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Vai
tā
ir
patiesība
vai nav, ka
“nav jāiejaucas
palīdzībā citām
valstīm, jo paši
esam
nabadzīgi”,
“nabadzība rodas no
pārāk lielas dzimstības”,
“palīdzība saņēmēju padara
slinku”, “trūcīgajām valstīm
visvajadzīgākā
ir
finansiālā
palīdzība”, “klimata pārmaiņas ar
nabadzības palielināšanos nav saistītas”?
Kā savus un sabiedrībā pastāvošos mītus
nomainīt ar konstruktīvāku skatījumu? Kāpēc
mītu nomainīšana ar patiesību līdzinās šūpolēm?
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Inga Belousa, Zaļā brīvība
Ne visus pieņēmumus, kam ticam, mēs varam izskaidrot ar faktos
vai savā pieredzē balstītām atziņām.
Jaunus un nezināmus izaicinājumus
mums palīdz konkretizēt un vārdos
ietērpt arī tēlainā domāšana, emocijas un morālā pozīcija. Taču ne vienmēr mūsu radītie pieņēmumi par to,
kā tikt galā ar jauniem globālās pasaules izaicinājumiem, ir iedvesmojoši, saudzīgi pret citiem un rāda, kā
risināt problēmas konstruktīvā veidā. Tajos līdzās idejām par veiksmīgu
risinājumu ir atrodami arī maldīgi
pieņēmumi jeb mīti. Mīti sabiedrībā
rodas, kad, skaidrojot sarežģīto vienkāršāk vai, cenšoties attaisnot savu
vai kāda cita rīcību, iztēle, vēlme un
emocijas gūst virsroku pār faktiem.
Lai arī šķiet, ka mīti varētu uzturēt
mūsu drošumspēju, tie nespēj dot
cerīgu ievirzi pilsoniskas sabiedrības

attīstībai. Bet bez stāstiem, kas sarežģīto un jauno izskaidro vienkāršāk,
iztikt nevaram. Mums ir vajadzīgi
stāsti, kas palīdz daudz plašāk saskatīt pasauli un sevi tajā, kas palīdz
izgaismot ne tikai atšķirīgo, bet arī
kopīgo, un kas mūs iedrošina kopīgi
veidot un īstenot cerīgus plānus gan
kopienā un valstī, gan arī Eiropas un
pasaules mērogā.
Šī Attīstības Sadarbības Vēstis izdevuma stāstu pamatā ir temats par
globālās attīstības mītiem. Tas aicina
aizdomāties par sevi kā daļu no pasaules un par savu rīcību, dzīvojot
globālā sabiedrībā. Šī numura izaicinājums ir izskaidrot Latvijas sabiedrībā biežāk sastopamos mītus par
pasaules attīstību, veicināt konstruktīvu viedokļu veidošanos par globālo
attīstību un sniegt ieguldījumu attīstības sadarbības mītu nomainīšanā
ar konstruktīviem cerīgiem stāstiem.
Zaļā brīvība aktīvi iesaistās ilgtspējīgas attīstības iniciatīvu aktualizēšanā, izskaidrošanā un ieviešanā.
Ar mērķi pilnveidot mūsu sabiedrības izpratni par savstarpējo
saikni pasaulē, globāliem izaicinājumiem un to risinājumiem globālā
un vietējā līmenī, veidojam šo izdevumu Attīstības Sadarbības Vēstis,
ko elektroniskā formātā publicējam
divas reizes gadā. Izdevuma mērķauditorija ir politikas veidotāji, žurnālisti, viedokļu līderi, kopienu aktīvisti
un Latvijas sabiedrība kopumā. Šis
izdevuma ceturtā numura temats ir

globālās attīstības mīti, un tas atspoguļo saikni starp globālo un vietējo
mērogu uzdodot jautājumus — Vai
tā ir patiesība vai nav, ka “nav jāiejaucas palīdzībā citām valstīm, jo paši
esam nabadzīgi”, “nabadzība rodas
no pārāk lielas dzimstības”, “palīdzība
saņēmēju padara slinku”, “trūcīgajām
valstīm visvajadzīgākā ir finansiālā
palīdzība”, “klimata pārmaiņas ar nabadzības palielināšanos nav saistītas”? Kā savus un sabiedrībā pastāvošos mītus nomainīt ar konstruktīvāku
skatījumu? Kāpēc mītu nomainīšana
ar patiesību līdzinās šūpolēm?
Izdevumā Attīstības Sadarbības
Vēstis publicējam rakstus piecās dažādās sadaļas: (1) pozīcijas — ko par
globālo attīstību domā sabiedrība
Latvijā, (2) notikumi — kā globālās
attīstības mītus kliedē Latvijā un pasaulē, (3) viedokļi par globālās attīstības mītiem, (4) pieredze — kā Latvijas ļaudis globālās attīstības mītus
kliedē viņu ikdienā un profesionālajā
dzīvē, (5) resursi — kādi ir noderīgi
informācijas avoti par globālās attīstības mītiem.
Attīstības Sadarbības Vēstis vari
lejupielādēt Zaļās brīvības mājaslapā
http://www.zalabriviba.lv/publikacijas/attistibas-sadarbibas-vestis/ vai
saņemt elektroniski, piesakoties uz
inga@zalabriviba.lv.
Arī nākošo — piekto Attīstības
Sadarbības Vēstis numuru varam veidot kopā. Ja vēlies ko nopublicēt —
padalies!
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Attīstības Sadarbības Vēstis
• publicējam divas reizes gadā ar mērķi pilnveidot Latvijas sabiedrības izpratni par savstarpējo saikni pasaulē, globāliem
izaicinājumiem un to risinājumiem globālā un vietējā līmenī,
• sagatavojam elektroniskā formātā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu; par izdevumu atbild Zaļā brīvība, par rakstu
saturu atbild izdevuma rakstu autori, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli,
• izdodam projekta MEDIJI ATTĪSTĪBAI (EYD2015: Media for Development, DCI-NSAED/2014/338-309) ietvaros, kas ir Eiropas
Komisijas atbalstīts projekts, un Zaļā brīvība ir viena no projekta dalīborganizācijām.
Šis izdevums ir licencēts ar CREATIVE COMMONS licenci Atsaucoties-Nekomerciāli-Nemainot, kas ļauj citiem
izdevumu pārveidot un radītos darbus izplatīt, norādot autoru un portālu www.zalabriviba.lv, ar tiem pašiem licences
noteikumiem un tikai nekomerciālām vajadzībām.
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Par mītiem un par šūpolēm
nālais pamats, un, ja emociju daļa
ir pārāk liela, tad veidojas mīti un
aizspriedumi.
Nozīmīgākie mīti, uz ko balstās
nācijas, sabiedrības vai kopienas
attīstība, ir mīti par izcelsmi, veidošanos, unikalitāti, kārtību, politiku,
tiesībām un nākotni. Taču pieredze
rāda, ka mītus visbiežāk radām un
izmantojam saziņā, lai attaisnotu
savu vai kādu citu rīcību.

Kā mīti rodas?
Mītus radīt un uzturēt palīdz
mūsu mitoloģiskā apziņa, kas pamatā ir nekritiska un balstās uz
Kas patiesībā ir mīti?
morālām dilemmām: labs — slikts,
Mīti ir sabiedrībā radušies mal- vēlams — nevēlams, savējais —
dīgi pieņēmumi vai stāsti, kas pa- svešais, tuvs — tāls.
līdz sarežģītās lietas vai parādības
izskaidrot vienkāršāk, padarīt tās
par saprotamām vai risināt sociālas
dilemmas. Nav pārsteigums, ka
mītiem un zinātniskiem skaidrojumiem kopīgā ir maz, jo mītos nav
daudz reālu faktu. Mītus raksturo
arī mūsu vēlmes un morālās vērtības, ko esam ieguvuši no ģimenes
vai vietējās kopienas.
Kopīgais mūsdienu mītiem
ir tas, ka tie kaut ko skaidro tēlaini, balstoties galvenokārt uz cēloņiem, un neņem vērā faktus un
konstruktīvu risinājumu iespējas.
Tādā veidā mīti ļauj bez īpašām
pārdomām pēc kāda bijuša vai ie@JevgenijaBikti
domāta plāna atrast vispārinātu
problēmas risinājumu, neuzņemoties atbildību par izvēli. Mītu no
Mīti rodas ikreiz, kad noticam
patiesības var atšķirt, jo mītā vairāk maldīgam situācijas skaidrojumam
atradīsim emocionālus, nekritiskus vai atrodam nepatiesu attaisnojuun uz vēlmēm balstītus pieņēmu- mu mūsu pārliecībai. Tā pēdējos
mus, bet patiesība vairāk balstās piecos gados Latvijā skandinām
uz faktiem un iegūto pieredzi. Taču mītus, kas saistās ar migrācijas
emocijas un vēlamais risinājums ir un bēgļu krīzi — “..Latvijai nekādi
tikai viena daļa no stāsta. Otra daļa klaidoņi nav vajadzīgi..”, ar klimata
ir kritiska izpratne, izziņa un racio- pārmaiņām — “..tas ir politisks saInga Belousa, Zaļā brīvība

fabricējums..”, ar pārtikas drošumu
— “..bio un eko ir veids kā izspiest
no cilvēkiem naudu..”, ar solidaritātes ekonomiku — “..uzņēmējdarbība visas kopienas labumam ir utopija, kas nedarbojas..”. Šī gada aprīlī
un maijā veiktās SKDS aptaujas
“Līdzsvarota globālā attīstība: Latvijas sabiedrības informētība un
rīcība” (SKDS, Zaļā brīvība, 2016)
rezultātos šie mīti ir labi saskatāmi.
Mītus mūsdienās var atrast uzskatos, ko paužam komunikācijā
viens ar otru, un medijos — grāmatās, internetā, televīzijā, radio.
Un tieši medijiem — tā saucamajai ceturtajai varai, kam ir liels sociālais un izglītošanas potenciāls, ir
nozīmīga loma sociālo priekšstatu
izveidē. Mediji ir platforma viedokļu apmaiņai un
sabiedrības
priekšstatu
izveidei par savu identitāti, pieredzi un saikni
ar pasauli. Bez medijiem
sabiedrības
priekšstatu
veidošanās nebūs tik veiksmīgi pārredzama un pilnveidojama. Tāpēc mediju
loma nav pārspīlēta. Un
pašreizējā strauji mainīgajā globālo izaicinājumu
laikā mediju telpā vairāk
nekā jebkad būtu vēlamas
daudzveidīgas perspektīvas, konstruktīvs dialogs,
ētiska retorika un veselīga mijiedarbība. Tā vietā
mediji nereti piedāvā vienpusēju
saturu, pat tā saucamās pseidoziņas, un mēdz darboties līdzīgi kā
politiskās partijas, kas vienpusīgi
pārstāv kādas sabiedrības grupas
intereses un idejas. Turklāt, ne visā
valsts teritorijā mediju telpa ir vienmērīgi pieejama. Diemžēl satura
kvalitāte un pieejamība iespaido
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arī sabiedrības uzticību medijiem
— radio, TV, interneta portāliem
un drukātajiem masu medijiem,
kas pēdējo gadu laikā samazinās
(SKDS, ”Neatkarīgā”, 2016).

Kāda mītiem ir nozīme
mūsdienās?
Mīti pamatā ir emocionāli uzlādēti un balstās uz maldīgu (bieži
vien arī romantisku) pagātnes skatījumu, ko izmantojam pagātnes
un tagadnes notikumu vai rīcības
izvērtēšanai un viedokļa par nākotni paušanai. Mīti lielā mērā ir saistīti
ar iztēli, vēlmēm un situācijai neatbilstošiem pieņēmumiem, tāpēc
mītu zinātniskais patiesums mūsdienās ir viegli apšaubāms. Līdz ar
to, var rasties uzskats, ka mīti mūsdienās ir izzuduši un neaktuāli. Taču
ikdienas saskarsme rāda, ka nekritiskiem pieņēmumiem un mītiem
ticam joprojām.
Mīti mums vienmēr ir bijuši
svarīgi. Cauri gadsimtiem tie ir ne
tikai palīdzējuši izskaidrot ikdienu, pasauli un savu vietu tajā, bet
arī veidot kopīgu uzskatu pamatus, apvienot līdzīgi domājošos,
veidot nācijas, sabiedrību un kopienas. Lai būtu vieglāk orientēties daudzveidīgajā un pretstatu
pilnajā pasaulē, mēs meklējam
precīzus skaidrojumus, konkrētas
atbildes un ticamus attaisnojumus. Nenoteiktība, neskaidrība
un neprecizitāte lielai sabiedrības
daļai drošības sajūtu nedod. Tāpēc cenšamies uzturēt savu drošumspēju radot mītus — tēlainus,
emocionālus un nereti pārspīlētus taču konkrētus stāstus, kuru
pamatā ir personīgā vēlme dzīvot
vieglāk, ērtāk un drošāk. Arī mīti,
kuros jaušama sabiedrības pretošanās pārmaiņām, parāda, ka drošāka, tātad vēlamāka, ir ikdienas
rutīna un jau zināmie pieņēmumi
par pasauli un sevi tajā.

Kas ir sociālie mīti?
Sociālie mīti, pretēji individuālajiem mītiem, ir tie, kas ir kopīgi cilvēku grupām vai sabiedrībai
kopumā. Stāsti, ko stāstam viens
otram, palīdz mītus radīt, uzturēt
un nodot tālāk, tāpēc mītos ir saskatāmas sociālo grupu — kopienu
un sabiedrības vēlmes, centieni un
cerības. Sociālie mīti, līdzīgi kā valoda, raksturo grupas identitāti un
vērtīborientāciju. Sociālie mīti ir arī
sabiedrības ideoloģiskais virzītājspēks. Ja sociālos mītus izmantojam politikā, tie kļūst par politikas
līdzekli, ar kā palīdzību paužam
vērtību prioritātes un vēlmes par
dzīvesveidu un dzīves telpu.
Saprast atšķirību starp individuālo un sociālo mītu palīdz tā
saucamais zūma jeb tālummaiņas
objektīva efekts — kad esam tuvu,
pamanām atšķirības, bet, skatoties
no lielāka attāluma, kļūstam vairāk
līdzīgi nekā atšķirīgi. Līdzīgi ir arī
mītos. Vēloties izskaidrot jauno un
izaicinājumiem pilno realitāti, mēs
to pietuvinām savai pieredzei un to
padarām personīgāku, iekrāsojot to
ar savu iztēli, emocijām, vēlmēm un
morālo pārliecību. Taču, attālinoties
no sava izveidotā pieņēmuma un
to salīdzinot ar sabiedrības attieksmi, nereti konstatējam, ka mūsu
maldīgie pieņēmumi ir līdzīgi tiem
mītiem, kas jau pastāv sabiedrībā.
Šis zūma objektīva princips ļauj
noprast, ka realitātei ir dažādas sejas, kas ir atkarīgas no
mēroga, situācijas un pārliecības, un, ka patiesība, kādu
mēs to uztveram un iedomājamies, ir mūsu subjektīvais skatījums cauri zūma
objektīvam.
Mītu izzināšanai noder
gan viedokļu aptaujas, gan
uzskatu izpēte medijos. Un,
līdzīgi kā citur pasaulē, Latvijas sabiedrībā pastāvošie

mīti par valsts vēsturi, unikalitāti,
vērtībām, dzīvesveidu un vietu pasaulē ir pretrunīgi. Turklāt veids un
retorika, kā tie tiek izklāstīti, izgaismo arī sabiedrības klupšanas akmeņus, kas apdraud globālas pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.

