Metodiskais materiāls

Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM)
(Millennium Development Goals (MDG))

2000. gada septembrī pasaules līderu sanāksmē apstiprināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades
deklarāciju, ar kuru 191 nācija apņēmās līdz 2015. gadam mainīt pasauli, uzlabojot situāciju tādās jomās kā dzīves
līmenis, izglītība, veselība, vides ilgtspēja u.c.
Pamatojoties uz Tūkstošgades deklarāciju, ANO, Pasaules Banka un Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācija vienojās par astoņiem savstarpēji saistītiem TAM, kuru īstenošana uzlabos dzīvi tiem, kuriem klājas
visgrūtāk.

Šis metodiskais materiāls sastāv no 29 nodarbībām, kuru ietvaros iespējams apskatīt un caur interaktīviem
uzdevumiem izprast astoņus Tūkstošgades attīstības mērķus.
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Ievadnodarbība nr.1

(7-14 gadus veciem skolēniem)

Iepazīšanās ar mērķiem

Mērķi: Palīdzēt skolēniem izprast mērķu nospraušanas būtību un rosināt viņus nospraust sev dažus svarīgus mērķus;
Izskaidrot skolēniem Tūkstošgades attīstības mērķu būtību.

1. Lūdziet skolēnus pateikt, ko viņi domā, kad dzird vārdu „mērķis”. Viņi, iespējams, teiks, ka tas saistīts ar
šautriņu spēli. Rosiniet viņus domāt par to, ko nozīmē trāpīt ar šautriņu mērķī, ka tas ir kaut kas tāds, ko
spēlētāji grib sasniegt; tieši tas arī paskaidro mērķa būtību.
2. Lūdziet skolēnus domāt par saviem personiskajiem mērķiem. Viņi var to darīt individuāli vai mazās grupās.
Palīdziet viņiem skatīties uz dažādiem dzīves aspektiem: ko viņi gribētu sasniegt skolā, ģimenē un saistībā ar
draugiem, sportu, vaļaspriekiem.
3. Lūdziet viņiem sakārtot savus mērķus pēc svarīguma. Viņi var arī pievienot šiem mērķiem laiku – cik drīz viņi
vēlas tos sasniegt? Lūdziet skolēnus uzzīmēt laika grafiku, lai to ilustrētu. Viņiem jādomā arī kā mērķus
sasniegt. Kādi soļi viņiem jāsper, lai sasniegtu savus mērķus?
4. Izskaidrojiet skolēniem, kas ir TAM, kā tie radušies un ko pasaules valstu valdības ir apņēmušās izdarīt, lai
sasniegtu mērķus līdz 2015.gadam. Skolēni var nokopēt TAM mērķus un saglabāt kopā ar savu personīgo
mērķu grafiku. Cik veci viņi būs 2015.gadā? Vai viņi domā, ka pasaule tad būs labāka?
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Ievadnodarbība nr.2 (10-14 gadus veciem skolēniem)
Ko jūs zināt par Apvienoto Nāciju Organizāciju?

Mērķi: Attīstīt skolēnu izpratni par ANO un tās lomu pasaulē;

Attīstīt skolēnu pētniecības prasmes.

Jums vajadzēs: Informāciju par ANO vai iespēju skolēniem meklēt informāciju internetā;

1. Lūdziet skolēnus strādāt grupās un „prāta vētras” formā izdomāt, ko viņi zina par ANO. Lūdziet skolēnu
grupas pastāstīt šo informāciju pārējām grupām. Tad kopā klasei izveidojiet „Ko mēs zinām” sarakstu.
2. Lietojot šo sarakstu kā sākuma punktu, lūdziet katru skolēnu grupu izdomāt vairākus jautājumus, ko viņi
gribētu uzzināt par ANO un tās darbu.
3. Ja jautājumi dublējas, sadaliet tos tā, lai katrai grupai būtu savi jautājumi, informējiet klasi par informācijas
avotiem, kur var atrast atbildes uz viņu jautājumiem.
4. Dodiet skolēnu grupām laiku izpētei.
5. Lūdziet katru grupu prezentēt savus pētījuma rezultātus klasei un apkopot informāciju, kuru viņi atklājuši.
6. Palīdziet klasei vienoties, kā viņi salīdzinās un apkopos informāciju.
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Pirmais TAM – Samazināt nabadzību;

Uzdevums – Laika posmā no 1990. līdz 2015. gadam uz pusi samazināt to cilvēku skaitu, kuru ienākumi ir mazāki par
1 $ (~Ls 0,50) dienā.
Uzdevums – Laika posmā no 1990. līdz 2015. gadam uz pusi samazināt to cilvēku skaitu, kuri cieš badu.

1990. gadā apmēram 28% trūcīgo un vidēji trūcīgo valstu iedzīvotāju iztika ar mazāk nekā Ls 0,50 dienā. Daudzi
cilvēki, dzīvojot šādos nabadzības apstākļos, nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piemēram, vajadzību pēc
pārtikas. Tūkstošgades attīstības mērķis ir līdz 2015. gadam samazināt šo skaitli līdz 14%, tādējādi izvedot 500
miljonus cilvēku no galējās nabadzības. Kaut arī tas vēl nenozīmēs pilnīgu galējas nabadzības izskaušanu, tas tuvinās
pasauli stāvoklim, kurā visiem cilvēkiem būs nepieciešamais minimums, lai paēstu un apģērbtos.

2008.gadā pasaulē ir 1,2 miljardi cilvēku, kas iztiek ar mazāk nekā 1$, t.i. Ls 0,50 dienā un gandrīz 850 miljoni cilvēku
katru nakti iet gulēt izsalkuši. [1] Lielākā daļa nabadzīgo cilvēku dzīvo Dienvidāzijā, bet proporcionāli nabadzīgo skaits
pret bagātajiem vislielākais ir Āfrikas valstīs lejpus Sahāras, kur vairāk nekā 40% iedzīvotāju turpina dzīvot ar Ls 0,50
vai mazāk dienā. Turklāt nabadzīgo iedzīvotāju skaits šajā reģionā pēdējos gados ir pieaudzis.
Laikā no 1990. līdz 2004. gadam galēji nabadzīgo iedzīvotāju skaits sarucis no 1/3 līdz mazāk nekā 1/5 pasaules
iedzīvotāju. Ja šī tendence turpināsies, Tūkstošgades nabadzības samazināšanas mērķis būs sasniegts gan pasaulē
kopumā, gan lielākajā daļā reģionu. Tomēr Āfrikas valstis lejpus Sahāras šobrīd uz mērķi nevirzās.
Pasaules sabiedrībai ir kopīgi jāstrādā pie nabadzības samazināšanas, lai visi cilvēki varētu apmierināt savas
pamatvajadzības. Daudz iespējams sasniegt, reformējot starptautisko tirdzniecību un nodrošinot, lai jaunattīstības
valstis saņemtu taisnīgu samaksu par savām precēm. Arī klimata izmaņu apstādināšana ir būtiska, lai progresu, kas
pasaulē sasniegts, neaizslaucītu plūdi, sausums un tam sekojošais bads. Pasaulē, kur daudzi cilvēki dzīvo labāk, nekā
jebkad agrāk, ir nepieņemami, ka tik daudziem citiem jācīnās par izdzīvošanu.
[1] UNDP Gada Pārskats, 2008

Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:



Iztiekot ar 50 santīmiem dienā: Kā tu vari izdzīvot ar 50 santīmiem dienā? Kas mums vajadzīgs, lai dzīvotu un
kas notiek, ja mums tā nav?
Kas ir nabadzība? Ko tas nozīmē – būt nabagam? Cik daudzi cilvēki pasaulē, Latvijā ir nabagi? Grupu diskusija
par materiālā minēto statistiku.
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Pirmais TAM: 1. Nodarbība
Iztiekot ar 50 santīmiem dienā
Mērķi: Pastāstīt skolēniem, ka vairāk nekā miljards cilvēku pasaulē iztiek ar mazāk nekā 50 santīmiem dienā;
Palīdzēt skolēniem iztēloties, kā var iztikt ar tik mazu daudzumu naudas.

