgo darbu, tā aptver visas 
darbības, kas palīdz sabiedrībai attīstīt un uzlabot pilsonību, piemēram, iesaistīšanās 
baznīcā vai citā reliģiskā organizācijā. ES 17,4% jauniešu vecumā no 16 līdz 29 gadiem 
ir reliģiski iesaistīti57, un sieviešu līdzdalība ir lielāka (19,3%), salīdzinot ar 15,5% 

PILSONĪBA
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vīriešu. Samazinātas pilsoniskās līdzdalības izaicinājums, kā konstatēts Lielbritānijā58, 
ir arī tas, ka tas samazina jauniešu iespēju skaitu, ka jauniešiem ir jātiekas ar 
cilvēkiem ārpus viņu tiešās aprises, paaudzes un sociālekonomiskās vides. Tas ir 
izaicinājums gan sociālajai integrācijai, gan sociālā kapitāla veidošanai. Tas vissliktāk 
kavē sievietes un sievietes no zemākas sociālekonomiskās vides, tostarp daudzus 
imigrantus.

Turklāt pilsoniskā līdzdalība etniskajās un kultūras minoritātēs atšķiras, piemēram, 
mošeju apmeklējums Lielbritānijā korelē ar augstāku musulmaņu politiskās un 
pilsoniskās līdzdalības līmeni59. Pilsoniskā līdzdalība migrantu un minoritāšu grupās 
dažādās valstīs un pilsētās ir ļoti atšķirīga, un to ietekmē atsevišķi faktori, piemēram, 
vecums, ģimenes stāvoklis un dzimums60. Tā kā minoritātes visā Eiropā saskaras ar 
aizspriedumiem, piemēram, melnādainie eiropieši saskaras ar rasu diskrimināciju 
un vardarbību pat no policijas puses, kas domāti viņu tiesību aizsardzībai,61 vai pret 
Roma vērstas retorikas62 vispārēju pieņemšanu, mazākumtautību aktīvās pilsonības 
izaicinājumi ir acīmredzami.

58. https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Final-Report-into-
the-integration-of-migrants.pdf
59. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2017.1330652
60. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61610840/Pilati_Morales201920191226-77715-
1lddnev.pdf?1577370371=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPartici
pation_of_migrants_in_European_ci.pdf&Expires=1600966184&Signature=YO5owhED3Z-
jRXE90eOkpImuilwcmWxnGGmCmen8UC-Vi0TN2RRO3X09SqFJkK-1YYOOeggY6xjZLM2mJXDYkJ
BZHYOJClKyh57TsgCqwX5vJnQkVzkqzSYFLhBZTlZw6qbM1LmRFKSDJ8ANBQQ-6i2zoQ2F4rVYFh8
CMJjXeIFydMktwsGbEYcmZsGNTIVG~S2iP4QfB7zDUdIC3NwF9pOTg6-r1cTklyM3GljB856X4GN-
ekmwdLMmtnAfLK8TlBV5MPwv8d~yuAJEYeDJ6C1Sfr1vwTN~usAbeMbrGETT0B-Sw3R4t2bc-
fUYKmKl07Ft3dbDBFR-6hMrjsvNPQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
61. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-being-black-in-the-eu-
summary_en.pdf
62. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147176716302851
63. OECD, What is social capital? https://www.oecd.org/insights/37966934.pdf
64. Babcock, L., Recalde, M., Vesterlund, L. (2018). Why women volunteer for tasks that don’t lead 
to promotions. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2018/07/why-women-
volunteer-for-tasks-that-dont-lead-to-promotions
65. Eurostat (2019). https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643473/3-07032019-BP-
EN.pdf/e7f12d4b-facb-4d3b-984f-bfea6b39bb72

SOCIĀLĀ KAPITĀLA 
ATTĪSTĪBA  

ESAO sociālo kapitālu definē kā “tīklus kopā ar kopīgām normām, vērtībām un 
izpratni, kas atvieglo sadarbību grupu iekšienē vai starp tām”63.

Hārvardas Biznesa apskats publicēja ziņojumu64, kurā konstatēts, ka sievietes parasti 
biežāk brīvprātīgi veic uzdevumus, kuru rezultātā netiek paaugstinātas, nekā vīrieši 
– tie ir ikdienišķi uzdevumi, kuriem nepieciešamas mazāk prasmes, piemēram, 
administrators, un kuri nedod ienākumus vai kuriem ir kaut kas ievērojams ietekme 
tomēr ir jāpabeidz kādam. Tas notiek atkal un atkal, jo, jo vairāk sieviešu pieņem 
šos uzdevumus, jo biežāk viņas lūdz tos veikt, un ir sagaidāms, ka viņi teiks jā. Šī 
nevienlīdzīgā darba sadalījuma dēļ sievietēm tiek dotas mazāk iespēju piedalīties 
uzdevumos, kas veicinās viņu karjeras izaugsmi, kavējot viņus veidot sociālo kapitālu, 
veidojot tīklus. Tas varētu būt viens no veidiem, kā izskaidrot, kāpēc, neraugoties uz 
to, ka izglītības līmenis vidēji ir sieviešu vidū, kā mēs redzējām, sievietes joprojām 
saskaras ar problēmām gan ienākot darbā, gan kāpjot pa darba kāpnēm; ES sievietes 
pārstāv tikai 36% vadītāju, 27% valdes locekļu un tikai 17% vecāko vadītāju.65

Mēs nevaram ignorēt stereotipu, ka vīrieši parasti ir pārliecinātāki par sievietēm, 
it īpaši attiecībā uz darbu. Pētījumā tika atklāts, ka vīrieši mēdz pārvērtēt 
savu sniegumu un prasmes, savukārt sievietes sevi66 nenovērtē vai viņām ir 
“viltus sindroms”. Šis sieviešu pašapziņas trūkums var liegt viņām pieteikties 
paaugstināšanai amatā vai apmeklēt pasākumus, kas varētu ļaut viņām sazināties 
ar vecākajiem darbiniekiem, tādējādi ierobežojot viņu iespējas iegūt profesionālos 
sakarus, lai sasniegtu progresu savā darba vietā vai iegūtu darbu jauna organizācija. 
Turklāt tas ierobežo viņu spējas izvirzīt - vai izvirzīt sevi - atbildīgos pilsoniskos 
amatos. Tas var būt īpašs izaicinājums sievietēm, kurām ir daudz šķēršļu līdzdalībai, 
piemēram, musulmaņu sievietes, kuras papildus var saskarties ar reliģiskiem un 
etniskiem aizspriedumiem67 vai pat citām Eiropas valstspiederībām, piemēram, 
Ziemeļeiropiešus attēlojot Dienvideiropā kā, strādīgus”68.

Tā kā visās nozarēs69 augstākā līmeņa vadošajos amatos ir ievērojami mazāk sieviešu, 
sievietēm, iespējams, ir mazāk iespēju sazināties ar vairāk vecākām sievietēm, kuras 
var viņas var konsultēt. Turklāt sieviešu trūkums varas pozīcijās varētu tieši vai 
netieši radīt organizatorisku kultūru, kurā sievietes ir mazāk virzītas uz augšu. Lai 
gan daudzas labākās firmas, piemēram, EY, KPMG, Accenture u.c., rada iniciatīvas, 
lai sievietes darbotos vairāk, šie skaitļi joprojām atspoguļo ievērojamu plaisu starp 
vīriešiem un sievietēm augšgalā.

Turklāt sieviešu līderības trūkums nozīmē, ka organizācijas kultūru ir izstrādājuši 
vīrieši, un tā parasti atalgo konkurētspējīgu uzvedību, nevis sadarbību70. Gan 
konkurencei, gan sadarbībai ir priekšrocības, taču sievietes biežāk nekā vīrieši tās 
apvieno, darbojoties kā ‘pārveidojošas’ līderes. Šis vadības stils parasti dod labākus 
rezultātus nekā vīriešu bieži iecienītais “darījumu” vadības stils. Nevar teikt, ka 
sievietes padara efektīvākus līderus - sievietes vadītās organizācijas ne vienmēr ir 
izdevīgākas -, bet “starpvalstu aptaujas ir parādījušas, ka kopumā sievietes vairāk 
uzsver labvēlības un universālisma sociālās vērtības”, kam ir pozitīva ietekme uz 
darba ņēmēja dzīves kvalitāti.

Mentorings sniedz risinājumu, kas var risināt dažus no jautājumiem, ar kuriem 
saskaras sievietes: mazāk gribēt vai mazāk iespēju meklēt paaugstinājumu, zema 
pašapziņa un ierobežoti sieviešu paraugi. Mentorings pozitīvi ietekmē starppersonu 
attiecības un sociālās prasmes, kā arī akadēmiķus71. Šo kritisko prasmju attīstīšana 
un spēja veidot ciešākas attiecības var nodrošināt sievietes ar instrumentiem, kas 
nepieciešami, lai sāktu darbu un gūtu panākumus, kad viņi būs nodarbināti.72

Mazākumtautību sievietes ir identificējušas nepieciešamību izveidot tīklus, lai 
piedāvātu mentoringu sievietēm viņu kopienās, kurām, iespējams, nav piekļuves 

66. Zenger, J., (2018). The Confidence Gap In Men And Women: Why It Matters And How To 
Overcome It. https://www.forbes.com/sites/jackzenger/2018/04/08/the-confidence-gap-in-men-
and-women-why-it-matters-and-how-to-overcome-it/#31462a5e3bfa
67. https://www.palgrave.com/gp/book/9781349693986
68. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14608944.2015.1103218
69. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef18018en.pdf
70. https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-w50-research-symposium/Documents/eagly.
pdf
71. Deutsch, N. L., Reitz-Krueger, C. L., Henneberger, A. K., Ehrlich, V. A. F., & Lawrence, E. C. (2016). 
“It Gave Me Ways to Solve Problems and Ways to Talk to People”: Outcomes From a Combined 
Group and One-on-One Mentoring Program for Early Adolescent Girls. Journal of Adolescent 
Research, 0743558416630813.
72. https://www.ddiworld.com/research/mentoring-women-in-the-workplace
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JAUNATNES 
DARBA LOMA

ES un Eiropas Padome ir virzījušas uz jaunatnes darba veicināšanu Eiropā. Tomēr 
tas, ko tā vēlas sasniegt, un profesionālisma līmenis šajā jomā dažādās ES valstīs ir 
atšķirīgs. Turklāt ES to ir izmantojusi kā instrumentu tādu īpašu problēmu risināšanai 
kā jauniešu bezdarbs un atstumtība. Tas var izrādīties izaicinājums tādu projektu 
izstrādē, īstenošanā un finansēšanā, kas atbilst citām jauniešu un jaunatnes 
darbinieku identificētajām vajadzībām. Lielākā daļa darba ar jaunatni tiek klasificēti 
kā neformālā un neoficiālā izglītība, jo tas tiek atzīts par iespēju jauniešiem attīstīt 
mīkstās prasmes. Eiropadome turpina attīstīt savu stratēģiju, lai visās dalībvalstīs 
palielinātu sociālo, politisko un individuālo atzinību par darbu ar jaunatni.

Neformālā mācīšanās ir iestrādāta plānotajās aktivitātēs, kas nav skaidri noteiktas 
kā mācīšanās (mācību mērķu, mācību laika vai mācību atbalsta ziņā). Tas ir tīšs 
no izglītojamā viedokļa, to var apstiprināt un novest pie sertifikāta, un dažreiz to 
raksturo kā daļēji strukturētu mācīšanos.78

Neoficiālā mācīšanās ir mācīšanās, kas rodas ikdienas darbībās, kas saistītas ar 
darbu, ģimeni vai brīvo laiku. Tas nav organizēts vai strukturēts mērķu, laika vai 
mācību atbalsta ziņā. Šāda veida pieredze parasti aizmirst, ka esam iemācījušies kaut 
ko svarīgu. Šī iemesla dēļ neoficiālo mācīšanos sauc arī par pieredzes vai nejaušu / 
nejaušu mācīšanos.

Ir ierobežota literatūra par dzimumu un darbu ar jaunatni. Tiek ieteikts, lai 
meitenes un zēni kopizglītojošo jauniešu darbu piedzīvotu atšķirīgi79 un meitenes 
šajās aktivitātēs varētu palikt malā80. Atgriežoties pie idejas, ka jaunatnes darbs 
koncentrējas uz jauniešu personīgo attīstību, nevis kā instrumentālu risinājumu 
plašākām sabiedrības problēmām, Dženeta Batlere uzsver nepieciešamību 
“koncentrēties uz meiteņu kā patību būtību un potenciālu, nevis kā uz sociālo 
problēmu nesēji ”. Pastāv spēcīga feministu tradīcija strādāt tikai ar meitenēm ar 
jaunatni81, un ir labāk jāpārbauda viendzimuma aktivitāšu ietekme un prioritāte 
jāpiešķir jaunu sieviešu izvēlei. Ir argumenti gan par to, lai kopizglītības pasākumi 
būtu vienlīdzīgi, gan arī tādu pasākumu izstrāde un īstenošana, kas vērsti uz jaunu 
sieviešu vajadzībām, īpaši tām, kuras saskaras ar krustojumiem nelabvēlīgā situācijā.