Kāpēc mītu nomainīšana
ar patiesību līdzinās
šūpolēm?
Šūpoles ir vārds ar daudzveidīgu nozīmi, ko lietojam atšķirīgi dažādās dzīves jomās: mūzikā,
dejā, programmēšanā, sportā, u.c.
Šūpoles mūsu un tuvāko kaimiņu
valstu teritorijās no seniem laikiem
ir bijušas svarīgas arī gadalaiku maiņas — pavasara ievadīšanas dienā,
kad līdzsvarojas saules šūpošanās
(saullēkts un saulriets) un gaisma
svin uzvaru pār tumsu. Taču mums
ikvienam šūpošanās šūpolēs jau
no bērnības saistās ar aizrautīgāko
nodarbošanos ārā. Kopīgais šajā
nozīmju buķetē ir tas, ka šūpošanos
raksturo ritms, līdzsvars un atkārtota darbība. Un vēl — šūpolēs abām
pusēm ir vienlīdzīga iespēja.
Taču šūpoles ir ne tikai pozitīvu
emociju un līdzsvara simbols. Tās var
būt arī kā palīgs savas attieksmes
izpratnei, jo šūpošanos varam salīdzināt arī ar emocionālu rīcību, lai
tiktu no esošās situācijas uz vēlamo.
Tāpat arī mīti vairāk balstās uz emocionāliem pieņēmumiem. Šūpoša-

Foto no www.pixabay.com
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nās mūsu iedomātajās šūpolēs šajā tēt, izmantojot iedomātu šūpošanos
gadījumā notiek starp mītiem un starp diviem argumentiem.
patiesību, kur emocijas un nekritiski
Mīts nr.1: nav jāiejaucas palīpieņēmumi ir viena daļa no stāsta, dzībā citām valstīm, jo paši esam
un otra daļa ir fakti, racionālie ar- nabadzīgi aicina šūpoties starp
gumenti, to izpratne, un personīgā divām iespējamām rīcībām noropieredzē balstītas atziņas. Ja emoci- bežošanās vai jebkura veida (gan
ju daļa šūpolēs ir pārāk liela, tad vei- finansiāla, gan nefinansiāla) palīdzīdojas mīti un aizspriedumi. Un tad ba. Mīts nr.2: nabadzība rodas no
šūpoles nav līdzsvarā.
pārāk lielas dzimstības šūpošaŠūpošanās dod drošības sajūtu nos iesaka starp rīcībām dzimstības
pārmaiņu ieviešanā, jo pēc izšūpo- ierobežošana jeb kontrole vai dzīves
šanās ārpus sava pieņēmuma no- līmeņa uzlabošana valstī. Mīts nr.3:
tiek it kā atgriešanās tajā atpakaļ. palīdzība saņēmēju padara slinIzkāpšana no saviem pieņēmumiem ku iesaka šūpoties starp palīdzēšamums palīdz mācīties izprast sevi
un pārējos — izšūpoties no sava
pieņēmuma un
iešūpoties
citā
pieņēmumā, mēģinot
iejusties
sev neraksturīgā
skatījumā. Līdzīgi kā apgūstot
jaunu domāšanas vai uzvedības veidu, mēs
sākumā drošības
apsvērumu dēļ @JevgenijaBikti
vairāk turamies
pie ierastā. Pēc kāda laika, kad esam na dodot vai iesaistīšana līdzdalībā.
paplašinājuši savu izpratni, ierastais Mīts nr.4: trūcīgajām valstīm visdomāšanas vai uzvedības veids jau vajadzīgākā ir tieši finansiālā papaliek par šauru, un mēs no tā izšū- līdzība aicina uz šūpošanos starp
pojamies ārā, to izmainot. Ja jūta- argumentiem jebkura veida (gan
mies nedroši, jāturpina šūpošanās finansiāla, gan nefinansiāla) palīdzī— saruna, nekļūstot agresīviem un ba jeb došana vai tirdzniecības piereneliedzot palīdzību citiem saprast dzes attīstība, lai palīdzības saņēmēji
tavu argumentāciju.
varētu paši pelnīt. Mīts nr.5: klimata
Ir dažāda mēroga mīti. Tie var pārmaiņas ar nabadzības palieraksturot ģimenes, vietējās kopie- lināšanos nav saistītas aktualizē
nas, reģiona, valsts, un pasaules mē- šūpošanos starp sabiedrībā popurogus. Šajā izdevumā pievērsīsim de- lārām rīcībām vienaldzība vai atbiltalizētu uzmanību tiem mūsu valstī dīga patērētājdarbība ar mērķi mazisastopamajiem mītiem, kas raksturo nāt ekoloģisko pēdu, atbalstīt vietējo
sabiedrības attieksmi pret līdzdalību piedāvājumu.
globālu problēmsituāciju risināšanā.
Cerams, ka šie ieteikumi LatviUn katru no tiem piedāvājam izvēr- jas diskusiju telpā sēs auglīgas šau-
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bas un nostiprinās prasmi argumentēt savu viedokli. Tāpat būtu
svarīga arī diskusija par mītiem,
meklējot atbildes uz jautājumiem:
kāpēc šis mīts varētu būt radies?
Kam būtu svarīgi, lai šis mīts pastāvētu? Kāpēc šis ir mīts, nevis patiesība? Turklāt mēs katrs varam veicināt kritisko domāšanu atbildot
uz jautājumu: kā es varu kļūt par
mītu mednieku?
Savus un sabiedrībā pastāvošos mītus nomainīt ar konstruktīviem cerīgas nākotnes stāstiem
nav vienkārši. Taču svarīgākais ir
tas, ka mums ir
vajadzīgi
stāsti, kas palīdz pa
jaunam saskatīt
pasauli un sevi
tajā. Jo fantāzija
par
sabiedrību
bez mītiem būtu
kārtējo mītu radīšana. Lai varētu
veiksmīgi virzīties
pa turbulentajām
globālo izaicinājumu krācēm, ir
jāveido pašreizējam laikam atbilstoši stāsti, kas
izskaidro, kas mēs esam, kur mēs
esam, kā mēs te nokļuvām, kurp
mēs mēģinām doties, un kā mums
tas var izdoties. Šo stāstu mērķis
būtu palīdzēt izprast par sevi kā
daļu no kaut kā lielāka. Tas pašreizējo situāciju ļautu saprast plašāk,
ar dziļāku pagātnes un nākotnes
skatījumu, un ar lielāku uzsvaru uz
solidaritāti un līdzatbildību. Šādi
stāsti varētu palīdzēt izprast un
mazināt globālo problēmjautājumu emocionālo un psiholoģisko
ietekmi, un veicināt vietējās un
globālās sabiedrības drošumspēju.
Un vēl, mums vajadzētu atjaunot
kolektīvās stāstīšanas un kopīgas
sapņošanas tradīciju.
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SKDS aptaujas “Līdzsvarota globālā attīstība: Latvijas
sabiedrības informētība un rīcība” rezultāti

Latvijas iedzīvotāju informētība par ilgtspējīgu globālo attīstību ir ļoti zema. Cilvēku domas
un rīcības telpa aprobežojas ar
valsts mērogu, un pasaule cilvēku uztverē ir fragmentēta. Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka Latvija
uz citu valstu fona ir daudz nabadzīgāka, nekā tas ir patiesībā.
Cilvēki pie visa vaino valsti un
starptautiskās struktūras, nevis
uzņemas atbildību uz sevi. Lielākā daļa iedzīvotāju nav gatavi
praktiskai rīcībai, lai veicinātu

attīstību pasaulē, un aktīva pilsoniskā pozīcija ir vāja: līdzatbildība, līdzdalība un iesaistīšanās nav prioritāra. Nepietiekošā
informētība par attīstības procesiem pasaulē nosaka to, ka
viedokļi par globālo attīstību sabiedrībā ir maldīgi, kas rada labvēlīgu vidi, lai veidotos dažādi
aizspriedumi un sociālie mīti.
Tie ir daži no secinājumiem,
kas izriet no socioloģiskās aptaujas,
ko 2016. gadā veicām sadarbībā
ar SKDS (SKDS, Zaļā brīvība, 2016).
Šajā aptaujā līdzsvarotu globālo
attīstību saprotam kā ilgtspējīgu —
ekonomisko, sociālo un ekoloģisko
izaugsmi, kur šie izaugsmes veidi ir
savā starpā sabalansēti gan valstu
mērogā, gan visā pasaulē kopumā.
Šī mērķa sasniegšanai aptaujas intervijā tika iekļautas sešas jautājumu grupas: iedzīvotāju dzīves kvalitāte valstī, Latvijas valsts materiālā
labklājība, galvenie nabadzības ie-

mesli pasaulē, labas uzņēmējdarbības raksturojums, tropisko augļu
izvēle veikalā, un rīcība tuvākā gada
laikā, lai veicinātu trūcīgo valstu attīstību. Aptaujā iegūtajos rezultātos
labi saskatāmi sabiedrībā pastāvošie mīti par globālo attīstību.
Analizējot aptaujā iegūto datus, esam ieguvuši ne tikai secinājumus par to, kāda ir Latvijas
pastāvīgo iedzīvotāju informētība
par līdzsvarotu globālo attīstību,
un par to, kādai praktiskai rīcībai Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji
būtu gatavi, lai veicinātu attīstību
pasaulē. Iegūtie dati ļauj saskatīt
arī Latvijas iedzīvotāju ar globālo
attīstību saistīto uzskatu raksturīgākās iezīmes, ko iedalījām sešos
tematos.

Dzīves kvalitāti raksturo
materiālā labklājība valstī
un pozitīvas emocijas
Saskaņā ar aptaujas datiem,
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puse no iedzīvotājiem (57%) dzīves
kvalitāti saistīta ar materiālo labklājību. Otrā lielākā iedzīvotāju daļa
(42,5%) to balsta pozitīvās emocijās un uzsver, ka dzīves kvalitāti
raksturo cilvēku laimes izjūta. Trešā
lielākā iedzīvotāju daļa, raksturojot
dzīves kvalitāti (kopā 20%), atzīstās,
ka par to nav domājuši, jo: tādi jautājumi neuztrauc (8,9%), citu valstu
attīstības līmenis neinteresē (8,5%),
nedomā par to dažādu citu iemeslu dēļ (2,6%). Aktīva līdzdalību kā
dzīves kvalitātes rādītāju valstī izvēlas 27,6% iedzīvotāju, kur politiskā līdzdalība ir 10,7% un rūpes par
apkārtējo vidi ir 16,9%. To, ka dzīves
kvalitāte ir saistīta ar personīgām
kompetencēm, konkrētāk, ar prasmi būt elastīgam — spēt pielāgoties dzīvei strauji mainīgā vidē, apgalvo 18,2% no respondentiem.

savu materiālo labklājības līmeni nevērtē pozitīvi. Par to liecina fakts, ka
absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata ka mūsu materiālā labklājība, salīdzinot ar citām pasaules
valstīm, ir daudz sliktāka nekā tā ir
patiesībā. Uz jautājumu par to, kurā
vietā materiālās labklājības ziņā, 200
valstu konkurencē, atrodas Latvija,
pareizi spēja atbildēt tikai 37,4% respondentu. Pēc Pasaules Bankas datiem par iekšzemes kopproduktu uz
vienu iedzīvotāju un iedzīvotāju kopējiem ienākumiem pēc pirktspējas
paritātes, 2014. gadā Latvija bija 45.,
bet 2015. gadā bija 50. vietā pasaulē. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai no
Latvijas iedzīvotājiem (kopā 70,5%)
nav adekvāta viedokļa par materiālo
labklājību mūsu valstī uz citu valstu
fona. Puse no iedzīvotājiem (54,5%)
uzskata, ka uz citu pasaules valstu
fona esam nabadzīgāki, nekā tas ir
īstenībā.
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(38,7%) kā galveno nabadzības iemeslu pasaulē nosauc ekonomisko nevienlīdzību un to veicinošu
politiku. Otra lielākā daļa (37,9%)
galveno nabadzības iemeslu saskata korupcijā, bet 27% respondentu nabadzību pasaulē sasaista
ar pārapdzīvotību un lielo dzimstību trūcīgajās valstīs. Līdzīgs skaits
(kopā 25,9%) iedzīvotāju nabadzību skaidro ar slinkumu: kā nevēlēšanos strādāt (19,7%) un nevēlēšanos iesaistīties sabiedriskajā
dzīvē, slinkumu mainīt ikdienas ieradumus, kas kaitē cilvēkiem un
videi (6,2%). Procentuāli līdzīga iedzīvotāju daļa (22,6%) nabadzības
cēloni skaidro ar vēlmi nopelnīt
pēc iespējas vairāk uz cilvēku un
dabas rēķina. Neprasme izmantot
piešķirtos līdzekļus — nabadzības
novēršanai saņemtās palīdzības
izšķērdēšana un neracionāla izLatvijas iedzīvotāju
mantošana kā nabadzības iemesls
priekšstats par materiālo
ir 18,2% no iedzīvotājiem, nodokļu
labklājību Latvijā uz citu Galvenais nabadzības
nemaksāšana — 11,1%, un klimata
valstu fona ir zemāks,
iemesls ir ekonomiskā un pārmaiņas un to postošā ietekme
nekā tas ir realitātē
politiskā nevienlīdzībā
uz lauksaimniecību — 5,4% no ieLiela daļa Latvijas iedzīvotāju
Lielākajā iedzīvotāju daļa dzīvotājiem.
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Laba uzņēmējdarbība
veicina ekonomisko,
sociālo un ekoloģisko
attīstību un
nodrošina pozitīvas
pārmaiņas pasaulē
Latvijas iedzīvotāju uzskati
par to, kas ir laba uzņēmējdarbība, atspoguļo viedokļus par saimnieciskās ekonomiskās darbības
mērķiem un lomu. Lielākā daļā

no iedzīvotājiem (40,3%) uzņēmējdarbību raksturo kā atbildību
pret cilvēku, kultūru un dabu. Liels
skaits uzņēmējdarbību raksturo
kā ieguldījumu vietējās kopienas
attīstībā (38,5%) un personīgās
peļņas gūšanu (38,4%). Sasaistot
uzņēmējdarbību ar pozitīvu ietekmi uz pasaules attīstību, 26,2%
no iedzīvotājiem uzņēmējdarbību sasaista ar palīdzību mazināt

nabadzību pasaulē, un 25,1% - ar
pārmaiņām, kas nodrošinātu labklājību pasaulē.

Tropisko augļu izvēlē
svarīgākais ir ārējais
izskats un to cena
Vairākums Latvijas iedzīvotāju,
izvēloties tropiskos augļus, nepievērš uzmanību Godīgas tirdzniecības marķējumiem. Godīga tirdz-
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niecība ir būtisks izvēles faktors
vien katram desmitajam (9,9%)
pircējam. Iegādājoties tropiskos
augļus, pircēji Latvijā galvenokārt
(70%) pievērš uzmanību to ārējam
izskatam un garšas īpašībām, kā arī
cenai (66,6%). Katrs trešais pircējs
(28,3%), izvēloties tropiskos augļus, seko līdzi sezonalitātei, katrs
piektais (19,4%) izvēlas tropiskos
augļus pēc to uzturvērtības (kaloriju daudzuma, vitamīniem), un
katrs sestais (18,5%) novērtē iespējamo pesticīdu pielietošanas
risku. Attālums no tropisko augļu
līdz izcelsmes valsts līdz Latvijai ir
būtisks 11,5% no Latvijas iedzīvotājiem.

