
IEVĒROJAMĀKĀS SIEVIETES 
NEPĀLĀ

Mūsdienās vēstures periodā

Grigorijs Zakurajevs



Saturs:
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§ Nepāla ir valsts ar lo̦ti daudzveidı̄gu g̒eogrāfiju un kultūru. Valsts atrodas
Himalaju kalnu sistēmas dienvidu nogāzē, kur atrodas pasaules augstākā kalnu
grēda, tai skaitā augstākā pasaules virsotne Everests.

§ Nepāla ir zeme kur sastopas dabas skaistums ar varenajiem un, reizēm, pat
postošajiem spēkiem - zemestrı̄cēm un plūdiem. Vērtı̄gais kultūras un garı̄gais
mantojums sastopas ar ekonomiskām un sociālām grūtı̄bām - tur valdošo
nabadzı̄bu un netı̄rı̄bu.

§ Vēsturiski Nepālai neklājās viegli, jo valsti ilgu laiku plosı̄ja politiskās krı̄zes un
pilson̦u karš. Valsts smagi cieta 2015. gadā notikušajā zemestrı̄cē. Aptuveni puse
iedzı̄votāju dzı̄vo zem starptautiski noteiktā nabadzı̄bas lı̄men̦a. Cilvēki vēl
aizvien dzı̄vo necilvēcı̄gos apstāklo̦s un ir iemācı̄jušies sadzı̄vot ar grūtı̄bām.

§ Nepālas ģeogrāfija un sociokulturālas vides kvalitāte





§ Pilsēta cieš ne tikai no nekontrolēta piesārņojuma, bet arī no dzeramā ūdens 
trūkuma. Reti kurā mājā ierīkotas dzeramā ūdens caurules – biežāk var redzēt cilvēkus 
mazgājam traukus uz ielas pie kopēja krāna vai kannās nesam ūdeni uz savu 
dzīvesvietu.

§ Vēl viena milzīga problēma ir elektrības nepietiekamība strauji augošajai pilsētai. 
Pāri ielām stiepjas haotiski vadu mudžekļi ar tūkstošiem vadu uz visām pusēm, bet 
elektrības padeves pārrāvumi ir ikdienas parādība.

§ Bagmati upe šķērso Katmandu ieleju vairāk nekā 595 kilometru garumā. Šī upe ir 
svētceļnieku galamērķis, te notiek rituāli, tā ir dzīvības dzīsla un ūdens ieguves vieta 
lielākai daļai valsts iedzīvotāju. Taču diemžēl ūdens jau daudzus gadus ir piesārņots, 
tādēļ svētceļnieki ir spiesti atturēties no iegremdēšanās rituāliem, un ūdeni vairs 
nevar izmantot sadzīves vajadzībām.

§ Nepālas sabiedrībā vēl arvien pastāv kastu sistēma, kur par sieviešu vienlīdzības 
tiesībām daudzi tikai sapņo.



Dati no portāla Nepal in Data: www.nepalindata.com

§ Daži fakti



§ Sieviešu statuss Nepālā vēstures gaitā ir
mainı̄jies. Tāpat kā jebkurā citā A& zijas valstı̄,
sievietes Nepālā gandrı̄z visos dzı̄ves aspektos
bija pakla̦utas vı̄riešiem. Nepālā bija stingri
patriarhāla sabiedrı̄ba. Daudzos aspektos tā
joprojām ir. Tomēr sieviešu statuss relatı̄vi
atšk̦irı̄gs dažādās provinces un kopienās.

§ Ieskats  dzimumu līdztiesības jautājumos

Nepālā sieviešu ir par diviem miljoniem
vairāk nekā vı̄riešu. Viens no iemesliem, kāpēc
tā ir - sieviešu vidējais dzı̄ves ilgums pārsniedz
vı̄riešu vidējo dzı̄ves ilgumu. Vidējais dzı̄ves
ilgums Nepālā ir 71 gads.

Lai gan sieviešu lomas un statuss mūsdienu
Nepālas sabiedrı̄bā ir masveidı̄gi mainı̄jı̄jies
un sieviešu tiesı̄bas ir ierakstı̄tas konstitūcijā,
kaut arı̄ 1991. gadā Nepāla parakstı̄ja
Konvenciju par visa veidu diskriminācijas
izskaušanu pret sievietēm (CEDAW), Nepālas
sabiedrı̄bu lo̦ti ietekmē hinduistu uzskatu
sistēma, kas uzsver patrillināmo izcelsmi un
patrifokālā dzı̄vesveida sistēmu.