1. Jautājiet klasei, kas cilvēkiem vajadzīgs dzīvošanai un uzrakstiet atbildes uz tāfeles. Kad viņi izsaka
priekšlikumus, tādus kā „ēdiens” un „apģērbs”, jautājiet viņiem tālāk, lai paskaidro sīkāk (mudinot domāt
dziļāk). Cik daudz ēdiena? Kāds ēdiens? Cik bieži tas vajadzīgs? Pamudiniet viņus domāt plašāk, nekā tikai par
ēdienu un apģērbu. Kas notiks, ja viņi saslims? Kas notiks, ja ārā kļūs auksts?
2. Izskaidrojiet, ka vairāk nekā miljards cilvēku pasaulē (aptuveni 1,5 reizes ņemts Eiropas iedzīvotāju
daudzums) iztiek ar mazāk nekā 50 santīmiem dienā. Lai palīdzētu viņiem saprast, ko tas nozīmē, dodiet
viņiem dažus piemērus:

Tanzānijā šīs naudas pietiek, lai nopirktu kukurūzu, dārzeņus, tomātus un sīpolus vienai ēdienreizei;

Peru par 50 santīmiem piecu cilvēku ģimenei var nopirkt ēdienu vienai dienai: 1 kg vistas gaļas, 2 kg
kartupeļu, maizi brokastīm un vakariņām.

Cik daudz ēdamā par 50 santīmiem var nopirkt Latvijā?
3. Pievienojiet iepriekš veidotajam sarakstam citas cilvēkiem vajadzīgas lietas un lūdziet skolēnus uz piezīmju
lapām sarindot tās pēc svarīguma, piešķirot numuru 1 vissvarīgākajai utt. Salīdziniet atbildes!
 Nauda mājokļa īrei vai hipotekārajam kredītam (ja skolēna ģimene īrē vai ir pirkusi mājokli);
 Nauda citu kredītu, parādu atmaksai (ja skolēna ģimenei tādi ir);
 Apģērbs ģimenei (Nepieciešams gadalaikam atbilstošs, pieklājīgs, darbam, iešanai uz skolu piemērots
apģērbs);
 Nauda mājas vai tās iekārtu remontam (Ja neremontē, lietus laikā var applūst griesti, var sākt tecēt
krāns u.c.);
 Gāze, elektrība vai kurināmais siltumam un ēdiena gatavošanai (Lielākā daļa ēdiena ir jāgatavo vai
jāsilda. Cilvēkiem, kas dzīvo vēsākā klimatā, vajadzīgs vairāk siltuma.);
 Ūdens (Vairākumam cilvēku ir jāmaksā par ūdensapgādi.);
 Maksa par skolu, ēdināšanu skolā (Dažās valstīs nav bezmaksas izglītības.);
 Transports (Cilvēkiem jāved pārtika no tirgus vai veikala vai jābrauc uz darbu citā pilsētā.);
 Zāles, ārsta, slimnīcas pakalpojumi (Vairākumā valstu nav pilnīgas bezmaksas medicīnas);
 Citas vajadzības.

4. Izskaidrojiet, ka par 50 santīmiem dienā šīs lietas nevar apmaksāt. Lūdziet skolēnus darboties grupās un
izstrādāt priekšlikumu, ko viņi darītu, ja viņiem šo lietu nebūtu, un kāpēc rīkotos tieši tā.
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5. Lūdziet viņiem uz lielas papīra lapas izveidot „seku ķēdi”, kas parāda, sekas tam, ja viņu ģimene nevarēs
atļauties kādu no nepieciešamajām lietām.
Piemēram:

Mēs nevaram atļauties remontēt māju → Var sākt tecēt jumts → Viens vai vairāki ģimenes locekļi var
saaukstēties un saslimt → ...

6. Izlieciet seku ķēdes citu grupu apskatei.

Pirmais TAM– 2. Nodarbība
Nabadzības sakarības
Mērķis: Rosināt skolēnus domāt par to, kā ir būt nabagam;
Jums vajadzēs: Materiāla „Nabadzības sakarības” kartīšu kopijas katrai skolēnu grupai, kurā ir 4 skolēni; Liela papīra
lapa, līme un marķieri katrai grupai;
1. Lūdziet skolēnus izlasīt katru kartīti un diskutēt grupā par katras kartītes saistību ar citām.
2. Lūdziet skolēnus nolikt „Nabadzības” kartīti savas lapas augšgalā un sarindot pārējās kartītes zem tās tā,
lai parādītu, kā katrs nosacījums saistās ar citiem vai izraisa citus. Kad viņi ir vienojušies, kur likt kartītes,
viņi var tās pielīmēt uz lapas. Pēc tam viņiem ar bultām jāparāda, kā „Nabadzības” kartīte saistās ar
citām, un kā citas kartītes saistītas savā starpā. Lūdziet vienu vai divas grupas pastāstīt par savām
diskusijām.
3. Diskutējiet par to, kādus soļus nepieciešams spert, lai pārrautu apburto loku, ka viens nosacījums izraisa
citu (piemēram, jāievieš bezmaksas medicīnas pakalpojumi, atbalsts izglītībai). Kas ir tie faktori, kas
veicina nabadzību (piemēram, karš, bezdarbs, ka cilvēki nevar pārdot savu produkcija par taisnīgu cenu,
transporta trūkums, veselības aprūpes iestāžu trūkums, nelabvēlīgi laika apstākļi, kurus izsauc globālā
sasilšana)? Lūdziet skolēnus atrast avīžu rakstus, kuros parādīts, kā tiek pārvarēta nabadzība.
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Nabadzības sakarības kartītes
Nabadzība
Apmēram viena ceturtdaļa pasaules bērnu
dzīvo nabadzībā

Vide
Cilvēki, kuri dzīvo graustu rajonos vai ir
bezpajumtnieki,
var saslimt, jo viņiem nav tīra ūdens, higiēnai
atbilstošas tualetes un iespējas nomazgāties.

Skola
Daži bērni neiet skolā,
jo viņu vecāki nevar atļauties
par to maksāt vai tāpēc, ka viņi
ir pārāk slimi, lai apmeklētu skolu.

Meiteņu izglītība
Dažās valstīs meitenēm
neļauj iet skolā,
jo viņām jāpalīdz mājas saimniecībā.
Dažkārt meiteņu vecāki domā, ka
Izglītība meitenēm nav svarīga.

Nepietiekami daudz naudas
Cilvēki, kuriem nav darba un cilvēki,
kuri nevar pārdot savu izaudzēto,
saražoto produkciju par taisnīgu cenu,
nevar nopelnīt tik daudz, lai apmierinātu
savas pamatvajadzības –
pēc pārtikas, apģērba un pajumtes.

Slimības
Daudzi cilvēki saslimst ar tādām slimībām, kā
caureja un malārija.
Šīs slimības varētu viegli novērst
vai padarīt mazāk bīstamas, ja cilvēkiem
būtu pieejamas labākas zāles vai ārstniecība.

Bērnu nāve
Mazi bērni, kuri netiek atbilstoši ēdināti un
ārstēti, bieži mirst pirms kļūst pieauguši.

