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Aktualitātes
Piešķirts ĀM līdzfinansējums attīstības projektiem
2012.gada maijā tika piešķirts līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām 15 269 latu apmērā
attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanai. Attīstības sadarbības politikas plānā
2012.gadam paredzēts piešķirt līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem,
kas ieguvuši finansējumu no starptautiskajiem donoriem.
Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu tika pieņemts Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības
politikas jautājumos sēdē, kas piedalās ar attīstības sadarbības politiku saistīto jautājumu risināšanā un
kurā pārstāvētas valsts, sociālo partneru, akadēmiskā un nevalstiskā sektora organizācijas.
Vairāk lasīt LAPAS mājas lapā – ŠEIT.

Diskusijas par ES prezidentūras prioritātēm
Kopš jūnija sākuma noris tematiskajās diskusijas, par iespējamām Latvijas
prioritātēm, tai pārņemot ES padomes prezidējošās valsts pienākumus 2015.
gadā 1. janvārī. Kopumā plānotas 10 diskusijas par dažādām ES politikām
atbilstošām tēmām.
Arī LAPAS pārstāvji piedalās vairākās no diskusijām. LAPAS saskata attīstības
jautājumu aktualitāti 2015.gadā, kad paralēli Latvijas prezidentūrai ir arī
Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas termiņš. Ir jau aizsākta iniciatīva par 2015.gadu kā attīstības
tēmai veltītu ES gadu (vairāk lasīt zemāk).
Tāpat LAPAS rosina domāt par politikas saskaņotību attīstībai un cilvēkdrošības pieeju.
Iesakām arī izlasīt interviju ar Ingu Skujiņu, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
sekretariāta vadītāju.

Starpinstitucionāla koordinācijas grupa ES attīstības sadarbības gada atbalstam
Turpinot darbu pie EKL un LAPAS kopīgi rosinātās idejas 2015. gadu ES veltīt attīstības sadarbībai, mēneša
sākumā līdzšinējās darba grupas locekļus pie sevis bija aicinājuši Eiropas Parlamenta deputāti Thijs
Berman un Charles Goerens. Katram pārziņā ir nozīmīgi ziņojumi par attīstības sadarbības politiku.
Bez EP deputātiem sanāksmē piedalījās arī Eiropas Parlamenta prezidenta Martina Šulca ārlietu
padomnieks, kā arī Andra Piebalga biroja vadītāja vietnieks Pēteris Ustubs, Reģionu lietu komitejas
pārstāvis, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji, kā arī Attīstības sadarbības organizāciju
tīkls ES Concord. Sanāksmi līdzvadīja EP deputāts Thijs Berman un EKL prezidents, EESK loceklis Andris
Gobiņš.

Puses vienojās, ka EP jau tuvākajā laikā savā atzinumā par EK dokumentu Agenda for Change iekļaus
oficiālu aicinājumu 2015. gadu ES atzīt kā attīstības sadarbības gadu. Puses bija pārliecinātas, ka 2015.
gadā beidzoties Tūkstošgades attīstības mērķu periodam ir dabīgi un nepieciešams pievērst īpašu
uzmanību attīstības iekš- un ārpolitiskiem jautājumiem. Bez iepriekšminētā deputāti atzina, ka, attīstības
sadarbības gadam gatavojoties, ES dalībvalstis būtu vairāk motivētas pildīt savus tūkstošgades solījumus,
kā arī iesaistīt vēl plašāku sabiedrību attīstības sadarbības aktivitātēs un atbildīgā dzīvesveidā.
Informācijas avots – Eiropas Kustība Latvijā
Visu rakstu var lasīt EKL ziņu lapā.

Saeimas un NVO forums
14. maijā notika Saeimas un NVO forums, kurā LAPAS pārstāvēja Padomes priekšsēdētāja Linda
Jākobsone. Darbs forumā noritēja trīs paralēlās darba sesijās. Vienā no tām - Eiropas lietas un ārlietas –
tika runāts arī par attīstības tematiku, un izskanēja atbalsts no Saeimas Eiropas lietu komisijas
attīstības sadarbības jautājumu aktualizēšanai.