73. https://www.wcan.uk/
74. https://www.thetimes.co.uk/article/social-mobility-in-action-mentoring-the-next-generation-
of-young-black-professionals-np0ngvrml
75. https://community.chronicle.com/news/1825-the-unseen-labor-of-mentoring
76. https://www.theguardian.com/education/2020/mar/14/cambridge-may-drop-bame-mentoring-
of-white-academics
77. file:///C:/Users/Staff/Downloads/The-Impact-of-Youth-Work-in-Europe-pdf%20(2).pdf
78. Terminology of European education and training policy, 2008 http://www.cedefop.europa.eu/
EN/publications/13125.aspx
79. file:///C:/Users/Staff/Downloads/The-Impact-of-Youth-Work-in-Europe-pdf%20(2).pdf
80. https://www.youthandpolicy.org/articles/young-women-youth-work-and-spaces-resurgent-
feminist-approaches/
81. http://www.genderandeducation.com/resources-2/pedagogies/working-with-girls/

vispārējiem tīkliem un sociālā kapitāla veidošanai. Viens piemērs ir WCAN73. Tomēr 
atkal šī sieviešu vēlme darīt kaut ko labu var beigties ar mums kā neapmaksātu, 
bieži emocionāli prasīgu darbu, kur par mentorēm tiek meklēts ierobežots skaits 
veiksmīgu profesionālu sieviešu no mazākumtautību grupas74,75. Tas vēl vairāk 
pasliktinās, ja mazākumtautību sievietēm tiek lūgts konsultēt vairākuma kolēģus, lai 
viņus izglītotu par daudzveidību76.

SECINĀJUMI Ir skaidrs, ka jaunām sievietēm, jo īpaši tām, kas saskaras ar vairākiem trūkumiem, ir 
lielāki šķēršļi nekā vienaudžiem vīriešiem, lai uzņemtos vadību un tiktu atzītas par to 
gan pilsonības, gan profesionālajā jomā. 
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JAUNU SIEVIEŠU LĪDERĪBAS VEIDOŠANA DARBĀ UN PIL-
SOŅU VEIDĀ: KO MĒS MĀCĀMIES

Šajā sadaļā mēģināts apkopot mūsu divu gadu pieredzi piegādājot Red: GLOW. Tas 
balstās uz atgriezenisko saiti no aktivitātēm, diskusijām un padziļinātām intervijām 
gan ar jaunatnes darbiniekiem, gan jauniešiem.

Šī pieredze ir apkopota, lai labāk izprastu izaicinājumus, ar kuriem saskaras jaunās 
sievietes, koncentrējoties uz tiem, kuri ir vispārēji pieredzējuši 6 valstīs un dažādās 
iesaistītajās vecuma grupās.

PĀRLIECĪBAS 
TRŪKUMS, BAILES 
NO SPRIEDUMA UN 
NEIZDOŠANĀS

Pārliecības trūkums bija universāla tēma, kas kavē jaunietes un sievietes ar jaunatni, 
visā projektos, vecuma grupās un sociālajā vidē. Tas ir labi dokumentēts kā iemesls, 
kāpēc profesionālas sievietes nespēj progresēt tādā pašā tempā kā vīrieši, nespēj 
sevi izvirzīt darbam, kurā viņas ir kvalificētas, un runā par iespējām. Tas tika pierādīts 
visos projektos, ko veica Red: GLOW, un jaunas sievietes meklēja pārliecību savos 
lēmumos vai baidījās lūgt palīdzību, baidoties izskatīties nespējīgas. Dažādās kultūrās 
un projektos tas atšķirīgi izpaudās, taču tas principā ir jāatzīst un jārisina. Tas ir 
pamats, uz kura balstās sieviešu spēja būt par brīvību savā dzīvē, bez kuras viņas 
nevar vadīt un gūt panākumus pilsoniskajā vai profesionālajā sfērā.

Skolām tam nav laika. Apstiprinošas vides veidošana skolām nav 
prioritāte - viņu prioritāte ir akadēmiskie sasniegumi, nevis vieta, kur 
meitenes jūtas spējīgas riskēt un izgāzties. Lai uzzinātu, ka izmēģināt kaut 
ko jaunu ir sasniegums, pat ja tas nedarbojas. Tas, ko mēs cenšamies, 
ir atvieglot šo drošo telpu. Jūs nemēģināsiet izmēģināt jaunas lietas, ja 
nejūtaties droši un atbalstīts. Tas ir visa pamatakmens - zinot, ka cilvēkus 
interesē mana labklājība.
Brīvprātīgie ir daļa no sarunas, kurā tie dalās, kā viņus ietekmē šie 
jautājumi, par profesionālām robežām. Parādoties kā cilvēkam, 
parādīšanās kā sievietei ar vienādiem izaicinājumiem nozīmē, ka jaunieši 
vairāk klausās un var uzdot jautājumus. Zināt, ka sajūta ir pārņemta, 
ir ok. To, ka pat desmit gadus vecāki par viņiem, mēs joprojām esam 
meklējumos. – R, jaunatnes darbinieks, Lielbritānija

IRed: GLOW seminārā Romā 2019. gadā, kas pulcēja jaunas sievietes no visām 6 
valstīm, lai izpētītu projekta tēmas, sevis pārliecības trūkumu un nezināšanu, kam 
lūgt palīdzību, un tika identificētas galvenās barjeras, kuras jaunās sievietes juta 
viņas aizturējušas. Kaut arī viņiem tika uzdots noteikt veidus, kā to novērst, viņu 
visu redzētais ir noderīgs un noderīgs risinājums, radot vidi, kurā jaunas sievietes 
varētu apliecināt viena otrai un palīdzēt viena otrai noteikt savas stiprās puses. Kaut 
arī jaunas sievietes var būt ļoti kritiskas viena pret otru, un jaunieši šajā projektā ir 
identificējuši sliktas draudzības kā faktorus, kas viņus kavē un kaitē viņu uzticībai, 
Romā viņas saprata, ka viens no faktoriem, kas veicināja viņu pašu ticību sev bija 

LĪDERĪBAS
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sajūta, ka viņas nav tik izveicīgas, prasmīgas vai talantīgas kā apkārtējie. Secinājums 
tam ir tas, ka viņas savos draugos redz stiprās puses, kuras jaunās sievietes neredz 
sevī. Viņi identificēja pozitīvu draugu un citu jaunu sieviešu pozitīvu apliecinājumu kā 
veidu, kā savstarpēji novērst uzticības plaisu, kas sola kavēt viņu mērķu sasniegšanu.

Polijā šī tēma tika izteikta stingri:

Mēs zinājām, ka vispirms mums jāveido uzticība starp meitenēm un 
sākt Red: GLOW, radot ģimenes atmosfēru. Vispirms mēs cepām. Viņi 
jutās iedrošināti un droši. No šīs pozīcijas viņas varēja sākt runāt. Mums 
bija dažādas tēmas, dažas izaicinošas un citas ne tik ļoti. Tas viņām 
deva drosmi. Viņas sāka vairāk izpausties. Polijas izglītībā mēs tik ļoti 
baidāmies, ka mūs vērtē, tāpēc tas bija tik svarīgi, jo mūsu akadēmiskie 
rezultāti nemāca mūs tur, kur mums jāuzlabo, tikai vai mums ir veicies vai 
nav. Visu aktivitāšu laikā mēs viņām sniedzām skaidras atsauksmes par 
viņu stiprajām un vājajām pusēm un iespējām augt, bet arī lai veicinātu 
labāku izpratni, lai viņa varētu atrast savas vājās un stiprās puses.

Papildus galvenajām Red: GLOW aktivitātēm mēs organizējām seminārus 
par modi un to, kā ģērbties, lai izskatītos profesionāli. Pēc tam viņas 
apmainījās viedokļiem. Katra meitene prezentēja savu apģērbu, un beigās 
pārējām bija iespēja sniegt viņai atsauksmes un ieteikt uzlabojumus. 
Konstruktīvas kritikas sniegšana un saņemšana, lai mēs viena otrai varētu 
palīdzēt pilnveidoties, tas bija kas jauns. Bet tas ir izšķiroši pašattīstībai 
un kļūšanai par labāku profesionāli. – Z, jaunatnes darbinieks, Polija

Kā jauna sieviete, kas orientējas manas karjeras sākumā, esmu ātri 
sapratusi, cik svarīgas ir pārdomas manā profesionālajā attīstībā. Esmu 
uzzinājusi, ka, lai arī pieredzes iegūšana ir svarīga, izpratne par to, ko esat 
ieguvusi no pieredzes, ir vienlīdz svarīga, ja ne vairāk. Padarot pārdomas 
par savas brīvprātīgā darba pieredzes stūrakmeni, esmu spējusi atpazīt 
sava ieguldījuma vērtību, kā arī to, kādas prasmes man jāattīsta.

Pārdomu rezultātā esmu kļuvusi drošāka par sevi un savām spējām. Šajā 
procesā esmu ieguvis arī profesionālu mentoru, kurš man ir palīdzējis 

Vēl viens svarīgs secinājums bija personiskās pārdomu nozīme neatkarīgi no mācību 
līdzekļiem vai ar mentora atbalstu. Pārdomas, kas iekļautas visās aktivitātēs, kas 
paredzētas gan jaunām sievietēm, gan jaunatnes darbiniekiem, var palīdzēt jaunām 
sievietēm pārvarēt viņu pašu subjektīvos uzskatus par sevi un daudz skaidrāk 
saprast, kādas ir viņu stiprās puses un kādas prasmju nepilnības, kas ir būtiskas 
mērķa sasniegšanai un arī jaunām sievietēm izveidot saikni starp prasmēm, ko viņas 
apgūst dažādās dzīves jomās. To labi pauž Apvienotās Karalistes dalībnieks, kurš 
dalās:

Jaunām sievietēm ir tik daudz interešu un ambīciju, ka sākumā viņas 
pat nezin, ar ko sākt. Daudzas jaunietes atklāja, ka mērķu noteikšana un 
pārdomas par sevi ir palīdzējušas viņām uzdot pareizos jautājumus sev un 
koncentrēties uz noteiktu mērķi. – A, jaunatnes darbinieks, Latvija

identificēt, ko vēlos savām nākotnes karjeras ambīcijām. Tas, ko esmu 
ieguvis pārdomu laikā, ir skaidri redzams ne tikai man pašam, bet arī 
maniem intervētājiem.

Pārdomas ir būtiska brīvprātīgā darba sastāvdaļa. Lai gan mēs varam 
uzzināt daudzas lietas, ko darām brīvprātīgā darba laikā, mūsu zināšanas 
tiek uzlabotas, pārdomājot procesā iemācīto. Tas ir izšķirošs punkts 
sabiedriskajā darbā, jo tas mums kā brīvprātīgajiem var palīdzēt kļūt par 
aktīviem pilsoņiem, kritiski domāt un mācīties no pieredzes kopumā. 
Pārdomas var palīdzēt mums atpazīt savas prasmes un parādīt tās citiem 
- mūsu kopienā vai darbā. 

Pārdomājot, mēs iegūstam spēju apzināties sevi un kritiski sevi novērtēt. 
Šīs ir svarīgas īpašības, kas jāņem vērā, uzsākot karjeru, jo tas mums 
māca par profesionālo attīstību. Personīgi, kad es devu sev iespēju 
reāli pārdomāt iegūtās prasmes, es ieguvu pārliecību. Tas bija pilnvaras 
pievērst uzmanību sevis pašizaugsmei sabiedrisko darbu laikā. Žurnālu 
reģistrēšana ļauj jums būt dialogam ar sevi, vienlaikus sekojot līdzi 
paveiktajam un iemācītajam. Tas ne tikai ļaus labāk apzināties savas 
darbības, bet arī iegūs pārliecību, iemācoties precīzi noteikt savas stiprās 
puses. Vēl viena būtiska pašrefleksijas sastāvdaļa ir mācīties no saviem 
vienaudžiem un kolēģiem brīvprātīgā darba laikā.