Vislabākā palīdzība
trūcīgo valstu attīstībai
ir neiejaukšanās
Aptaujas dati par Latvijas
iedzīvotāju rīcību tuvākā gada
laikā, lai palīdzētu trūcīgajām
valstīm attīstīties, ir viennozīmīgi. Lielākā daļa iedzīvotāju
(kopā 74,2%) tuvākā gada laikā

izvēlētos neiejaukties palīdzības
sniegšanā, jo Latvijā paši esam
nabadzīgi (44,2%), jo cilvēkiem
pašiem jāatbild par viņu valstī
esošajām problēmām un tās ir
jārisina valsts līmenī (25,8%), jo ir
kādi citi iemesli (4,2%). 14,4% no
iedzīvotājiem būtu gatavi izvēlēties un maksāt vairāk par tādām
precēm un pakalpojumiem, kuru
ražošanā ir nodrošināti godīgi
darba apstākļi ražotājiem un videi. 8,9% būtu gatavi vairāk interesēties par līdzsvarotu attīstību
visā pasaulē un diskutēt par šiem
jautājumiem ar saviem līdzcilvēkiem. 7,4% vēlētos aicināt Eiropas
Komisiju un dalībvalstis, tai skaitā
arī Latviju, piešķirt lielāku oficiālo
attīstības palīdzību trūcīgajām
valstīm. Brīvprātīgais darbs būtu
pieņemams 6.6% iedzīvotāju, kas
izvēlētos piedalīties brīvprātīgajā
darbā nevalstiskās organizācijās,
tā tiešā veidā palīdzot trūcīgajām
valstīm. Un 4,7% no iedzīvotājiem būtu gatavi veikt regulārus
ziedojumus organizācijām, kas
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tiešā veidā palīdz trūcīgajām valstīm.

Secinājumi par to, kāda
ir Latvijas pastāvīgo
iedzīvotāju informētība
par līdzsvarotu
globālo attīstību
Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka Latvijas iedzīvotāju informētība par līdzsvarotu globālo
attīstību kopumā ir ļoti zema.
To raksturo trīs izteiktas iezīmes:
(1) Domas un rīcības telpa aprobežojas ar valsts mērogu. Tas
pastiprina situāciju, ka valstu
sabiedrības kļūst arvien nesaistītākas viena ar otru, un pasaule
kļūst arvien fragmentētāka. (2)
Neadekvāts uzskats par materiālo labklājību valstī, ko raksturo
priekšstats, ka Latvija uz citu valstu fona ir daudz nabadzīgāka,
nekā tas ir publiskots globālajos
reitingos. (3) Valsts, starptautiskās struktūras un to veidotā politika ir tie, kam būtu visvairāk
jāuzņemas atbildība par radušos
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situāciju. Indivīda un pilsoniskās svarotas attīstības veicināšanai
sabiedrības loma pārmaiņu veik- pasaulē raksturo četras izteiktas iešanā ir maznozīmīga.
zīmes: (1) Iedzīvotāju patērētājdarbības prioritāte balstās uz materiSecinājumi par to, kāda
ālo, ekonomisko kritēriju, tāpat arī
ir Latvijas pastāvīgo
dzīves kvalitāte kopumā; (2) Vāja
iedzīvotāju prioritātes
pilsoniskā pozīcija, līdzatbildība,
savai pozīcijai
līdzdalība un iesaistīšanās nav prioglobālā pasaulē
ritāra. Zīmīgi ir tas, ka viens no izLatvijas iedzīvotāju prioritā- teiktākajiem pasivitātes iemesliem
tes savai pozīcijai globālā pasaulē ir slinkums — nevēlēšanās strādāt,
raksturo neoliberālismā balstīti iesaistīties sabiedrības dzīvē un
uzskati par materiālo labklājību mainīt savus kaitīgos paradumus.
un dzīves kvalitāti, kā arī pasīva un (3) Labākā palīdzība trūcīgajām
neitrāla pozīcija sociālos un politis- valstīm attīstīties ir neiesaistīšanās
kos procesos valstī un pasaulē. To un neiejaukšanās. (4) Uzņēmējdarapliecina viedoklis, ka personīgajai bība ir nozīmīgs līdzsvarotas gloinformētībai, kompetencei un līdz- bālās attīstības virzītājspēks, jo tai
dalībai ir zema loma attīstības pro- ir potenciāls mazināt nabadzību
cesos. Šīs prioritātes veicina indivī- un nodrošināt labklājību pasaulē,
da atšķeltību no sabiedrības, valsts un tā ir atbildīga pret cilvēku, kulun pasaules.
tūru un dabu.
Nobeigumā vēlamies piebilst,
Secinājumi par to, kādai
ka mūsu pieņēmumi par to, kādi
praktiskai rīcībai Latvijas ir plašākas cilvēku grupas uzskati,
pastāvīgie iedzīvotāji
var būt maldīgi, ja tos balstām tibūtu gatavi, lai veicinātu kai uz savu personīgo izpratni un
attīstību pasaulē
pieredzi. Ar personīgajiem pieņēLatvijas iedzīvotāju rīcību līdz- mumiem diemžēl ir par maz, lai

sniegtu informāciju par daudzveidīgiem skatījumiem un nodrošinātu konstruktīvu dialogu.
Arī mītu izzināšanai personīgie
pieņēmumi nevar būt veiksmīga
pozīcija, jo tā ir subjektīva. Tāpēc
sabiedrības domas noskaidrošanai un izpratnei, arī mītu izzināšanai sabiedrības viedokļos, noder
socioloģiskās aptaujas.

Aptaujas tehniskā
informācija
Dati ir iegūti pētījumu centra
SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās.
Aptaujas veikšanas laiks bija no
2016.gada 9.aprīļa līdz 20.aprīlim
un no 21.maija līdz 1.jūnijam. Ar
stratificētās nejaušās izlases metodi visā Latvijā tika aptaujāti 1005
respondenti vecumā no 18 līdz 74
gadiem. Aptaujāto respondentu
izlase ir reprezentatīva attiecībā
pret ģenerālo kopumu. Pētījuma
statistiskā kļūda kopējiem atbilžu
sadalījumiem nepārsniedz + / - 3%
robežas.
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Sociālā kampaņa “Mīti un patiesība par līdzdalību pasaules
attīstībā”
ka nav jāiejaucas palīdzībā citām
valstīm, jo paši esam nabadzīgi,
ka nabadzība rodas no pārāk lielas
SKDS aptaujas “Līdzsvarota dzimstības, ka palīdzība saņēmēju
globālā attīstība: Latvijas sabied- padara slinku, ka finansiālā palīdzīrības informētība un rīcība” (SKDS, ba ir vislabākā trūcīgajām valstīm,
Inga Belousa,
Zaļā brīvība

Foto: Līva Stade
Zaļā brīvība, 2016) rezultāti informē, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju tuvākā gada laikā izvēlētos
neiejaukties palīdzības sniegšanā
citām valstīm. Arī nesenās Eirobarometra aptaujas (ES attīstības
sadarbība un palīdzība, Īpašais
Eirobarometrs 441, novembris —
decembris, 2015) rezultāti liecina, ka, salīdzinot ar citu ES valstu
iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotāji
ir vismazāk gatavi personīgi iesaistīties jebkāda veida palīdzības
sniegšanā jaunattīstības valstīm.
Šo vēlmi uztur arī tas, ka medijos
nav pietiekoši atspoguļota konstruktīva un faktos balstīta informācija par globālajām mijsakarībām
un personīgā, nacionālā un globālā konteksta saikni.
Sabiedrībā bieži vien dzirdam,

ka klimata pārmaiņas ar nabadzības palielināšanos nav saistītas,
un līdzīgas atziņas. Jo vairāk tās ir
dzirdamas, jo vairāk šaubāmies, vai
tā ir patiesība vai nav. Arī medijos
dažādi globālie problēmjautājumi bieži vien tiek atspoguļoti nepilnīgi, kas apjukumu padara vēl
lielāku. Turklāt pietrūkst pieredzes
apmaiņas par to, kā diskutēt par
pretrunīgiem globāliem problēmjautājumiem. Diemžēl šāda situācija veicina aizspriedumu un mītu
rašanos, nevis sabiedrības informēta viedokļa veidošanos.
EuropeAid projektu pieredze
biedrībā Zaļā brīvība ir ļāvusi uzkrāt informāciju par dažādiem mītiem, kas ir izplatīti mūsu sabiedrībā attiecībā uz globālo attīstību,
attīstības sadarbību un personīgo

līdzdalību. Tāpēc 2016.gadā uzsākām kampaņu Mīti un patiesība
par līdzdalību pasaules attīstībā.
Šajā kampaņā vēlamies informēt
sabiedrību par izplatītākajiem attīstības sadarbības mītiem Latvijā,
veicināt konstruktīvu viedokļu veidošanos par globālo attīstību un
sniegt ieguldījumu attīstības sadarbības mītu izskaušanā sabiedrībā, izmantojot glokalizācijas metodoloģiju. Kampaņā aktualizējam
dažādus globālās attīstības mītus,
taču īpašu uzmanību pievēršam
pieciem mītiem, kas ir izplatītākie
Latvijā:
1. nav jāiejaucas palīdzībā citām
valstīm, jo paši esam nabadzīgi
2. nabadzība rodas no pārāk lielas dzimstības
3. palīdzība saņēmēju padara
slinku
4. finansiālā palīdzība ir visvajadzīgākā trūcīgajām valstīm
5. klimata pārmaiņas ar nabadzības palielināšanos nav saistītas
Esam veiksmīgi iesildījušies un
par mītiem diskutējuši 21.maijā
Jelgavā zināšanu festivālā HELSUS.
Atbalstot festivāla saukli — iedvesmo pārmaiņām sevi un pasaule
mainīsies tev līdzi! — kopā ar diskusiju interesentiem bijām apmetušies Vides Dārzā un centāmies
noskaidrot, kas ir glokālā vide, kā
tajā veiksmīgi dzīvot, ar kādiem
mītiem var tajā aplipt un kā no
tiem tikt vaļā.
Piedalījāmies arī sarunu festivālā LAMPA, kas notika Cēsīs 1.jūlijā. LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai) teltī Attīstība
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Foto: Līva Stade
un Atbildība aicinājām uz diskusiju
par mītiem un patiesību, līdzdarbojoties pasaules attīstībā. Sarunu
par globālajiem mītiem iesākām
ar jautājumiem: kas ir mīti, kā tie
rodas, un vai tie ir vajadzīgi. Dalījāmies ar pieredzi par to, ar kādiem
mītiem esam sastapušies, un mēģinājām iezīmēt mērogus, kādos
tie darbojas. Tālākās sarunas turpinājām piecās grupās — katrā par
savu mītu, apmainījāmies ar viedokļiem un meklējām
PAR un PRET argumentus. Tad diskusiju turpinājām
kopīgajā grupā, kur
notika īsa dalīšanās
ar saviem viedokļiem par katru mītu,
kā arī PAR un PRET
komandu debates
par mītiem. Diskusijas
noslēgumā
iepazīstinājām da-

lībniekus ar SKDS aptaujas rezultātiem attiecībā uz katru mītu.
Kampaņu pabeiguši vēl neesam, un nākamajā gadā to turpināsim sociālajos tīklos. Ar šo
kampaņu vēlamies uzsvērt, ka (1)
visi dzīvojam glokālā (globālais +
lokālais) pasaulē un tāpēc nevaram atļauties izmantot globālos
labumus, bet domāt tikai lokāli, (2)
attīstības sadarbības mīti ir bieži

izplatīti sabiedrības viedokļos, (3)
izprotot mītus, varam no tiem tikt
vaļā. Un ceram, ka šī kampaņa dos
ieguldījumu arī nākamā Eirobarometra aptaujas rezultātu atspoguļojumā.
Pasaule mainās mūsu acu
priekšā, un, lai rastu atbildes uz
aktuālajiem jautājumiem, mums
ir jāatrod vēlme to iepazīt bez aizspriedumiem un bez mītiem.

Foto: Līva Stade
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Radiatora balva — smaidoša cīņa pret dumju
komunikāciju
mai, ir 2013. gadā izveidotā Radiatora balva (The Radi — Aid Awards jeb
The Radiator Awards). Tas ir ikgadējs
pasākums, ko radījis Norvēģijas studendu un akadēmiķu starptautiskās
palīdzības fonds (Norwegian Students’ and Academics’ International
Assistance Fund).

uzdot jautājumu un mēģināt uz to
atbildēt. Un šis jautājums ir šāds: “Ko
mēs varam darīt labāk?”
Radiatora Balva tiek pasniegta divās nominācijās — Sarūsējušā
Radiatora balva un Zelta Radiatora
balva — un šo nomināciju mērķis
ir izteikt nopēlumu vai atzinību komunikāciju kampaņām, kas aicina
novērst nabadzību.

Sarūsējušā
idejiskais Radiatora balva

Sanita Rībena, Zaļā brīvība
Badā mirstoši Āfrikas valstu
bērni, darba nomocītās Bangladešas šuvējas, nelaimīgie, ko no mājām izdzinis palmu eļļas ražotāju
bizness, ak, cik daudz pasaulē ir netaisnību!
Netaisnību pasaulē patiešām ir
daudz un daļai no tām saknes aug
rietumu biznesa interesēs. Viens
no veidiem, kā rietumu aktīvisti
mēģina trešās pasaules valstīm palīdzēt, ir komunikācijas kampaņu
organizēšana ar mērķi vākt ziedojumu naudu nabadzības un posta
mazināšanai. Diemžēl nereti šie labie nolūki sakņojas dziļā augstprātībā un nespējā iedziļināties vietējā kontekstā.
Ja glābjamie ļaudis tiek uztverti kā objekti, nevis kā potenciālie
sadarbības partneri, kā spriestspējīgas un rīcībspējīgas būtnes, tad
komunikācijas un glābšanas kampaņas ilgtermiņā ne tikai nepalīdz,
bet kaitē.
Viena no iniciatīvām, kas pievērš
uzmanību tikko iezīmētajai problē-

Radiatora balvas
pirmsākums ir 2012. gadā radītais
Sarūsējušā Radiatora balva tiek
Radi-Aid: Africa for Norway in 2012. piešķirta tiem reklāmas video, kas,
Video stāsta par nabaga nelaimīga- aicinot cilvēkus ziedot naudu, izjiem norvēģiem, kuri nesmaida, jo manto sabiedrībā esošos stereotiviņiem ir auksti. Tāpēc Āfrikas cēlie pus vissliktākajā iespējamajā veidā.
ļaudis viņiem steidz palīgā, ziedojot
radiatorus, lai siltumā atsiltu auksto 2016. gada Sarūsējušā
ziemeļnieku sirdis un viņi atkal spē- Radiatora balvas
tu smaidīt. Video ir rotaļīgs, skaists, saņēmēji
taču nenoliedzami ironisks, jo parāSave the Children Netherlands
da plaši izplatīto naratīvu — stāstu — par video “Give to Children like
par nelaimīgajiem nabadziņiem, Jon. Donate now!” Žūrija nekautkas paši sev nespēj palīdzēt un cē- rējās šo video nosaukt par “nabalajiem glābējiem no citurienes, kas dzības pornogrāfiju”, jo tas nostipatrisina situāciju vienkāršā, taču rina iespaidu par Dienvidāfrikas
realitāti maz ietekmējošā veidā.
bērniem kā pilnībā bezpalīdzīgām
Pēc šī pirmā video tika radīti būtnēm, fetišizējot to puskailos
vēl citi, piemēram, Let’s Save Africa: augumus, īpaši fokusējoties uz
Gone Wrong and Who Wants To Be bada dēļ iekritušiem vēderiņiem.
A Volunteer un tā
veidotāji ir vienlīdz
gandarīti gan par
diskusiju, ko šie video izraisa, gan par
skatītāju smiekliem.
Visiem šiem video un arī Radiatora
Balvai patiesībā ir tiEkrānuzņēmums no www.rustyradiator.com
kai viens mērķis —
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World Vision Australia — par video “A Sponsored ikdienas grūtības, kas vienlīdz eksistē gan attīstītajās,
Child’s Dreams”. Žūrija uzskata, ka šis video rāda bēr- gan jaunattīstības valstīs.
nus kā pasīvus un bezpalīdzīgus upurus. Tā vietā, lai
pievērstu uzmanību veiksmīgajām lokālajām iniciatīvām, tas stāsta, ka vietējo cilvēku ciešanas atrisinās
rietumu nodoru atbalsts. Bērni tiek izmantoti kā objekti bez kāda saprātīga konteksta.

