Globālo stāstu medību ideju koprade

3/31/2017

Globālo stāstu medību stratēģijas veidošana
Ideju koprades seminārs
2017.gada 31.marts, plkst. 15:00 – 17:30, Lapu iela 17
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• Globālo stāstu medību atklāšana – braucieni, mācības, sarunas, noslēguma pasākums
• Iepazīšanās – ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi profesionālajā pieredzē
• Braucienu pieredze – Attīstības stāstu medīšanas pieredze
•
•
•
•

•
•
•
•

Kārlis Lesiņš un Zane Kalniņa (dokumentālo filmu uzņemšana Āfrikas un Āzijas valstīs)
Santa Logina un Iveta Sondore (brauciens uz Nepālu)
Lāsma Ozola un Liene Biezā (brauciens uz Keniju)
Anna Ūdre (brauciens uz Ugandu)

Globālo stāstu veidošanas pieredze – Pētnieciskā un datu žurnālistika un attīstības stāsti
Globālo stāstu ietvars – Attīstības žurnālistika un mediju loma
Globālo stāstu vadlīnijas – Attīstības stāstu medīšanas un stāstīšanas nosacījumi
Jautājumi un atbildes, noslēgums
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Globālo stāstu medību atklāšana
Globālo stāstu medīšanas braucieni (7 – 10 dienas):

• Maijs-oktobris: individuālie braucieni uz attīstības valstīm – no
M4D tiek segtas ceļa, dzīvošanas, vīzas izmaksas ne vairāk kā 1500
EUR apjomā = 6-8 žurnālisti
• Jūnijs-jūlijs: žurnālistu mācību brauciens uz Afganistānu – ceļš,
dzīvošana, vīzas izmaksas, dienasnauda tiek segta no M4D; pirms
brauciena – sertifikācija drošības kursos = 1 aktīvs un pieredzējis
rakstošais žurnālists
• Oktobris-novembris: žurnālistu mācību brauciens uz Ganu – ceļš,
dzīvošana, vīzas izmaksas, dienasnauda tiek segta no M4D = 2
rakstošie žurnālisti ar interesi par solidaritātes ekonomiku un
sociālo uzņēmējdarbību