Mātes veselība
Sievietes stāvoklī, kuras nesaņem labu
medicīnas aprūpi, ēdienu un informāciju par
veselīgu dzīves veidu, var nomirt dzemdībās.
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Pirmais TAM – 3. nodarbība
Kas ir nabadzība?
Mērķis: Rosināt skolēnus domāt par nabadzības būtību.
Jums vajadzēs: Materiāla „Cik daudz cilvēku ir nabagi?” kopiju katram skolēnam.
Piezīme: Skolēniem pirms šīs nodarbības jāveic vai nu nodarbības 1.1 vai nodarbības 1.2 uzdevumi.

1. Lūdziet skolēnus apdomāt, vai viņi jūtas bagāti vai nabagi, un kāpēc viņi jūtas bagātāki vai nabagāki, nekā citi
cilvēki. Vai kāds no viņiem ir tik bagāts kā pazīstami sportisti vai popzvaigznes?
2. Lūdziet skolēnus padomāt, vai viņi ir bagātāki vai nabagāki par zēnu plakātā. Kā viņi nonāca pie šīs atbildes?
3. Pastāstiet viņiem, ka 1,2 miljardi cilvēku pasaulē iztiek ar mazāk nekā 50 santīmiem dienā. 50 santīmi vai 1
dolārs parāda minimālo dzīves standartu nabadzīgākajās valstīs. Lūdziet skolēnus apdomāt, kāds būtu
mazākais naudas daudzums, ar kuru varētu iztikt cilvēks Latvijā. Viņiem jāņem vērā tas, ko apguvuši
iepriekšējās nodarbībās un jāpamato summa, kuru nosauca.
4. Iedodiet skolēniem lapu ar materiālu „Cik daudz cilvēku ir nabagi?” un lūdziet viņus izlasīt nabadzības un
absolūtās nabadzības definīcijas. Salīdziniet tās ar diskusiju, kura jums tikko bija par minimālo summu
izdzīvošanai Latvijā. Iespējams, jūs klasē varēsiet pārrakstīt definīcijas saviem vārdiem.
5. Lūdziet skolēnus strādāt ne vairāk kā četru cilvēku lielās grupās un nolemt, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt
šādiem apgalvojumiem:
 Nabadzībai nav nekāda sakara ar naudu.
 Nabadzība atšķirīgos apstākļos var nozīmēt atšķirīgas lietas.
 Nabadzība neļauj mums kontrolēt savu dzīvi.
 Tu nevari būt nabags un laimīgs vienlaikus.
 Latvija ir bagāta valsts. Tas nozīmē, ka te neviens nav nabags.

Diskusijā izmantojiet materiālā iekļautās definīcijas un statistiku.
6. Lūdziet grupas pastāstīt par savām diskusijām visai klasei. Vai lielākajai daļai grupu bija līdzīgs viedoklis?
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Cik daudz cilvēku ir nabagi?
Nabadzības definīcijas
Relatīvā nabadzība: Rādītājs, kas parāda līmeni, cik zemu mājsaimniecības(ģimenes) ienākumi ir zem vidējā
ienākuma valstī.
Absolūtā nabadzība: Mēra to cilvēku daudzumu, kuri dzīvo zem noteiktā līmeņa, vai to cilvēku daudzumu, kas
nevar atļauties iegādāties lietas un pakalpojumus savu pamatvajadzību apmierināšanai.
50 santīmi dienā parāda minimālo dzīves standartu nabadzīgajās valstīs. No tā izriet, ka 1,2 miljardi cilvēku
šobrīd dzīvo mazāk nekā ar šiem līdzekļiem, t.i. absolūtā nabadzībā.
Lielbritānijā


Divi miljoni bērnu dzīvo bezdarbnieku ģimenēs.



Vairāk nekā viens no pieciem cilvēkiem dzīvo nabadzībā.

Pasaulē


850 miljoni cilvēku katru dienu iet gulēt izsalkuši.



Apmēram 2,6 miljardi cilvēku (apmēram, pusei pasaules iedzīvotāju) iztiek ar mazāk nekā 1 latu dienā.



1,1 miljardam cilvēku nav tīra ūdens.



2,6 miljardi cilvēku dzīvo antisanitāros apstākļos.



1,6 miljardiem cilvēku (apmēram, vienai ceturtdaļai pasaules iedzīvotāju) nav elektrības.

Avots: ANO Attīstības programma, Pasaules Banka un Jaunās politikas institūts (http://www.poverty.uk /)
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Otrais TAM – Nodrošināt visiem iedzīvotājiem
pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo
vidējo vai profesionālo vidējo izglītību
Uzdevums: Līdz 2015. gadam nodrošināt pamatizglītības apguves iespējas visas pasaules bērniem, kā meitenēm, tā
zēniem.
Izglītībai ir liela nozīme cīņā ar slimībām un nabadzību. Tā rada cilvēkiem vairāk iespēju un dod viņiem spēcīgāku balsi
sabiedrībā. Bez izglītības nav attīstības – ne personiskās, ne ekonomiskās, ne sociālās.
1990. gadā daudzas valstis apņēmās līdz 2000. gadam nodrošināt, ka visi bērni mācās un iegūst pamatizglītību.
Tomēr mērķis netika sasniegts. Vēl joprojām 72 miljoni bērnu nemācās skolā. Daudzi no viņiem dzīvo jaunattīstības
valstīs, 40% no šiem bērniem ir meitenes.
Lai sasniegtu mērķi līdz 2015.gadam, šo valstu valdībām jānodrošina, ka visi bērni ne tikai sāk mācīties, bet arī
pabeidz pamatskolu.

Ceļā uz šo mērķi ir sasniegts noteikts progress. 1990. gadā 140 miljoni bērnu pasaulē nevarēja apmeklēt skolu, bet
2005.gadā šis skaitlis ir samazinājies līdz 72 miljoniem, no kuriem 40 miljoni ir meitenes.[1] Pašlaik tikai 52 no 155
jaunattīstības valstīm ir panākušas, ka visi bērni iegūst pamatizglītību.[2]
Daudzas valstis ir tuvu vispārējai pamatizglītībai, bet vēl joprojām ir valstis un reģioni, kuras ir tālu no šī uzdevuma
izpildes. Āfrikas valstīs lejpus Sahāras, piemēram, apmēram 33 miljoni bērnu pamatskolas vecumā skolā nemācās.[3]
Tas nozīmē, ka šajā reģionā dzīvo apmēram puse no pasaules pamatskolas vecuma bērniem, kas nemācās skolā.
Dienvidāzijā vairāk nekā 17 miljoni bērnu neiet skolā, 2/3 no tiem ir meitenes. [4]
Labi apmācīti skolotāji ir ļoti svarīgi, lai valsts spētu izglītot bērnus. Lai sniegtu pamatizglītību visiem bērniem, līdz
2015. gadam būs vajadzīgi 15 miljoni jaunu pamatskolas skolotāju. Jaunattīstības valstu valdības bieži nevar atļauties
apmaksāt skolotājus, ja nesaņem palīdzību no bagātākām valstīm. Bagātākajām valstīm jāsniedz atbalsts pietiekamā
apjomā un pareizā veidā, lai palīdzētu nabadzīgajām valstīm nodrošināt pamatizglītību visiem bērniem.
Lai iegūtu vairāk informācijas par pašreiz īstenoto pasākumu kopumu, kas organizēts, lai sasniegtu vispārēju
pamatizglītību, skatīt http://www.campaignforeducation.org/ .

Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:



Mali gadījuma analīze. Informācija par skolotāju Mali.
Kāpēc daži bērni nevar mācīties skolā? Prāta vētra klasē par to, kāpēc daži bērni nevar mācīties skolā. Darbs
ar citātiem par bērniem, kuri nevar iet uz skolu.