Ekrānuzņēmums no www.rustyradiator.com

Amnesty Poland — par video “Look Beyond Borders — 4 minutes experiment”. Žūrija atzīst, ka šis video pārliecinoši un spēcīgi maina veidu, kā tiek stāstīti stāsti par bēgļiem. Cilvēki kļūst par bēgļiem tādu
Ekrānuzņēmums no www.rustyradiator.com
apstākļu dēļ, kas ir ārpus viņu kontroles, taču mēs visi
esam cilvēciskas būtnes, kam piemīt pašcieņa un kas
Compassion International — par video “The Wait pelnījušas būt cienītas.
Is Over”. Žūrija atzīst, ka šis video veicina dziļi iesakņoto pieņēmumu par Rietumu pārākumu. Tas apelē pie
balto cilvēku glābšanas vēlmes un rada ilūziju, ka vienīgais, kā vietējie vecāki var palīdzēt saviem bērniem,
ir rietumu donora gaidīšana.

Ekrānuzņēmums no www.rustyradiator.com

HIV & AIDS Alliance — par video “Love a Positive
Life”. Žūrija uzskata, ka šis video palīdz lauzt aizspriedumus par HIV slimniekiem, rādot tos nevis kā bezpalīdzīgus upurus, bet gan kā spēcīgas personības.
Ekrānuzņēmums no www.rustyradiator.com

Zelta Radiatora balva
Zelta Radiatora balva tiek piekšķirta tiem video, kas
izceļas ar radošu un nestandatra pieeju, neekspluatējot
plaši izplatītos stereotipus par nabadzību un labdarību.

2016. gada Zelta Radiatora
balvas saņēmēji
Ekrānuzņēmums no www.rustyradiator.com
Plan International UK — par video “What do girls
really learn at school? Learn Without Fear.” Žūrija uzskata, ka šis video labi parāda atšķirību starp idealiVairāk informācijas Radiatora Balvas mājaslapā:
zētu un reāli eksistējošu pasauli. Tas atsedz meiteņu http://www.rustyradiator.com/
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Mīts: Nav jāiejaucas palīdzībā citām valstīm, jo paši esam
nabadzīgi

Ingrīda Strazdiņa, Zaļā brīvība
Par to, ka Latvija uz visu pasaules valstu fona nav nabadzīga
valsts, liecina tas, ka šogad vasarā
Latvija kļuva par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) dalībvalsti.
Dalība OECD tiek saukta arī par
bagāto valstu klubiņu, kas nozīmē
atbilstību augstiem standartiem
uzņēmējdarbībā, investīciju vides
sakārtošanā un investīciju aizsardzībā. Pēc iestāšanās OECD Latvija
tika iekļauta OECD veiktajos tautsaimniecības nozaru politikas pārskatos un pētījumos, statistikas un
citās datubāzēs.
Šovasar sarunu festivālā Lampa par nabadzību pasaulē mēs
diskutējām ar tiem, kas atnāca uz
Zaļās brīvības sarunu par mītiem,
kādi valda mūsu pašu sabiedrībā.
Mūsu saruna bija interesanta, jo,
iespējams, ka tie, kas piedalās šādos festivālos un iesaistās sarunās,
ir atvērtāki un plašāk domājoši.
Mēs pārliecinājāmies, cik solidāri
esam, ja domājam līdzi, ja gribam

palīdzēt, ja gribam būt cilvēki, kuriem vērtība ir kopiena un vide, un
nevis tikai personīgais materiālais
labums un vara.
Organizējām arī balsojumu
par to, vai Latvijai ir jāiejaucas palīdzībā citām valstīm, vai tomēr nav,
jo paši esam nabadzīgi. 25 cilvēki,
kas apmeklēja mūsu diskusiju nobalsoja par to, ka mums ir jāpalīdz
citiem. Kāds tam varētu būt izskaidrojums? Vai diskusijas dalībnieki domāja, ka esam tik pārtikuši, ka naudas mums daudz un pat
pāri paliek, ja varam arī palīdzēt?
Taču mēs runājām par vērtībām,
kas nav mērāmas naudā.
Argumenti, kas atbalstīja
palīdzēšanu citiem, bija šādi: palīdzēšana ir mūsu morāls un ētisks
pienākums; sniedzot palīdzību,
būs lielāka iespēja izvairīties no slimībām; arī mums var vajadzēt palīdzību atkal; vienkārši ir jāpalīdz
nabadzīgākiem un grūtībās nonākušiem, jo Latvijai taču arī ir palīdzēts; ņemšana vien nedara cilvēka dzīvi laimīgu; mēs gribam lietot
produktus, kurus nevar izaudzēt
vai saražot Latvijā (rīsi, banāni, ananāsi, utt.), ja tos lietojam, tad mūsu
atbildība ir izdarīt atbildīgas izvēles, lai mēs ar saviem pirkumiem
un izvēlēm nevairotu netaisnību
un nabadzību; tikai ‘izlienot’ ārā
no ērtā provinciālisma un, uzzinot
kā cilvēki dzīvo citur pasaulē, mēs
varam ieraudzīt, cik patiesībā paši
esam bagāti un laimīgi; jāatbalsta, pēc iespējas konkrētāki mērķi,
projekti, cilvēki, valsts budžetā ir
jāparedz konkrēta summa ik gadu

šim mērķim, jāiesaista arī pašvaldības, lai tās paredz savā budžetā arī
atbalstu šādiem projektiem; mēs
esam starp bagātākajiem pasaules
iedzīvotājiem un mēs varam atbalstīt nabadzīgās valstis.
Izskanēja arī argumenti pret
palīdzības sniegšanu: Latvija pati
ir nabadzīga valsts, valstī ir krīze;
vispirms ir jāatrisina problēmas
Latvijā; Latvijai pašai ir vajadzīga
palīdzība; veselības aprūpe mums
pašiem ir sliktā stāvoklī.
Ieskatoties citu ES valstu pieredzē, Zviedrija jau kopš 1970.gada
atbalsta starptautisko attīstību un
sniedz oficiālo attīstības palīdzību
(official development assistance —
ODA). Zviedrijas sabiedrības pārliecība ir tāda, ka jācīnās pret nabadzību, dabas piesārņošanu un pret
klimata izmaiņām kopīgiem spēkiem. Šis nosacījums dalībvalstīm
būtu jāiekļauj attīstības politikas
un izaugsmes mērķos. Pēc Eirobarometra aptaujas datiem (Pilsoņu
viedokļi pirms Eiropas gada attīstībai, Īpašais Eirobarometrs 421,
septembris, 2015), Zviedrijas iedzīvotājiem ir vispozitīvākie uzskati
Eiropā par attīstību, un Zviedrijas
sabiedrība ir vislabāk informēta
par globālās attīstības jautājumiem. 97% Zviedrijas iedzīvotāju
uzskata — bagātās valstis var dot
ieguldījumu un palīdzēt nabadzīgajām valstīm. Eiropā vidēji šis rādītājs ir mazāks — vairāk nekā divas trešdaļas.
Latvija arī iesaistās pasaules
mēroga notikumos, diskusijās un
jautājumu risināšanā par ilgtspē-
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jīgu attīstību, nabadzības mazinā- valsts pārvaldes reformu īstenošašanu un citiem jautājumiem sais- nā, demokrātiskas sabiedrības, sotībā ar palīdzību mazāk attīstītām ciālās attīstības veicināšanā, vides
valstīm. Kopš pievienošanās Eiro- aizsardzībā, izglītības sistēmas uzpas Savienībai, kuras ieguldījums labošanā un citās jomās. Latvijas
kopumā sastāda vairāk nekā 50% ekspertu zināšanas un praktiskā
no pasaulē sniegtās attīstības palī- pieredze ir līdzekļi, ar kuriem Latdzības, Latvijai ir arī morāls pienā- vija var sniegt būtisku ieguldījumu
kums sniegt atbalstu mazāk attīstī- tuvējā reģiona stabilitātes un attīstām valstīm.
tības veicināšanā.
Jau kopš deviņdesmito gadu
Kāds praktisks piemērs Latvisākuma Latvija ir veikusi regulāras jas cilvēku atvērtībai un atsaucībai,
iemaksas starptautiskajās
organizācijās (kā piemēram ANO, UNESCO, Pasaules Veselības organizācija, Sarkanais Krusts),
lai sniegtu palīdzību
jaunattīstības un pārejas
ekonomikas valstīm. Kamēr lielo donorvalstu
uzmanība galvenokārt
ir pievērsta Āfrikas un
Āzijas reģioniem, Latvijas prioritātes pašlaik ir
saistības ar ekonomiskās
izaugsmes, stabilitātes
un demokrātijas stiprināšana tuvākajos reģionos
— Austrumu partnerības
valstīs. Attīstības sadarbības politikas plānošanā
un īstenošanā viens no
Foto: Mondo
būtiskiem elementiem ir
Latvijas prioritātes Eiropas kaimi- kuru vēlos pieminēt, ir grozi no Gaņattiecību politikā. Savā ārpolitikā nas, kurus Zaļā brīvība sadarbībā
Latvija pievērš īpašu uzmanību ar Igaunijas partnerorganizāciju
Eiropas kaimiņattiecību politikai, Mondo, sākot ar šo vasaru, piedājo šīs politikas mērķis ir panākt sta- vā iegādāties vairākos pasākumos.
bilitātes un labklājības pieaugumu Grozus pin sievietes Ganā, un, notajās valstīs, kas atrodas tieši aiz Ei- pērkot šos grozus, mēs tiešā veidā
ropas Savienības, tātad arī aiz Lat- palīdzam šīm sievietēm nodrošināt
vijas ārējām robežām. Īstenojot at- sevi un savas ģimenes, kuras parastīstības sadarbības politiku, Latvija ti nav mazas. Viss grozu ceļš no pisniedz ne tikai tiešu finansiālu pa- nējām Ganā līdz īpašniekiem kādā
līdzību, bet arī dalās savā pieredzē no Latvijas mājām atspoguļo go-

dīgās tirdzniecības principus. Taču
prieku rada tas, ka šo grozu īpašnieki Latvijā pirms grozu iegādes
ir izlasījuši pieejamo informāciju
par sieviešu kooperatīvu Ganā un
kopā ar groziem atbalsta arī saikni
starp cilvēkiem dažādās pasaules
malās un cerību labākai ikdienai.
Tas apliecina, ka starp mums ir
tādi, kam ir vēlme atbalstīt ar savu
naudu ražotājus no attīstības valstīm un izdarīt izvēli, kas atšķiras
no izvēlēm lielveikalos,
kad atbalstām nezināmu
ražotņu preces, kur strādājošie nav laimīgi par
garajām darba dienām,
darba apstākļiem un niecīgo samaksu. Sievietes
Ganā grozus pin priecīgas, dara to savā vidē un
mēs, pateicoties igauņu
kolēģiem, kas tur bieži
ciemojas, varam būt droši, ka viņas saņem godīgu samaksu par savu padarīto darbu.
Taču sabiedrības attieksme kopumā par to,
vai būtu jāsniedz palīdzība mazāk attīstītām
valstīm, lai veicinātu šo
valstu sociālo un ekonomisko attīstību, pēdējo
10 gadu laikā ir izmainījusies. 2004.
gadā, atsaucoties uz Latvijas Ārlietu ministrijas un Apvienoto Nāciju
Attīstības programmas pētījumu,
Ģērmanis informēja, ka divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju atbalsta
palīdzības sniegšanu trūcīgākām
un pozitīvi vērtē ne tikai tradicionālo humāno palīdzību, bet arī
Latvijas zināšanu un pieredzes nodošanu valstīm, kuras vēl atrodas
sabiedrības demokrātisku reformu
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procesā un veido tirgus ekonomi- bildīga par iedzīvotāju interesēm
ku. Turpretī, SKDS pētījums (SKDS, un vajadzībām.
Zaļā brīvība, 2016), kas tika veikts
Ko par sociālo un ekonomisko
šogad, liecina, ka lielākā daļa iedzī- situāciju sakām mēs paši — Latvotāju (kopā 74,2%) tuvākā gada vijas iedzīvotāji? SKDS pētījuma
laikā izvēlētos neiejaukties palīdzī- (SKDS, Zaļā brīvība, 2016) dati
bas sniegšanā, jo Latvijā paši esam liecina, ka puse no iedzīvotājiem
nabadzīgi (44,2%), jo cilvēkiem (54,5%) uzskata, ka uz visu papašiem jāatbild par viņu valstī eso- saules valstu fona esam nabašajām problēmām un tās ir jārisina dzīgāki, nekā tas ir īstenībā. Taču
valsts līmenī (25,8%), jo ir kādi citi pēc Pasaules Bankas datiem par
iemesli (4,2%).
iekšzemes kopproduktu uz vienu
Sabiedrībā ir izplatīts viedok- iedzīvotāju un iedzīvotāju kopēlis: “Latvija pati ir nabadzīga valsts, jiem ienākumiem pēc pirktspējas
valstī ir krīze”. Kas varētu būt par paritātes, 2014. gadā Latvija bija
pamatu šim viedoklim? Situāciju 45., bet 2015. gadā bija 50. viepar iedzīvotāju labklājību valstī tā pasaulē. Tas nozīmē, ka mums
savā vēstulē Saeimai un Ministru trūkst informācijas vai arī mēs to
Kabinetam apraksta Tiesībsargs, vienkārši nemeklējam un tā vietā
uzsverot, ka Latvijā nabadzības ris- izveidojam pieņēmumu, ka esam
kam ir pakļauti
606
tūkstoši
jeb 31 % iedzīvotāju, un ka
Latvijā ir viena
no lielākajām
atšķirībām starp
valsts turīgāko
un
trūcīgāko
iedzīvotāju ienākumiem. 70%
jeb 322 tūkstoši
Latvijas
pensionāru saņem
pensiju, kas nav
lielāka par 300 Attēls: Gatis Šļūka
eiro
mēnesī.
Latvijā nabadzībai tiek pakļautas ļoti nabadzīgi. Taču fakts ir, ka
arī personas, kas strādā un saņem starp vairāk nekā 200 valstīm paminimālo darba algu. Minimālā saulē esam pirmajā piecdesmitpensija, izsakot procentos no vidē- niekā.
jiem ienākumiem, ir viszemākā ES
Vispārīgi nabadzību raksturo
un nenodrošina pietiekamu aizsar- nepietiekama pārtika, mājokļu
dzību pret vecāka gadagājuma cil- trūkums, izglītības trūkums, medivēku nabadzību. Šie un citi piemēri cīniskās palīdzības trūkums, imuliecina, ka valsts nav pietiekoši at- nitātes trūkums pret epidēmijām,
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smagas sekas pēc ekonomiskām
krīzēm, liels upuru skaits dabas
katastrofu gadījumos, iedzīvotāji cieš no valsts ierēdņu patvaļas,
iedzīvotāji nepiedalās svarīgu
ekonomisku un politisku lēmumu
pieņemšanā, koloniālisma mantojums, vājas ražošanas jaudas,
nepietiekama resursu bāze, vajadzībām neatbilstoša infrastruktūra, cilvēkresursu trūkums. Pasaulē
nabadzības novēršana bija viens
no astoņiem ANO Tūkstošgades
attīstības mērķiem un ir viens
no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības
mērķiem. Lai arī situācija pasaulē
uzlabojas, nabadzības novēršanā
vēl ir tāls ceļš ejams. Attīstības valstīm ir sarežģīti pievarēt tā saukto nabadzības apburto loku, kad
zemi ienākumi un niecīgi
uzkrājumi nodrošina vājas
vai pat nekādas investīcijas ražošanas
modernizācijai, līdz ar to
cieš arī darba
ražīgums un
kvalitāte, kas
savukārt uztur
zemus ienākumus. Bieži
vien no šī apburtā loka var
palīdzēt izkļūt tikai starpvalstu
vai starptautiskā palīdzība. Tāpēc
jautājums — vai mūsu paaudze
būs pirmā, kas pasaulē ievērojami
mazinājusi nabadzību, mērķtiecīgākā cilvēces vēsturē, kas izskaudusi netaisnību un nevienlīdzību,
un pēdējā, ko apdraudēs klimata
pārmaiņas? — ir aizvien aktuāls.
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Mīts: Nabadzība rodas no pārāk lielas dzimstības
un lielo dzimstību trūcīgajās
valstīs (SKDS, Zaļā brīvība,
2016). Šis uzskats apliecina, ka
Latvijā pastāv mīts par to, ka
nabadzība pasaulē rodas no
pārāk lielas dzimstības.
Bet varbūt patiesībā ir
pretēji, un tieši nabadzības
dēļ palielinās dzimstība? To,
cik pamatots ir šis mīts, palīdz
saprast nabadzības un dzimstības savstarpējās attiecības.
Līva Stade, Zaļā brīvība
Vienkāršots sakarību skaidrojums ir tāds, ka trūkums ievēPastāv mīts, ka viens no rojami samazina kvalitatīvu
nabadzības iemesliem ir pārāk pieeju izglītības un veselības
liela dzimstība. Katrs ceturtais aprūpei, kas savukārt var noLatvijas iedzīvotājs (27%) par vest pie darba ar zemu atalvienu no nabadzības iemes- gojumu un attiecīgi vājas
liem uzskata pārapdzīvotību veselības, slikta uztura un pa-