Globālo stāstu medīšanas braucienu mērķis: ar mediju

palīdzību veicināt sabiedrības izpratnes pilnveidi par savstarpējām
saiknēm pasaulē un izaicinājumiem globālā līmenī un to risinājumiem
vietējā kopienā.
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Ekoloģiskā parāda diena
2016.g. pasaules
dabas resursus
iztērējām par 5
dienām ātrāk nekā
2015.g.
Kopš 1980.g. tērējam
vairāk dabas resursus
un radām lielāku
piesārņojumu, nekā
planēta gada laikā
spēj nodrošināt un
absorbēt.
Global Footprint
Network
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ANO Tūkstošgades attīstības mērķi (MDG)
1. Samazināt nabadzību;
2. Nodrošināt visiem iedzīvotājiem
pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt
vispārējo vidējo vai profesionālo
vidējo izglītību;
3. Nodrošināt vienādas iespējas
sievietēm un vīriešiem;
4. Mazināt bērnu mirstību;
5. Uzlabot mātes veselību;
6. Ierobežot HIV/AIDS, tuberkulozes un
difterijas izplatību, kā arī citus
novēršamus nāves cēloņus;
7. Nodrošināt vides ilgtspēju;
8. Palīdzēt cilvēkiem mazāk attīstītajās
valstīs (attīstības sadarbība).
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Vai TAM tika sasniegti?
Sasniegumi
- nabadzība atzīta kā globāla problēma
- labās gribas apliecinājums
- globālās partnerības izveide
Ierobežojumi
- Donoru iniciatīva
- Balstīts uz cilvēka pamatvajadzībām
- Nepietiekošs, lai nodrošinātu izaugsmi, kas balstās uz
progresīvu vietējo kapacitāšu attīstību
Metodoloģiskās iezīmes
- Vienkāršība un izmērāmība
- Balstās uz rezultātiem, nevis līdzekļiem
- Neņem vērā sākotnējo apstākļu atšķirību
- Dažādi abstrakcijas līmeņi
http://www.cigionline.org/project/toward-post-2015-development-paradigm
Presentation: Toward a Post-2015 Development Paradigm (PowerPoint)
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Vai TAM tika sasniegti?
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Diskusija
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi profesionālajā pieredzē:
• Kas ir ANO IAM? Cik tie ir reāli? Vai tos var sasniegt līdz 2030.gadam? Kādas ir
priekšrocības un šķēršļi to sasniegšanai? Vai IAM varētu būt noderīgi, lai veidotu
ilgtspējīgu nākotni?
• Vai IAM uz visām valstīm attiecas vienādi? Ko IAM nozīmē attīstības valstīm? Un
attīstītajām valstīm? Kā IAM saprot attīstību? Vai IAM var būt kā globālās
attīstības rādītāji?
• Kāpēc tie ir kaut kas vairāk nekā kārtējā politiskā dienaskārtība?
• Kā tie raksturo mūsu pieredzi? – katrs dalībnieks par sevi.
• Kā IAM atspoguļot stāstos (rakstos, raidījumos, filmās,..) tā, lai tie būtu
saprotami un pieņemami sabiedrībai? Kā izvēlēties sižetus,
problēmjautājumus, kas saistīti ar IAM? Kā sasaistīt pieredzēto ar IAM? Kādi
varētu būt informācijas vākšanas veidi un izaicinājumi, ieskaitot ētiku?
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Globālo
attīstības
stāstu
medīšanas
pieredze
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Globālo attīstības stāstu medīšanas pieredze
• kā tika medīti globālie stāsti: brauciena process – brauciena
plānošana, apstākļi: kā tikāt galā ar izaicinājumiem?
• kā centies izvairīties no stereotipu veidošanas un mītu
uzturēšanas?
• ko šis brauciens tev ir devis kā cilvēkam un žurnālistam:
kādu pieredzi tu guvi valstī ar atšķirīgu situāciju?
• ko šis brauciens var dot sabiedrībai LV: kāpēc LV sabiedrībai
būtu svarīgi, ka šādi braucieni notiek?
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Globālo stāstu veidošanas pieredze
Pētnieciskā un datu žurnālistika un globālie attīstības stāsti –
Lote Lārmane:
• Pētnieciskā un datu žurnālistika praktiski: kā tā atšķiras no citām
pieejām un kā to praktiski veikt īsos braucienos uz nezināmu valsti?
• Kā pētnieciskā žurnālistika palīdz izvairīties no stereotipu veidošanas un
mītu uzturēšanas?
• Kāpēc pētnieciskā žurnālistika ir personīgi nozīmīga un veiksmīgi
izmantojama globālo attīstības stāstu stāstīšanā: kā pētnieciskos datus
aprakstīt savos rakstos – personīgais redzējums un pieredze, arī
pētnieciskās žurnālistikas pieredze Re:Baltica?
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Globālo stāstu ietvars
Attīstības
žurnālistika un
mediju loma
• Attīstība kā ziņas
• Žurnālistika un
sabiedrības
izpratnes pilnveide
(izglītība)
• Attīstības
žurnālistika un
attīstības sadarbība
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• Attīstība nav tikai ekonomiskā
izaugsme.
• Attīstība ir valsts, sabiedriskā un privātā
sektora līdzsvarota mijiedarbība.
• Attīstību raksturo tas, uz kādām
vērtībām balstās sabiedrības
patērētājdarbība un kāda ir pilsoniskā
līdzdalība lēmumu pieņemšanā.
• Attīstība nav labdarība un palīdzības
sniegšana.
• Attīstība nav cilvēku glābšana kritiskās
situācijās.
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Žurnālistika un sabiedrības izpratnes pilnveide
Žurnālistikas izglītojošais potenciāls
«Žurnālistika veic izglītojošas funkcijas, tāpēc medijiem ir liela loma
sabiedrības informēšanā un skatījumu paplašināšanā. .. Medijiem ir
jānodrošina jēgpilna pieaugušo izglītība, jo tiem, kas vairs nav
formālajā vai neformālajā izglītībā, mediji ir vienīgais, nozīmīgākais
informācijas avots.»
Kāpēc ir svarīgi sabiedrību informēt un izglītot par attīstību pasaulē un
vietējā kopienā?
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Sociālo mediju ietekmes laikmetā, mūsu katra pilsoniskā atbildība ir arī reflektēt par
ikdienas politiskajiem notikumiem.