[1] ANO Tūkstošgades kampaņa, www.millenniumcampaign.org
[2] Ātrā kursa iniciatīva 2008, www.efafasttrack.org/default.asp
[3] Izglītība visiem līdz 2015. gadam: Vai mēs to paveiksim? Ziņojums par EFA globālo monitoringu 2008, UNESCO
[4] Izglītība visiem līdz 2015. gadam: Vai mēs to paveiksim? Ziņojums par EFA globālo monitoringu 2008, UNESCO
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Otrais TAM – 1. Nodarbība
Domājot par skolu
Mērķis: Izpētīt skolēnu attieksmi pret skolu un izglītību.
Jums vajadzēs: Šai nodarbībai vajadzēs brīvu vietu klases vidū, nodarbība var notikt arī ārā vai zālē.

1. Iezīmējiet vienu telpas galu kā „piekrītu” un otru – kā „nepiekrītu”.
2. Izlasiet zemāk minētos apgalvojumus (vai izdomājiet savus) un lūdziet skolēnus nostāties uz iedomātas līnijas
starp „piekrītu” un „nepiekrītu” galu, atkarībā no tā, cik ļoti viņi šim apgalvojumam piekrīt vai nepiekrīt.
3. Mudiniet skolēnus pamatot savu viedokli, kāpēc viņi nostājušies tieši šajā vietā.
4. Mudiniet skolēnus izdomāt savus apgalvojumus, par kuriem varētu šādi diskutēt.

Piekrītu/Nepiekrītu apgalvojumi







Ikvienam ir jādod iespēja iet skolā.
Skolotājiem nevajadzētu pacelt balsi.
Skolēniem nav jānāk uz stundām laikā.
Ikvienam klasē jādod iespēja runāt kad vien viņš vēlas.
Skolēniem jāļauj skolā valkāt tas, ko viņi vēlas.
...

Otrais TAM– 2. Nodarbība
Kāpēc skola ir svarīga?
Mērķi: Izpētīt skolēnu attieksmi pret skolu un pārrunāt ieguvumus no izglītības;
Izpētīt izglītības trūkuma sekas.
Jums vajadzēs: Pie sienas piespraustu 2.Plakātu; Materiāla „Skola Mali” kopijas;

1. Izlasiet skolēniem tekstu „Skola Mali” un lūdziet viņiem padomāt par to, kāpēc izglītība ir tik svarīga šajā
ciemā.
2. Lūdziet skolēnus sadalīties pāros un izdomāt iemeslus, kāpēc skola viņiem ir svarīga, tad apspriest šos
iemeslus grupās pa četriem. Lūdziet grupas izklāstīt savas idejas pārējai klasei.
3. Izvirziet klasē deviņus vissvarīgākos iemeslus, kāpēc izglītība ir svarīga. Sarakstiet tos uz tāfeles.
4. Lūdziet skolēnus strādāt grupās pa četri. Uzdodiet viņiem izvietot minētos deviņus iemeslus rombā
svarīguma kārtībā.(Jaunāki skolēni var lietot parastu ranžēšanu no 1-9). Lūdziet grupas paskaidrot, kāpēc viņi
izveidoja tieši tādu rombu. Diskutējiet par jautājumiem, kas parādās.
5. Nodarbības beigās lūdziet skolēnus apdomāt, kādas sekas varētu būt izglītības trūkumam.
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Skola Mali
Aboukrains Ag Tadims (Aboucrine Ag Tadima) ir skolotājs Mali nomaļajā Intadeinijas ciemā Sahāras tuksneša malā.
Plakātā attēlotajā fotogrāfijā viņš māca savai klasei veselības pamatus. Skolā, kas celta pirms 20 gadiem, ir 250
skolēnu. Pirms tam bērni dzīvoja mājās, palīdzēja darīt saimniecības darbus un kopt lopus (kamieļus un govis). Šī
ciema iedzīvotāji dzīvo tradicionālu lopkopju dzīvesveidu, kad vīrieši sausā laikā dzen lopus uz turieni, kur ir atrodams
ūdens un barība. Sievietes dara mājas darbus un lietus sezonā izaudzē nedaudz ēdamā.
Cilvēki ciemā gribēja iegūt tās priekšrocības, ko izglītība var atnest viņiem un viņu bērniem, tādēļ uzcēla skolu un
pierunāja valdību atsūtīt viņiem skolotāju. Aboukrains saka, ka cilvēki Intadeinijā novērtē izglītību ne tikai tādēļ, ka tā
dod viņiem labākas darba iespējas, bet arī tādēļ, ka tas ir ieguvums visai ģimenei: labāka izpratne par veselības
jautājumiem, biznesu, pašpaļāvība un neatkarība.
Tomēr Mali ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm, un skolotājiem maksā ļoti maz. Valdība nevar atļauties sūtīt
savus skolotājus mācīties, nevar samaksāt par pietiekamu daudzumu grāmatu, tāfeļu, solu un citām lietām, kas
nepieciešamas, lai uzturētu skolu.
Aboukrains saka: „Vecāki man saka, ka esmu vērtīgs piemērs viņu bērniem – viņi var redzēt kādu no viņu pašu
kopienas, kas ir izglītots un kam tādēļ labi veicas. Tas padara mani ļoti laimīgu.”
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Otrais TAM – 3. nodarbība
Kāpēc daži bērni nevar mācīties skolā?
Mērķis: Izpētīt cēloņus, kāpēc skolēni nevar mācīties skolā.
Jums vajadzēs: Materiāla „Kāpēc viņi nevar iet uz skolu” kopija katrai skolēnu grupai.

1. Pajautājiet, vai skolēni saprot, no nozīmē vārds „tiesības”.
2. Izskaidrojiet viņiem, ka bezmaksas izglītība ir deklarēta ANO Konvencijā par bērnu
tiesībām(www.unicef.org/crc ; www.tiesibsargs.lv ). Izskaidrojiet, ka tas nozīmē, ka ikvienam bērnam ir
tiesības uz izglītību, neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo un kas viņš ir. Kādas ir skolēnu domas – kāpēc tām ir jābūt
katra cilvēka tiesībām?
3. Atgriezieties pie materiāla „Skola Mali” un atgādiniet skolēniem, kāpēc bērni Intadenijas ciemā nevarēja
mācīties skolā. Vai viņi var iedomāties kādus iemeslus, kāpēc bērni nevar apmeklēt skolu? Kāpēc, viņuprāt,
bērni neapmeklē vai nevar apmeklēt skolu Latvijā?
4. Lūdziet skolēniem strādāt grupās un, lietojot materiālu „Kāpēc viņi nevaru iet uz skolu”, uzrakstīt iemeslus,
kāpēc daudzi bērni neiegūst izglītību.
5. Lūdziet skolēnus izdomāt, kā varētu šo situāciju mainīt, un kam ir vara to izdarīt.
Tālākais darbs
6. Skolēniem var lūgt izdomāt cēloņus, kāpēc bērni nevar iet skolā un kas šos cēloņus rada ( piemēram,
nabadzība, karš, slimības). Kāda ir saikne starp izglītību un, piemēram, karu, bruņotu konfliktu? Vai viņi var
atrast piemērus par bērniem, kas neiegūst izglītību kara dēļ?
7. Lietojiet „Kāpēc-Kāpēc-kāpēc” ķēdi (parādīta zemāk), lai ilustrētu viņu domāšanu par izglītības trūkuma
pamatcēloņiem.