Pārdomājot, mēs vairāk apzināmies pozitīvo ietekmi, kādu esam guvuši 
kā pilsoņi, un mācāmies atbalstošā vidē apstrādāt sarežģītu emocionālu 
sociālo jautājumu vai netaisnību kopumu ar vienaudžiem.– A, jauns 
cilvēks, Lielbritānija

Pārdomas ir būtisks līdzeklis, lai veidotu, jo otra problēma, ar kuru mūsdienās 
sastopas jaunieši, kuru COVID vēl vairāk saasina, ir nenoteiktība:

Pat tiem, kas ir pārliecināti, var būt ļoti maz nojausmas par to, kādu karjeru 
izvēlēties, un viņus var paralizēt skaits cik daudz viņas jau izvēli veikušas. Daži pēc 
desmit gadiem var nonākt darbos, kuru vēl nav. Pārdomu prasmes var palīdzēt 
viņiem izvirzīt mērķus un pielāgot tos, jo pasaule neizbēgami mainās. Ar Red: GLOW 
palīdzību jaunatnes darbinieki izstrādāja šādu diagrammu, lai izprastu šo procesu un 
to, kā vadīt jaunas sievietes viņu pārdomās un prasmju attīstīšanā:
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• Vai esmu sasniedzis savus 
mērķus?

• Kādu progresu esmu guvis? Vai 
tas bija tas, ko es gaidīju? Vai 
esmu sasniedzis?

• Vai esmu ieguvis papildu 
prasmes un kompetences?

• Pierakstot savus sasniegumus, 
lai izstrādātu savu CV.

• Kas ir mīkstās prasmes?
• Kāpēc tos ir svarīgi attīstīt?
• Kādas man ir prasmes?

• Iegūt prasmes, izmantojot 
neformālu un neformālu 
mācīšanos. Tas var notikt, 
izmantojot darbu ar jaunatni, 
skolā, darbā, sociālajās 
situācijās vai ar pilsonības 
aktivitātēm, piemēram, 
brīvprātīgo darbu vai 
politisko iesaistīšanos.

• Ko es vēlos sasniegt 
personīgajā, profesionālajā 
dzīvē un kā pilsonis?

• Kādas prasmes man jāattīsta, 
lai to sasniegtu?

• Kur man sākt? Kā es varu 
iegūt šo pieredzi?

Prakse un 
attīstība

Mērķu 
izvirzīšana

Pārdomāt
Atpazīt 

mīkstās 
prasmes

NEPAZĪSTAMI CEĻI LAI 
NOKĻŪTU PIENĀCĪGĀ 
DARBĀ

Vispārēja jaunatnes darbinieku pieredze šajā projektā bija tāda, ka jaunieši, ar kuriem 
viņi strādāja - no kuriem lielākā daļa bija vecumā no 16 līdz 24 gadiem, nebija labi 
sagatavoti reālistiskai karjeras mērķu noteikšanai vai informācijai kā sasniegt šos 
mērķus.

Apspriešanās starp Red: GLOW partnerorganizācijām parādīja, ka galvenie darba 
tirgus šķēršļi jaunām sievietēm bija:

• Nezināt, kāda veida karjeras iespējas pastāv un ir zemas vēlmes
• Daži profesionālo panākumu piemēri savās aprindās (ģimenē vai kopienā)
• Piekļuves trūkums personīgajam un profesionālajam atbalstam, karjeras 

konsultēšanai un mentoringam viņu ģimenēs, sociālajās aprindās un piekļuves 
trūkums tīkliem. Tas varētu būt saistīts ar dzimumu un sociālekonomiskajiem 
faktoriem

• Slikta viņu pašu prasmju, īpaši maigo prasmju, un prasmju atzīšana
• Zema pārliecība
• Trūkst mērķu izvirzīšanas spējas, spējas izdarīt izvēli un spert konkrētus 

pasākumus mērķu sasniegšanai
• Trūkst uzticības profesionālajai izaugsmei
• Zema izpratne par darba meklēšanas un pieteikšanās procesu un potenciālo 

vervētāju cerībām

Izpratne par pienācīgu darbu

Lai saprastu, kā vislabāk atbalstīt jaunās sievietes, ar kurām mēs strādājam, bija 
svarīgi radīt kopēju izpratni par pienācīgu darbu. Lai jaunatnes darbinieki saprastu 
problēmas, ar kurām var saskarties jaunas sievietes savā darba vidē, bija svarīgi 
saprast, kā izskatās labs darbs. 

ES Pamattiesību hartā pienācīgu nodarbinātību definē kā tādu, kas:

… Ievēro cilvēka pamattiesības, kā arī darba ņēmēju tiesības attiecībā 
uz darba drošību un atalgojumu. ... darba ņēmēja fiziskās un garīgās 
integritātes ievērošana. Tas ietver darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Jauniešiem šī ideja ir trīsdesmit gadus sena. Jums nepieciešama 
īpaša izglītība. Jums ir viss. Bet tas ir mainījies. Darba devēji vēlas ne 
tikai grādu. Jūsu vecāki ir kļuvuši vecāki: viņi vēlas iegūt grādus un 
kvalifikāciju. Jaunām sievietēm ir nepieciešama cita pieredze. Meitenes, 
kas iesaistītas programmā Red: GLOW, tagad izprot, kā iegūt darbu. Viņas 
tagad piespiež sevi runāt angliski, kad Spānijā tas nav pārāk izplatīts, 
taču daudzas no viņām saprot, ka tieši to vēlas darba devēji. Ka tas 
viņām paver iespējas ārzemēs. Runājot ar cilvēkiem ar dažādu grādu 

Ilgtspējīgas attīstības 8. mērķis ir arī vērsts uz pienācīgu darbu, norādot, ka ir 
nepieciešamas darbības, lai nodrošinātu, ka jaunieši, kas ienāk darba tirgū, atrod 
darbu, ka nepietiekama nodarbinātība un strādājošo nabadzība ietekmē daudzus 
strādīgus un kvalificētus cilvēkus un ka sievietes biežāk darbaspēkā netiek pietiekami 
izmantoti nekā vīrieši.

Tas bija un ir svarīgi. Mēs atklājām divus atkārtotus aizspriedumus starp jaunatnes 
darbiniekiem. Pirmkārt, viņi arī mudināja jaunietes iesaistīties universitātes karjerā, 
neņemot vērā, ka profesionālā apmācība vai māceklība var ne tikai labāk piestāvēt 
jaunai sievietei, bet arī nodrošināt labāku ceļu uz pienācīgu darbu. Daļēji to izraisīja 
informācijas trūkums par citiem maršrutiem, kā arī dominējošā ideja, ka universitāte 
ir “labāks” variants. Otrkārt, un, iespējams, tas bija vairāk izplatīts profesionālos 
jaunatnes darbiniekos, radās ideja, ka tādos darbos kā jaunatnes darbs ir “morāls 
pārākums”, kas tieši atbilst neaizsargāto cilvēku vajadzībām. Tas aizmirst ideju, kuru 
mēs esam skaidri redzējuši pandēmijas laikā: mēs visi paļaujamies uz citu darbu, lai 
mūsu sabiedrība darbotos, un ka labi strādāt jebkurā pienācīgā darbā ir pilsonības 
akts.

Apziņas trūkums par to, ko meklē nākotnes darba devēji

Laikā, kad daži no pasaules prestižākajiem uzņēmumiem, piemēram, Google, vairs 
neprasa universitātes grādus sākuma līmeņa amatiem, šajā projektā iesaistītie 
jaunieši universitāti uzskatīja par savu ceļu uz labāku karjeru.

86. UNDP. (2015). Goal 8: Decent work and economic growth | UNDP. [online] Available at: https://
www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work-and-
economic-growth.html
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vai profesiju pārstāvjiem, viņas tagad saprot, ka ir daudzas jomas, kurās 
viņas var strādāt, par kurām viņas vēl nezināja, un arī to, kur viņas var 
kaut ko darīt, lai sniegtu ieguldījumu sabiedrībā. Viņas organizē studijas 
citādi, lai atvēlētu laiku brīvprātīgajam darbam. Tas viņiem ir labs, lai 
iemācītos novērtēt savu laiku. – T, jaunatnes darbinieks, Spānija

Darba devēji vēlas tādas prasmes kā vadīšana un komunikācija, R: G man 
patiešām palīdzēja to redzēt. Lielākā daļa jauniešu domā, ka, ja viņi iegūs 
labu grādu un būs valodas zināšanas un būs reprezentabls, viņi dabūs 
darbu. Viņi neredz, ko darba devēji patiesībā meklē. – J, jaunietis, Spānija

Neatkarīgi no tā, vai viņa vēl mācās skolā vai jau ir pārcēlusies uz universitāti un 
darbavietu, jaunās sievietes neatkarīgi no viņu spējām vai izcelsmes ir koncentrējušās 
uz akadēmiskajām studijām un redzējušas panākumus tajās kā vienīgo panākumu 
ceļu. Tas pazemināja uzticību jaunietēm ar vājākām akadēmiskajām spējām, 
kurām iespējams varētu būt talants citā jomā, bet kuras formālajā izglītībā nebija 
identificētas. Tas problemātiski bija arī tiem, kuri formālajā izglītībā cīnās citā veidā 
- piemēram, migranti ar šķelto izglītību vai tie, kuriem ir garīgās veselības problēmas 
- kuri neapsvēra citas iespējas un tāpēc bija noraizējušies par neveiksmi progresā, kas 
viņuprāt bija vienīgais ceļš.

Neskatoties uz to, ka ES un galvenie darba devēji atzīst jauniešu prasmju 
nepieciešamību uzplaukt personīgā, pilsoniskā un profesionālā veidā un uzsver 
neformālās un neoficiālās izglītības vērtību, mūsu pieredze rāda, ka transversālo 
prasmju nozīmi joprojām plaši neizprot jaunieši, skolotāji, vecāki un jaunatnes 
darbinieki.

Jaunieši - pat tie, kuri nāk no vides, kura ir relatīvi privileģētā- tie izvēlas augstāko 
izglītību, neņemot vērā viņu karjeras iespējas. Ja viņi apsver karjeras pēcmācības, 
viņiem (viņu vecākiem un skolotājiem) ir ierobežota un bieži novecojusi izpratne 
par viņu ceļu uz šiem darbiem vai par to, vai šie darbi ir piemēroti. Tie, kas mācās 
universitātē un pabeidz studijas, cīnās, lai uzzinātu, kā atrast un pieteikties savam 
pirmajam darbam, un viņiem ir grūtības, ja viņi līdzās akadēmiskajām studijām nav 
ieguldījuši laiku papildus darba pieredzē un prasmju attīstībā.

Šis palīdz identificē divas skaidras nepilnības:

1. Skolas un universitātes nepietiekami sagatavo jaunas sievietes darba pasaulei
2. Vecākiem nav līdzekļu un iespējas kā atbalstīt savas meitas, lai pieņemtu labus 

lēmumus par turpmāko karjeru

Lai gan abi šie aspekti ir jāiegulda, kvalitatīvam jaunatnes darbam var būt svarīga 
loma šo atšķirību novēršanā.

Meitenes identificēja un uzaicināja virkni sieviešu ar dažādu profesionālo 
izcelsmi. Tā bija uzvara tik daudzos veidos. Viņas, mācoties organizētajam 
pasākumam, apguva tik daudz prasmju, balstoties uz to, ko bija 
iemācījušās, izmantojot programmu Red: GLOW. Bet viņas arī saprata, 
ka tur ir cilvēki, kuri jau ir izstaigājuši savus ceļus, un ka panākumi bija 
iespējami. Viņas redzēja, ka ir profesionāļi, kuri ir pretimnākoši un vēlas 
viņām palīdzēt. Viņa saprata, ka varētu lūgt padomu, lai varētu kartēt 
savu ceļu no pašreizējās situācijas līdz vietai, kur viņas vēlas atrasties pēc 
desmit gadiem. – O, jaunatnes darbinieks, Lielbritānija

JAUNATNES 
DARBA LOMA
 

SIEVIEŠU UN 
MAZĀKUMTAUTĪBU 
PROFESIONĀLISMA 
DEMONSTRĒŠANA

Viens no veidiem, kā to novērst, ir  tādu brīvprātīgo jaunatnes darbinieku 
iesaistīšana, kuriem ir spēcīga profesionālā pieredze jaunu sieviešu atbalstīšanā. 
Tā kā visi partneri, kas iesaistīti programmā Red: GLOW, iesaista sievietes kā 
brīvprātīgās darbā, viņu vērtība tika atzīta, kopīgi pārdomājot šīs tēmas. Daudzi no 
šiem brīvprātīgajiem ir kompetentas profesionāles sievietes, dažas tikai dažus gadus 
vecākas par jaunajām sievietēm, kuras bija pilnvarojušas, un ir spējušas darboties 
kā paraugi un dēku iedvesmotāji. Gan formāli, gan neoficiāli viņas ir spējušas sniegt 
konkrētus piemērus tam, ko darba devēji meklē, un realitāti kā ir būt sievietēm darba 
vietā. Dzirdēt par maigo prasmju nozīmi, iekļūstot profesionālajā darbā un virzoties 
no tā uz priekšu no “zirga mutes”, ieskaitot tās, kuras intervēja kandidātus un vadīja 
citus, bija spēcīga un pārliecinoša pieredze. To nevar salīdzināt ar vienkāršiem 
profesionāliem jaunatnes darbiniekiem , kuri pastāsta par to, ko meklē darba devēji, 
kad pašas par to maz saprot.