Maani, K. E. and R. Y. Cavana (2007). Systems thinking, system dynamics: Managing change and complexity. Auckland, NZ, Prentice Hall.
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Attīstības žurnālistika development journalism
• Attīstības žurnālistika – taisnīguma nodrošināšanas,
rīcībspējas palielināšanas un pārmaiņu līdzeklis:

• stāstot to cilvēku stāstus, kuriem nav iespējams pastāstīt
pašiem, žurnālists informē pasauli par dažādiem attīstības
problēmjautājumiem (pretēja pieejai “If it bleeds it leads”)

• Attīstības žurnālisti – sociālā un vides taisnīguma un
demokrātijas sargsuņi (watchdogs):
• nodrošina ar kvalitatīvu un ticamu informāciju, uzsverot
žurnālistikas lomu un informācijas kvalitāti, izglītojot
sabiedrību, veicinot tās spēju izprast patiesību un ticību
taisnīgumam.
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Kā pretendēt uz globālo stāstu veidošanas atbalstu?
• Pieteikšanos finansiālā atbalsta konkursam izsludināsim pēc
semināra
• Gaidīsim:

• motivācijas vēstuli
• attīstības stāsta aprakstu (saturs, sasaiste ar LV, forma, publiskošana, ...)
• aptuvenu tāmi galvenajām izmaksām (aviobiļetes, vīzas, naktsmītnes, ...)
• Pieteikšanās līdz 21.aprīlim, visu nosūtot PDF uz inga@zalabriviba.lv

• Izskatīsim ZB kolektīvā, informēsim un slēgsim brīvprātīgā darba
līgumu
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Globālo stāstu vadlīnijas: nevis tūrisma, bet attīstības stāsti
• stāstu vadmotīvs: cieņpilna dzīve visiem un doma par labāku pasauli
• stāsta vēlamais virziens: globālo problēmjautājumu atspoguļojums un
saikne ar ikdienas dzīvi un lēmumu pieņemšanu LV (pievienotā vērtība –
mēs pārstāvam savu kultūru – sižeta atspoguļojumā ir pat vēlama):

• Cik sociāli un ekoloģiski taisnīga ir šī situācija? Kādi ir viedokļi un iemesli?
• Kas mums ir kopīgs? kādas ir līdzīgās problēmas un risinājumi? Kā mēs LV varam
līdzdarboties šīs situācijas risināšanā?
• Ko mēs LV varam mācīties no tā, kas notiek konkrētajā valstī? Kas viņiem ir "labāks" –
labāk organizēts, labāk izprasts, labāk īstenots?
• Ko mēs LV jau tagad darām labāk, kā viņi? Kas mums ir "labāks" – labāk organizēts,
izprasts, un īstenots?

• stāstu forma: tos var medīt un veidot rakstisko formātu kombinējot ar
audio, foto vai video (arī mazbudžeta tehnisko risinājumu īsfilmas)
• ētikas jautājumi: izvairīšanās no cieņas aizskaršanas, stereotipu veidošanas,
viltus ziņām un postpatiesības
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Rīcības kodekss žurnālistiem attīstības stāstu veidošanai
A simplified version of The Dóchas Code of Conduct on Images and
Messages for journalists working in the global south
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=R7axxlPq4IQ
Kodekss balstās uz trīs pamatvērtībām:
• Iesaistīto cilvēku cieņas un tiesību aizsargāšana;
• Ticība cilvēku vienlīdzībai;
• Vēlme veicināt godīgumu, solidaritāti
un taisnīgumu.
21
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1. Izvēlies attēlus un saistītās ziņas, kas pauž cieņu, vienlīdzību, solidaritāti, taisnīgumu.
2. Godīgi izvēlies attēlus vai apraksti situāciju gan vietējā, gan plašākā kontekstā, lai
veicinātu sabiedrības izpratni par attīstības jomas realitāti un komplicētību.
3. Izvairies no attēliem un ziņām, kas var radīt sensācijas, veidot stereotipus, vai
diskriminēt cilvēkus, situācijas vai vietas.
4. Izmanto attēlus, ziņas un situācijas, ko iesaistītie cilvēki saprot, kur iesaistās, un piekrīt
publiskošanai (vai vecāku/aizbildņu piekrišana).
5. Iedrošini attēlotajā situācijā iesaistītos pašiem stāstīt par notiekošo.
6. Noskaidro, vai situācijā iesaistītais vēlas, lai viņu piemin vārdā un identificē, un šo vēlmi
ņem vērā.
7. Balsties uz augstākajiem standartiem par cilvēktiesībām un neaizsargāto aizsardzību.