Es nevaru iet skolā – Tas ir pārāk dārgi – Maniem vecākiem nepietiek naudas— Man jāpalīdz saimniecības darbos –
utt.
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Kāpēc viņi nevar iet uz skolu?
 Esmu pārliecināts, ka atkal iešu skolā nākamajā gadā. Tā kā ilgi nelija lietus, mana tēva labība
nokalta. Tādēļ man jādodas strādāt, lai nopelnītu ģimenei naudu.
 Manā ciemā nav skolas. Tuvākajā ciemā ir skola, bet tas atrodas 8 kilometrus no mana ciema. Tas ir
pārāk tālu, lai katru dienu ietu uz skolu un atpakaļ.
 Man ir četri brāļi un māsas. Mani vecāki var atļauties sūtīt skolā tikai divus no mums. Mani divi brāļi
iet skolā. Manas māsas paliek mājās.
 Mans tēvs nomira, kad man bija septiņi gadi. Viņam piederēja maza ferma, kura deva mums
vienīgos ģimenes ienākumus. Kad tēvs nomira, man vajadzēja atstāt skolu, lai palīdzētu mājās un
pieskatītu brāli un māsas, jo mana māte sāka strādāt fermā.
 Klasē, kuru mācu ir 60 bērnu. Šeit vienkārši nepietiek skolotāju.
 Mani vecāki nav mācījušies skolā. Viņi nemāk ne lasīt, ne rakstīt. Viņi gribēja, lai es mācos skolā un
varu iegūt labu darbu. Bet viņi nevar atļauties samaksāt skolas maksu.
 Esmu kafijas audzētājs. Par savu produkciju es saņēmu ļoti mazu samaksu, tādēļ nevarēju atļauties
sūtīt bērnus skolā. Tagad es pārdevu savu kafiju Godīgas tirdzniecības organizācijai, un man ir
garantēta laba cena. Beidzot es varu atļauties sūtīt skolā vismaz divus savus bērnus.
 Man divreiz dienā jāiet uz pumpi pēc ūdens ģimenei. Ūdens pumpis ir divus kilometrus no mājām,
un daudzreiz man jāgaida rindā, lai paņemtu ūdeni. Parasti es to daru no rīta pirms skolas, tādēļ
bieži es nokavēju lielāko daļu no stundām. Tas ir smags darbs – pēc stundu beigām iet pēc ūdens un
vēl mēģināt atrast laiku mājasdarbu pildīšanai.
 Mums vajag naudu skolas formām, kurpēm, grāmatām, pildspalvām un skolas somām. Es
nedomāju, ka mans tēvs varēs samaksāt par visām šīm lietām.
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Trešais TAM – Nodrošināt vienādas iespējas
sievietēm un vīriešiem

Uzdevums – līdz 2005.gadam novērst dzimumu nevienlīdzību pamata un vidējās izglītības apguvē un ne vēlāk, kā līdz
2015. gadam – visos izglītības līmeņos.
Meitenēm un sievietēm ir svarīga loma ģimenē un sabiedrībā, tomēr vēl joprojām viņas tiek diskriminētas gan
sociālajā, gan politiskajā, gan tiesiskajā jomā. Kaut arī daudzas sievietes sākušas īstenot savas iespējas, pastāv
milzīgas barjeras, kas pagaidām nav pārvarētas.
Daudzviet pasaulē sievietes jau kopš dzimšanas cieš no dzimumu nevienlīdzības. Piemēram, īpaša labvēlības statusa
piešķiršana zēnu vecākiem dažās valstīs nozīmē, ka meitenēm ir mazākas iespējas izdzīvot.
Valstīs ar mazākiem ienākumiem, meitenes bieži nevar iet skolā un iegūst nepietiekamu izglītību, kā zēni, jo pastāv
diskriminācija saimniecības darbos – tie jādara meitenēm. Daudzās valstīs sievietēm ir mazākas iespējas iegūt labu
darbu, tikt ievēlētām parlamentā, ieceltām uzņēmumu vadībā, nekā vīriešiem. Vēl ir daudz darāmā, lai sievietes visā
pasaulē iegūtu lielāku lomu sabiedrībā un saņemtu atbalstu saviem centieniem.

Progress ir panākts – samazināts to meiteņu skaits, kas nemācās skolā, bet vēl joprojām ir ejams garš ceļš. Pasaulē
vidēji uz katriem 100 zēniem, kas nemācās skolā, ir 132 meitenes, bet dažās valstīts šī atšķirība starp dzimumiem ir
vēl lielāka. Piemēram, Indijā uz katriem 100 zēniem ir 426 meitenes, kas nemācās skolā.[1] Meitenēm ir arī lielākas
problēmas palikt skolā un pabeigt mācības. 2004. gadā pasaulē vidēji pamatskolu pabeidza 76% no zēniem un tikai
66% no meitenēm, kas bija sākušas mācības. [2]
Sievietēm pamazām tiek atvērtas darba tirgus durvis, tādēļ pieaug sieviešu nodarbinātība labi apmaksātās jomās, kas
nav saistītas ar lauksaimniecību. Tomēr sieviešu darbs vēl joprojām ir mazāk apmaksāts, nekā vīriešu darbs, viņām ir
mazāka darba drošība un sociālā aizsardzība.

Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:




Libērijas gadījuma izpēte. Informācija par Libērijas meiteni, kuras izglītība palīdz viņai iegūt tiesības uz labāku
nākotni.
Vai Jaija var turpināt mācīties? Lomu spēle par meiteni, kurai jāpamet skola.
Izglītības izpēte. Skolēni veic pētījumu, kas palīdz viņiem domāt par izglītību un dzimumiem mūsu valstī.

[1] Globālais monitoringa ziņojums. UNESCO, 2007.
[2] Izglītības statistika, http://www.worldbank.org/
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Trešais TAM – 1.nodarbība

Marijas stāsts – Libērija
Plakātā ir redzama piecus gadus vecā Marija Kolē, kurai skolotāja Ofēlija M.G. Viljamsa māca alfabētu Javerlijas
pamatskolā Libērijā.
Libērija atgūstas no pilsoņu kara, kas tajā ilga vairāk nekā desmit gadus un padarīja daudzus cilvēkus nabadzīgus un
neaizsargātus. 2006.gadā jaunā prezidente Elena Džonsone-Serlīfa kļuva par pirmo valsts vadītājas amatā ievēlēto
sievieti Āfrikā. Vienlaikus ar palīdzību valsts atjaunošanā, viņas valdība stimulēja meiteņu mācīšanos skolā. Tomēr
meitenēm bija lielas grūtības mācīties, jo viņām bieži bija jāstrādā, lai atbalstītu ģimeni. Tāpat agrās precības,
grūtniecība pusaudžu vecumā un labvēlīgāka attieksme pret zēniem, nozīmēja, ka viņas bieži bija spiestas agri
pamest skolu. Valstī vēl joprojām plaši izplatīta seksuālā vardarbība un ekspluatācija. Tas sievietēm rada risku saslimt
ar HIV.
Ja Marijai būs iespēja pabeigt pamatskolu un mācīties vidusskolā, viņas ģimenei un kopienai būs lielāks labums. Viņas
ienākumi pieaugs, būs lielāka iespēja, ka viņas bērni būs veseli un viņa pati nenomirs dzemdībās un dzīvos ilgāk. Tas
parāda, ka meiteņu izglītošana ir svarīga, lai pārvarētu nabadzību un dzimumu nevienlīdzību.
Libērijas valdība 2007. gadā spēja atcelt skolas maksu pamatskolās, jo bagātās valstis norakstīja dažus šīs valsts
parādus. Tomēr vēl vajag daudz vairāk finanšu, lai tādi bērni kā Marija, var īstenot savas iespējas.

Lomu spēle: Vai Jaija var turpināt mācīties?
Mērķis: Likt skolēniem domāt par to, kāpēc dažas meitenes nevar iet skolā.
Jums vajadzēs: Lomu spēļu kartīšu komplekts katrai četru skolēnu grupai.