Foto: Liene Biezā. Kenija, 2016

Valters Kinna, Zaļā brīvība
lēninātas mentālās un fiziskās
attīstības. Iepriekš minētie
faktori veicina zīdaiņu, bērnu un pieaugušo mirstību un
vispārēju enerģijas trūkumu,
kas atkal noved pie vājas vis-
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pārējo prasmju apgūšanas un
zemām darba iespējām (izņemot smagu un slikti atalgotu
darbu). Līdz ar to cilvēki ir
spiesti parūpēties par lielāku
skaitu pēcnācēju, kas varētu
būt nozīmīgākais ienākumu
un drošības garants ģimenēm
ar zemiem ieņēmumiem.
Dzimstība atkarībā no
valsts “attīstības līmeņa”
pēc Apvienoto Nāciju datiem ( World
Population Dashboard):
pasaulē — vidēji 2.5
bērni, attīstītākajās valstis
— 1.7 bērni,
mazākattīstītajos reģionos — 2.6
bērni, vismazāk attīstītajos reģionos
— 4.3 bērni.
Saskaņā
ar
auglības datiem
(angl. — “total fertility rate”) deviņas
no desmit pasaules valstīm 2014.gadā ar augstāko
dzimstību ir Āfrikas valstis, tādēļ, tuvāk izskatot šīs valstis,
var izdarīt noderīgus secinājumus. Piemēram, Etiopija ir
viena no valstīm ar pasaulē
straujāk augošo ekonomiku,
un vienlaikus valstī strauji
samazinās dzimstība. Ja iepriekšējā gadsimta deviņdesmitajos gados vienai sievietei
Etiopijā vidēji bija 7 bērni, tad
šobrīd vidējais bērnu skaits ir
4,6. Straujais bērnu skaita kritums var būt saistīts arī ar to,

ka iepriekš sievietes nebija
izglītotas par ģimenes plānošanu. To ilustrē pētījums par
to, kādēļ Etiopijā sievietēm ir
mazāk bērnu kā viņu mātēm
( Why Ethiopian women are having fewer children than their

Attēls no www.pixabay.com
mothers). Iegūstot izglītību,
attīstās arī ģimeņu plānošana un, augot ekonomiskajai
situācijai, cilvēkiem vairs nav
vajadzības nodrošināties ar
pēc iespējas lielāku pēcnācēju skaitu. Turklāt sievietes izvēlas vairāk laiku veltīt izglītībai un karjerai. Arī Āzijā, kuru
uzskatām kā pasaules daļu ar
lielāko dzimstību, pēdējos gados ir daudz strādā pie izglī-
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tības un ģimeņu plānošanas.
Tā rezultātā 2014. gadā Indijā
vienai sievietei vidēji piedzima vairs tikai 2.42 bērni (salīdzinoši, 1990.gadā — četri
bērni), un šis skaits vēl turpina kristies.
Eiropa tiek uzskatīta par
vienu no augstākās labklājības pasaules daļām,
taču dzimstības rādītāji tajā ir zemi.
Piemēram, Latvijā
2014.
gadā vienai
sievietei
v i d ē j i
piedzima 1.52
b ē r ni,
un
pēc Pasaules
Bankas
2 0 1 1 .
— 2015.
gadu datiem Latvijai
bija 50. lielākais IKP uz iedzīvotāju pasaulē. Kā
parāda pētījums par
populāciju pasaulē ( World
Population), Eiropā zem 15
gadu vecuma ir vien 16% iedzīvotāju, bet Āfrikā 41% un
Āzijā 25%.
Kā saikni starp nabadzību
un dzimstību pasaulē un Latvijā ilustrē fakti, tieši nabadzība veicina lielu dzimstību, bet
ekonomiskās situācijas uzlabošanās valstī dzimstību pazemina. Tādējādi mītu, ka nabadzība rodas no pārāk lielas
dzimstības, fakti neattaisno.
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Mīts: Palīdzība saņēmēju padara slinku
valstī, reģionā un pasaules daļā.

Kas tad ir palīdzības
saņēmēji?
Lai arī galvenokārt palīdzības
saņēmēji ir to attīstības valstu iedzīvotāji, kas saņem Oficiālo attīstības palīdzību (official development
assistance — ODA), tie ir jebkura
pasaules reģiona iedzīvotāji, kam
palīdzība ir vajadzīga.
Lauma Ziemeļniece, Zaļā brīvība

Kā varam palīdzēt citiem?
Palīdzības veidi var būt dažādi.
Ja pagājušā gadsimta septiņdesmitajos — astoņdesmitajos gados
finansiāla palīdzība tika uzskatīta
kā labākais veids cīnīties ar nabadzību, tad pašreiz palīdzības pieredze cilvēku labklājības uzlabošanai
attīstības valstīs ir daudzveidīga.
Tā var būt ne tikai finansiāla, bet arī
intelektuāla. Biežāk sastopamā palīdzība ir pirmās nepieciešamības

mikrofinansēšana, ekspertīze un
tehniskā palīdzība, brīvprātīgais
darbs, politikas saskaņotība, izglītība, pētniecības veikšana. Argumenti par to, kāpēc izvēlamies
palīdzēt citu valstu iedzīvotājiem,
ir balstīti uz solidaritātes vērtībām,
proti, ka palīdzības sniegšana piegādā attīstības valstīs nepieejamos
resursus (medikamenti, pārtika,
ūdens), palīdzība sniegšana dod
cerību un liek pašiem attīstības saņēmējiem būt aktīvākiem.

Pasaulē 1.2 miljardi cilvēku
Ko nozīmē būt slinkam?
dzīvo ekstrēmā nabadzībā. Lai uzAr slinkumu parasti saprot nelabotu cilvēku labklājību un vides
vēlēšanos strādāt, iesaistīties, līdzilgtspēju, kā arī lai nodrošinātu
darboties. Tiek uzskatīts, ka slinlīdzsvarotu attīstību pasaulē, 2015.
kums ir neatkarīgs no mūsu gribas,
gada septembrī ANO post2015
ka tas ir nenovēršams, jo slinkojam
samitā tika apstiprināti jaunie Ilgtmēs visi un bez izņēmumiem. Un
spējīgas attīstības mērķi (Sustaiarī bieži ir dzirdēts, ka slinkums ir
nable Development Goals — SDGs
tad, kad mēs neko nedarām. Šos
vai IAM), kas globālās attīstības
maldīgos pieņēmumus palīdz
dienaskārtībā ir globālās attīstības ietvars nākošajiem 15 gadiem.
IAM balstās uz uzskatu, ka globālā attīstība apvieno, nevis sadala
globālo sabiedrību divās grupās
— mēs un viņi. Globāla un vietēja
līmeņa attīstība ir vienlīdz nozīmīga visiem, un globālie problēmjautājumi — svarīgi ikvienam. IAM
ir saistīti ar pamatvajadzībām, no
kuriem pirmais un viens no ambiciozākajiem ir novērst nabadzību.
Ja ANO iepriekšējās dienaskārtības
— Tūkstošgades attīstības mērķu
(TAM) īstenošanā ar nabadzības
mazināšanu pasaulē sapratām atFoto: Santa Logina. Nepāla, 2016
balsta sniegšanu trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, tad IAM īste- un ikdienas preces, pārtika un dze- skaidrot psiholoģiskas atziņas.
nošana ir aktuāla ikvienam jebkurā ramais ūdens, aprīkojums, stipen- Psiholoģijā slinkumu apzīmē ar jēģimenē, cilvēku grupā, kopienā, dijas, aizdevumi, parādu dzēšana, dzienu “augsta motivācijas barje-
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ra”. Lai pārvarētu šo barjeru — slinkumu — ir nepieciešama spēcīga
griba un motivācija. Daži no mums
veiksmīgi pārvar dažādas motivācijas barjeras, bet daži nesteidzas
to darīt. Tos tad arī saucam par sliņķiem. Turklāt, ir grūti iedomāties,
ka cilvēks var nedarīt neko. Parasti,
kad sakām, ka nedarām neko, mēs
ēdam, skatāmies
TV,
klausāmies
mūziku, sēžam internetā, palasām
žurnālu, skatāmies
pa logu. Tātad slinkums varētu būt
saistīts ar nespēju uzsākt kaut ko
darīt vai pabeigt
uzsākto darbu līdz
galam, vai arī ar
veltīgas, nevajadzīgas darbības veikšanu. Taču slinkumu nevajadzētu sajaukt ar prokrastināciju — svarīga uzdevuma
atlikšanu uz vēlāku laiku, tā vietā
izvēloties kādu citu nodarbošanos.

Kā ir radies mīts, ka
palīdzība saņēmēju
padara slinku?
Šī mīta rašanās varētu būt
balstīta uz uzskatu, ka slinkums
rodas no bezdarbības. Un bezdarbību, savukārt rada palīdzības
sniedzējs, kas visu nepieciešamo
izdara palīdzības ņēmēja vietā. Lai
tā nenotiktu, ka palīdzot padarām
palīdzības saņēmēju mazāk aktīvu
vai pat pasīvu, palīdzības saņemšanā būtu svarīgi ieplānot saņēmēja līdzdalību. Argumenti par
to, kādā veidā palīdzība saņēmēju
var padarīt slinku, ir dažādi. Biežāk

dzirdētais ir pieņēmums, ka palīdzības sniegšana attīstības valstīm
izjauc vai kavē šo valstu dabisko
attīstību. Ir sastopams arī viedoklis
par to, ka attīstības valstu paļaušanās uz palīdzību rada atkarību no
tās, dod veltas cerības, ka palīdzība
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pētījums “Naudas pārskaitījumi
un kārdinājumi” (Cash Transfers
and Temptation Goods). Šajā pētījumā ir apkopota 19 palīdzības
programmu pieredze dažādās pasaules valstīs, kur valdība izsniedz
finansiālo pabalstu vai tā saucamo

Foto: Santa Logina. Nepāla, 2016
būs nebeidzama, un attur no situācijas uzlabošanas pašu spēkiem,
tā vietā radot dažādus nevēlamus
paradumus.
Sarunās ar Latvijas iedzīvotājiem par to, vai palīdzība saņēmēju
padara slinku, nereti parādās arī tā
saucamie dubultie standarti: palīdzības nesniegšanu attaisnojam
ar nevēlēšanos saņēmējus padarīt
slinkus, bet palīdzības sniegšanu
Latvijas iedzīvotājiem — ekonomiskajiem migrantiem, kas grib
uzlabot savus dzīves apstākļus citās valstīs, uztveram par pašsaprotamu vai pat vēlamu.
Veiksmīgs piemērs, kā ir atmaskots mīts, ka palīdzība nevis
uzlabo situāciju, bet gan palielina
nevēlamus paradumus — alkohola un cigarešu patēriņu, ir Deivida Evansa un Annas Popovas

atlīdzību par to, ka bērni tiek sūtīti skolā vai uz apskatēm pie ārsta.
Autori pētīja, vai iegūtā palīdzība
palielināja alkohola un cigarešu
patēriņu. Iegūtie dati apliecināja
pretējo — alkohola un tabakas izstrādājumu patēriņš pat samazinājās. Kā iespējamais iemesls pētījumā tika minēts, ka saņemtā nauda
par vēlamo rīcību (bērnu izglītība,
regulāra veselības aprūpe,..) dod
ticību, ka arī vēlamās dzīvesveida
pārmaiņas nav nekas neiespējams.
Otrs iemesls varētu būt tāds, ka
tad, ja dodam konkrētas norādes
kādiem mērķiem naudu izmantot,
palīdzības saņēmējs ieklausās un
šīs norādes izpilda. Un trešais iemesls — ja naudu saņem sievietes,
tas dod lielāku garantiju, ka tā tiks
izmantota bērnu un visas ģimenes
labklājībai.
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Mīts: Trūcīgajām valstīm visvajadzīgākā ir finansiālā
palīdzība