Rīcības kodeksa
pamatprincipi
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Globālais stāsts ir izveidots. Kam pievērst uzmanību?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vai plānoto attēlu vai ziņu izmantošana respektē cieņu pret citiem?
Vai tie, ko izmantotie attēli vai ziņas apraksta, var būt droši, ka tiek godīgi un patiesi attēloti?
Vai visi attēlos vai ziņās iesaistītie, ir piekrituši attēla, viedokļa vai stāsta izmantošanai?
Vai šo attēlu vai ziņu izmantošana var kādu nepatiesi aizvainot vai sāpināt?
Vai attēlu vai ziņu izmantošana var radīt kultūras vai rasu stereotipus par cilvēkiem, vietām un
situācijām? Vai tie var radīt dzimumu stereotipus?
Vai tu vēlētos, lai šos attēlus vai ziņas izmantotu, aprakstot tevi pašu un tavu ģimeni?
Vai izvēlētie attēli veicina iedzīvotāju aktīvu līdzdalību vietējās kopienas attīstībā un godīgi attēlo
darba attiecības starp cilvēkiem globālo ziemeļu un dienvidu valstīs?
Kādiem mērķiem kalpo izveidotais stāsts? Vai tas tiek izmantots, lai radītu žēluma sajūtu? Vai tas
precīzi un reālistiski attēlo situāciju?
Vai izveidotais stāsts veicina stereotipus par brīvprātīgo ieguldījumu vietējās kopienas un pasaules
attīstībā?
Vai ir kādi dzīves aspekti kopienās, kur darbojas nevalstiskās organizācijas, kas nav pietiekoši
attēloti? Kāpēc tie netika iekļauti stāstā?
Vai stāsts rada sajūtu par pozitīvu savstarpēju atkarību un iedvesmo uz ilgtermiņa iesaistīšanos
attīstības veicināšanā papildus labdarības ziedojumiem?
24

Zaļā brīvība, M4D

12

Globālo stāstu medību ideju koprade

3/31/2017

25

Citas M4D aktivitātes
• 21.aprīlis: Godīgās tirdzniecības tēja/kafija ar žurnālistiem par Ugandas braucienu
• 22.-24.maijs: VIKES (Somijas Mediju un attīstības fonds) mācību seminārs «From Stereotypes to
Covering Global Interdependencies – Training by Journalists for Journalists»
• 28.maijs-3.jūnijs: politiķu brauciens uz Filipīnām, ZB pārstāvēs Rihards Kols
• Jūnijs-jūlijs: žurnālistu mācību brauciens uz Afganistānu – ceļš, dzīvošana, vīzas izmaksas,
dienasnauda tiek segta no M4D; pirms brauciena – sertifikācija drošības kursos = 1 aktīvs un
pieredzējis rakstošais žurnālists
• 30.jūnijs-1.jūlijs: dalība festivālā LAMPA
• Septembris: Godīgās tirdzniecības tēja/kafija ar žurnālistiem par Afganistānas braucienu
• Oktobris-novembris: žurnālistu mācību brauciens uz Ganu – ceļš, dzīvošana, vīzas izmaksas,
dienasnauda tiek segta no M4D = 2 žurnālisti ar interesi par ekonomiku un sociālo
uzņēmējdarbību
• Decembris: Godīgās tirdzniecības tēja/kafija ar žurnālistiem par Ganas braucienu
• Decembra sākums: M4D noslēguma pasākums – multimediju festivāls «Globālo stāstu
bibliotēka»
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Jautājumi un atbildes

PALDIES PAR LĪDZDALĪBU!
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