1. Lūdziet klasei strādāt grupās pa četri un izdaliet katrai grupai lomu spēles kartīšu komplektu par Jaiju un
viņas ģimeni, kura dzīvo Pendžabā, Pakistānā. Katram grupas dalībniekam ir jāuzņemas sava loma. Skolēni
var izvērst un izstrādāt sīkāk katrs savu lomu. Katrai grupai jāizdomā, kas notiks tālāk. Dažas grupas var atrast
risinājumu, lai Jaija var palikt skolā, citas grupas var izdomāt, kas notiks, ja viņai skola būs jāatstāj.
2. Lūdziet grupas parādīt savu uzvedumu citiem. Apstādiniet uzvedumu īsi pirms un īsi pēc viņi pasaka, kāds ir
lēmums par Jaijas palikšanu skolā. Kā katrs tēls jūtas? Beigās nolieciet vienu no tēliem „karstajā krēslā”. Citi
skolēni var uzdot viņam jautājumus par viņa rīcības motīviem.
3. Pēc katra uzveduma diskutējiet klasē par beigu lēmumu – kā panāca, ka Jaija var palikt skolā vai arī – kāpēc
viņa nevar palikt skolā. Pēc uzvedumiem, kur Jaijai jāatstāj skola, seciniet, kam būtu jānotiek, lai Jaija varētu
turpināt mācības.
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Vai Jaija var turpināt mācīties? (kartītes)
Tēvs
Tu esi Jaijas tēvs Kesro. Tev ir trīs bērni: divi zēni un meita, Jaija. Tu smagi strādā par dienas strādnieku
fabrikā, lai nopelnītu naudu bērnu mācībām, bet vēlāk tu vairs nevari dabūt darbu un līdz ar to nevari
atļauties samaksāt visu trīs bērnu skolas izdevumus. Tu domā, ka izglītība ir mazāk svarīga meitenēm, jo
viņas parasti strādā lauksaimniecībā vai kļūst par mājsaimniecēm. Acīmredzot Jaijai jāpārtrauc mācības.
Zēni turpinās izglītoties, jo viņi varēs iegūt darbu un dot ieguldījumu ģimenes budžetā. Jaija apprecēsies,
auklēs bērnus un darīs mājas darbus vīra mājā, tādēļ izglītība viņai ir mazāk svarīga nekā zēniem.

Jaija
Tu esi Jaija, 12 gadus veca meitene. Tu jau piecus gadus mācies skolā. Tu esi ļoti cītīga un esi viena no
labākajām skolniecēm klasē. Tev patīk skola, un tev šeit ir daudz draugu. Tu vēlies kļūt par skolotāju, kad
izaugsi. Tu domā, ka tas ir netaisnīgi, ja tev būs jāpamet skola, bet brāļi varēs turpināt mācīties. Tu parasti
arī velti vairāk laika saimniecības darbiem nekā brāļi un tik un tā paspēj izpildīt mājasdarbus.

Māte
Tu esi Jaijas māte Razija. Tev ir trīs bērni – divi zēni un meitene, Jaija. Tev pašai nav nekādas izglītības, tādēļ
tu esi priecīga, ka Jaija varēja mācīties skolā vismaz dažus gadus. Tu ceri, ka tas palīdzēs viņai iegūt darbu,
kad viņa izaugs. Tomēr tavas galvenās rūpes ir, lai viņa apprecētos. Tā ir vissvarīgākā lieta meitenei. Tu arī
uztraucies par to, ka, Jaijai, turpinot mācības, nebūs tik daudz laika palīdzēt saimniecības darbos.

Tante
Tu esi Jaijas tante, Fatima. Tu esi precējusies un tev ir divi bērni. Tu esi laimīga, jo esi pabeigusi skolu un
strādā birojā kopš jaunākais bērns pirms sešiem gadiem sāka iet skolā. Tas nozīmē, ka tu vari atļauties visus
savus bērnus sūtīt skolā. Tu saproti, ka tas ir tiešām svarīgi, lai gan meitenes, gan zēni iegūtu izglītību.
Izglītotas meitenes var finansiāli palīdzēt savai ģimenei. Mūsdienās viņas var kļūt gan par ierēdnēm, gan
deputātēm. Viņas var arī palīdzēt saviem bērniem mājās mācīties.
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Trešais TAM – 2.nodarbība (8-14 gadus veciem skolēniem)
Ļaujiet viņai iet skolā!
Mērķis: Dot iespēju skolēniem attīstīt iemaņas pārliecinošā rakstībā un attīstīt viņu zināšanas un izpratni par izglītības
saistību ar dzimumiem.
Piezīme: Šī nodarbība seko nodarbībai 3.1.

1. Lūdziet skolēnus iztēloties, ka Jaijas vecāki vēl joprojām nav izlēmuši par Jaijas izglītību. Uzrakstiet Jaijas
vecākiem Kesro un Razijai no Jaijas tantes Fatimas vēstuli, kurā viņa mēģina pārliecināt Jaijas vecākus, ka
meitenei jāturpina mācības.
2. Diskutējiet klasē pārliecinošas rakstības valodu, piemēram, atkārtojumu lietošanu, tādas pārliecināšanas
frāzes, kā „es tiešām domāju, ka jums vajadzētu…”, „vai tiešām nav cita ceļa?”, „esmu pilnīgi pārliecināta,
ka”. Vēstule var arī saturēt dažus iespējamos risinājumus, kurus Jaijas vecāki varētu lietot, lai meitene
turpinātu mācīties.

Trešais TAM – 3.nodarbība
Vai zēni grib mācīties vairāk nekā meitenes?
Mērķi: Mudināt skolēnus kritiski domāt par izglītību un dzimumiem.
Pastāstīt skolēniem par meiteni, kura grūtos apstākļos dzīvo Kenijā.
Jums vajadzēs: Materiāla „Viedoklis no Kenijas” kopiju

1. Izglītība ir katra cilvēka tiesības.(skat. Nodarbību 2.3. pie 2.mērķa par tiesībām.) Tomēr bieži meitenēm ir
daudz grūtāk iegūt izglītību nekā zēniem. Izlasiet materiālu „Viedoklis no Kenijas” klasei.
2. Lūdziet skolēnus izveidot tabulu, kuras vienā pusē ir „Marijas viedoklis par meiteņu izglītību” un otrā –
„Marijas viedoklis par zēnu izglītību”. Pirmajā kolonnā viņiem jāatzīmē Marijas uzskati par to, cik grūti
meitenēm ir iegūt izglītību. Otrajā kolonnā viņiem jāatzīmē Marijas uzskati, kāpēc, viņasprāt, zēniem ir
vieglāk iegūt izglītību.
3. Diskutējiet klasē iegūtos rezultātus. Vai skolēni var izdomāt citus iemeslus, kāpēc meitenēm ir grūtāk iegūt
izglītību nekā zēniem? Vai skolēni domā, ka Marijas viedoklis ir patiess ikvienai ģimenei? Vai viņi var izdomāt
iemeslus, kāpēc zēniem ir grūtāk iegūt izglītību nekā meitenēm?
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Viedoklis no Kenijas
Marija dzīvo Kibērijā, Nairobi graustu rajonā Kenijā. Viņa mājās dara visus parastos saimniecības darbus, bet paspēj
arī mācīties skolā. Viņa grib turpināt mācības, lai varētu strādāt ar datoriem.
„Dažreiz vecāki nav ieinteresēti, lai viņu meitas mācās skolā, tādēļ viņi nepievērš lielu uzmanību tam, ko mēs darām.
Viņi saka, ka meitenes nav tas pats, kas zēni. Meitenes apprecas un nedod ieguldījumu ģimenes ienākumos. Zēni
iegūst darbu un palīdz apgādāt ģimeni. Mēs zinām, ka mūsdienās daudzas meitenes var finansiāli palīdzēt ģimenei,
bet tomēr vēl joprojām ir vecāki, kas uzskata, ka meiteņu izglītība ir mazāk svarīga.
Es domāju, ka meitenēm izglītība ir svarīga, jo bez diploma viņas nevar iegūt darbu. Tomēr bieži meitenēm ir grūtāk
atrast laiku mājasdarbu pildīšanai. Meitenes tiek sūtītas pēc ūdens, uz veikalu, mazgāt traukus un darīt citus darbus,
kamēr zēni atkārto uzdoto. Kad mēs pildām mājasdarbus, mūs pārtrauc. Jūs zināt, ka Kibērijā trūkst ūdens. Meitenes
sūta meklēt ūdeni, viņām pēc tā jāiet tālu. Zēni nekad neiet pēc ūdens.”

