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AICIN ĀJUMS 
 

     Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ir paziņojusi, ka 6. aprīlī Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) Ekonomisko un sociālo lietu padome (ECOSOC) ievēlēja Latviju ANO Dzimumu 
līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas Izpildpadomē (Executive Board of the UN Entity for 
Gender Equality and Empowerment of Women - UN Women), komentējot, ka "tas ir vēl viens 
apstiprinājums Latvijas līdz šim sasniegtajam dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību jomās kā 
nacionālā, tā arī starptautiskā līmenī; Latvija ikgadējā Pasaules Ekonomikas foruma pētījumā 
„Dzimumu līdztiesība pasaulē” jau vairākus gadus tiek ierindota starp 20 labākajām valstīm 
pasaulē", un norādot, ka Latvija ir spējusi nacionāli attīstīt visaptverošu normatīvo regulējumu un 
specializētas programmas dzimumu līdztiesības jomā. 
 
     Tomēr šobrīd Latvijā veidojas kustība, kas vērsta pretējā virzienā - lai pamazām, bet noteikti 
panāktu sievietes tiesību ierobežošanu attiecībā uz iespēju brīvi un atbildīgi izlemt jautājumu par 
bērnu skaitu un viņu dzimšanas starplaikiem; piekļūt informācijai, izglītībai, kā arī līdzekļiem, kas 
ļauj viņām realizēt šīs tiesības, ko paredz gan nacionālie normatīvie akti, gan ANO Konvencijas par 
jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 16. pants. Lai gan kustības mērķi ir formulēti kā 
'beztiesīgas bērna dzīvības vardarbīgas iznīcināšanas un tālākas morālo normu degradācijas 
sabiedrībā novēršana', pēc satura tie vērsti uz būtisku sieviešu tiesību ierobežošanu ar valsts varas 
instrumenta - normatīvā regulējuma palīdzību, grozot LR Satversmi, Krimināllikumu, Seksuālās un 
reproduktīvās veselības likumu, Ārstniecības likumu un Bērnu tiesību aizsardzības likumu. 
Uzsverot vienu tiesību jomu un piesaucot reliģiskus argumentus, nopietnam riskam tiek pakļautas 
sieviešu tiesības un spējas pilnvērtīgi lemt par savu  rīcību, kā arī sabiedrības veselība. 
 
   Minētās kustības iniciatori ir rīkojuši vairākus pasākumus (ieskaitot Tiesībsarga biroja telpās), 
kuri ir formulēti kā konferences un pēc kuriem ir pieņemtas šo iniciatoru parakstītas rezolūcijas, kas 
satur konkrētas likumdošanas iniciatīvas, kā arī aktīvi lobē šīs iniciatīvas Saeimā, tāpēc -  
 
lūdzam Jūs kā Latvijas Republikas Tiesībsargu uz tikšanos, lai formulētu nostāju un 
iespējamo r īcību gadījumā, ja paredzētie normatīvo aktu grozījumi tiks iesniegti Saeimā. 
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