Nepāla sociokulturālais





§ Hinduistu C,aupadi tradı̄cija Nepālā nosaka, ka menstruāciju laikā sievietes klū̦st
nešk̦ı̄stas un šajā laikā sievietēm liegts piedalı̄ties dažādās ikdienas aktivitātēs,
dažviet vin̦ām nākas pamest mājas un mitināties speciālās būdās.
§ Šı̄ tradı̄cija it ı̄paši izplatı̄ta Nepālas rietumu provincēs, kur "čaupadi" praktizē
77% sievietes.

§ 2018. gadā par šı̄s tradı̄cijas piekopšanu Nepālā tika noteikta kriminālatbildı̄ba
un paredzēts arı̄ 3000 rūpiju (23 eiro) naudassods.
§ Bēda ir tā, ka tā ir sena Nepālas un Indijas relig̒ijas tradı̄cija kas diktē, ko sieviete
mēnešreižu laikā drı̄kst ēst, kur gulēt un ar ko runāt. Tam sekoja vin̦u senči.
Meitenes baidās no dievu atriebı̄bas, ja vin̦i pārtrauks ievērot šādu rituālu.
§ Tradı̄cija tiek piekopta pat galvaspilsētā Katmandu. Kur sievietes netiek izolētas
tikpat lielā mērā - nav nekādu būdin̦u. Taču vin̦ām sieviešu dienu laikā nav atla̦uts
iet virtuvē vai pat ēst noteiktu pārtiku, piemēram, piena produktus, kā arı̄
pieskarties dievu atveidiem.

§ Hinduisma "Čaupadi" tradīcija   





§ Lielāka daļā pasaules dievību ir mītiskas, tās nevar ieraudzīt, un ar tām īsti
nevar parunāt. Nepālā kā dievību reinkarnācijas tiek izvēlētas un līdz pubertātes
vecumam pielūgtas mazas meitenes. Visu šo laiku viņas dzīvo tempļos,
nošķirtībā un ikdienā tiek pārnēsātas krēslos, jo tiek uzskatītas par pārāk īpašām,
lai viņu kājas pieskartos zemei.
§ "Dzīvās dievietes" tiek izvēlētas jau zīdaiņa vecumā. Viņas uzskata par varenās
dievietes Kali iemiesojumiem un pielūdz tūkstošiem hinduistu un budistu.
§ Kumari (tulkojumā "jaunava") uzskata par aizsargātām no ļauna un veiksmes
piesaistītājām.
§ Viņu kā dievību laiks beidzas līdz ar menstruāciju sākšanos. Tad viņas
atgriežas savās ģimenēs un dzīvi turpina gluži kā jebkuras citas sava vecuma
meitenes.

§ Kumari Devi pielūdz ne tikai Hindu sekotāji, bet arī Nepāļu un Tibetu budisti.

§ Kumari "Dzīvās dievietes" tradīcija    





§ Bidhja Devi dzimusi 1961. gada 19. jūnijā Ambote Mane
Banijiang ciemā Nepālas Bodžpuras reg̒ionā. Vin̦a nāca
no zemnieku Brāhman̦u g̒ı̄menes.

§ Politisko karjeru uzsāka iestājoties kreisā spārna
studentu apvienı̄bā (Nepālas Nacionālā brı̄va studentu
apvienı̄ba).

Ievērojamākās sievietes Nepālā:

• Bidhja Devi Bandari

§ Viņa ieguva bakalaura grādu Mahendra Morang Campus Katmandu pilsētā Tribhuvanas
universitātē un 1980. gadā kļuva par Nepālas Komunistiskas (marksisma-ļeņinismas)
partijas biedri.

§ Viņa tika ievēlēta par VNSSS kasieri, kā arī sāka piedalīties visas Nepālas sieviešu
asociācijā.

§ Bandari kļuva par aktīvu minoritāšu un sieviešu tiesību aizstāvi Nepālā, pārvarot dzimuma
nevienlīdzības grūtības pateicoties sava augstās izcelsmes statusam.

§ Bidhja Devi iemīlējas harizmātiskā politiķī no citas kastas Madana Kumar Bhandari un 1982.
gadā viņi apprecējās.