Trešais TAM – 4.nodarbība
Izglītības pētījums
Mērķis: Mudināt skolēnus domāt par izglītības saistību ar dzimumiem Latvijā.

1. Lūdziet skolēnus izpētīt, kāda ir saistība starp izglītību un dzimumiem jūsu skolā, Latvijā. Vai zēniem un meitenēm
patīk un padodas dažādi mācību priekšmeti? Vai vidusskolās un augstskolā zēni un meitenes izvēlas atšķirīgus mācību
priekšmetus un mācību programmas?
Viņi var izpētīt arī skolotājus. Vai ir mācību priekšmeti, kurus pārsvarā māca sievietes/vīrieši? Lūdziet skolēnus
intervēt skolotājus, lai atklātu viņu domas par to, kāpēc tas tā ir.
2. Diskutējiet ar skolēniem par viņu pētījumiem. Diskutējiet par to, kā zēni un meitenes redz vīrieša un sievietes lomu
ģimenē. Vai viņi domā, ka vīriešiem un sievietēm ir vienādas iespējas? Vai bērna piedzimšana šīs iespējas maina? Vai
vīriešu un sieviešu lomas atspoguļo viņu sekmes skolā?
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Ceturtais TAM – Mazināt bērnu mirstību

Uzdevums – Laikā no 1990. līdz 2015.gadam par divām trešdaļām samazināt līdz piecus gadus vecu bērnu mirstību.
Pasaulē katru gadu mirst vairāk nekā desmit miljoni bērnu, kas jaunāki par pieciem gadiem. Gandrīz visi ir no
jaunattīstības valstīm (90 % no šiem bērniem dzīvojuši tikai 42 valstīs). [1] Lielāko daļu bērnu varētu izglābt ar tīru
ūdeni, higiēnu, labu ēdienu un veselības aprūpi. Jaunattīstības valstīs mirst viens no desmit bērniem, kas jaunāki par
pieciem gadiem.
Lai novērstu šo izšķērdību ar cilvēku dzīvēm, mums jāsadala pasaules resursi daudz vienlīdzīgāk un jānodrošina, ka
cilvēkiem ir tīrs ūdens, viņi var atļauties iegūt izglītību un saņemt veselības aprūpi. Vakcinācijas programmu
īstenošana palīdzētu novērst tādas slimības kā, piemēram, masalas. Pasaulei ir gan zināšanas, gan resursi, lai šo
mērķi sasniegtu. Mums tikai vajag pārliecināt politiķus pildīt solījumus.

Bērnu mirstība ir cieši saistīta ar nabadzību. Valstīs ar zemiem ienākumiem daudzi bērni mirst no slimībām vai no
bada un slimībām. Lielākoties nāves cēloņi bija novēršami. Āfrikas valstīs lejpus Sahāras ir augstākais līdz piecus
gadus vecu bērnu mirstības koeficients – 166 līdz piecu gadu vecumam miruši bērni no 1000 piedzimušajiem. Tomēr
dažās Āfrikas valstīs un citur šis rādītājs ir vēl augstāks. Piemēram, Sjerraleonē, Angolā, Nigērā un Afganistānā viena
ceturtdaļa bērnu mirst līdz piecu gadu vecumam.
To varētu novērst, ja viņiem būtu pieejama vietējā bezmaksas medicīniskā palīdzība. Visbiežāk sastopamās slimības ir
elpošanas ceļu slimības, caureja, malārija un masalas – viens no galvenajiem novēršamiem bērnu nāves cēloņiem. No
2000. līdz 2005.gadam nāve no masalām pasaulē samazinājās līdz 60 %, bet Āfrikā līdz 75 % no visiem mirušajiem
bērniem. Šis sasniegums ir galvenokārt imunizācijas attīstības un sabiedrības veselības kampaņu rezultāts. Šīs
kampaņas ir arī palīdzējušas citos dzīvības glābšanas jautājumos, piemēram, gādājot moskītu tīklus, kas aizsargā no
malārijas.
Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:




Bērnu kopšana. Pirms ķerties pie bērnu mirstības jautājuma, jaunākajiem skolēniem jādomā par to, kas
vispār nepieciešams mazam bērnam.
Kāpēc dažiem bērniem ir lielāks risks nomirt nekā citiem? Skolēni veido plakātus, lai parādītu, cik daudz
bērnu pasaulē mirst un kā šo situāciju var novērst.
Masalu noslēpums. Kāpēc cilvēki jaunattīstības valstīs un citur mirst no masalām? Skolēni veido secinājumus
par šo jautājumu, pētot apgalvojumus par masalām.

[1]Ziņojums ”Pasaules bērnu stāvoklis”, UNICEF, 2005.
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Ceturtais TAM – 1.nodarbība
Rūpes par bērniem
Mērķis: Mudināt bērnus domāt par mazu bērnu vajadzībām (pirms viņi domā par bērniem citās valstīs).
Jums vajadzēs: Materiālu „Rūpes par bērniem” katram skolēnu pārim. Šķēres, lai varētu izgriezt atsevišķus punktus
no šī materiāla.

1. Lūdziet skolēnus sadalīties pāros un domāt par bērniem vajadzīgām lietām. Lūdziet skolēnus veidot sarakstus
ar visām lietām, kas nepieciešamas zīdaiņiem un maziem bērniem.
2. Salīdziniet skolēnu sarakstus un izveidojiet kopējo klases sarakstu, kurā iekļauti arī punkti no materiāla
„Rūpes par bērniem”. Diskutējiet par šo sarakstu.
3. Lūdziet skolēnus strādāt pāros un iedodiet katram pārim materiāla „Rūpes par bērniem” kopiju. Viņiem
jāpieraksta savas idejas, tad jāizgriež atsevišķie punkti. Lūdziet skolēnus salikt punktus noteiktā kārtībā,
atkarībā no tā, cik, viņuprāt, šis punkts ir svarīgs, rūpējoties par bērniem. Viņi var likt punktus parastā vai
romba veida kārtībā.

Rūpes par bērniem

 Vakcīnas, lai aizsargātu no slimībām
 Tīrs ūdens
 Ārsts un slimnīca, kurā var ātri nokļūt
 Mātes piens
 Rotaļlietas, ar ko spēlēties
 Siltums
 Māte, kura mācījusies skolā
 Māsiņas un vecmātes, kas palīdz dzemdībās
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Ceturtais TAM – 2.nodarbība
Kādēļ dažiem bērniem ir lielāks risks nomirt nekā citiem
Mērķi: Informēt skolēnus par līdz piecus gadus vecu bērnu mirstības daudzumu un šīs mirstības cēloņiem.
Parādīt skolēniem, kuri cēloņi ir novēršami.
Jums vajadzēs: Papīru un materiālus plakātu veidošanai. Pie sienas piestiprinātu 4.plakātu.