Inga Belousa, Zaļā brīvība

Šajā mītā vislielākā neskaidrība ir par vārda ‘trūcīgs’ nozīmi.
Trūcīgās valstis varētu būt valstis
ar zemākiem attīstības rādītājiem,
taču vienmēr būs jautājums — par
kādu attīstību ir runa. Tas ir tāpēc,
ka pastāv arī plašāks viedoklis, ka
attīstība ir ne tikai ienākumi, bet
gan vides, sociālo un ekonomisko
faktoru kopums. Pēc šīs
izpratnes zemāku attīstības rādītāju valsts varētu būt jebkura valsts
pasaulē, jo nav tādas
valsts, kurā vides, sociālā un ekonomiskā
attīstība būtu sasniegusi maksimālo robežu.
Un valstis ar lielākiem
nabadzības izaicinājumiem arī nav precīzs nosaukums, jo nav skaidrs,
ko saprotam ar vārdu
‘nabadzība’. Dažiem tie
būtu ekonomiskie rādītāji, daži to saprastu
kā garīgo nabadzību

un ar ienākumiem šo jēdzienu
nesaistītu. Līdzīga situācija ir, kad
skaidrojot, kas ir trūcīgās valstis,
tās nosaucam par attīstības valstīm vai mazākattīstītām valstīm.
Neskaidrību rada fakti, ka visās valstīs ir nabadzība, nevienlīdzība un
citas sociālas, vides vai ekonomiskas problēmas, tāpēc attīstība ir
vēlama visur. Taču starptautiskajā
un ES attīstības politikā tiek izmantots jēdzieni ‘attīstības valstis’, ar to
saprotot valstis ar zemu ekonomiskās attīstības un dzīves līmeni, un
‘attīstītās valstis’, kas, gluži pretēji,
ir valstis ar augstu ekonomiskās,
tai skaitā rūpniecības un lauksaimniecības, attīstības un dzīves līmeni.
Lai būtu vienkāršāk diskutēt
par šo mītu, precizitātei un ētiskiem apsvērumiem būtu ieteicams
izmantot tādus valstu iedalījumus,
kas ir izveidoti pēc noteiktiem rā-

dītājiem. Divi biežāk sastopamie
valstu iedalījumi ir Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas attīstības valstu klasifikācija
pēc saviem — OECD/DAC kritērijiem un Pasaules Bankas klasifikācija pēc valstu ienākumiem.
Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas Attīstības
palīdzības komiteja (OECD DAC) ir
izveidojusi sarakstu ar valstīm, kas
saņem oficiālo attīstības palīdzību. Šis saraksts tiek atjaunināts ik
pēc trīs gadiem. Oficiālā attīstības
palīdzība (official development assistance — ODA) ir valsts, pašvaldību un to izpildinstitūciju sniegtā
palīdzība, lai veicinātu šo attīstības
valstu ekonomisko attīstību un
labklājību. Šo terminu ir ieviesusi
OECD DAC komiteja, lai noteiktu
starptautiski sniegtās palīdzības
apmērus. Šajā rādītājā neietilpst

Foto: Ieva Lāce. Mikrofinanšu projekta pieredze. Sjerraleone, 2011
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līdzekļi eksporta uzlabošanai, ieroču iegādes atbalstam, miera
uzturēšanas aktivitātēm, u.c. Oficiālo attīstības palīdzību var skatīt gan kā reālo summu noteiktā
valūtā, gan kā apjomu procentos
no nacionālā kopienākuma
(NKI). NKI savā ziņā ir
līdzīgs iekšzemes
kopproduktam
(IKP), kas ir
valsts teritorijā saražoto gala
produktu
un pakalpojumu
summārā
vērtība gada
laikā. NKI ietver
IKP un ienākumus no
šīs valsts iedzīvotāju veiktajām ekonomiskajām darbībām
ārvalstīs. Eiropas Savienība un tās
dalībvalstis kopā ir pasaulē lielākās
attīstības palīdzības sniedzējas.
Šis valstu līmenī strukturētais
un valstu politikā iekļautais palīdzības veids tiek saukts par attīstības
sadarbību. Attīstības sadarbība ir
palīdzības sniegšana trūcīgām un
mazāk attīstītām valstīm, veicinot
šo valstu un to sabiedrību ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot nabadzību un
nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Vārds “attīstība” nosaka palīdzības mērķi, savukārt “sadarbība”
— donorvalstu vai organizāciju
sadarbību ar saņēmējvalstīm, savstarpēji vienojoties par attīstības
mērķiem un uzdevumiem, kā arī
pušu pienākumiem un atbildību.
Kopš 2004.gada, kad Latvija kļuva
par pilntiesīgu ES dalībvalsti, tā no
palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par

palīdzības sniedzēju. Ievērojot šīs
saistības, ES un tās dalībvalstīm līdz
2030.gadam attīstības sadarbībai
ir jāvelta 0,7 % no NKI, no kā 0,2%
NKI jāvelta vismazāk attīstītajām
valstīm. Saskaņā ar ES saistībām
Latvijai līdz 2030.gadam
attīstības sadarbībai
jāatvēl 0,33 %
no NKI. Pašlaik Latvijas
sniegtās
Oficiālās
attīstības
palīdzības
apjoms
veido 0,08
% no NKI,
kas ir 19 milj.
EUR.
Pasaules Bankas klasifikācija iedala
valstis pēc to ienākumu rādītājiem.
Šis iedalījums tiek pārskatīts katru
gadu, un 2017.gadam tas ir šāds:
zema līmeņa ienākumu (low-income) valstis — ar
USD 1,025 vai mazāku nacionālo kopienākumu (NKI) uz
vienu iedzīvotāju,
vidēja līmeņa zemākās pakāpes ienākumu (lower middle-income) valstis
— no USD 1,026
līdz USD 4,035 NKI
uz vienu iedzīvotāju, vidēja līmeņa austākās pakāpes
ienākumu (upper middle-income)
valstis — no USD 4,036 līdz USD
12,475 NKI uz vienu iedzīvotāju, un
augsta līmeņa ienākumu (high-income) valstis — ar USD 12,476 vai
lielāku NKI uz vienu iedzīvotāju.
Latvija šajā klasifikācijā ir viena no
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79 augstu ienākumu valstīm.
Pēc Pasaules Bankas uzskatiem, nabadzība ir kaut kas vairāk
nekā situācijai neatbilstoši ienākumi, vai pat neattīstīts cilvēkkapitāls. Nabadzība ir bezspēks. Tā ir
vārīgums pret ļaunumu un pagrimumu. Tā ir kā šķērslis cilvēka rīcības brīvībai, izvēlei un iespējām.
Pasaules Banka uzskata, ka nabadzībā dzīvojošos cilvēkus nedrīkst
uztvert kā traucēkli, bet gan kā
darbaspēku un partneri cīņā pret
nabadzību. Iesaistīšanās nabadzības samazināšanā ieliek nabadzīgos iedzīvotājus attīstības centrā
un rada apstākļus, kuros viņi var
uzlabot savu dzīvi, izmantojot labāku pieeju informācijai, piedaloties lēmumu pieņemšanā, uzņemoties atbildību un iesaistoties
vietējā ražošanā. Šobrīd Pasaules
Banka atbalsta daudzus sabiedrības izaugsmi stimulējošus projektus, nodrošinot tiem finansējumu
vairāk nekā 2 miljardus ASV dolāru.

Attēls no www.spectator.co.uk
Palīdzību citu valstu iedzīvotājiem var sniegt arī individuāli.
Vislabāk pazīstamā ir humānā
palīdzība, ko sniedz neparedzētu
gadījumu novēršanai. Otrs labi pazīstams palīdzības veids ir labdarība. Šajos abos palīdzības veidos
palīdzības sniedzējs ir pilsoniskā
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sabiedrība un privātais sektors,
un sniegtās palīdzības veidi var
būt dažādi: ekspertīze un tehniskā palīdzība, brīvprātīgais darbs,
stipendijas, aizdevumi, pārtika un
dzeramais ūdens, pirmās nepieciešamības un ikdienas preces,
aprīkojums, politikas saskaņotība,
parādu dzēšana, izglītība, pētniecības veikšana, mikrofinansēšana,
u.c.
Pēc Eiropas Savienības uzskatiem, humānā palīdzība un attīstības sadarbība nav viens un tas
pats. Humānā palīdzība palīdz
nekavējoties glābt cilvēku dzīvības krīzes situācijās un ātri segt
viņu pamatvajadzības, piemēram,
sagādā pārtiku, pajumti un ārsta
palīdzību konfliktu zonās vai pēc
dabas katastrofām. Attīstības sadarbība atbalsta valstis vidējā un
ilgākā termiņā, lai tās varētu atbrīvoties no nabadzības nastas un
panāktu ilgtspējīgu ekonomikas
izaugsmi, kas ir izdevīga visām
sabiedrības daļām. Daudzviet pasaulē krīzes atkārtojas, piemēram,
klimata pārmaiņu dēļ. Humānās
palīdzības un attīstības ekspertiem
ir jāsadarbojas, lai vairotu šo valstu
sabiedrības izturētspēju. Tas nozīmē nostiprināt valsts vai tās veselības un izglītības sistēmu sagatavotību ārkārtas situācijām. Tikpat
labi var arī mērķtiecīgi atbalstīt
pārtikas produktu tirgu, vietējās
kopienas un cilvēku ikdienas dzīvi,
lai viņi spētu novērst un pārvaldīt
riskus un ātri atgūties no sausuma,
vardarbības, konfliktu vai dabas
katastrofu triecieniem.

Argumenti PRET un PAR
palīdzību un pozīcijas
Ir daudz argumentu, ar kuru

Foto: Antons Fričs. Kristiešu ģimenes atrod pagaidu mājas baznīcā. Irāka, 2015

palīdzību paužam savu attieksmi
pret to, ka finansiālais atbalsts ir
veiksmīgākā palīdzība trūcīgajām
valstīm. Biežāk pieminētie ir šādi:
finansiālais atbalsts veicina korupciju, finansiālais atbalsts rada atkarību no citu palīdzības, finansiālais
atbalsts izkropļo valsts iekšējo tirgu, finansiālais atbalsts apslāpē
inovācijas un radošumu, finansiālais atbalsts vairo birokrātiju, īpaši
ar donoriem saistīto, finansiālais
atbalsts nesasniedz attīstības sadarbības mērķus. Katram argumentam būtu jāmeklē pretargumenti, kas ir balstīti faktos, loģikā
vai pieredzē.
Pieredzē un faktos balstītie
argumenti par to, ka trūcīgajām
valstīm visvairāk ir vajadzīga palīdzība, arī ir daudzveidīgi. Biežāk
pieminētie ir: palīdzība samazina
nabadzību, uzlabo infrastruktūru,
palielina cilvēku dzīves ilgumu,
mazina mirstību, atbalsta cilvēkkapitālu un produktivitāti, veicina
valsts attīstības potenciālu, veicina
nodarbinātības iespējas, mazina
iekšējos konfliktus, veicina inovāciju rašanos, atver vietējo tirgu plašākai sadarbībai, mazina klimata

pārmaiņu ietekmi.
Argumentus PAR vai PRET parasti izvēlamies apzinātā vai neapzinātā veidā ieņemot kādu no
pozīcijām. Ja uzskatām, ka palīdzība trūcīgajām valstīm ir postkoloniālā vainas izpirkšana, tad esam
radikālās pozīcijas piekritēji, un ar
saviem argumentiem šo pozīciju
cenšamies aizstāvēt. Ja sliecamies
domāt, ka palīdzība izraisa lielāku
ļaunumu, nekā labumu, tad esam
skeptiķi, bet, ja uzskatām, ka palīdzība trūcīgajām valstīm notiek
veiksmīgi un tā būtu jāpalielina,
tad par palīdzības sniegšanu esam
noskaņoti optimistiski. Taču, lai arī
kāda būtu mūsu pozīcija, ir vērts
ieklausīties diskusijas partnerī un
pajautāt, kāpēc tu tā domā. Argumentu meklēšana ir pamats
izpratnes bagātināšanai, un sava
viedokļa argumentēšana ir visveiksmīgākais pārliecināšanas veids.
Izmantotie avoti:
https://europa.eu/eyd2015
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.mfa.gov.lv/
http://lapas.lv/
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Mīts: Klimata pārmaiņas ar nabadzības palielināšanos
nav saistītas
paredz (neņemot vērā klimata pārmaiņas), ka nabadzīgo skaits no
pašreizējiem 702 miljoniem 2030.
gadā pieaugs līdz 900 miljoniem.
Bet vienādojumam pievienojot
arī klimata pārmaiņas, vairāk nekā
miljards cilvēku nokļūst nabadzībā. 100 miljoni no šiem cilvēkiem
kļūs nabadzīgi, pateicoties augošajām pārtikas cenām.
Augstākās pārtikas cenas nabadzīgākajiem var būt postošas. Ja
Jānis Brizga, Zaļā brīvība
cilvēks ir nabadzīgāks, viņš lielāko
daļu savu ienākumu iztērēs pārtiKā klimata pārmaiņas
kai. Dažos reģionos, nabadzīgākie
ietekmē nabadzīgākos
iedzīvotāji iztērē vairāk nekā 60%
pasaules iedzīvotājus?
no kopējiem ienākumiem pārtikai,
Klimata pārmaiņas arvien bie- savukārt bagātākie uzturam tērē
žāk tiek saistītas ar traģisku un mazāk nekā 10% no saviem kopēdestruktīvu laikapstākļu, piemēram, plūdu un
viesuļvētru, biežumu
un intensitāti. Tas ietekmē pārtikas apgādes
iespējas, slimību izplatību un citus faktorus,
kuri nesamērīgi skar tieši nabadzīgākos cilvēkus un valstis. Mijiedarbība starp nabadzību
un klimata pārmaiņām
kļūst arvien sarežģītāka. Pasaules Bankas
ziņojums, kurš ir vērsts
uz jaunattīstības valstu ekonomi- jiem ienākumiem. Arī veselības apkām, paredz divus klimata pārmai- rūpe un tās izmaksas rada grūtības
ņu scenārijus: (1) “Labklājības sce- nabadzīgākajiem iedzīvotājiem,
nārijs” ir optimistisks — tas paredz kuri šīs izmaksas sedz no savām kaspēcīgu ekonomisko izaugsmi, batām. Tieši tāpat kā ar augošajām
arvien mazākam skaitam cilvēku pārtikas cenām, dažādas slimības
dzīvojot nabadzībā; (2) “Nabadzī- neproporcionāli ietekmēs tieši tos,
bas scenārijs” nav tik cerīgs. Tas kuriem ir mazāki ienākumi. Naba-

dzīgāko valstu iedzīvotāji vairāk
nekā pusi medicīnas izdevumu
sedz paši, kamēr bagātie paši maksā mazāk nekā ceturtdaļu — pārējos izdevums sedzot ar privātās
apdrošināšanas, valdības pabalstu un citu palīdzības maksājumu
starpniecību.
Esam identificējuši četrus jautājumus, kas sasaista klimata pārmaiņas un nabadzības samazināšanu.