Daudzi no jaunatnes darbiniekiem paši nebija pārliecināti par savām prasmēm 
un nebija izveidojuši pieredzi pārdomāt savu personīgo un profesionālo attīstību. 
Tas viņiem rada izaicinājumu veidot šo praktizēšanos jauniešos. Dažās valstīs, 
piemēram, Polijā, tā tikai tagad kļūst par profesionālu paradumu un tikai pēc tam 
vairāk uz priekšu domājošos uzņēmumos. Tā kā katra vadīšanas un brīvprātīgā darba 
programma kopumā sastāvēja no vadlīnijām, nevis instrukcijām, tas nozīmēja, ka 
jaunatnes darbiniekiem bija jāpārdomā aktuālie jautājumi, lai vislabāk atbalstītu 
jauniešus to iegūšanā, un viņi to novērtēja.

Skolnieces no Baytree, Lielbritānijas Red: GLOW partnera, kuru atbalstīja jaunietes 
– jaunatnes darbinieces, viņas vienaudžiem sarīkoja konferenci “Dzirksteles 
Pārmaiņas”. Lielākā daļa jauno Baytree programmās iesaistīto sieviešu ir etnisko 
minoritāšu pārstāves, un viņas neredz daudz veiksmīgu sieviešu piemēru, kurām ir 
līdzīgi stāsti.

Šī pieredze tikt redzētam un uzklausītam vairoja Baytree meiteņu uzticību. Kad 
viņas tika uzaicinātas uz pasākumu nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem par 
karjeru pilsētas augstākajā uzņēmumā, šī iepriekšējā pieredze kopā ar viņu vadītāju 
apmācību nozīmēja, ka viņas bija pārliecinātas uzdot jautājumus profesionāļiem 
šajā pasākumā, un tas jauna vide viņas neiebiedēja. Tas parādīja, ka pasākumu 
organizēšana nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem satikt profesionāļus bez 
pietiekama atbalsta un sagatavošanās var tām likt justies nepatīkami, taču varēja 
iedvesmot un dot iespēju sociālā tīkla veidošanai un vēlmju celšanai jauniešiem, kuri 
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tika pienācīgi atbalstīti un sagatavoti. Līdzīga pieredze bija Polijā, kur lielāko daļu 
augstāko amatu ieņem vīrieši un vadība ir saistīta ar vīriešiem:

Vīrieši ir augšgalā, bet sievietes - zem tiem. Parādot sieviešu panākumus 
un dodot jaunām sievietēm iespēju dzirdēt tās sievietes, kuras ir 
pārvarējušas šķēršļus un kurām bieži vien joprojām ir jāpārvar šos 
šķēršļus, palīdzēja jaunietēm apzināties izaicinājumus, ar kuriem viņas 
saskarsies, un sagatavoties tam, ka viņām nebūtu jāsaskaras ar šīm 
problēmām vienām. Atkal jaunieši bija pārsteigti, ka tur ir cilvēki, kuri 
ir gatavi viņām sniegt objektīvus padomus un vēlas apspriest savus 
nākotnes plānus. – Z, jaunatnes darbinieks, Polija

Daļa no programmas Red: GLOW bija līderu kursa izstrāde. Tas notika 
programmas laikā. Pirmajā gadā to izmēģināja, bet otrajā gadā to 
pabeidza un piegādāja 6 valstīs. Šī programma un tās materiāli ir pieejami 
šeit.

Gatavojot vadības programmu, mēs tiešsaistē meklējām materiālu 
piemērus. Mums bija grūti atrast materiālus, kas domāti jaunākiem 
cilvēkiem. Līderības programmas, īpaši tās, kas izstrādātas, domājot par 
sievietēm, galvenokārt tiek izstrādātas profesionāļiem. Es daudz lasīju. Es 
zināju, ka jaunās sievietes, ar kurām mēs strādājam, nebūtu ieinteresētas 
lasīt daudzus rakstus par līderību. Mums tas bija jāpadara praktisks.

Šo pasākumu panākumi, jauno sieviešu pieprasījums apmeklēt un viņu atsauksmes 
pēc tam liek domāt, ka kopumā ir liela vēlme, kas bieži vien nav zināma pašu jauno 
sieviešu vidū, uzzināt, kā piekļūt darba pasaulei, saprast izaicinājumiem, ar kuriem 
viņas saskarsies, un spert soļus, lai būtu tiem gatavi. Viņu sociālo tīklu trūkums, it 
īpaši starp tām jaunietēm, kurām ir krustojuma problēmas, ir tas, ko var viegli sākt 
risināt ar šādiem notikumiem.

Neatkarīgi no tā, vai jaunās sievietes programmu sākumā tiecās pēc līderības 
vai uzskatīja, ka ir uz to spējīgas, šī būtiskā maigā prasme gūt panākumus gan 
pilsoniskajā, gan profesionālajā jomā tika pārprasta. Sākotnēji daudzas no jaunatnes 
darbā strādājošajām sievietēm, kurām bija uzdots vadīt vadības programmu Red: 
GLOW, sacīja, ka viņas neuzskata sevi par līderēm. Viņu izpratne par vadību un līdz 
ar to modelis, ar kuru viņi dalījās ar jaunajām sievietēm, ar kurām viņi strādāja, pirms 
tam bija viens no vadītājiem kā “priekšniekiem”.

Patiešām, jaunatnes darbinieks, kurš sagatavoja līderības kursu, atklāja, ka vadīšanas 
studijas, lai sagatavotu līderības kursu jaunām sievietēm Londonā, vēlāk dalījās ar 
organizācijām visā tīklā, sacīja, ka tikai pēc šī kursa sagatavošanas viņa saprata, ka 
viņa katru dienu bija līdere darbā, ko viņa veica, lai iedvesmotu jauniešus:

(NE)SAPRAST VADĪBU

Sieviešu vadība nav tikai stikla griestu sadragāšana. Tas nozīmē arī vienai 
no otras mācīties un vienai otru vadīt. Mūsu darba pamatā ir ideja, 
ka iespēju radīšana sievietēm nav sinonīms darba iespēju radīšanai. 
Runa ir par tādas vides radīšanu, kas veicina sieviešu līdzdalību visos 
sabiedrības aspektos - lai veicinātu un mainītu viņas. Sieviešu vadība 
savā pamatā ir dzimumu līdztiesības veicināšanas programma - labot tās 
varas struktūras, kas pieļauj ļaunprātīgu izmantošanu, izmantošanu un 
netaisnību. - W, jauns cilvēks, Itālija

Lasot un pārrunājot programmas attīstību ar kolēģiem un 
brīvprātīgajiem, ņemot vērā ka mēs pašas esam jaunas sievietes, 
sapratām, ka arī mūsu pašu izpratne par vadību ir ierobežota. Es nekad 
nebiju domājusi par sevi kā vadītāju, bet, protams, esmu. Es visu laiku 
vadu aktivitātes jauniešiem!

Piedāvājot programmu, mēs sapratām, ka mēs veidojam kursu 
materiālus. Es redzēju, kā mūsu brīvprātīgie palielinās uzticību. Kad 
jaunās sievietes reflektēja, mums bija iespēja arī pārdomāt. Viņu uzdotie 
jautājumi lika mums apšaubīt mūsu pašu pieņēmumus. Pārdomas arī 
palīdzēja brīvprātīgajiem saprast, ka viņi ir sasnieguši kaut ko īpašu, 
īstenojot šo vadības programmu.

Pēc vadības kursa es vēršos pie mūsu jaunatnes darba visaptverošākā 
veidā. Es vairāk uzticos sev, bet arī redzu, ka vadība ir kaut kas, kas 
jāiegulda visā, ko mēs darām ar jaunām sievietēm. Iepriekš vadība bija 
vārds, kas nozīmēja kaut ko diezgan abstraktu. Šī programma ir mainījusi 
to, kā mēs kā jaunatnes darbinieki domājam par to. Tas mums palīdz 
viņiem būt labākiem līderiem. Tas man ir iemācījis arī to, ka, ja mēs 
vēlamies parādīt jaunām sievietēm, ka viņas var būt līderes - neatkarīgi 
no tā, vai tas notiek viņu turpmākajā karjerā, vai viņu kopienās -, mums 
tas ir jā modelē.

Līderības programmu īstenošana ir lieliska iespēja jaunietēm, jaunietēm, 
domāt par to, ko vadība nozīmē mums. Lai to paveiktu labi, mums 
jāpārbauda sava izpratne par vadību - mēs arī esam savas vides produkti.

Līderības programma atrodama šeit: https://wonderfoundation.org.uk/redglow/
leadership-programme/

Jaunas sievietes, kas iesaistītas Red:GLOW secināja:

https://wonderfoundation.org.uk/redglow/leadership-programme/ 
https://wonderfoundation.org.uk/redglow/leadership-programme/ 
https://wonderfoundation.org.uk/redglow/leadership-programme/ 
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Skaidrs secinājums no visiem projektiem bija tāds, ka jaunām sievietēm mācīšanās 
par līderību bija nenovērtējama, taču arī viņām tas bija jāredz citu sieviešu 
paraugā un viņām bija iespējas piedzīvot līderību, un līdz ar to tas tika iekļauts 
līderības programmā un atspoguļots brīvprātīgā darba programmā (https://
wonderfoundation.org.uk/redglow/volunteering-programme/), kas tika izstrādāta 
paralēli.

(NE) SAPRAST 
PILSONĪBU

Pilsonība ir termins, kas tiek plaši izmantots, it īpaši Eiropas līmenī, kur mēs runājam 
par Eiropas pilsonību. Tomēr, kad mēs projekta sākumā sākām ieskatīties dziļāk gan 
ar jaunatnes darbiniekiem, gan jaunatnes organizāciju vadītājiem, mēs redzējām, ka 
tas nav labi saprotams. Mēs izvēlējāmies kopīgu definīciju, apvienojot gan liberāli 
individuālistu, gan pilsoniski republikāņu modeļu idejas un pievienojot pārnacionālās 
(Eiropas vai globālās) pilsonības idejas.

Mēs arī nonācām pie kopīgas izpratnes par aktīvo pilsonību:

Red: GLOW Aktīvās pilsonības definīcija 

Tīkls aktīvo pilsonību definē šādi:

• Aktīvs pilsonis veicina dzīves kvalitāti savā kopienā gan ar politisku, gan 
nepolitisku līdzdalību, veidojot taisnīgāku un taisnīgāku sabiedrību.

• Aktīva pilsone strādā, lai attīstītu savas zināšanas un prasmes, lai to sasniegtu.
• Aktīvi pilsoņi meklē iespēju solidarizēties ar citiem, izmantojot oficiālas un 

neoficiālas darbības.
• Oficiālās aktivitātes varētu ietvert strukturētu brīvprātīgo darbu un iesaistīšanos 

kampaņās.
• Neoficiālas aktivitātes varētu ietvert atbalstošas vides radīšanu organizācijās 

un cilvēku mudināšanu būt iekļaujošiem un dāsniem pret tuvākajā ģimenes un 
sociālajā lokā esošajiem.

• Apmaksāta pienācīga darba uzņemšanās ir pilsonības akts, un mēs varam 
rīkoties, lai mūsu darba vietās izveidotu taisnīgāku un godīgu sabiedrību.

• Aktīvas pilsonības veicināšanas politikai būtu jāatzīst šķēršļi līdzdalībai pēc 
dzimuma.

Identificēties kā pilsoņiem

Ir svarīgi atzīmēt, ka nacionālisma un nacionālās identitātes, vai reģionālisma un 
reģionālās / minoritāšu identitātes situācijas katrā valstī un pilsētā, kurā notika Red: 
GLOW, ir atšķirīgas. Pēc mūsu pieredzes, daudzi jauni londonieši no minoritātēm 
vispirms identificētu kā londoniešus, bez skaidras nacionālās identitātes izjūtas. 
Nacionālās identitātes izjūta var mainīties arī, saskaroties ar “citādo” vai izslēgšanu, 
sakot, ka identitāte, uz kuru, jūsuprāt, varētu pretendēt, patiesībā nav jūsu īpašumā. 
Nacionālisms ir paaugstinājies Lielbritānijā (līdz Brexit) un Polijā. Reģionālisms ir 
paaugstinājies Spānijā un Lielbritānijā. Latvija un Slovēnija cīnās ar savu identitāti pēc 
neatkarības atgūšanas un to, ko nozīmē nacionālā identitāte un pilsonība, kad valstī 
ir ievērojamas minoritātes (krievu un bijušās Dienvidslāvijas iedzīvotāju), kas tur 
dzīvo attiecīgi pēc aiziešanas no PSRS un Dienvidslāvijas. 