Pasaules diena Igaunijā
Jūnija sākumā Tallinā, Igaunijā jau 8.reizi norisinājās Pasaules
Diena, ikgadējs bezmaksas pasākums ģimenēm, kurā bija
iespējams baudīt pašmāju un ārzemju mūziķu sniegumu un
iepazīties ar organizācijām, kas nodarbojas ar attīstības
sadarbību. Šogad pasākuma tēma bija bērni attīstības valstīs.

foto: LAPAS direktore pie Latvijas stenda

Pasākumā bija iespēja baudīt Armēnijas, Gruzijas un Igaunijas
mūziķu priekšnesumus, daudzpusēju kino programmu un
radošās darbnīcas par otrreiz izmantojamiem materiāliem un
eksotiskajām dejām. Klātesošie varēja vērot japāņu kara
mākslas paraugdemonstrējumus, ētiskās modes skati un
glābšanas komandas aprīkojumu, kas strādājušas pie katastrofu
seku likvidēšanas visā pasaulē.

Starp 29 organizācijām, kas piedalījās Pasaules dienā, bija arī Latvijas Ārlietu ministrija un LAPAS, kas
informēja interesentus par Latvijas attīstības sadarbības
aktivitātēm.
Iepriekšējā gadā Pasaules Dienu apmeklēja 10 000 cilvēku.
Pasākumu
organizē
Igaunijas
attīstības
sadarbības
organizāciju platforma ar Igaunijas Ārlietu ministrijas,
Igaunijas Kultūras ministrijas, ASV vēstniecības Igaunijā un
Borjom minerālūdens atbalstu.
Papildus informācijai:
Piret Hirv
Estonian Roundtable for Development Cooperation
piret@terveilm.net, www.terveilm.net
Foto: ©Latvijas vēstniecība Igaunijā

Pirmais cilvēkdrošības žurnāls
Iznācis pirmais cilvēkdrošības pētniecības izdevums (Journal of Human Security Studies). Tajā lasāmas
vairākas publikācijas par izglītību, veselību, migrāciju cilvēkdrošības kontekstā, kā arī īpašais papildinājums –
profesora Kinhide Mushakoji (Japānas cilvēkdrošības pētniecības asociācijas (JAHSS) prezidents) un ANO
Ģenerālsekretāra vietnieks Yukio Takasu (Japānas cilvēkdrošības pētniecības asociācijas (JAHSS) viceprezidents) ievadraksti. Viss izdevums pieejams bez maksas – ŠEIT.

Attīstības izglītība
Jauns interešu aizstāvības rīks
DEEEP izdevis jaunu interešu aizstāvības rīku / rokasgrāmatu tiem, kas
darbojas attīstības izglītībā.
Rīks bez maksas pieejams DEEEP mājas lapā ŠEIT.

Globālā izglītība un mācību priekšmetu zināšanas
Iznācis kārtējais attīstības izglītības pētniecības centra ziņojums – šoreiz par
globālo izglītību un mācību priekšmetu zināšanām (Global Learning and Subject
Knowledge).
Pēdējā desmitgadē Anglijā ir pieaugusi nozīme globāliem jautājumiem un
attīstības tēmām skolu mācību programmās. Līdz šim globālā mācīšanās vairāk
tika uztverta kā iemaņas un vērtības, bet tā kā liela nozīme ir arī zināšanām,
šajā ziņojuma tiek apskatītas četru mācību priekšmetu programmas - modernās
svešvalodas, zinātnes, ticības mācība un matemātika-, un tas, kā globālie un
attīstības jautājumi integrēti mācību priekšmetos.
Līdz šim iznākušie ziņojumi paredzēti pedagogiem, pedagoģijas pasniedzējiem, un organizācijām, kas
strādā ar attīstības un izglītības jautājumiem.
Drukātas ziņojuma kopijas pieejamas rakstot: g.benton@ioe.ac.uk
vairāk informācijas un citi ziņojumi pieejami - www.ioe.ac.uk/derc