§ Viņa kļuva par labu sievu, upurējot karjeru un partijas darbu savas ģimenes labā, viņai
piedzima divas meitas.



§ Viņa atsāka politisko karjeru 1994. gadā pēc viņas vīra nāves, un ieņēma vietu parlamentā no Katmandu
vēlēšanu apgabala.

§ Paralēli kopš 1993. gada viņa piedalījās Nepālas arodbiedrībās darbībā un ieņēma arodbiedrības savienības
sieviešu spārna priekšsēdētājas amatu. Tajā pašā gadā Bandari tika ievēlēta par visas Nepālas sieviešu
asociācijas prezidenti.

§ 2003. gadā Bandari tika atkārtoti ievēlēta par Komunistiskās Partijas Centrālās komitejas biedri.
§ 2006. gadā viņa piedalījās daudzās demonstrācijās un organizēja protestus pret karaļa Gyanendra varu, kas

noveda pie autoritārās 240 gadus ilgās monarhijas beigām un konstitucionālās demokrātijas atjaunošanas.
§ Tajā pašā gadā ar vairāku sieviešu deputātu atbalstu tika pieņemts Bandari iesniegtais likumprojekts,

saskaņā ar kuru pirmo reizi Nepālas vēsturē sievietes saņēma 33% vietu parlamentā, tiesības mantot savu
vecāku īpašumu un bērna tiesības mantot mātes pilsonību.

§ No 2009. gada 25. maija līdz 2011. gada 6. februārim Bandari ieņēma aizsardzības ministra amatu Nepālā.
§ Pēc jaunās konstitūcijas pieņemšanas 2015. gada 20. septembrī, kas padarīja Nepālu par sekulāru republiku

un kurā, pateicoties Bandari pūlēm, tika izstrādāti noteikumi sieviešu tiesību nodrošināšanai, notika jaunas
vēlēšanas, Bandari tika izvirzīta Nepālas prezidenta amatam ar 14 citu parlamenta partiju atbalstu. 29.
oktobrī parlamenta priekšsēdētājs paziņoja par Bandari ievēlēšanu Nepālas prezidenta amatā.

§ 54 gadu vecumā Bandari kļuva par otro Nepālas prezidenti un augstāko virspavēlnieci, kā arī pirmo sievieti,
kas ieņēma šos amatus.



§ Pasang Lamu Šerpa

§ Pasang Lamu Šerpa dzimusi 10. decembrī 1961. g. nelielā apmetnē Kumjungā,
Sagarmatas zonas administratīvajā centrā Nepālas austrumos.
§ Pasang Lamu agri zaudēja savus vecākus un no bērnības audzināja savu jaunāko māsu.
Viņa ir no tiem cilvēkiem, kas nepakļaujas grūtībām.

§ 2004. gadā Pasang Lamu Šerpa pabeidza pamata apmācības kursu Nepālas
alpīnisma asociācijā (NMA). Kad visas alpīnismā izglītības iespējas Nepālā
bija izsmeltas, Pasang Lamu devās uz Franciju, uz Šamonī pilsētu, kur viņa
saņēma diplomu no ENSA - Nacionālās slēpošanas un alpīnisma skolas.

§ Starp viņas profesionālajiem sasniegumiem - kāpšana citās slavenās
Himalaju kalnu virsotnēs: Jala, Nangpai Gosum, Puta Hiunčuli, Ama Dablam.
Viņa veiksmīgi uzkāpusi Montblāna kalnā, Čo Oju kalnā, Jalapikas kalnā un
citos. Viņa ir pirmā sieviete, kas iekaroja Nangpai Gosum - 7321 metru
virsotni. Šo sasniegumu saistīja ar svarīgu politisku notikumu - Nepālas un
Japānas draudzības 50. gadadienu.



§ Pasangs Lamu Šerpa mēģinājusi uzkāpt Everesta kalnā trīs reizes,
taču tas neizdevās līdz 1993. gada 22. aprīlīm, kad viņa sasniedza
virsotni pie South Col pa Dienvidaustrumu grēdas maršrutu.

§ Rīts bija gaišs un skaidrs un tāds arī palika, līdz Pasang sasniedza
8848 m. virsotni kopa ar pieciem citiem komandas biedriem.