Mēs atklājām, ka jauniešu izpratne par to, kā viņu valstī darbojas politiskās sistēmas, 
bieži bija zema, un viņi nezināja, kā iesaistīties sistēmā, un sazināties ar saviem 
politiķiem vietējā, valsts vai Eiropas līmenī. Viņi arī nezināja, kāda līmeņa valdība 
ir atbildīga par dažādiem dienestiem vai lēmumiem. Šis zemais izpratnes līmenis 
nozīmē, ka viņi ir neapmierināti un jūtas nedzirdēti. Viņi uzskata, ka labāka viņu laika 
izmantošana ir iesaistīšanās iniciatīvās par viņiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, 
“Iznīcības sacelšanās”. Pat jaunatnes darbiniekiem bieži vien ir sajūta, ka iesaistīšanās 
formālo pilnvaru struktūrās bija veltīga, jo ievēlētās amatpersonas vienkārši 
nesaprata jautājumus, kas viņiem tik daudz nozīmēja.

Pamatjautājums, ko Red: GLOW attīstīja  bija aktīvs pilsoniskums gan kā labums pats 
par sevi, gan arī kā veidu, kā sievietēm iegūt vairāk iespēju vadīt, piederēt un radīt 
pārmaiņas savās kopienās. Tas dod iespējas iegūt prasmes un paplašināt savus tīklus, 
lai gūtu panākumus kā profesionāļi. Visu partnerorganizāciju atsauksmes liecināja, 
ka vienīgais laiks, kad viņi šīs aktivitātes saistīja ar pilsonību, nevis tikai pozitīva 
sabiedrības ieguldījuma veicināšanu, bija šī ES objektīvā. Tas jo īpaši attiecas uz 
Lielbritāniju, ņemot vērā Brexit.

Tas ir izaicinājums attīstīt jaunu sieviešu pilsonību citos veidos. Vispārējās 
atsauksmes, ko mums sniedza projektā iesaistītie jaunieši, kuri ir izvēlējušies 
iesaistīties aktīvā pilsonībā, piedaloties programmā Red: GLOW, bija tas, ka viņu 
vienaudžiem kopumā bija maza interese par politisko līdzdalību, maz zināšanu par 
iesaistīšanos ja viņi vēlētos, un ierobežota interese par brīvprātīgo darbu. Turklāt 
gan jaunieši, gan jaunatnes darbinieki, vaicāti, ko nozīmē pilsonība, vispirms izvēlējās 
šauras definīcijas, kas saistītas ar tiesībām kā valstspiederīgajiem valstī.

Pilsonības jēdziens Lielbritānijā ir īpašs. Es to asociēju ar juridiskiem 
dokumentiem, nevis ar to, kas jūs esat un kā jūs izturaties pret cilvēkiem. 
Jauniešiem, ar kuriem es strādāju, ir dažādas tautības, dažādas likumības 
un pašidentitātes izjūtas. Daudziem jauniešiem ir ērti domāt par tautību 
- viņi to saprot -, bet pilsonība ir diezgan filozofiska ideja. Skolā mūs 
nemudināja domāt par pilsonību un par to, ko nozīmē būt atbildīgam 
pilsonim. Es to vairāk asociēju ar Romu, Grieķijas pilsēta apgalvo, ka ir 
pilsonis. 

Tagad, būdama pieaugusi, kad dzirdu “pilsonis”, tas parasti attiecas uz 
pilsonības pārbaudi vai nacionālistiskām idejām. ES definīcija un tas, 

Uzsākot vadības programmu, es nebiju pārliecināts, ko mācīšos. Tā 
bija man dota iespēja, un es domāju, ka tas varētu būt interesanti. Es 
nezināju, ko tas saturēs. Pirms gada es būtu teicis, ka līderis bija tipisks 
cilvēks, kurš vienmēr runā klasē vai vēlas būt prezidents, kurš cilvēkiem 
saka, kas jādara, taču agresīvi. Tagad mans skatījums uz vadību ir 
mainījies. Es domāju, ka vadītājs ir cilvēks, kurš virzās uz priekšu, tāpēc 
pārējie var justies labi un justies svarīgi par savu ieguldījumu. Organizēt 
un motivēt, darīt vairāk nekā citi. Līderiem ir jāuzklausa. Tie ir savienotāji.
– J, jauns cilvēks, Spānija

https://wonderfoundation.org.uk/redglow/volunteering-programme/
https://wonderfoundation.org.uk/redglow/volunteering-programme/
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Polijā pašreizējā situācija ir dalīta. Kad jaunieši domā par pilsonību, 
viņi domā par migrantiem. Viņi domā par brīvību. Daudzi poļu cilvēki 
uzskata, ka ES pretojas ne-poliešu idejām mūsu valstī. Viņi dzird cilvēkus 
sakām, ka Polija nepieņem migrantus, bet mūsu universitātes ir pilnas 
ar ukraiņiem. Šeit ir 2 miljoni ukraiņu. Eiropas saruna, šķiet, ļoti atšķiras 
no viņu realitātes, un laikrakstu stāsti apgrūtina jauniešiem skaidru 
domāšanu par pilsonību. – Z, jaunatnes darbinieks, Polija

Man nav nekādas intereses balsot. Es pat nevaru atcerēties, kas ir mūsu 
premjerministrs. Viņš visu laiku mainās, bet nekas nemainās uz labo pusi. 
– R, jauns cilvēks, Itālija

Iesaistīt Jaunas Sievietes Lai Viņas Kļūtu Uzklausītas 

Neapmierinātība ar galveno politiku bija vērojama visos projektos, lai gan dažos 
projektos jaunās sievietes bija ieinteresētas harizmātiskos līderos, it īpaši tajos, kuri 
bija kreiso politisko kustību virzienos. Neskatoties uz Eiropas vēlēšanām, kas notika 
projekta laikā, jaunieši neizrādīja lielu interesi. Visu mūsu projektu laikā jaunieši 
maz uzticējās saviem politiskajiem līderiem, un viņi bieži uzskatīja, ka viņi nerunāja 
pārstāvot viņas. Tas jo īpaši attiecas uz jaunām sievietēm, kuras saskaras ar vairākiem 
trūkumiem un kuras pie varas redz baltus vīriešus, bieži vien no priviliģētas vides.

Tomēr, neraugoties uz zemo interesi par politiku un sajūtu, ka viņi ir bezspēcīgi 
vietējo pārmaiņu radīšanā, viņus iedvesmoja tādas jaunas sievietes kā Greta 
Thunberg, viņu vienaudze, kā arī kāds, kas kā aktīva pilsone konkrēti rīkojās 
jautājumā, kuru jaunieši visā jūt, ka viņu politiķi nespēj rīkoties: vides deģenerācija.

Parasti cilvēkiem ir vienalga par sabiedrību. Varbūt, kad būsim vecāki, 
būsim vairāk iesaistījušies. Bet studentiem tas ir vienalga. Mums ir 
attiecības ar citiem mūsu klasē, bet mums nav nozīmes sabiedrībai un ka 
mums vajadzētu rūpēties, jo mēs esam daļa no tās. Lielākajai daļai cilvēku 
ir vienalga, kamēr viņi strādā vai viņiem nav ģimenes, cilvēki rūpējas par 
savām tiesībām, ekonomisko, veselības aprūpes situāciju un tā tālāk. 
Universitātē cilvēkiem ir vienalga. Ja viņi patiešām rūpējas, viņiem rūp 
tādas lietas kā feminisms un vide. Viņi par to cīnās. Viņiem tas ir svarīgi. 
– J, aunietis, Spānija

Varbūt tas liek domāt, ka jaunām sievietēm rodas pārnacionālas pilsonības izjūta. Vai 
caur šo objektīvu ir redzams šis ir ceļš uz jauniešu sapratni par pilsonību? Palīdzot 
viņām saprast, kā starptautiskos jautājumus, piemēram, vides ilgtspēju, globalizācijas 
ietekmi uz darbinieku ekspluatāciju, #BlackLivesMatter un citas kampaņas pret 
minoritāšu izslēgšanu, var informēt ar darbību, kas vērsta uz to izpausmēm vietējā, 
nacionālā un pārnacionālā mērogā.

kā mēs par to runājam Red: GLOW, nav tas, kā mēs domās sasaistām 
pilsonību. Mēs to mācām, kaut arī vērtības, nevis kā jēdziens.

Kad cilvēki māca pilsonību, mēs to bieži mācāmies ļoti šaurā veidā 
vai arī mēs mācām labas vērtības, un mēs sagaidām, ka viņi spēs šīs 
vērtības ieviest savā pilsonības uzvedībā. Mums jāmāca, ka cilvēktiesības 
pasliktina juridiskas idejas par pilsonību un ka dažiem cilvēkiem pases vai 
dzimšanas vietas dēļ ir vairāk tiesību nekā citiem.

Ja tas nebūtu saistīts ar ES projektiem, es šaubos, vai mēs runātu par 
pilsonību holistiskā nozīmē. Tas neparādas nekur citur. – O, jaunatnes 
darbinieks, Lielbritānija

Mēs esam redzējuši, ka jaunieši ir ļoti vīlušies politikā, un pēc tam, 
kad esam redzējuši, kā viņas sūdzas par izaicinājumiem viņu dzīvē un 
kopienās, tas viss saistās ar politiku. Redzot, ka politika nav tikai vecie 
baltie vīrieši Vestminsterā, bet arī par visu, katru dienu. Tas, ka pilsonība 
nozīmē to, kā mēs pavadām savu dienu - būt jaukiem pret citiem 
cilvēkiem vai nē. Šis ir ko mainīja. Viņas redz, kā tas sasaistās. Viņas tagad 
saka lietas, ko teica viņu vecāki. Redzot atšķirību partijās un personībās, 
bet skatoties uz politiku un pieņemot pamatotus politiskus lēmumus. Ne 

tikai pamatojoties uz to, vai mums patīk vai nepatīk ‘Boriss’. Pagājušajā 
nedēļā mēs runājām par pilsonību un redzējām, ko viņi darīja ārpus 
Baytree. Dažreiz viņas pašas neizveido saikni ar to, ka tas, ko viņas dara, ir 
pilsonība. – R,  jaunatnes darbinieks, Lielbritānija

Politiskā situācija nepalīdz jauniešiem rīkoties sabiedriski. Es gribēju 
stādīt kokus pēc meža ugunsgrēka kopā ar citiem jauniešiem. Tas bija tik 
grūti, tik birokrātiski. Nebija iespējams reāli izdarīt kaut ko vienkāršu un 
labu. Cilvēki sadedzina sevi, cenšoties cīnīties par lietām. Man ir daudz 
draugu, kuri ir mēģinājuši darīt lietas un nav spējuši. Jums jāatrod cilvēki 
ar lielāku spēku nekā jūs.  – J, jaunietis, Spānija
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Neapmierinātība ar vispārpieņemto politiku nenozīmē, ka jauniešiem brīvprātīgā 
darba dēļ pieder pārmaiņas. Šķiet, ka viņu vilšanās daudzās vietās ir saistīta ar 
intereses trūkumu par brīvprātīgo darbu, ja vien tas viņiem netiek veicināts.
Tas liek domāt, ka galvenais faktors, kas izaicina jaunu sieviešu iesaistīšanos aktīvajā 
pilsonībā, ir ne tikai sieviešu iespēju trūkums vai varas trūkums, lai liktu viņām ticēt, 
ka viņas var uz to tiekties, bet gan vispārēja vilšanās vecākajā paaudzē un esošās 
varas struktūras. Varbūt labākais politikas ieteikums ir arī vislielākais izaicinājums: 
augstāks atbildības un pārredzamības līmenis politiķu vidū, lai radītu pārliecību.

Labprātīgi cilvēki visā Eiropā piešķir savu laiku un atbalstu, lai apmierinātu 
neaizsargāto migrantu, tostarp bēgļu, vajadzības, un tas var būt nozīmīgs solis 
integrācijas un pilsonības veidošanā. Tomēr arī šis brīvprātīgais darbs var nostiprināt 
varas hierarhijas un objektīvi noteikt neaizsargātos cilvēkus kā veidu, kā brīvprātīgie 
var gūt labumu gan prasmju iegūšanai, gan mērķtiecīgai izjūtai. 