Klimata pārmaiņas
ir būtisks traucēklis
nabadzības apkarošanā
Nabadzīgie — gan tie, kas dzīvo izteiktā nabadzībā, gan tie, kas
tikai nedaudz ir virs nabadzības

Attēls no CAN
sliekšņa — visvairāk tiek pakļauti
klimata pārmaiņām. Viņiem ir mazāk resursu, lai pielāgotos vai atgūtos no triecieniem, katastrofām, kā
arī viņi visbiežāk dzīvo teritorijās,
kas ir lētākas un vairāk pakļautas
klimata pārmaiņu negatīvajai iedarbībai, piemēram, mājas, kas
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atrodas pie notekām, kas applūst,
vai vietās, kur ir iespējami zemes
nogruvumi, vai lauksaimniecības
zemes, ar ierobežotu ūdens piekļuvi. Ekstrēmo laikapstākļu radītie
zaudējumi, liedz iespēju nabadzīgajiem cilvēkiem izkļūt no nabadzības, kā arī daudzviet veicina nabadzības pieaugumu. Pētījums
Andhra Pradesh mājsaimniecībās
Indijā, kas ilga 25 gadus, atklāj, ka
tikai 14% saimniecību izkļuva no
nabadzības, bet 12% kļuva nabadzīgi: 44% no tiem, kas ieslīdēja
nabadzībā, par iemeslu minēja tieši nelabvēlīgus laikapstākļus.

Klimata politika,
apvienojumā ar attiecīgu
sociālo politiku,
gan ilgtermiņā, gan
īstermiņā var palīdzēt
cīņā ar nabadzību
Klimata politika, kas ir izstrādāta, lai samazinātu siltumnīcefektu
gāzu emisijas var palielināt enerģijas izmaksas, bet var arī radīt un izbrīvēt finanses, lai palīdzētu nabadzīgākajiem. Piemēram, palielinot
piesārņojuma nodokļus, ir iespējams samazināt emisijas un radīt
papildus ieņēmumus budžetā, kas
palīdzētu nabadzīgajiem kompensēt jebkādu enerģijas un degvielas
cenu kāpumu. Arī pakāpeniska atteikšanās no fosilā kurināmā subsīdijām samazinās emisijas un dos
iespēju valdībām mērķtiecīgi atbalstīt nabadzīgos. Vairākas valstis
šobrīd strādā pie subsīdiju reformas. Kad Indonēzija sāka pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā
subsīdijām un pacēla gāzes cenas
par 44%, viņi arī ieviesa programmas, lai mazinātu augsto enerģijas cenas pieaugumu, subsidējot

rīsus, piešķirot bezmaksas veselības aprūpi, piedāvājot pabalstus
nabadzīgākajiem studentiem un
vienreizēju gada pabalstu tām
mājsaimniecībām, kurās ir skolas
vecuma bērni vai grūtnieces.

Izveidojot stiprus,
elastīgus sociālās
drošības tīklus, ir
iespējams izglābt
mazturīgos, pirms viņi
ieslīd galējā nabadzībā

sākumos, kamēr valstis cenšas
samazināt savas emisijas. Šobrīd
noteiktais mērķis līdz 2030. gadam izbeigt ekstrēmo nabadzību
ir jāapvieno ar centieniem samazināt emisijas un pielāgoties klimata pārmaiņām, tajā pašā laikā
uzlabojot dzīvi un nākotni mazturīgajiem un nabadzīgajiem. Jāatceras arī ka nabadzīgākās valstis
ir vismazāk atbildīgas par oglekļa
emisijām. Nabadzīgākās valstis ne
tikai rada vismazāko patēriņa emisijas uz vienu iedzīvotāju, bet rada
arī salīdzinoši mazāk ražošanas
emisiju, vienlaikus cenšoties izcelt
savus iedzīvotājus no nabadzības.
Ja nabadzīgie iedzīvotāji izkļūs no
nabadzības, patēriņa emisijas uz
vienu iedzīvotāju var palielināties,
tādējādi palielinot valstu kopējās
emisijas. Tāpēc valstīm ar ievērojamu skaitu nabadzīgo ir nepie-

No klimata pārmaiņu un nabadzības pētījumiem ir tapis skaidrs
— lai mazinātu klimata pārmaiņu
ietekmi uz nabadzību, ir nepieciešams stiprināt sociālas aizsardzības sistēmu, padarot programmas
pielāgojamas un mērķētas uz tiem,
kam tās visvairāk nepieciešamas.
Sociālās aizsardzības sistēmai ir jābūt pietiekami elastīgai, lai to efektīvi varētu izmantot
krīzes situācijās. Papildu ārkārtas atbalstam, efektīva sociālas
aizsardzības sistēma
palīdz nabadzīgajiem
piekļūt pamata pakalpojumiem, veselības
aprūpei un finanšu
Foto: Zaks Huseins. Ielu grafiti mākslinieka
pakalpojumiem, pieBenksija darbs Londonas ziemeļu daļā
mēram, aizdevumiem,
lai atjaunotu vai uzsāktu biznesu.
ciešams atbalsts videi draudzīgai
ekonomiskai attīstībai un bagātāIespēja samazināt
ko valstu apņemšanās samazināt
nabadzību ir tieši tagad
savas emisijas, lai radītu attīstības
Mēs varam mazināt vai pat no- iespējas arī nabadzīgākajām valvērst klimata pārmaiņu negatīvās stīm.
ietekmes. Tā kā klimata pārmaiUz klimata pārmaiņām un naņas tikai pasliktinās, kļūst arvien badzības mazināšanu nevar skatīgrūtāk izskaust nabadzību. Arvien ties kā divām dažādām problēmām
grūtāk ir izbeigt galējo nabadzību vai cīnīties ar tām vietējā mērogā.
un izveidotu drošības tīklus, kas Pasaulei kopējiem spēkiem ir jāatierobežotu nabadzību tās pirm- risina šīs abas problēmas.
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Globālās attīstības mītu pamatā ir maldīga atziņa par to,
ka mūsu dzīvestelpa ir tik plaša,
cik mūsu pārvietošanās ikdienā. Parasti lielākā daļa no mums
neesam bijuši tādās pasaules
valstīs, kuru dzīve ir daudz piesātinātāka ar izdzīvošanas izaicinājumiem — nabadzība,
ūdens un pārtikas trūkums vai
drošums, gaisa piesārņojums,
personīgā drošība. Un kāds gan
iemesls būtu šīs valstis apmeklēt
un, līdz ar to, uzskatīt, ka cilvēku dzīves šajās valstīs kaut kādā
veidā ir saistītas ar mūsu dzīvi?
Taču ne visi domā, ka pasaules
iepazīšanai ir jāizmanto tikai tuvākā apkārtne. Nezināmu zemju
apceļošana ļauj izkāpt no ikdienas rāmjiem, wod iespēju atklāt
par sevi daudz ko jaunu, un arī
paplašināt savu izpratni par
savu vietu pasaulē. Šādu pieredzi lieliski ilustrē Lāsmas Ozolas
un Lienes Biezās ceļojums pa Keniju.
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sa pamazām atkāpjas, un ielās līdz, uzdodu pretjautājumu, vai
atmostas dzīvība. Mēs nositam viņam nebūs žēl pamest savu sielaiku, līdz mikroautobuss piepil- vu un bērnus. Viņa seja izmainās,
dīsies, un varēsim doties prom esmu viņu pieķērusi melos, un
no pilsētas. Es sarunājos ar vietē- mūsu saruna pārtrūkst.
jo, smaidu un izliekos, ka man ne
Es neesmu ne sašutusi, ne
no kā nav bail. Pretēji ierastajai dusmīga par sava saruna biedra
tūristu praksei, mēs (es, Liene un piedāvājumu, jo redzu, cik dzīve
Dimitris) esam
šeit ir grūnolēmuši ceļot
ta. Man viss
bez vietējā gida
atgādina
pavadības un
deviņdesizmantot “pamito gadu
rastā” cilvēka
sākumu,
pār vietošanās
tikai
šeit
līdzekļus — panotiekošais
sažieru pārpildīir vēl intentos mikriņus vai
sīvāks
un
moču
takšus,
skarbāks.
ko šeit sauc par
Katrs cīnās,
matatu un piki
kā var, lai
piki. Ir tikai trešā
kaut ko noceļojuma diena,
pelnītu un
Foto: Liene Biezā. Autoosta
kopš esam aizizdzīvotu.
Nairobi. Matatu un piki piki
bēguši no Latir galvenie pārvietošanās Šeit un turpvijas ziemas, lai
līdzekļi. Kenija, 2016 mākajā cetrijās nedēļās
ļojuma laikā
apceļotu Keniju, tāpēc esmu pie- tieši autoostas ir tās, kas mums
sardzīga.
norādīja, cik grūti ir dabūt darbu
Sarunājoties ar svešinieku, iedzīvotāju pilnajā Kenijā. Automan nav ne mazāko cerību, ka ostās pulcējas vīrieši, kas uzrunā
kāds šeit varētu zināt, kur ir Lat- garāmgājējus un mēģina viņus
vija, tāpēc stāstu, ka esmu no Zie- ievilināt kādā busiņā, par to no
meļeiropas, tur, kur ziemā snieg šofera saņemot nelielu atlīdzību,
sniegs un ir auksti. Pēc pāris saru- bet citi mēģina notirgot kādu našnā pavadītām minūtēm, viņš izsa- ķi. Sākumā jutos baisi, kad mūs ieka piedāvājumu mani precēt un lenca vīriešu bars, kuri skaļā balsī
doties man līdzi uz Eiropu. Viņa mēģināja pārliecināt, ka tieši viņu
acīs es esmu bagātniece, jo dzīvo- norādītie busiņi ir īstie, dažkārt
Lāsma Ozola
ju Eiropā, kamēr mēs, latvieši, Ei- pat savā starpā gandrīz sakaujoropā sevi uzskatām par nabagiem. ties. Tikai vēlāk es sapratu, ka visMīts: nav jāiejaucas
Es par viņa piedāvājumu smejos, drīzāk tas ir “teātris” dzīves garšas
palīdzībā citām valstīm,
jo iedomājos, kā viņš ciestu mūsu pastiprināšanai. Baltais cilvēks jeb
jo paši esam nabadzīgi
klimata apstākļos. Mēģinu pieklā- “mzungu” šeit ir augstā vērtē, jo
Mēs stāvam Nairobi mikroau- jīgi atgādināt, ka pie mums ir ļoti ir simbols rietumnieka skaistajai
tobusu stacijā. Ir 6 no rīta. Tum- skarbs klimats, taču, kad tas ne- dzīvei. Kenijieši vēl domā, ka viss,
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kas nāk no rietumiem, ir labs un
skaists. Savukārt man sāp sirds, jo
redzu, ka caur reklāmām un izglītību uzspiestais rietumnieku dzīvesveids arī viņus padarīs par kārtīgiem patērētājiem. Bet laimi par
naudu nenopirksi, ērtības gan.
Diemžēl uz Zemes nav tik daudz
resursu, lai mēs visi varētu dzīvot
kaut vai vidējā amerikāņa līmenī
bez mūsu planētas iznīcināšanas.

meklēt viņu projektus Laikipijā,
Rongo, Rusinga salā un Makueni.
Ceļojot ar matatu, es vēroju Kenijas ainavas un iemīlos mālaini sarkanajā augsnē, lielajos plašumos
un kalnos. Es redzu neizmērojamas
dabas bagātības, ko neapdomīga
cilvēka rīcība iznīcina.
Laikipijā mēs apciemojam Masai cilti, kas tradicionāli dzīvojuši
kā nomadi, ganījuši lopus un pār-

Foto: Liene Biezā. Saules izkaltētā un degradētā augsne Laikipijā.
Kenija, 2016

Mīts: klimata pārmaiņas
ar nabadzības
palielināšanos
nav saistītas

no sava ceļotāju dzīvesveida, un
tās ir spiestas apmesties vienuviet.
Ir grūti atrast citu nodarbošanos,
tāpēc Masai atvases pamazām
aizplūst uz pilsētu, zaudējot savu
kultūru un tradīcijas. Mēs ciemojamies pie Masai sievietēm, kuras
ar Lash Cosmetics (kosmētikas ražotājs Anglijā) finansiālu atbalstu
audzē Aloe secundi flora, lai auga
lapas pārdotu kosmētikas ražošanai un par iegūtajiem līdzekļiem
skolotu savus bērnus. Aloe secundi
flora ir viens no retajiem augiem,
kas spēj augt tik lielā karstumā un
sausumā. Masai sievietes sadarbojas ar Laikipia Permakultūras centru, kas izveidojis stādu audzētavu
un piedāvā vietējām kopienām augus, kas piemēroti sausuma apstākļiem. Centra mērķis ir palīdzēt
vietējiem iedzīvotājiem atrast citu,
ilgtspējīgāku nodarbošanos par
dzīvnieku ganīšanu, lai pārvarētu
arī klimata pārmaiņu radītās sekas.
Uzturoties Laikipijas Permakultūras centrā, vietā, kur retajam
ir elektrības pieslēgums, mēs tam
blakus naktī ieraugām spilgti izgaismotus laukus. Kā mums paskaidro vietējie, mākslīgo apgais-

tikuši no piena, gaļas un asinīm.
Saule svilina, un es jūtos tik sakarsusi kā izkaltusī augsne. Klimatu
pārmaiņu (galvenokārt pieaugošā
Uz Keniju parasti dodas tū- sausuma) un lielās apdzīvotības
risti, kas vēlas apskatīt savvaļas dēļ, Masai ciltīm nākas atteikties
dzīvnieku migrāciju. Tas
esot viens no septiņiem
pasaules
brīnumiem.
Tie ir dārgi ceļojumi, kas
nodrošina dzīvošanu nacionālajos parkos luksusa
apartamentos. Mūs interesē vietējās iniciatīvas,
kā Kenijieši risina vides
problēmas un paši veido ilgtspējīgas kopienas,
tāpēc mēs pirms ceļošanas sazināmies ar Kenijas
Permakultūras izpētes
Foto: Liene Biezā. Sieviešu audzētā aloe secundi flora lauks. Kenija, 2016
centru un dodamies ap-
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mojumu izmanto, lai steidzinātu
zaļo pupiņu augšanu laukos, kas
pieder investoram no Ķīnas. Zaļās
pupiņas tiek ražotas eksportam,
vietējie resursi un agroķīmija tam
netiek taupīti. Lauku apūdeņošanai tiek ņemts ūdens no vietējām
upēm, tādejādi radot ūdens trūku-

somas, kurpes, higiēnas lietas un
pat baterijas, jo citu alternatīvu,
kā atbrīvoties no nokalpojušām
lietām nav. Ekonomiskā attīstība
šeit iet roku rokā ar vides piesārņojuma palielināšanos. No vienas
puses, mēs (rietumi) palīdzam, bet,
no otras puses, ar savu uzspiesto
neilgtspējīgo
ekonomisko
modeli veicinām piesārņojuma rašanos, tādejādi
radot vēl lielākas problēmas nākotnē.