§ Nokāpjot no virsotnes, laikapstākļi, kā tas bieži notiek kalnos, pēkšņi
kļuva slikti, un rezultātā viņa zaudēja dzīvību dienvidu virsotnē.

§ Viņa ir pirmā sieviete Nepālā kas uzkāpa Everesta virsotnī. 

§ Par šo sasniegumu viņa kļuva par pirmo sieviete, kuru Nepālas karalis piešķir "Nepālas taru” (zvaigzni). 
Nepālā viņu uzskata par nacionālo varoni.



§ Rai uzauga lauku ciematā, kur nebija ne elektrības, ne
ūdens. 2000. gadu sākumā Nepālā kalnos plosījās pilsoņu
karš, un maoistu nemiernieki pieņēma armijā jauniešus. 14
gadus vecajai Rai bija iespēja izvairīties no fiziska darba,
nodarbojoties ar karatē un treniņu ietvaros skrienot bataljona
sacīkstēs. Tā viņa pavadīja armijā trīs gadus.
§ Kādu rītu, kad viņa skrēja Katmandu blakus esošajos
kalnos, viņa satika grupu, kas trenējās pa to pašu maršrutu.
Kāds viņai pateica lai tā atnāktu nākamnedēļ uz vēl vienu
skrējienu. Kad viņa ieradās uz šo skrējienu, viņa atklāja, ka
tas ir 50 km skrējiena starta punkts. Neraugoties uz to, ka
viņa nebija sagatavojusies, nepaņemot līdzi nekādu pārtiku
un ūdeni, bez skriešanas apģērba, viņa uzvarēja sacensībās
un piesaistīja sacensību organizatoru uzmanību ar savu
pozitīvo attieksmi un atdevi sportam.
§ Viņa ātri kļuva par plaši pazīstamu sportisti, uzvarot vienas
sacīkstes pēc otrām un uzlabojot vairākus rekordus.

§ Mira Rai [dzim. 1988. gada 31. dec]



§ Anurada Koirala [dzim. 14. Apr. 1949.]

§ Anurada Koirala ir veltījusi savu dzīvi, lai izbeigtu cilvēku
tirdzniecību un jaunu Nepālas sieviešu un bērnu seksuālo
izmantošanu.

§ Viņa ir Nepālas sabiedriskais aktīvists un Maiti Nepal bezpeļņas
organizācijas dibinātāja, tas mērķis ir palīdzēt seksuālās
tirdzniecības upuriem.

§ Māte Terēze vienmēr ir bijusi viņas lielākais iedvesmas avots. Viņa
pavadīja vairāk nekā 20 gadus, mācot bērnus dažādās Katmandu
skolās.

§ Viņas organizācija Maiti Nepal šodien veic plašu aktivitāšu klāstu,
piedāvā dažas izglītības programmas, sabiedrības integrācijas un
stabilitātes programmas, glābšanas operāciju organizēšanu,
cilvēku tirgotāju aizturēšanu, juridiskā atbalsta sniegšanu
trūcīgajiem, sieviešu pilnveidošanas programmas, apmācības,
antiretrovīrusu terapijas (ART), palīdz ar HIV inficētiem bērniem un
sievietēm.

§ Anuradha Koirala ir saņēmusi 38 nacionālas un starptautiskas
balvas, atzīstot viņas drosmīgo rīcību un sasniegumus bērnu un
sieviešu tiesību veicināšanā.

§ Nepālas valdība viņu iecēla par Bagmati provinces pirmo
gubernatoru.



§ Pupu Lamu Khatrivaiarī Judoka Khatri
[dzim. 5. Oct. 1996.]

§ Khatri piedzima nomaļā Lelepas ciematā
Taplejungā. Viņas tēvs gāja bojā
2015. gadā Everesta kalna lavīnas dēļ.

§ Bērnībā viņu piesaistīja džudo, un viņa
pievienojās daudzfunkcionālajam cīņas
mākslas centram Najabazarā, Katmandu.

§ 2015. gadā Honkongā viņa arī ieguva
sudraba medaļu džudo

§ Pārvarot visus šķēršļus, viņa turpināja
savu aizraušanos ar džudo un ieguva
Nepālas otro zelta medaļu sieviešu džudo
2016. gada Dienvidāzijas spēlēs

§ Khatri pārstāvēja Nepālu džudo 2016.
gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs.
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