
 

 

 

 

 

 

 

Paneļdiskusija "Cieņpilna dzīve. Tradīcijas. Izvēle." 30.jūnijā plkst. 

14:00-15:30 Sarunu festivalā "LAMPA", Zviedru teltī. 

 

 

Sabiedrībā bieži sastopama agresija un neiecietība, stigmatizējot un marginalizējot 

prostitūcijā cietušās personas. Jāatzīst, ka sabiedrībā trūkst izpratnes par prostitūcijā 

iesaistīto personu patieso situāciju un prostitūciju kā manipulatīvu ekspluatācijas 

sistēmu. Arī politiķu vidū nav vērojama drosme virzīt seksuālās ekspluatācijas 

jautājumus politiskajā dienas kārtībā. 

Šajā diskusijā iesaistītās puses – valsts institūciju pārstāvji, starptautiski eksperti, jomas 

profesionāļi un sabiedrības pārstāvji – veidos konstruktīvu dialogu tik nozīmīgajā un 

bieži vien neērtajā tematā, salīdzinot dažādu valstu pieejas jautājuma risināšanā: no 

Zviedrijas modeļa, kas līdz ar suteneriem un citiem ekspluatētājiem soda arī seksa 

pircējus, līdz Vācijas sistēmai, kas seksuālo ekspluatāciju atzīst par brīvprātīgu darba 

izvēli. 

 

Paneļdiskusijas dalībnieki:  

Greguārs Terī (Grégoire Théry) - starptautiskās NVO apvienības CAP International 

izpilddirektors (Francija). 

Daniels Gecs (Daniel Getz) - sociālais darbinieks (Norvēģija). 

Evika Siliņa - Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre. 

Pērs Anderšs Sunesons (Per-Anders Sunesson) - īpašo uzdevumu vēstnieks jautājumos, 

kas saistīti ar cilvēku tirdzniecības novēršanu (Zviedrija). 

Hanuka Lorengela (Hanuka Lohrengel) - ilustratore un sociālā darbiniece (Vācija).  

  



 

 

Greguārs Terī (Grégoire Théry) ir CAP International 

izpilddirektors, kā arī viens no šīs organizācijas 

dibinātājiem. CAP International apvieno 23 NVO no 18 

dažādām valstīm, un šo NVO mērķis ir sniegt atbalstu 

prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības upuriem savās valstīs. 

2013. gadā Greguārs Terī kļuva par Francijas Augstās 

Padomes sieviešu un vīriešu līdztiesības jautājumos biedru; 

šī padome ir konsultatīva institūcija, kas darbojas Francijas 

premjerministra tiešā padotībā. Viņš ir šīs padomes 

Vardarbības pret sievietēm novēršanas komitejas 

ilgtermiņa biedrs. Iepriekš Terī kungs sešus gadus darbojies 

kā Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas (FIDH) 

pārstāvis Eiropas Savienībā. Viņš ir bijis arī nevalstiskās 

organizācijas Mouvement du Nid – France 

ģenerālsekretārs. Greguārs Terī ir ieguvis maģistra grādu 

Eiropas politiskajās un publiskajās zinībās Strasbūras 

Politisko zinātņu institūtā. Viņš ir arī konsultatīvās 

padomes biedrs organizācijā Nadia Initiative, ko dibinājusi 

Nadija Murada (Nadia Murad), kas pārcietusi Daesh 

seksuālo verdzību.  

 

 

Daniels Gecs (Daniel Getz) ir sociālais darbinieks, kas 

Reformu Resursu centrā vīriešiem Norvēģijā konsultē 

cilvēkus, kuri pērk seksu. Viņš ir iesaistīts arī Kast 

programmā, kuru sponsorē Norvēģijas Tieslietu 

departaments ar mērķi samazināt prostitūcijas izplatību. Šis 

pakalpojums ir anonīms un bez maksas, un tā galvenais 

mērķis ir uzlabot klientu spējas analizēt un tikt galā ar 

sarežģītām dzīves situācijām un personīgām problēmām. 

Atklāti runājot par kaunu, kas ir izplatīta izjūta starp 

programmas klientiem, tiek veicināta klientu izpratne 

pašiem par savu uzvedību un tās sekām. Kad 2011. gadā šis 

projekts tika uzsākts, tas bija Norvēģijā vienīgais ar šādu 

fokusu. Kopš tā laika programmas ietvaros izdevies 

sasniegt vairākus simtus vīriešu (un dažas sievietes), kas 

pērk seksu.  

 

  



 

 

 

Evika Siliņa ir piedalījusies Latvijas likumdošanas normu 

izstrādē dažādās jomās: narkotiku kontrole, noziegumi pret 

valsti un terorisms, civilā aizsardzība un krīžu kontrole, 

noteikumi patvēruma meklētājiem, imigrācijas politika, u.c. 

Viņa devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas 

Iekšējās drošības biroja izveidē 2015. gadā. Evika Siliņa 

vadījusi Eiropas (Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē 

ietvaros) un Latvijas delegācijas ANO, CEPOL un 

INTERPOL. Kopš 2013. gada viņa ir Latvijas Republikas 

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre, un kopš 2017. 

gada publicē rakstus žurnālā “Imperfekt”. Viņa ir studējusi 

jurisprudenci, saņemot maģistra grādu Starptautisko un 

Eiropas tiesību jomā. 

 

 

Pērs Anderšs Sunesons (Per-Anders Sunesson) ir jurists, 

kurš vairāk nekā 20 gadus ir strādājis sociālās un kriminālās 

politikas jomā saistībā ar noziegumos cietušo un bērnu 

tiesību jautājumiem gan Zviedrijā, gan starptautiskajā vidē. 

2016. gada maijā Zviedrijas valdība Sunesona kungu iecēla 

par īpašo uzdevumu vēstnieku jautājumos, kas saistīti ar 

cilvēku tirdzniecības novēršanu. Pirms šī amata viņš bija 

Veselības un sociālo lietu ministrijas ģenerāldirektors, kur 

viņa pārziņā bija Ģimenes un sociālo lietu nodaļa. No 2009. 

līdz 2012. gadam Pērs Anderšs Sunesons vadījis Veselības 

aprūpes institūciju, personāla un sociālās palīdzības 

pakalpojumu pārraudzības departamentu Zviedrijā. Viņš 

vairākus gadus arī strādājis Zviedrijas Tieslietu ministrijā.  

 

 

Hanuka Lorengela (Hanuka Lohrengel) ir ilustratore un 

sociālā darbiniece no Vācijas, kas kopš 2014. gada dzīvo 

Latvijā. Iedvesmojoties no sava darba, palīdzot prostitūcijā 

iesaistītajām sievietēm dažādās valstīs Eiropā, viņa radījusi 

grafisku noveli, kas, stāstot īstus stāstus, atklāj prostitūcijas 

un cilvēku tirdzniecības mehānismus. Grafiskā novele 

“Pilsētas puķes” tika izdota 2016. gadā, un 2018. gadā 

notikušajā pirmajā starptautiskajā abolicionistu konferencē 

Buenosairesā tika izvēlēta kā viens no galvenajiem 

literārajiem informācijas avotiem par prostitūcijas un 

cilvēku tirdzniecības tēmu.  