Tas tika izpētīts ar brīvprātīgā darba resursiem, kas sagatavoti jaunatnes 
darbiniekiem un jauniešiem kā daļa no šī projekta: https://wonderfoundation.org.uk/
redglow/volunteering-programme/.  Itālijas pieredze rāda, kā jauniešu brīvprātīgais 
darbs var mainīt sociālo attieksmi, novest pie jēgpilnu attiecību veidošanās un 
iesaistīt jauniešus kā pilsoņus:

BRĪVPRĀTĪGĀ 
UN SOCIĀLĀ 
INTEGRĀCIJA

87. Stock, I. (2019). Buddy Schemes between Refugees and Volunteers in Germany: Transformative 
Potential in an Unequal Relationship? Social Inclusion, 7(2), p.128. Available at: https://www.
cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/2041 [Accessed 8 Oct. 2020].

Tas nav tikai bēgļi. Ir daudz cilvēku, kurus neņem vērā. Brīvprātīgais darbs var 
dot jauniešiem iespēju redzēt patiesās problēmas, ar kurām viņi saskaras. Ja mēs 
nedodam jauniešiem šīs cilvēku tikšanās, ja mēs viņus turam ērtos burbuļos, kā 

IZVEIDOT IZMAIŅAS 
AR SOCIĀLO RĪCĪBU

Kopumā cilvēki par politiku uzzina no savām ģimenēm. Jaunieši domā 
to, ko domā viņu vecāki, viņi nedomā paši. Daži cilvēki apšauba, bet ne 
daudz. Viņi vienkārši sūdzas par situācijām, bet nemeklē risinājumus. 
Lai kāds būtu priekšmets. Viņi tikai vaino politiķus. Cilvēki uzskata, ka 
viņiem nav varas. Mums nav varas ietekmēt mūsu politiķus. Cilvēki lūdz 
vai protestē - tā ir vienīgā vara, kas cilvēkiem šķiet domāta. – J, jaunietis, 
Spānija

Tāpat pilsonība ir kaut kas tāds, kas var notikt darba vietā. Papildus korporatīvajai 
sociālajai atbildībai darbavietas var izpētīt savas piegādes ķēdes, kā Apvienotās 
Karalistes uzņēmumiem ir uzdots saskaņā ar Mūsdienu verdzības likumu. Viņi var 
nodrošināt, ka darba ņēmējiem tiek taisnīgi kompensēta. Viņi var nodrošināt, ka 
vīriešiem un sievietēm par vienādām lomām tiek maksāts vienādi. Uzstāšanās darbā 
par godīgu un ētisku praksi ir pilsonības akts. Vēl viena lieta, ko var demonstrēt 
profesionālas sievietes, kas brīvprātīgi strādā kopā ar jauniešiem, ir izpratne par to, 
ka jaunas sievietes savā darbavietā var aktīvi darboties kā pilsones.

Itālijā jaunieši Romā plānoja brīvprātīgā darba projektu, kas strādā 
ar bēgļiem un migrantiem. Itālijā ir daudz migrantu, daži likumīgi, 
bet citi - nelikumīgi. Pret migrantiem ir daudz spēcīgu izjūtu, un ir 
daudz aizspriedumu pret cilvēkiem, kuri izskatās noteiktā veidā vai 
nāk no noteiktām valstīm.

Pat mūsu jauniešu grupā, no kuriem daži paši bija no migrantu 
vidus, bet Itālijai bija jāpēta aizspriedumi pret migrantiem. Tas bija 
starp jauniešiem, kuri bija pieteikušies brīvprātīgajā darbā, jo bija 
ieinteresēti uzlabot sabiedrību. Tas mūs nepārsteidza, jo ziņās mūs 
visu laiku ieskauj šī retorika.

Ētiski šis ir izaicinājums sūtīt jaunas sievietes brīvprātīgajā darbā ar 
cilvēkiem, pret kuriem, iespējams, ir aizspriedumi, taču patiesībā 
mēs redzējām, ka tas bija universāls izaicinājums. Daudzi cilvēki 
brīvprātīgi palīdz nabadzīgajiem cilvēkiem, bet arī nosoda viņus 
par to ka viņi ir nabadzīgi. Tas nenozīmē, ka mums nav pienākuma 
palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas vajadzīgs.

Pirms meitenes devās brīvprātīgajā darbā, mēs mēģinājām kopā 
ar viņiem izpētīt dažus migrācijas jautājumus. Jautāt, kāpēc viņi 
domāja, ka šie migranti ir tik grūti ceļojuši uz Itāliju pāri jūrai. 
Apdraudēt sevi un pat viņu ģimenes. Daudzi atbildēja ar kopēju 
viedokli: nopelnīt naudu. Mēs viņiem jautājām, kāda, viņuprāt, viņu 
dzīvei bija jābūt Āfrikā, lai uzņemtos šādu risku. Vai viņi bija vainīgi, 
ka dzimuši valstī, kurā ir maz iespēju? Vai viņi bija mazāk vērtīgi 
cilvēki par to, ka viņiem bija Āfrikas pase? Vai tas ietekmēja viņu 
cilvēktiesības?

Es gribētu teikt, ka meitenes bija labi sagatavojušās 
apmeklējumiem Bēgļu uzņemšanas centrā. Viņu pirmā pieredze tur 
bija pārliecinoša lielākajai daļai no viņiem. Cilvēku acīs jūs redzat 
ciešanas. Viņi redzēja savas vecuma meitenes. Viņi dzirdēja stāstus, 
kas pievērsa cilvēku sejas tām lietām, kuras viņas bija redzējuši 
ziņās. Tas bija ļoti emocionāli. - M, jaunatnes darbinieks, Itālija

Es uzzināju par milzīgajām problēmām, ar kurām saskaras citi cilvēki, un 
par kara un nabadzības situāciju citās valstīs. Brīvprātīgais darbs man 
palīdzēja atstāt savu komforta zonu, sava veida aizsargāto pasauli. Tas 
pavēra manu redzesloku, kā būt aktīvākam un atbildīgākam pilsonim. 
Es nolēmu svinēt savu dzimšanas dienu Bēgļu centrā un piedalīties tur 
kopā ar bērniem. Tas ir mainījis to, kā es redzu pasauli. - M,  jauns cilvēks, 
Itālija 

https://wonderfoundation.org.uk/redglow/volunteering-programme/
https://wonderfoundation.org.uk/redglow/volunteering-programme/


42 43

RED:GLOW Politikas Rekomendācijas

88. NCS | No We Can | National Citizen Service. [online] Available at: https://wearencs.com/ 
89. National Citizen Service. 2015. “National Citizen Service 2015 Evaluation”. London: Department 
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Mūsu projektu pieredze bija tāda, ka jautājumi, kuros iesaistījās jaunas sievietes, 
bieži interesēja visu sociālo jomu. Tādi jautājumi kā rasisms un netaisnība pret 
migrantiem un bēgļiem, vides degradācija vai bērnu bads interesēja meitenes, kuras 
bija iesaistītas sociāli, neatkarīgi no viņu personiskās situācijas. Tāpēc personīgā 
pieredze un vairāku nelabvēlīgu apstākļu pieredze bija starpnieki, kā viņas domāja 
par šiem jautājumiem un kā tiem pieiet.

Pārdomu pieejas izmantošana ļāva šīm jaunajām sievietēm domāt par to, kā tos 
uzrunāt, nevis vienkārši par šiem jautājumiem runāt: pāreja no sarunas uz rīcību ir 
svarīga pilsonības dimensija, kā arī būtiska, situācijās, kad jaunas sievietes gatavojas 
uzņemties vadību (un iegūt mīkstas prasmes). Jutīgi jaunatnes darbinieki palīdz 
kopīgi veidot šo projektu risinājumus, atzīt katras jaunietes pieredzi un katra jaunieša 
pieredzi un mācīties no pārējiem. Apvienotajā Karalistē tas ir bieži darīts, izmantojot 
Nacionālo Pilsonības Dienestu, kura galvenais rezultāts ir tāds, ka jauniešiem ir bijusi 
iespēja iepazīties ar citiem ārpus viņu sociālekonomiskās-kultūras vides, veidojot 
draudzību un attīstot sociālo integrāciju un kapitāls.

Skatoties no slovēņu skata punkta, jaunās Latīņamerikas sievietes, kas iesaistītas 
programmā Red: GLOW, atšķirīgo pilsonības izpratni uzskatīja par vienu no viņu 
šķēršļiem integrācijai. Lai gan jaunie slovēņi tiek audzināti kā pilsoniski domājoši, 
daudzi jaunie Latīņamerikas iedzīvotāji neapzinājās, ka brīvprātīgais darbs nav pilna 
laika saistība, bet gan veids, kā apvienot kalpošanu citiem ar spēju radīt un pašiem 
mainīt savas dzīves pašu apkaimēs un kopienās. Izaicinājumi saistībā ar infrastruktūru 
un korupciju viņu izcelsmes valstīs bija likuši tiem šķist veltīgi viņu iepriekšējā dzīvē. 
Jaunu cilvēku - migrantu un viesu uzņemšana strādāt kopā, lai izpētītu šīs tēmas, 
un viņu atšķirīgā izpratne un pieredze bija ļoti bagātinoša, ne tikai palīdzot viņiem 
izprast aktuālo tēmu, bet arī attīstīt viņu starpkultūru izpratni un komunikācijas 
prasmes, un veicināt integrāciju.

Svarīga ir arī valoda, kuru izmantojam, apspriežot un veicinot sociālo darbību. Tas, kā 
mēs runājam par cilvēkiem, kuriem mēs cenšamies palīdzēt, ietekmē to, vai viņi tiek 
uzskatīti par brīvprātīgo līdziniekiem vai vienkārši labdarības saņēmējiem. Tas lielā 
mērā ietekmē brīvprātīgā darba programmu spēju būt kopražošanas un attiecību 
veidošanas telpām starp jauniešiem ar dažādu pakāpju privilēģijām, nevis vienkārši 
ar darījumiem.

AKTĪVAS PILSONĪBAS 
VEIDOŠANA AR 
TEMATISKU FOKUSU

2018.-19. gados jaunieši no Red: GLOW partneriem Lielbritānijā, Spānijā un Slovēnijā 
kopīgi strādāja pie Erasmus + Stratēģiskā dialoga programmas ar nosaukumu “SEE-
ME”. Programmas aktuālā uzmanība tika pievērsta mūsdienu verdzībai. Mācoties 
no ekspertiem, projektā iesaistītie jaunieši (vīrieši un sievietes) vairāku mēnešu 
laikā izstrādāja trīs kampaņas idejas. Pēc tam šīs kampaņas mūsdienu verdzības 
novēršanai tika uzsāktas Apvienotās Karalistes parlamentā, saņemot atzinību no 
deputātiem, NVO un politikas veidotājiem.

Tomēr, apspriežoties ar šiem jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kuri viņus 
atbalstīja, no kuriem daži vēlāk piedalījās programmā Red:GLOW, ietekme pārsniedza 
mūsdienu verdzības zināšanas.

Spāņu jaunieši stāstīja, ka pirms projekta maz bija dzirdējuši par moderno verdzību, 
un noteikti nebija domājuši, ka tas varētu notikt Aragonā, kur viņi dzīvo. Šī atziņa, ka 
cilvēki - tostarp daudzas jaunas sievietes - var piedzīvot ekspluatāciju tik tuvu, viņām 
bija šoks, bet arī mudināja viņas uzzināt vairāk. Attīstot izpratni un iesaistīšanos 
kampaņās, viņas attīstīja pētniecības prasmes, kā arī uzzināja, kā politiķi un politikas 
veidotāji pieņem lēmumus vietējā, valsts un Eiropas līmenī. Šai izpratnei par to, kā 
darbojas viņu demokrātija, ir izšķiroša nozīme pastāvīgā pilsonībā.

Zīmīgi, ka jaunās sievietes - galvenokārt augstskolu studentes -, kuras iesaistījās 
šajā projektā, visas bija ieinteresētas cilvēktiesību un līdztiesības jautājumos, kā arī 
aktīvi darbojās kā vienaudži kā pilsoņi. Neskatoties uz to, viņu izpratne par to, ko 
izdarīja viņu ievēlētie pārstāvji un kā viņus ietekmēt, bija ļoti ierobežota. Tomēr kopš 
šīs pieredzes vairāki no šiem jauniešiem ir dalījušies savā izpratnē ne tikai ar citiem 
jauniešiem, bet arī ir izstrādājuši jaunas iniciatīvas, zinot lēmumu pieņēmējus, ar 
kuriem runāt, lai to virzītu tālāk . Tas ietvēra iniciatīvu koku stādīšanai.
Šī programma arī deva jauniešiem iespēju attīstīt prasmes, sākot no komunikācijas 
līdz plānošanai, komandas darbam un līderībai.