EP delarācija nr.7 – trūkst vien dažu parakstu
Rakstisko deklarāciju par izglītību attīstības jomā un
aktīvu globālo pilsoniskumu jeb Eiropas Parlamenta
(EP) deklarāciju nr.7 šobrīd ir jau atbalstījuši un
parakstījuši 334 no EP deputātiem, tai skaitā 5 no 9
Latvijas pārstāvjiem EP – Sandra Kalniete, Krišjānis
Kariņš, Kārlis Šadurskis, Inese Vaidere un Tatjana
Ždanoka.
Deklarācijas pieņemšanai nepieciešami vismaz 377
paraksti, tātad – vēl tikai vismaz 43, kas, uz kopējā
parlamentāriešu skaita nav daudz. Aicinām arī Ivaru
Godmani, Aleksandru Mirski, Alfrēdu Rubiku un Robertu
Zīli izrādīt atsaucību, un parakstīt šo deklarāciju,
tādejādi paužot atbalstu attīstības ES iedzīvotāju
izglītībai un izpratnes veicināšanai attīstības jomā.
Ar deklarāciju tulkotu latviešu valodā var iepazīties šeit:
(izvēloties valodu izvēlnē labajā malā) http://citizens.concordeurope.org/

Interesanti
Uzmanības centrā ES politikas saskaņotība attīstībai
CONCORD, nacionālo attīstības sadarbību platformu un lielo attīstības
sadarbības organizāciju apvienība ir laidusi klajā ziņojumu par Eiropas
Savienības politikas saskaņotību attīstībai (Spotlight on EU Policy
Coherence for Development), ar atskatoties uz 2011.gadu.
Ar šo ziņojumu CONCORD norāda uz konkrētu ES politiku nesaskaņotību
ar attīstības mērķiem un sniedz rekomendācijas par to, kā atrisināt
pretrunas ES darbā – lai Eiropas rīcība kopumā veicinātu attīstību pasaulē,
nevis to bremzētu.
Ziņojumā
tiek
skatīts
pārtikas
nodrošinājums,
cilvēkdrošība, migrācija un ES institucionālā sistēma.

dabas

resursi,

LAPAS ir iztulkojusi šo ziņojumu, lai ikvienam interesentam būtu iespēja
iepazīties ar to arī latviešu valodā.
Tulkotais ziņojums skatāms ŠEIT.

Kā saskaņo politiku attīstībai Igaunijā?
Projekta „Enhancing Policy coherence: Making development work better”
ietvaros izdota publikācija par politikas saskaņotību attīstībai (policy coherence
for development (PCD)), skatot to nevis Eiropas līmenī (kā publikācija, kas
minēta iepriekšējā rakstā), bet atsevišķu valstu līmenī.
Tuvāk tiek apskatīti Čehijas, Nīderlandes, Portugāles, un Igaunijas piemēri.
Publikāciju iespējams izlasīt ŠEIT.

Eiropas attīstības ziņojums par ūdens, enerģijas uz zemes labāku pārvaldīšanu
Andris Piebalgs svinīgi sveica Eiropas attīstības ziņojuma (European Report on Development)
2011./2012.gadam izdošanu. Šis ikgadējais izdevums, ko finansē EK un vairākas ES dalībvalstis, vērš
uzmanību uz svarīgākajiem aktuālajiem attīstības jautājumiem no Eiropas skatupunkta.
Šis ir jau trešais ziņojums, un tas apskata nobriedušo jautājumu par ūdens, enerģijas un zemes
ierobežojumiem, to savstarpējo saistību, un šo resursu efektīvu
Paredzams, ka pieprasījums
izmantošanu, neaizmirstot par sociāli iekļaujošas un ilgtspējīgas
izaugsmes veicināšanu.
pēc ūdens, enerģijas un
Vairāk lasīt ŠEIT.

