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FAIRNESS GAP



Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts izdala
sešas sfēras, kurās pandēmijas ietekme uz

dzimumu ir izteiktāka

• frontes pirmās līnijas; 

• ekonomiskās grūtības; 

• veselības problēmas; 

• dzimumā balstītā vardarbība; 

• neapmaksātais darbs mājās un aprūpes darbs; 

• cilvēki ievainojamībās situācijās.



Frontes pirmās līnijas darbinieki

CSP sagatavotais datu krājums "Sievietes un vīrieši Latvijā“ (2016)



Ekonomiskās grūtības

• 2020.gada beigās NVA reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā
sieviešu īpatsvars bija 54,9%, bet vīriešu - 45,1%. 

• 2020.gada decembra beigās lielākais reģistrēto
bezdarbnieku skaits bija tādās iepriekšējās nodarbošanās
profesijās kā palīgstrādnieks (3601 jeb 5% no reģistrēto
bezdarbnieku kopskaita), mazumtirdzniecības veikala
pārdevējs (2251 jeb 3%), apkopējs (1899 jeb 3%).

• Salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, lielākais
bezdarbnieku skaita pieaugums bija vērojams šādās
profesijās: 
– palīgstrādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, pavārs, 

pārdevējs konsultants, apkopējs, automobiļa vadītājs, 
administrators, viesmīlis, klientu apkalpošanas speciālists, 
bārmenis.



veselības problēmas



dzimumā balstītā vardarbība

CSP
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neapmaksātais darbs mājās un 
aprūpes darbs



• 31,8% sieviešu radās papildus pienākumi
mājsaimniecībā COVID-19 ārkārtējās situācijas
laikā, kas par 12,4% pārsniedz rādītāju vīriešu
grupā (19,4%).

• Būtiskas atšķirības dzimumu griezumā starp
pienākuma sadali pirms COVID-19 un COVID-19 
ārkārtējās situācijas laikā netiek novērotas

• Lielākais slogs mājsaimniecību pienākumu
veikšanā bija un arī pēc pirmā COVID-19 viļņa ir
sievietēm



cilvēki ievainojamībās situācijās



• Pētījumi norāda uz ilgtermiņa sekām: pandēmija
pastiprinās sieviešu un vīriešu nevienlīdzību
attiecībā uz

– profesionālajiem sasniegumiem/ karjeras izaugsmi, 

– ienākumiem un pensijas uzkrājumiem, kā arī uz
ekonomisko neatkarību. 

• Nepieciešams izvērtēt COVID-19 ieteikmi
dzimumu griezumā nepieciešamā atbalsta
izstrādei



PALDIES!