Cits piemērs ir pilsonības veidošana, izmantojot modes objektīvu. Red: GLOW 
dalībnieki Polijā pētīja pārliecības veidošanu, paštēlu un profesionālo uzvedību, 
izmantojot modes darbnīcas. Dažiem no viņiem tas iededza dzirksti un tas izrādījās 
ceļš uz aktīvu pilsonību:

mēs sagaidām, ka viņi kļūs par aktīviem pilsoņiem? Kā mēs varam sagaidīt, ka viņi 
balsošanā analītiski domās par šiem jautājumiem?

SOCIĀLĀS 
DARBĪBAS PROJEKTI 
KĀ SOCIĀLĀ 
INTEGRĀCIJA

Mode ir lieta, ko sievietes mīl. Visi vēlas izskatīties labi. Bet mums ir 
jāsaprot arī modes industrijas nozīme un vēstījumi, kurus mēs sūtam ar 
savu tēlu. Jaunās sievietes uzņēmās iniciatīvu un tagad veido fondu par 
modi un tās nozīmi sabiedrībā. Sākotnējā sesija un sekojošās sarunas lika 
viņiem sazināties ar vairākiem cilvēkiem, kas saistīti ar modi. Vēlas, lai 
viņu fonds māca ne tikai par skaistumu, bet arī par to, kas aiz tā slēpjas. 

Darbības ir sadalītas aktivitātēs meitenēm, pusaudžiem, profesionāļiem, 
mātēm, kas atgriežas darbā. Mēs sadarbojamies ar modeļiem, 
uzņēmumiem, stilistiem. Notiek svarīgas sarunas par ilgtspēju - ietekmi 
uz vidi un sociālo jomu. - Z, jaunatnes darbinieks, Polija

Es ierados šeit, lai kaut ko mainītu. Es gribēju strādāt brīvprātīgi. Es 
necerēju sadraudzēties ar citām jaunām sievietēm, kā man tas izdevās. 
Man ir bijusi iespēja dalīties ar savu stāstu, bet arī mācīties no citiem. 
- M,  jauniete, Latvija
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NOVĒRTĒT VIDI, 
VELTĪTU TIKAI 
SIEVIETĒM 

Būtiska Red: GLOW dizaina sastāvdaļa bija tā, ka tā koncentrējās uz jaunu sieviešu 
iespēju stiprināšanu, izmantojot jauniešu darbu, ko izstrādājušas jaunās sievietes. 
Kā jau tika apspriests iepriekš, ir argumenti gan par, gan pret jauniešu darbu, kas 
paredzēts tikai meitenēm, lai gan ir spēcīgs feministu viedoklis, ka tā ir jauniešu 
izvēle.

Visā Eiropā viendzimuma izglītības un aktivitāšu iespējas ir dažādas. Polijā, Slovēnijā 
un Latvijā kopizglītība ir norma. Spānijā, Lielbritānijā un Itālijā ir iespējams piekļūt 
viena dzimuma skolai. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka izplatās tikai sievietēm 
paredzētas programmas, kuru mērķis ir panākt, lai meitenes nonāktu STEM.

Pierādījumi gan par, gan pret viena dzimuma izglītību ir vāji, neskatoties uz to, ka tas 
katru gadu tieši ietekmē miljoniem skolēnu. Laikā, kad mēs cenšamies veidot jaunu 
sieviešu uzticību un rīcības brīvību, ir svarīgi, pārdomas par Red:GLOW piegādi ir 
svarīgas:

Brīvprātīgais darbs ir iespēja radīt iekļaušanu, integrāciju un solidaritāti 
sabiedrībā. Parastajā dzīvē mēs bieži iepazīstam tikai tādus cilvēkus kā 
mēs. Mēs viņus satiekam skolā, caur ģimeni, darbā vai caur hobijiem. 
Mēs bieži nesatiekam cilvēkus no sociālās, kultūras vai izglītības, kas 
atšķiras no mūsu. Izmantojot brīvprātīgo darbu, mēs varam satikt citus 
ar atšķirīgu dzīvi un pieredzi. Ja mēs esam gatavi mācīties no viņiem 
un uzskatīt viņus par vienlīdzīgiem, tas var ļoti bagātināt. - A, jauniete, 
Lielbritānija

Katrai no Red: GLOW iesaistītajām valstīm ir atšķirīga brīvprātīgā darba vēsture 
un kultūras izpratne par to, kas ir “pelnījuši nabadzīgie”, un spriedze starp 
brīvprātīgo darbu kā altruistisku, darījumu vai solidaritāti. Šī iemesla dēļ bija ļoti 
svarīgi to pārdomāt brīvprātīgā darba programmā. Brīvprātīgā darba programmas 
nevar izveidot, nenovērtējot to, ka tās spēj ar netaisnīgu sabiedrību pastiprināt 
aizspriedumus un varas dinamiku, un jaunu sieviešu prasmes nevar attīstīt uz citu 
daudzkārtēju trūkumu iemūžināšanas rēķina.

Viņi izvēlas [tikai meitenēm paredzētas aktivitātes], un, ja tās vēlas 
un nāk, tas acīmredzami ir vērtīgi. Es arī teiktu, ka kopumā jaunatnes 
darbam ir daudz pierādījumu, ka, pieaugot vecumam, tajā dominē zēni. 
Piemēram, sporta klubi. Pusaudžu meitenēm bieži ir pienākumi, kas nav 
viņu brāļiem. Un, kļūstot vecākam, viņi vēlas vairāk pienākumu. Viņi 
vēlas ne tikai aktivitātes, bet arī atbildību un iespēju augt. Viņi nevēlas 
vienkārši pavadīt laiku. 

Un, ja viņas to dara, viņām nav jādzird. Kopumā, es domāju, ka daudzi 
zēni – meitenes strādā brīvprātīgi. Viņi vēlas dot savu ieguldījumu. Daudzi 
zēni labprāt tusē un spēlē futbolu. Tas ir lieliski, un daudzos brīvpieejas 
jauniešu klubos ir daudz zēnu. Var gadīties, ka meitenēm nav ērti ar 
zēniem, vai arī tas vienkārši nav tas, ko meitenes vēlas.

Vēl viena Londonas jaunatnes darbiniece, O, pastāstīja:

Jaunas sievietes izvēlas šo programmu. Viņas izvēlas ierasties vidē , kura 
ir tikai meitenēm. Viņas izvēlas šeit draudzēties un satikties ar draugiem. 
Viņas šeit izvēlas brīvprātīgo darbu. Iespējams, ka tam nav spēcīgas 
pierādījumu bāzes, taču viņas to izvēlas pašas, un tas nav tāpēc, ka tā ir 
vienīgā iespēja.

Meitenes, kuras mēs strādājam - no kurām daudzas nāk no 
mazākumtautību grupām - mājās saskaras ar ļoti atšķirīgu spiedienu 
nekā viņu brāļi. Viņām ir spiediens būt īstām aprūpētājām - palīdzēt 
mājas darbos, rūpēties par jaunākiem brāļiem un māsām. Viņām ir lietas, 
par kurām ir grūti runāt ar vecākiem: intereses attiecībās, draudzība, 

sociālie mediji un kā sevi parādīt. Reputācija. Šķiet, ka notiek tik daudz, 
kā arī viņas cenšas labi mācīties skolā. Jaunām sievietēm katra problēma 
ir MILZĪGA. Jūs nevarat novietot lietas. TAGAD viss ir reāli. Mentorings 
palīdz, bet arī personiska pieeja ir patiešām svarīga. 

Mēs izveidojām programmas, lai tās būtu ļoti pretimnākošas un 
iekļaujošas, tāpēc līdz brīdim, kad tās bija beigušās, meitenes bija 
ieguvušas jaunus draugus. Mums bija sarunas ar viņām par lietām, kas 
viņas ietekmē. Veicot atklātas sarunas. Liekot viņām saprast, ka viņas 
ir drošībā. Palīdzot viņām saprast, ka viņas visas saskaras ar līdzīgām 
problēmām. Jauktā vidē ir grūti veikt šīs sarunas.

Tikai meiteņu vidē jums ir vieta domāt par savu sasniegumu. Jūs 
nedomājat par stikla griestiem. Sievietes ir pilnvarotas un domā, ka 
viņas var sasniegt. Viņas redz, ka sievietes vada aktivitātes un sievietes 
var vadīt. Es domāju, ka tā ir pozitīva vide. Mēs cenšamies savā darba 
veidā parādīt, ka mēs vēlamies, lai visi to sasniedz. Nevis tas, ka jūs esat 
neveiksmes gadījums, ja viņas to nedara, bet tas, ka viņu labklājība ir 
svarīga. Tā nav konkurences vide. Meitenēm šķiet, ka viņām ir nozīme. 
Es devos uz skolu, kurā jūs cīnāties par izdzīvošanu. Ir jādomā par sevi un 
savu izdzīvošanu. 

Tas nelika tev pārliecināties. Rūpēties par otru, būt laipnam, aktīvam 
pilsoniskumam, darīt kaut ko citu labā, ne tikai mūsu personīgos 
panākumus. Ne tikai būt labākajam un skaļākajam un dominējošākajam. 
Veidojot vidi, kurā mēs uzteicam cilvēkus par palīdzību viens otram. Mēs 
redzam draudzību un ‘vecās māsas’ attiecības. - R, jaunatnes darbinieks, 
Londona
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Jaunatnes darbiniece no Spānijas, T, dalījās ar šo:

Šis viedoklis atspoguļojās arī poļu jaunatnes darbinieces teiktajā, Z, kura teica:

Meitenes var brīvāk izpausties, ja tā ir viena dzimuma darbība. Izpētot 
pilsonību, viņas pētīja mūsdienu verdzību. Viņas nebūtu varējušas 
pārdomāt seksuālo izmantošanu mūsu pilsētā un solidaritāti ar šīm 
sievietēm, ja viņas būtu jauktā grupā. Viņas varēja brīvi runāt. Šīs tēmas 
ir jutīgas. Bet tieši šī solidaritātes izjūta lika viņām nopietnāk domāt par 
savu pilsonību.

Uzticība ir ļoti svarīga jaunu sieviešu attīstībai. Viņām jāatzīst sava 
vērtība. Mūsu sabiedrībā viņas ir pārņemtas par savu tēlu un sociālajiem 
medijiem. Meitenes ir jutīgas pret savu izskatu un to, kā citi viņas uztver. 
Es domāju, mēģinot izveidot veselīgu veidu, kā redzēt sevi un vienai 
otru, ir svarīgs veids kā atslēgties. Projekts šī jautājuma risināšanai 
labāk darbojas ar meitenēm pašām. Jūs varat izveidot iestatījumu, kurā 
meitenes jūtas droši. Ir svarīgi radīt vidi, kurā viņi jūtas droši būt paši. 
Skatiens bez sprieduma ir tik svarīgs. Kad meitenes un zēni ir kopā, 
spiediens izteikties ir atšķirīgs. Darbības bez zēniem var ļaut meitenēm 
būt vairāk.

Lielākā daļa izglītības Polijā ir kopizglītība. Mums tas ir normāli. Bet 
sievietēm ir tik svarīgi apgūt līderību un iegūt iespējas. Vadošos amatus 
joprojām aizņem vīrieši. Vīrieši ir augšgalā, un sievietes vienmēr ir zem 
viņiem. Mēs to redzam algās. Lielbritānijā ir iespējas iesūdzēt tiesā, 
ja algas nav vienādas. Polijā tas nav iespējams. Mums par to jārunā 
skaļi. Mums ir jānovērš šī diskriminācija. Tagad ir dažas programmas 
profesionālām sievietēm, lai sanāktu kopā un atbalstītu vienai otru, bet 
tas ir neparasti jaunākām sievietēm. Kad viņas jau strādā, viņām ir par 
vēlu uzzināt par līderību. Viņām ir vajadzīga iespēja daudz ātrāk iepazīties 
ar to, ko tas viņām kā sievietēm nozīmē. Līderība ir domāta viņām! Dažas 
problēmas, ar kurām viņas saskaras, ir tieši tāpēc, ka viņas ir sievietes, 
pat ja viņas to neapzinās. Viņam ir nepieciešama iespēja to izpētīt kopā ar 
citām meitenēm.

VECĀKU 
ATBALSTS 

Ja jaunatnes darbinieki ir ieguldīti to šķēršļu novēršanā, ar kuriem saskaras jaunas 
sievietes, var šķist, ka vecāki vairāk traucē nekā atbalstīt meitas. Tas jo īpaši 
var būt gadījumos, kad jaunatnes darbinieces sastopas ar ģimenēm ar atšķirīgu 
sociālekonomisko un kultūras izcelsmi. Šajās ģimenēs var būt atšķirīgas vērtības vai 
atšķirīga attieksme pret savām meitām, nekā dominējošajā vietējā sabiedrība, un šīs 
ģimenes var nākt no kultūru, kurā valda stingri dzimumi.