Ziņojums pieejams ŠEIT.

pārtikas 2030.gadā pieaugs
vismaz par 30-40%.

Kopīgais pakts starp EK un ANO par nabadzības mazināšanu
ES attīstības komisārs Andris Piebalgs un ANO administratore Helen Clark nostiprina ES un ANO sadarbību
nabadzības mazināšanā, parakstot kopīgu paktu. ES un ANO attīstības programma (UNDP) ir strādājuši
kopā jau pēdējos 15 gadus un kopš 2004.gada saistījušies stratēģiskā partnerībā, lai mazinātu nabadzību
pasaulē.
Ar šo paktu no jauna tika apstiprinātā vēlme sadarboties un kopā strādāt, lai veicinātu mieru, attīstību un
atgūšanos no ekonomiskās krīzes, kā arī veicinātu Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu un
ilgtspējīgu attīstību. Vairāk lasīt ŠEIT.

Sākusies gatavošanās Eiropas Attīstības dienām 2012
Šogad Eiropas Attīstības dienas notiks 16.-17.oktobrī, Briselē. Šajā
pasākumā Eiropas Komisija koncentrēsies uz 2 prioritātēm no
Pārmaiņu programmas (Agenda for Change):
1) attīstība, demokrātija un cilvēktiesības,
2) iekļaujoša un ilgtspējīga izaugsme.
Savukārt kā trīs apakš tēmas attīstības dienās izvēlētas:


lauksaimniecība un pārtikas drošība (iekļaujot politikas saskaņotību attīstībai, lauku sieviešu
loma, globālā pārtikas krīze, privātā sektora loma, dalīta publiskā un privātā finansēšana),



privātais sektors un attīstība (kā veicināt privāto finansējumu, privātā sektors loma zaļajā
ekonomikā, sadarbība ar citiem attīstībā iesaistītiem aktieriem),



sociālā aizsardzība (iekļaujot cienīgu darbu, produktīvu nodarbinātību un migrantu tiesības).

Vairāk varat skatīt oficiālajā pasākuma mājas lapā - http://www.eudevdays.eu/.

Sociālā aizsardzība ES attīstības politikas dienaskārtībā
Maija sākumā notika seminārs par sociālo aizsardzību un invaliditāti
attīstības valstīs, ko rīkoja organizācijas Light for the World un Dutch
Coalition on Disability and Development.
Sociālās aizsardzības jautājums ir aktuāls daudzām organizācijām un
ES amatpersonām, piemēram, EuropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāts šobrīd izstrādā
komunikācijas plānu par sociālo aizsardzību attīstības sadarbība. Tas tiks publicēts š.g. septembrī, un ir
saistīts ar Pārmaiņu programmu (Agenda for Change). Vairāk par semināru lasīt ŠEIT.

Izstāde "Aci pret aci ar Klimatu"
No 6. līdz 30. jūnijam Rietumu bankas izstāžu zālē, Vesētas ielā 7,
varēs paraudzīties uz klimata pārmaiņu jautājumiem ar Latvijas un
Zviedrijas mākslinieku acīm – būs skatāma karikatūru izstāde "Aci
pret aci ar klimatu" (Facing the Climate)

(attēls – no pasākuma afišas)

Lai uzzinātu dažādas aktualitātes par attīstības sadarbību
un LAPAS ikdienu,
sekojiet mums Tviterī @LAPAS_LV un draudzējieties Facebook

Projektu Baltic States –Channeling Information for Development Nr. DCI-NSA ED/2009/201-971 atbalsta Eiropas Komisijas EuropeAid
sadarbības birojs. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības un Sorosa Fonda Latvijā finansiālo atbalstu. Par dokumenta saturu
atbild vienīgi biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