Foto: Liene Biezā. Zaļo pupiņu plantācijas
Laikipijā. Kenija, 2016

Mīts:
mu vietējiem iedzīvotājiem, savu- palīdzība saņēmēju
kārt intensīva agroķīmijas lietoša- padara slinku
na rada gaisa, augsnes un ūdens
piesārņojumu. Šis ir “labs” piemērs
lauksaimniecībai, kas degradē vidi
un izraisa klimata pārmaiņas. Dažkārt attīstības valstīm būtu mazāk
nepieciešama finansiālā palīdzība,
ja tajās neieplūstu investīcijas šādu
projektu realizācijai.
Vakaros, kad kļūst tumšs, virs
cilvēku mājām sāk klejot salkana
degošas plastmasas smaka. Tā ir visur. Dedzināšana
ir vienīgais veids, kā Kenijieši tiek galā ar plastmasa
un papīra atkritumiem,
taču virtuves atkritumi un
ēdienu paliekas tiek izbaroti dzīvniekiem. Šķiet, ka
atkritumu savākšana ārpus Nairobi nepastāv. Kenijieši nav gatavi lietu “nenoārdāmajai dabai”, tāpēc
vairākos dārzos novēroju,
ka no zemes lien ārā tur
apraktās vecās mantas:

Kenijā mēs daudzās vietās
sastopamies ar ūdens problēmu.
Cilvēki pavada daudzas stundas
dienā, lai sagādātu dzeramo ūdeni, notīrītu traukus un izmazgātu
drēbes. Kenijieši varētu savākt
lietusūdeni lietus sezonā, kad Latvijas gada nokrišņu norma nolīst
vienā mēnesī. Šādam nolūkam
paredzētu milzīgu ūdens tvertni,
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kas savāc lietusūdeni no jumta,
mēs redzam Makueni Sauszemju
izpētes centrā. Sauszemju izpētes
centrs ir vieta, kur pulcējas vietējie zemnieki un iegūst permakultūras apmācību. Centra dibinātājs Nikolas mums apstiprina, ka
vienā tādā tvertnē ietilpstošais
ūdens daudzums, taupīgi lietojot,
var pietikt vienai ģimenei līdz pat
nākamā gada lietusgāzei. Taču
120 dolārus vērto tvertni tikai reta
Kenijiešu ģimene var atļauties.
Nikolass ir ieguvis izglītību ārzemēs, jo par labām sekmēm skolā
saņēmis stipendiju vidusskolai un
augstskolai ASV, un izmanto savus
kontaktus, lai vāktu ziedojumus
ūdens tvertņu iegādei vietējiem
iedzīvotājiem un centra uzturēšanai. Viņš stāsta, ka tieši dzīvošana
Amerikā un permakultūras mācības viņam “atvērušas acis” uz rietumnieku neilgtspējīgo patērētājkultūru, tāpēc pēc mācībām nevis
centies iekārtoties Amerikā, bet
atgriezies savā dzimtajā vietā, lai
šeit kopā ar vietējiem zemniekiem
atjaunotu degradētās ainavas un
klimatu, stādot kokus. Viņa sapnis
ir atjaunot vietējo apvidu tādu,

Foto: Liene Biezā. Atmežotā apkaime Makueni. Kenija, 2016
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dzība var viņiem
Kenijā mēs piedzīvojam, cik
palīdzēt, tāpēc, svarīga ir vietējo iedzīvotāju kopiestrādājot ar 450 nas iesaiste, pieņemot lēmumu,
zemnieku ģime- kādam nolūkam tērēt saņemto finēm, tiek veido- nansiālo palīdzību. Tas ir viens no
tas grupas, kurās priekšnoteikumiem sekmīgai prozemnieki paši jekta realizācijai un dāvāto līdzekļu
izveido vadības neizšķērdēšanai. Tāpat kā Latvijā,
un lēmumu pie- arī šeit mēs novērojam, ka ir cilvēki,
ņemšanas sistē- kas mantkārīgi izmanto situāciju,
mu, tādā veidā lai piesavinātos piešķirtos palīdzīveicinot pašus bas līdzekļus. Mums visiem ir jāmāuzņemties atbil- cās pieņemt lēmumus kopienas un
dību un rūpes visu pasaules iedzīvotāju, nevis inpar problēmu dividuāla aprēķina labā. Tad arī nerisināšanu. Cie- būs jārada un jādzīvo mītos.
mojoties pie daAutores brauciens uz Keniju
žām ģimenēm, ir daļa no projekta Mediji attīstīmēs
sajūtam bai (EYD2015: Media for Developatšķirību ar ci- ment, DCI-NSAED/2014/338-309),
tās vietās piere- kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts
dzēto. Zemnieki projekts ar mērķi, iesaistot medilepni izrāda savu jus, veicināt sabiedrības izpratnes
Foto: Liene Biezā. Ikdienas gājiens pēc ūdens
iestādīto mežu pilnveidi par savstarpējo saikni
Rusingā. Kenija, 2016
un tā vietā, lai un izaicinājumiem globālā līmekādu viņš to atceras bērnībā — paprasītu par apmeklējumu ci- nī. Raksts ir sagatavots ar Eiropas
tik biezu mežu, ka bijis bail cauri tuviet ierasto dolāru, mēs tiekam Savienības finansiālu atbalstu. Par
braukt čūsku dēļ. Aiz nabadzības apdāvināti ar papaiju vai kādu materiāla saturu atbild autore, un
un nepieciešamības pēc malkas citu dārza velti. Viņi ir lepni, ka var tas nekādā veidā neatspoguļo Eicilvēki pamazām izcirtuši mežu, dot, nevis saņemt.
ropas Savienības oficiālo viedokli.
tādejādi negatīvi ietekmējot arī
vietējo ekosistēmu, tai skaitā samazinot nokrišņu daudzumu. Kamēr cilvēks nav nodrošinājis savas
primārās vajadzības, nevar prasīt
no viņa augstu vides apziņu. Pareizi apsaimniekojot, pēc permakultūras principiem stādītais jauniestādītais mežs visai drīz spēj
radīt ģimenēm gan malku pavardam un gan papildus ienākumus
no kokogļu ražošanas.
Nikolas mums stāsta, ka nabadzīgākie Kenijieši diemžēl bieži
slimo ar “atkarības sindromu” —
Foto: Liene Biezā. Zemniece, kas dāvāja mums ķirbi. Kenija, 2016
viņiem liekas, ka tikai ārēja palī-
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Vietējās kopienas un pasaules
attīstības interešu savienošana nav
vienkāršs uzdevums, jo globālais un
lokālais sabiedrībā nereti tiek uzskatīti par viens otru izslēdzošiem. Taču
lokālo un globālo procesu savstarpējā atkarība mūsdienās strauji pieaug, un, līdz ar to, arī spriedze starp
tiem. Nav noslēpums, ka kopienas,
pat mazskaitlīgas nācijas globalizāciju izjūt kā apdraudējumu savas
kultūras pastāvēšanai un vietējai
attīstībai. Viens no iemesliem tam
varētu būt tāds, ka globalizācijas
iespējas nesasaistām ar izpratni par
pasauli kā globālo kopienu, kas ir
mūsu visu mājas. Drīzāk gan izpratne ir daudz šaurāka — vietējās kopienas vai valsts līmenī balstīta, tāpēc par globālo resursu ilgtspējīgu
uzmantošanu un sava dzīves stila
un saimnieciskās darbības ietekmes globālajām sekām domāt nav
prioritāte. Un līdz ar to, atbildība ikviena cilvēka un kopienas, un visas
pasaules priekšā netiek attiecināta
uz ikdienas lēmumu pieņemšanu
un dzīves stilu.
Taču attīstības sadarbības un
globālās izglītības pieredze nav
domāta tikai labklājības ieviešanai
mazāk attīstītajās pasaules valstīs.
Lai sabiedrība būtu globāli atbildīga, atvērta sadarbībai un līdzdalībai
risināt uz mums visiem attiecināmos globālos izaicinājumus, piemēram, klimata pārmaiņas, ūdens un
pārtikas drošums, gaisa, augsnes
un virszemes ūdeņu piesārņojums,
sugu daudzveidības izzušana, tai ir
jāpilnveido savi uzskati un jāpaplašina sava kompetence. Šos centienus lieliski raksturo Latvijas Pašvaldību savienības pieredze (LPS), par
ko stāsta LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos Elita Kresse.

Elita Kresse,
projekta “LADDER” vadītāja

Aktīva līdzdalība ir veids, kā
veidojam savu, savas pašvaldības,
valsts un visas pasaules saskaņotu
attīstību. Iespēju pašvaldībām attīstīt prasmes vienlaikus domāt globāli
un rīkoties lokāli, sasaistot globālos
izaicinājumus ar vietējo pašvaldību
ikdienas dzīvi, dod projekts “Vietējās
pašvaldības — attīstības izglītības
un sabiedrības izpratnes veicinātājas” (“LADDER — Local Authorities as
Drivers for Development Education
and Raising Awareness”), ko Latvijas Pašvaldību savienība īsteno ar
Eiropas Komisijas un Latvijas valsts
budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzfinansējumu
un ar Ārlietu ministrijas atbalstu.
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Projekts balstās uz ilgtermiņa
attīstības vīziju, un tā mērķis ir stiprināt vietējo pašvaldību kapacitāti un
lomu attīstības izglītībā un sabiedrības izpratnes veicināšanā, kā arī izplatīt labo praksi attīstības izglītības
jomā. Pašvaldībām, to asociācijām
un nevalstiskajām organizācijām ir
plašas zināšanas par vietējām kopienām, un to sadarbība un kopējās aktivitātes spēlē svarīgu lomu
attīstības jomā. Latvijas pašvaldības
ir vieni no pieredzes bagātākajiem
attīstības sadarbības īstenotājiem,
tās ir aktīvi iesaistījušās attīstības
sadarbības projektos ar Austrumu
partnerības un Centrālāzijas valstīm:
Moldovu, Gruziju, Ukrainu, Kirgizstānu, Uzbekistānu un citām. Latvijas
Pašvaldību savienība ir sniegusi ilggadēju atbalstu partnervalstu budžeta plānošanā, sarunu vadīšanā
ar valdību, iedzīvotāju iesaistē lēmumu pieņemšanā, uzņēmējdarbības
veicināšanā. Minētajos reģionos to
uzskata par nenovērtējamu pieredzi
izaugsmē.
Latvijas Pašvaldību savienība šī
projekta ietvaros organizējusi vairākus mācību seminārus Latvijas
pašvaldībām, kas pēc mācībām iegūtās zināšanas nodod tālāk savām
pašvaldībām un to iedzīvotājiem,

Foto: Elita Kresse
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veicinot ikviena pašvaldības iedzīvotāja izpratni par attīstības izglītību,
starptautisko attīstības prioritāšu un
ilgtspējīgas attīstības principu apzināšanos, kā arī personisko iesaisti.
Mācības palīdz sabiedrībai kopumā

Foto: Elita Kresse

izprast trūcīgo un mazāk attīstīto
valstu izaicinājumus un veido izpratni par to, kā šie izaicinājumi var
iespaidot ikvienu no mums. Mācības
nodrošina nepieciešamās zināšanas
un izpratni, attīstot prasmes un veidojot attieksmes, lai Latvijas pašvaldības kļūtu vēl zinošākas, pārliecinātākas un atbildīgākas.
25.novembrī Jūrmalā notika
fokusgrupas diskusija “Pašvaldības
rīcības ilgtspējīgas attīstības mērķu
īstenošanai vietējā kopienā”, kuru
vadīja Inga Belousa. Diskusijā Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības
politikas nodaļas vecākā referente
Līva Šteinberga, Latvijas pašvaldību vadītāji un Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvji sprieda par
prioritārajiem ilgtspējīgas attīstības
mērķiem, to īstenošanas stratēģiju
valstī, pašvaldības un katra indivīda
atbildību un ietekmi.
Fokusgrupas dalībnieki diskutēja par prioritārajiem mērķiem pašvaldību līmenī, cik lielā mērā tie ir zināmi un aktualizēti novada kopienai
un kāda varētu būt to īstenošanas

stratēģija.
Pašvaldību vadītāji vērtēja virzību uz ilgtspējīgas attīstības mērķu
apzinātu un mērķtiecīgu īstenošanu
Latvijā kopumā, kā arī katrā atsevišķā pašvaldībā — savā pilsētā un novadā, daloties pozitīvajā pieredzē
un stāstot par
izaicinājumiem,
tur pmāk ajiem
plāniem un rīcību. Interesantas
diskusijas raisījās
par to, cik liela atbildība un ietekme ilgtspējīgas
attīstības mērķu
sasniegšanā Latvijā ir valsts lēmējvarai — valdībai, politiķiem un vietējai
lēmējvarai — pašvaldībām. Maza
vai liela pašvaldība — vai tas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā ko
nosaka? Cik liela atbildība un ietekme ir izpildvarai un kāpēc? Cik liela
atbildība un ietekme ir pilsoniskajai
sabiedrībai un kāpēc?
Dalībnieki sprieda par to, kas
vēl, izņemot racionālus argumentus
un augsta līmeņa lēmējvaras iesaistīšanos, ir vajadzīgs, lai ilgtspējīgas
attīstības mērķi būtu ieviesti vietējā
līmenī — pašvaldībās? Ko
novads vai pilsēta varētu darīt citādi, un no kā tas būtu
atkarīgs?
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ģenerālsekretāre Mudīte Priede vērtēja
Ilgtspējīgas attīstības mērķus
kā globālu un vietēju aktualitāti nākošajiem 15 gadiem
no LPS skatupunkta. Viņa
atklāja, kā veidojusies izpratne par attīstības jeb globālo
izglītību, kas to ir iedvesmo-

jis un to, kas attīstības izglītības jomā
notiek Latvijas Pašvaldību savienībā.
Mudīte Priede pastāstīja par
dalību ANO konferencē Habitat III,
kur tika pieņemta jaunā pilsētprogramma. Programma ir izstrādāta,
ņemot vērā izaicinājumus, kādus
rada aizvien pieaugošais pilsētu iedzīvotāju skaits, prognozējot, ka līdz
2050.gadam pilsētās dzīvos 80%
no visiem pasaules iedzīvotājiem.
Pasaules mēru asamblejā dominēja
uzskati par nepieciešamību aizvien
vairāk līdzekļus novirzīt pilsētām un
pašvaldībām kļūt neatkarīgākām no
valsts, kā arī līdztiesības jautājumi ar
uzsvaru uz sieviešu tiesībām, klimata pārmaiņu radītie draudi un dabas
resursu ilgtspējīga izmantošana.
“Uzlabojot vietējās kopienas
līdzdalību šādās iniciatīvās, veicinām
ne tikai savas pašvaldības, bet arī
pasaules līdzsvarotu attīstību,” noslēgumā uzsvēra projekta vadītāja
Elita Kresse. Fokusgrupas dalībnieki
bija vienisprātis, ka uzsāktā diskusija
ir jāturpina, sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm: Ārlietu ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai,
pašvaldībām, vietējās rīcības grupām, nevalstiskajām organizācijām,
pētniekiem, izglītības iestādēm.

Foto: Elita Kresse
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Atverot katru tiešsaisti (klikšķini uz nosaukuma angļu valodā), atradīsi saistošu informāciju par
pasaules attīstības mītiem. Lai arī te aprakstītie mīti — par migrāciju, nabadzību, klimata pārmaiņām,
palīdzību un labdarību, un Āfriku, gluži kā šajā izdevumā, ir daudzveidīgi, vienojošais visiem ir tas, ka
šo mītu kliedēšana ir nozīmīgs solis uz globālu pilsonisku sabiedrību.
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