Jaunatnes darbiniekiem ir svarīgi apzināties, ka lielākā daļa jaunu sieviešu neformālās 
mācīšanās un „prasmju pilnveidošanas” notiek ārpus darba ar jaunatni - daudz 
viņu mājās un ģimenēs. To atzīstot, ir izšķiroša nozīme efektīvu, integrētu atbalsta 
stratēģiju izstrādē jaunām sievietēm. Ir arī svarīgi, lai jaunatnes darbinieki atpazītu 
viņu aizspriedumus un saprastu, ka tie var ietekmēt to jauno sieviešu pašapziņu, ar 
kurām viņas strādā. Tas, ka ģimene atļauj meitai apmeklēt jūsu jauniešu aktivitātes, 
jau ir pierādījums tam, ka viņi ir ieguldīti viņas plaukstošajā dzīvē.

Mēs nolēmām organizēt izrādi ar vecākiem un informēt viņus par to, ko 
esam darījuši ar viņu bērniem. Rezultāts bija aizkustinošs, kad vecāki 
lūdza neapstāties ar projektu: viņi ļoti vēlējās iesaistīties projekta 
aktivitātēs. - G, jaunatnes darbinieks, Slovēnija

Tomēr paaudžu barjera starp jaunām sievietēm, jaunietēm, jaunatnes darbiniekēm 
un vecākiem parādās kā izaicinājums neatkarīgi no izcelsmes. Visu mūsu projektu 
laikā vecāki virzija savas meitas mācīties universitātē, bet dažās valstīs meitas 
steidzās noteiktās studiju jomās, kuras, viņuprāt, radīs labākās karjeras iespējas.

Ciematā ir daudz vecāku, kuriem ir darbs, piemēram, mazs veikals. 
Viņuprāt, augstskola ir labākā, tāpēc tā ir vienīgā iespēja, ko viņi ļaus 
darīt saviem bērniem. Man ir šādi draugi. Tad ir vecāki ar augstāko 
izglītību, kuri domā, ka būtu mazāk rīkot augstākas pakāpes kursu. 
Universitātes absolventi ir ‘labāki’. Viņi maksās tikai par universitāti. 
Viena no manām draudzenēm vecākiem teica, ka vēlas nodarboties ar 
mākslu. Viņi viņai aizliedza to darīt. Viņi viņai neļāva. Viņi maksātu tikai 
par to, lai viņa studētu medicīnu, veterinārārstu, juristu utt.

Vecākiem ir nepieciešami kursi, lai parādītu, kā būt labiem vecākiem. 
Dot brīvību saviem bērniem. Ļaut viņiem dzīvot savu dzīvi. Ļaut viņiem 
kļūdīties, lai viņi varētu mācīties. Vecāki baidās, ka viņu bērni neizdosies.

Vecāki ir katras personas lielākā ietekme. Viņi tevi mīl, jo tu esi viņu.
Viņi rūpējas par tevi. Viņiem ir tik liela vara pār tevi. Kad esat pusaudzis, 
jūs viņus neklausāties, bet tas, ko viņi domā par jums, ir tik svarīgi. Ja 
viņi jums pateiks, ka esat neveiksme, jūs tam ticēsiet. Viņi var likt jums 
noticēt sev. Viņiem tas ir jāzina. Viņiem jāzina, ka viņi palīdz mums būt 
pašiem un palīdzēt mums būt brīviem un laimīgiem. J - jauniete, Spānija
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INTEGRĒTAS PIEEJAS 
VEIDOŠANA, LAI 
ĻAUTU JAUNĀM 
SIEVIETĒM PLAUKT

Šajā digitālajā laikmetā vecāki nav izauguši. Pat jaunāki vecāki ne vienmēr 
saprot, ka tas, kā jaunās sievietes lieto internetu un kā tas katru dienu 
dienā ietekmē viņu dzīvi, izmantojot tālruni, ir būtiski atšķirīgs no viņu 
bērnības. H - Jaunatnes darbinieks, Itālija

Vecāku iesaistīšana jaunatnes darbā un kopīga pieeja meitu atbalstam ir daudz 
vienkāršāka, ja meitenes ir jaunas un it īpaši, ja viņas joprojām dzīvo mājās. Vecums, 
kādā jaunas sievietes atstāj māju, visā Eiropā ir atšķirīgs, taču diez vai studentus, kuri 
vēlas neatkarību, uzņems universitātes studentu vecāku iesaistīšana.

Lai gan tas nozīmē, ka vecāku iesaistīšana projektos, kurus Red: GLOW ir īstenojusi ar 
vecākām jaunām sievietēm, ir nereāla, tas tomēr liek domāt, ka nepieciešama vecāku 
labāka izglītība vai piekļuve informācijai par to, kā atbalstīt viņu bērna uzplaukumu 
nākotnē.

Daudzi šajā projektā iesaistītie jaunieši un brīvprātīgie, kas bija iesaistīti kā jaunatnes 
darbinieki, pilsonību un darbu uzskatīja par atšķirīgām sfērām. Darbs bija tur, kur 
jūs nopelnījāt naudu, ja vien jūs neizvēlējāties strādāt sabiedriski apzinātā lomā, 
piemēram, labdarības, politikas vai citā uz pakalpojumu orientētā lomā.

Jauniešu vidū bija maz izpratnes, ka darbs ir sociāla rīcība. Iespējams, ka COVID 
vīrusa laikā galvenā uzmanība tika pievērsta galvenajiem darbiniekiem. Mēs 
saprotam, ka zemie darbinieki, piemēram, apkopēji, veikalu darbinieki, aprūpes 
darbinieki un atkritumu savācēji, piedāvā būtiskus pakalpojumus, kuru darbs tieši 
veicina mūsu labklājību. Bet šī darba nepieciešamība netiek finansiāli kompensēta.

Kopumā ir skaidrs šī projekta secinājums, ka ir nepieciešama integrēta pieeja 
jaunatnes darbam un jaunu sieviešu uzplaukumam. Visām darbībām nepieciešams:

• Mērķis palielināt pārliecību un pašizziņu
• Veidojiet izpratni, ka neveiksmes ir būtisks mācību elements
• Iesaistīt jaunu sieviešu plašākas atbalsta sistēmas, piemēram, vecākus
• Iegult pārdomas par spēku, vājībām un mērķu noteikšanu
• Pakļaut jaunas sievietes plašākai sociālajai pieredzei un sociāliem tīkliem
• Dodiet iespēju jaunām sievietēm vadīt
• Mērķtiecīgi iesaistītas jaunas sievietes ar atšķirīgu sociālekonomisko un kultūras 

vidi kā vienlīdzīgas
• Sasaistīt pilsonības un profesionālās attīstības sfēru
• Nodrošināt, ka jaunatnes darbinieki ir atbilstoši apmācīti un izprot problēmas, ar 

kurām saskaras jaunās sievietes, ar kurām viņi strādā, šajā plašajā kontekstā

Uzticība
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POLITIKAS REKOMENDĀCIJAS JAUNO 
SIEVIEŠU LĪDERĪBAS ATTĪSTĪBAI

Mūsu ieteikumi ir plaši, tiek ņemtas vērā dzimumu nevienlīdzības atšķirības Eiropā 
un šīm atšķirīgām izpausmēm ir daudzkārtīgi trūkumi:

1. Pēc-COVID politika, lai risinātu pandēmijas ekonomisko ietekmi un ietekmi uz 
nodarbinātību, ir jāaplūko izmantojot skata punktu uz dzimumu, kas ņem vērā 
daudzveidīgus trūkumus. Viņiem jāņem vērā, ka COVID ir nesamērīgi ietekmējis 
sievietes, minoritāšu kopienas un tās, kuras saskaras ar ekonomiskajām 
problēmām, palielinot to trūkumu, ar kuru viņas jau saskārās pirms pandēmijas.

2. Jaunatnes politikai un plānošanai jāapzinās, kā jaunu sieviešu ilgtermiņa 
uzplaukums ir atkarīgs no problēmu saskatīšanas, ar kurām viņas saskaras, nevis 
kā neatkarīgas, bet gan savstarpēji saistītas. Viņiem būtu labāk jāintegrē prasmju 
attīstība, pilsonības tiesības un pienākumi un pieklājīga darba pieejamība un 
karjeras izaugsme. Programmās jāiekļauj gan izpratne par līderību, gan jauniešu 
līderības iespējas. Nevienlīdzība nozīmē, ka sieviešu ieguldījums netiek vienlīdz 
atzīts vai novērtēts un viņu spēja ietekmēt izmaiņas ir ierobežota. Tas notiek 
sistēmiski, un sarunai ir jāvirzās tālāk par argumentiem par grūtniecības un 
dzemdību un sieviešu izvēli strādāt nozarēs, kurās finansiālā kompensācija ir 
sliktāka. Papildus tam jāapsver tikai sievietēm paredzēto programmu vērtība.

3. Valstu valdībām būtu jācenšas uzlabot jauniešu sagatavotību darbavietai, 
veicinot visus ceļus, kas ved uz pienācīgu darbu, un nodrošinot, ka izglītība 
jauniešiem nodrošina prasmes un spēju apgūt maigās prasmes, kas novedīs pie 
pienācīga darba. Ir jāpārdomā uzskati par akadēmiskajiem panākumiem.

4. Kvalitatīvs darbs ar jaunatni, kas sagatavo jaunietes uzplaukt, būtu jāiegulda 
Eiropas, valsts un vietējā līmenī. Ir jāpārbauda šaurā uzmanība uz marginalizēto 
jauniešu iespēju palielināšanu, ja tie saglabā sociālo atstumtību un neļauj viņiem 
attīstīt sociālo kapitālu. Būtu jāveicina programmas, kas netieši nodrošina arī 
sociālās integrācijas iespējas.

5. Zems pilsonības līmenis un izpratnes trūkums par to, kā dažādi pilsonības 
aspekti sader kopā un ļauj jauniešiem pieprasīt tiesības un radīt taisnīgāku 
sabiedrību. Saskaroties ar sliktiem politiskās vadības piemēriem, ievēlētajām 
amatpersonām un sistēmām, kas izvirza kandidātus vēlēšanām, jāievēro augstāki 
pārskatatbildības un pārredzamības standarti. Bez šīm izmaiņām maz ticams, 
ka jauniešu vidū pieaugs uzticēšanās demokrātijai. Būtu jāveicina programmas, 
kas jauniešus izglīto par varas sistēmām un nodrošina rīkus interešu aizstāvībai, 
izmantojot tēmas, kas viņus saista, kā arī jāveicina viņu iespējas attīstīties un 
vadīt pasākumus, lai uzlabotu viņu pašu kopienas. 

6. Lai apmierinātu valsts vajadzības, būtu jāizstrādā programmas, lai labāk izglītotu 
un informētu pieaugušos, kuri vada jaunas sievietes viņu karjeras izvēlē. 
Vecākiem, skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem ir jābūt pieejamai jaunākajai 
informācijai par ceļiem uz nodarbinātību, augošām nozarēm un pieprasītām 
prasmēm, lai viņu padomi un atbalsts būtu atbilstošs.

7. Būtu jānotiek nacionālā un ES līmeņa sarunām par to, kā mēs parasti atzīstam 
sieviešu darbu un prasmju vērtību. Galvenās darbinieka lomas, kuras pandēmijas 
laikā tik ļoti novērtētas, bieži vien slikti kompensētas un uzskatītas par 
“mazākām”, bieži ietilpst šajā kategorijā, piemēram, medmāsas, aprūpētāji un 
skolotāji. Tā vietā, lai pieņemtu, ka šie darbi, kas piesaista daudzas sievietes, tiek 
slikti kompensēti, mums vajadzētu izpētīt, kāpēc mēs uzskatām, ka ir pieņemami 
maksāt zemas algas kvalificētiem cilvēkiem, kuri strādā būtisku darbu. Turklāt 
jāatzīst daudzu sieviešu būtiskā, bet neapmaksātā un neredzamā darba vērtība, 
rūpējoties par visu vecumu ģimenes locekļiem.

8. Būtu jāiespējo programmas, kas ļauj jaunām sievietēm kontaktēties ar dažāda 
vecuma, izcelsmes un nozares profesionālām sievietēm neatkarīgi no tā, vai tās 
ir shēmas, kas profesionālām sievietēm atvieglo brīvprātīgo darbu ar jaunām 
sievietēm, pieredzes apmaiņu vai mentoringa programmas.

9. Apmācībai jābūt pieejamai gan profesionāliem, gan brīvprātīgiem jaunatnes 
darbiniekiem, lai viņiem būtu instrumenti un lai integrētajos veidos vislabāk 
atbalstītu jaunās sievietes, ar kurām viņi strādā. Jaunatnes darbinieki nevar 
attīstīt zināšanas un prasmes jauniešos, kuriem pašiem nav šādu iespēju.
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