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Eiropas Dzimtes līdztiesību Institūts
The European Institute for Gender Equality (EIGE)

 Neatkarīga Eiropas Savienības iestāde

 Mērķi:

 dot ieguldījumu, stiprināt un veicināt dzimtes līdztiesību 

 iekļaut dzimtes jautājumu integrēšanu visā ES politikā un 
no tās izrietošajās nacionālajās politikās

 atbalstīt cīņu pret dzimumu diskrimināciju

 celt ES iedzīvotāju izpratni dzimtes līdztiesības aspektiem



EIGE Resursu un dokumentācijas Centrs (RDC) 

 Unikāls Eiropas institucionālo un metodoloģisko zināšanu 
avots dzimumu līdztiesības jautājumos. 

 Bibliotēka un e-resursi nodrošina ātru un vienkāršu piekļuvi 
vairāk kā 240 000 resursiem par dzimumu līdztiesības tēmu.

 RDC Informācijas centrs piedāvā augstas kvalitātes 
pētījumus, statistikas datus, metodes, rīkus un labākās 
prakses piemērus, kurus apstrādā un sagatavo EIGE.

 Unikāls dzimumu līdztiesības resursu klāsts, pieejams vienā 
interneta portālā.



Projekta dalībvalstis



Partner organizācija Latvijā
Latvijas Universitātes Dzimtes pētniecības centrs

 Izveidots 1998.gadā
 Statuss – starp-fakultāšu zinātniskais centrs
Aktīvie dalībnieki: Irina Novikova, Emīlija Sarma, Marija 

Semjonova, Vija Vītola
Mācību un pētījumu centra darbības virzieni:

 sieviešu/vīriešu studiju un dzimtes pētījumu jautājumi
 starpdisciplināru izglītības un pētījumu programmu 

veidošana
 C daļas mācību kursu, konferenču un vasaras skolu 

organizēšana
 publikācijas 
 dzimtes studiju jomas grāmatu un materiālu apkopošana



Projekti

 2014-2015 - EIGE projekts «Dzimumu līdztiesības politikas dokumentu un pelēkās 
literatūras apkopojum»

 2013-2017 – sadarbība zin.-pētn. tīklā 7th Framework, Marie Curie Action, IRSES, 
Imagining Development: A multidisciplinary and multilevel analysis of development
policies and their effect in the post-socialist world. 

 2013-2017 – sadarbība Ziemeļvalstu Vasaras universitātes tīklā Heterologies of
Everyday (vad. Helsinku universitāte un Tallinnas universitāte)

 2013- 9.-21.06.2014 – ERASMUS Intensīvās Programmas organizēšana, tēma -
Transnational and intersectional methodologies in gender studies

 2012- jūnijs, 2013 – ERASMUS Intensīvās Programmas partneris, tēma -Translocal
methodologies in gender studies (vad. org. University of Eastern Finland)



Projekti

 2008-2013 – sadarbība zin.-pētn. tīklā- COST programma IS0803 Remaking Eastern
borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of
Europe's eastern peripheries.

 2009 – FEMCIT Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of the
Contemporary Women,s Movements (vad. org. University of Warsaw)

 2006-2008 –Gender-Sensitive Vocational Education (EU Visible/Leonardo da Vinci
programma)

 2002-2005 –Network for European Women's Rights (NEWR) (vad.org. Uni. of
Birmingham)

 Mass Media in (Re)Distribution of Power (2005) – sub-contract in the EU project
(Latvian partner – Ministry of Welfare of Latvia)



Publikācijas

 The Conference Proceedings of the Baltic-Nordic Conference in Women’s and
Gender Studies (Riga, 1998). 

 Anthology of Contemporary Feminist Theories (in the Latvian language). Riga: 
Jumava Publishers, 2001.

 “Too Early? Too Late? Contemporary Feminist Discourses. Riga: Holda, 2001.

 D. Kamburov, I. Novikova (eds.) Men and Masculinities in Global World: Integrating
Postsocialist Perspectives, Helsinki, Kikimora Publishers, 2004.

