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Gudruna Šīmane (Gudrun Schyman) ir Zviedrijas politiķe, 2015. gadā 

izveidotās politiskās partijas Feministiskt Initiativ (Feministu iniciatīva, FI) 

līdzdibinātāja. 

No 1998. līdz 2006. g. Šīmane bija Zviedrijas parlamenta deputāte; no 1993. 

līdz 2003. gadam – Zviedrijas Kreisās partijas līdere. Kopš 1980-to gadu sākuma viņa 

aktīvi iesaistījās kā Zviedrijas, tā arī starptautiskajā miera kustībā. 1992. gadā Šīmane 

kļuva par konsultanti Starptautiskajā miera un nākotnes izpētes fondā (Transnational 

Foundation for Peace and Future Research, TFF), bet 2003. gadā – par TFF valdes 

locekli. Tajā pašā gadā Šīmane pameta Zviedrijas Kreiso partiju, lai pilnībā pievērstos 

jautājumiem, kas saistīti ar feminismu un drošību. Šobrīd viņa darbojas kā 

starptautiskās organizācijas Sievietes bez robežām (Women without Borders, KUG) 

Zviedrijas filiāles priekšsēdētāja. 

2005. gada aprīlī tika dibināta sabiedriska kustība Feministu iniciatīva, kas, 

gūstot arvien lielāku sabiedrības atbalstu, pārtapa par politisku partiju. Šīmane bija 

viena no partijas līdzdibinātājām. FI līdz šim veiksmīgāko rezultātu uzrādījusi 2014. 

gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, gūstot 5,3% vēlētāju atbalstu Zviedrijā un 

ieņemot EP vienu vietu. 2014. gada Zviedrijas parlamenta vēlēšanās FI ieguva 3,12% 

balsu, kļūstot par populārāko parlamentā neiekļuvušo partiju. 

FI 2014. gada parlamenta vēlēšanu sauklis bija „Rasistus ārā – feministes 

iekšā!” („Out with the racists – in with the feminists!”). Partija iestājas par 

feministisku politiku, kas balstīta uz cilvēktiesībām, ilgtspējīgu attīstību un cīņu pret 

rasismu. FI identificē sevi kā jaunu politisku spēku, kas apstrīd pastāvošās 

ideoloģijas. Partijas pārstāvji ir pauduši, kaut arī šobrīd pastāv nacionāla mēroga 

mērķi dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, trūkst rīcībpolitikas to sasniegšanai. Kā 

galvenās prioritātes FI min atalgojuma vienlīdzības nodrošināšana, individualizēti 

bērna kopšanas atvaļinājumu apdrošināšanas plāni, samazinātas darba stundas, 

kritiskajā domāšanā balstītu pedagoģiju skolās un pirmsskolās, jaunu likumdošanu 

attiecībā uz seksuāla rakstura noziegumiem, atvērtas robežas un amnestija bēgļiem, 

siltumnīcefekta gāzu emisiju aplikšana ar nodokli.   

 

Papildus informācijai:  

 Gudrunas Šīmanes mājaslapa   

 Feministu iniciatīvas vēlēšanu platforma  

 Feministu iniciatīva. “Feminisms tagad” brošūra 

 Democracy Now. Kā Zviedrijas Feministu iniciatīva kļuva par pirmo šāda 

veida partiju, kam izdevies iegūt vietu Eiropas Parlamentā   

 Time. Feminisms izvirzās Zviedrijas politikas priekšplānā  

http://schyman.se/english/
http://feministisktinitiativ.se/sprak/english/election-platform/
http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2015/11/fi_151021_Feminism_now_A4_English.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ob4ygtxnU20
https://www.youtube.com/watch?v=Ob4ygtxnU20
https://www.youtube.com/watch?v=9pzKsqsxo6Y

