Stories for Changes: ar stāstiem par attīstību un
glokalizāciju


Liene Ķeķere, Humana People to People, Latvija

Reiz... nemaz tik sen atpakaļ kādā augusta nedēļā, kas paliks atmiņā kā viena no
siltākajām nedēļām šajā vasarā..., kādā brīnišķīgā vietā pie Baltijas jūras, kuru
zinātāji sauc par Jūrkalni, sabrauca un satikās aktīvi, radoši un enerģijas pilni 27
jaunieši no visas Eiropas, lai kopā aizsāktu kopēju stāstu projekta “Stories for
Changes” ietvaros.
2015. gads ir pasludināts par Eiropas gadu attīstībai, tādejādi tas tiek veltīts
attīstības sadarbības politikas jautājumiem. Eiropas gads attīstībai ir pirmais
tematiskais gads, kas veltīts ar ES ārpolitiku saistītai jomai. Šis gads ir īpašs arī
nevalstiskajai organizācijai ”Humana People to People in Latvia”, kas strādā ar
globālās izglītības jautājumiem Latvijā 7 gadus.
Ar ES Erasmus+ programmas atbalstu esam radījušu projektu “Stories for Changes”,
kura mērķis ir veicināt izpratni sabiedrībā par Eiropas gadu attīstībai un glokalizáciju,
proti, mūsu sasaisti ar globāliem procesiem un to, kā mēs tos varam ietekmēt, lai
veidotu ilgtspējīgu sabiedrību, kurā katrs apzinās savu lomu pozitīvi ietekmēt gan
globālo, gan vietējo kopienu. Lai projekts sasniegtu mērķi, esam paredzējuši rīkot 3
galvenās aktivitātes – starptautisku mācību semināru Latvijā, glokalizácijas
kampaņas 12 Eiropas valstīs un noslēguma tikšanos Latvijā, kurā tiks izvērtētas
īstenotās kampaņas.
Pirmá projekta aktivitáte - starptautisks mācību seminārs notika Jūrkalnē no 21. līdz
28. augustam. Seminārā piedalījās 27 jaunatnes darbinieki un jaunieši no 12 Eiropas
valstīm – Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Čehijas, Maķedonijas, Latvijas, Portugāles,
Igaunijas, Horvātijas, Beļģijas, Grieķijas, Rumānijas. Semināra laikā dalībnieki
izzināja un diskutēja par tādām tēmām kā Eiropas gads attīstībai un glokalizācija procesu, kas ietver globalizāciju un lokalizāciju, globālo un lokālo interešu
savienošanu un kur tiek pielietota prasme vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli
ar ikdienas dzīvi saistītu lēmumu pieņemšanā. Semināra dalībnieki dalījās savos
globālajos stāstos un iedvesmojās no citu stāstiem. Stāstiem šajā seminārā bija ļoti
īpaša loma, jo stāstu stāstīšanas pieeja tika izmantota, lai “tulkotu” globālos stāstus
visiem uztveramā formā, jo stāsti mūs uzrunā un iedvesmo rīkoties, tie runā dzīvā
un īstā valodā.
Atgriezušies mājās, dalībnieki turpina iesākto – būt par Stāstu Vēstniekiem, bet
šoreiz jau savā pilsētā un ciemā. Kopā ar savām organizācijām viņi sākuši darbu,
veidojot kampaņas par globālās izglītības, ilgtspējas un atbildīgas rīcības tēmām, kas

pēc tam tiks publiskotas aizraujošu un personisku stāstu formā. Entuziasma pilns
darbs ir sācies un aktīvi sekojam līdzi Stāstu Vēstnieku gaitām, kas no septembra
līdz decembrim aktīvi darbojas savās kopienās. Vairāk par jauniešu kampaņām var
uzzināt projekta mājaslapā internetā: storiesforchanges.eu.
2016. gadu mēs iesāksim ar atkalredzēšanos šeit Latvijā, kur tiks izvērtētas
kampaņas un veidoti tālākie sadarbības projekti. Jā, un, protams, svinēsim! Par
godu pārmaiņām, kas notikušas, radot mazliet labāku pasauli, un, protams, par
pārmaiņām, kas būs katrā no mums.
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