 The Role of the Mass Media in the (Re)distribution of Power in Latvia. Riga; 
National Report, 2004.

 Audrey Guichon, Christien van der Anker, Irina Novikova (eds.) European Women’s
Social Roghts. London: Palmgrave, 2006.

 Gender Matters in Baltics: Multidiscplinary Perspectives. Riga: University of Latvia 
Press, 2008.

 Europe-Russia: Contexts, images, discourses. Riga: DZSC-LEVIRA, 2011.



Projekta mērķis

EIGE:

Uzlabot un palielināt EIGE 

Resursu informācijas centra un  

e-bibliotēkas Datu kolekcijas 

katalogu, pievēršoties 

dzimumu līdztiesības:

 politikas dokumentiem

 pelēkai literatūrai

Latvija:

Unikāla iespēja nacionālā 
līmenī :

 apkopot resursus

 izveidot publiski 
pieejamu datu bāzi

nodrošināt informācijas 
un zināšanu pēctecību

Iegūt politisku redzamību 
ES līmenī



Tēmas

 Dzimums un vardarbība

 Dzimums un mediji

 Dzimtes integrēšana

 Dzimums un klimata pārmaiņas

 Darba un dzīves līdzsvars

 Vīrieši un dzimumu līdztiesība

 Sievietes un ekonomika

 Sievietes politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanā

 Dzimums un Sports

 Dzimums un pētniecība, tehnoloģija un inovācijas, iekļaujot 

sievietes IT jomā 



Dokumentu veidi

Dzimtes līdztiesības politikas 
dokumenti:
 darbības plāni,
 vadlīnijas,
 rekomendācijas, direktīvas, 
 koncepcijas, 
 bilaterālās vienošanās, 
 citi dzimumu līdztiesības 

direktīvu iekļaujošie 
oficiālie dokumenti

Pelēkā literatūra:
 oficiālas atskaites,
 parlamentārās runas un 

priekšlasījumi, 
 konferenču materiāli,
 apskati, raksti/preses 

paziņojumi, 
 instrukcijas, 
 informatīvie materiāli, utt., 

kas skar dzimumu 
līdztiesības politiku 



Materiālu atlases kritēriji

 Dzimumu līdztiesības politikas dokuments vai tam piemīt skaidrs 
politiskais mērķis.

 Nacionāli nozīmīgs.

 Noderīgs, lai noteiktu dzimumu līdztiesības politikas situāciju 
un/vai tās attīstību valstī.

 Publicēts no 1995. līdz 2015. gadam.



Dokumentu formāts

Drukāts* un Elektronisks
Abi formāti, ja tie 

pastāv

Ja tikai viens formāts ir 
pieejams

Drukāts*

Elektronisks

*N.B. Drukātus dokumentus, ja ir iespējams 2 eksemplāros



Kā piedalīties un sniegt savu ieguldījumu

 Sniegt pētniekiem ziņas un norādes par galvenajiem 
dokumentiem, kas ietekmē dzimumu līdztiesības politikas 
īstenošanu valstī no 1995. gada līdz šodienai.

 Sniegt dokumentus vai norādījumus par vietām un veidiem, kā 
tos apkopot.

 Ieteikt citas iespējamās iesaistītās personas, kurām varētu būt 
noderīgi dokumenti.

 Pārbaudīt savākto dokumentu sarakstu un, ja nepieciešams, 
sniegt ieteikumus.



Kontakti

Studio Come srl
Via Ostiense 30 – 00154 Roma
come@studiocome.it
www.studiocome.it
+39 068541435
Contact person: PATRIZIA DI SANTO

EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY – EIGE
www.eige.europa.eu

RESOURCE AND DOCUMENTATION CENTRE
http://eige.europa.eu/content/rdc

Latvijas Universitātes
Dzimtes pētniecības centrs
Visvalža iela 4a, 311. kab
Tālrunis: 67034827
Irina.novikova@lu.lv
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