1. Ja skolēni ir piedalījušies nodarbībā 4.1, atgādiniet viņiem dažas lietas, kas zīdaiņiem un maziem bērniem
nepieciešamas. Kas notiks, ja bērniem to nebūs?
2. Pastāstiet skolēniem, ka ir valstis, kurās bērniem nav daudzu nepieciešamo lietu, un tas noved pie tā, ka liela
daļa bērnu nomirst. Parādiet skolēniem šo statistiku:
3. Katru gadu nomirst vairāk nekā 10 miljoni bērnu, kas jaunāki par pieciem gadiem;
4. Jaunattīstības valstīs mirst viens no 12 bērniem, kas jaunāki par pieciem gadiem;
5. Lielbritānijā mirst viens no 166 bērniem, kas jaunāki par pieciem gadiem;
6. Pajautājiet skolēniem, kā, viņuprāt, varētu novērst šīs nāves. Kad viņi izteikuši savas domas, pastāstiet
viņiem, ka dažas vienkāršas lietas var izglābt daudzas dzīves. Ja visi šie bērni saņemtu labu ēdienu un tīru
ūdeni, lielākā daļa no viņiem paliktu dzīvi. Ja viņi saņemtu labu medicīnas aprūpi un vakcināciju, vēl daudzi
no viņiem paliktu dzīvi.
7. Atgādiniet skolēniem (varbūt parādot viņiem plakātu), ka Ceturtais Tūkstošgades attīstības mērķis ir
samazināt līdz piecus gadus vecu bērnu mirstību. Lūdziet skolēnus veidot plakātus, parādot statistiku par
bērnu nāves cēloņiem un savus problēmas risinājumus.

Ceturtais TAM – 3.nodarbība
Ūdens un veselība
Mērķis: Palīdzēt skolēniem izprast saistību starp tīru ūdeni un bērnu veselību.
Jums vajadzēs: Zināt, cik daudz skolēnu ir skolā un izrēķināt, cik ir 14,2 % no šiem skolēniem;
Materiālus plakātu veidošanai; Materiāla „Pasaules ūdens fakti” kopijas.

1. Pajautājiet klasei, cik skolēnu ir skolā un lūdziet izrēķināt, cik būs 14,2 % no tiem. Pastāstiet skolēniem, ka
pasaules nabadzīgajās valstīs līdz piecus gadus vecu bērnu mirstība ir 14,2% .[1] Tas nozīmē, ka tāda pati
proporcija bērnu, kādu viņi nupat aprēķinājuši, šajās valstīs nomirtu līdz piecu gadu vecumam. Vai viņi ir
pārsteigti?
2. Lietojot materiālā „Pasaules ūdens fakti” iekļauto informāciju, parādiet, ka piekļuve tīram ūdenim spēlē
galveno lomu bērnu veselībā. Izlasiet šo tekstu un mudiniet skolēnus uzdot jautājumus un diskutēt.
3. Lūdziet skolēnus, lietojot šo informāciju kā bāzi, izveidot plakātus, lai izskaidrotu citiem, cik svarīgi ir
nodrošināt visiem pasaules cilvēkiem iespēju saņemt tīru ūdeni. (Jūs varat atzīmēt tos punktus, kas jau ir
uzrakstīti, bet šie punkti ir jāpapildina. Šis darbs var būs saistīts ar uzdevumiem, kas doti pie 7.mērķa).
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Pasaules ūdens fakti
Ja ikvienam būtu pieejams tīrs ūdens, lielākā daļa slimību pasaulē būtu novēršamas. Katru dienu apmēram 5000
cilvēku mirst no tādām slimībām kā caureja, kura rodas, lietojot netīru ūdeni. Ir daudz grūtāk palikt tīram un veselam,
ja trūkst tīra ūdens, un tas jānes no tālienes.
Caureja katru gadu nogalina 1,8 miljonus bērnu līdz piecu gadu vecumam, bet lielāko daļu šo nāves gadījumu varētu
novērst vai izārstēt.
1,1 miljardam cilvēku nav pieejams tīrs ūdens. 2,6 miljardiem cilvēku tuvumā nav tualetes.
„Kad mēs varēsim nodrošināt visus cilvēkus ar tīru ūdeni un atbilstošām higiēnas telpām, neatkarīgi no viņu dzīves
apstākļiem, būs uzvarēta lielākā kauja pret visu veidu slimībām,” raksta Dr. Lī Čonvuks, Pasaules Veselības
organizācijas ģenerāldirektors.
Bērnu nāve (līdz 5 gadu vecumam)
Pasaulē
Industriālajās valstīs
Jaunattīstības valstīs
Mazattīstītajās valstīs

2006
7,2%
0,6%
22,2%
14,2%

1960
19,6%
3,9%
7,9%
27,8%

Avots: (Pasaules bērnu stāvoklis, UNICEF 2006)

Ceturtais TAM – 4.nodarbība
Masalu noslēpums
Mērķi: Paskaidrot informāciju un veidot spriedumus, kas pamatoti ar faktiem un cēloņiem;
Attīstīt izpratni par dažiem iemesliem, kas ietekmē bērnu veselību jaunattīstības valstīs.
Jums vajadzēs: Izgrieztus apgalvojumus no materiāla „Apgalvojumi – masalu noslēpums” katrai skolēnu grupai.
1. Iedodiet katrai grupai aploksni ar izgrieztiem apgalvojumiem. Uz katras aploksnes uzrakstiet jautājumu, uz
kuru skolēniem jāatbild. Šis jautājums ir: „Latvijā bērni nemirst no masalām. Kāpēc bērni jaunattīstības valstīs
mirst no šīs slimības?” Lūdziet grupas izkārtot apgalvojumus uz galda. Izskaidrojiet viņiem nesaprotamos
vārdus.
2. Izskaidrojiet grupām, ka viņiem jāiejūtas detektīvu lomā un jālieto apgalvojumi, lai sameklētu atbildi uz
jautājumu. Paskaidrojiet, ka šeit nav pareizās kārtības vai pareizās atbildes uz jautājumu. Katrai grupai
jāatrod sava. Pastāstiet skolēniem, ka ir svarīgi atrast saistību starp apgalvojumiem. Lietojot pierādījumus un
citas zināšanas par šo tēmu, viņiem kā detektīviem jāatrod vispārliecinošākais izskaidrojums. Viņiem šis
izskaidrojums jādod tik detalizēts, cik vien iespējams.
3. Kamēr grupas strādā, pārbaudiet, vai viņiem izdodas efektīvi darboties ar informāciju un, ja nepieciešams,
palīdziet.
4. Lūdziet katru grupu pastāstīt klasei šī noslēpuma izskaidrojumu, izskaidrojot tās cēloņus. Diskutējiet par šiem
izskaidrojumiem. Pajautājiet, vai šajā informācijā par masalām viņus kaut kas pārsteidza.
Turpmākais darbs
5. Lietojiet apgalvojumu informāciju, lai izveidotu plakātus/bukletus vai lomu spēli, lai informētu pārējos skolas
skolēnus par masalu bīstamību un to, kā šo slimību novērst vai pārvarēt.

Oxfam GB materiālu tulkoja un aprobēja

projekta „Change the World in Eight Steps” ietvaros.

23

Apgalvojumi – masalu noslēpums
 „Mēs vairāk gribam novērst šo slimību, nekā ārstēt. Bērni, kuri Āfrikā saslimst ar masalām, bieži no tām mirst,
jo mums ne vienmēr ir nepieciešamās zāles un nabadzīgie cilvēki nevar tās atļauties.” Dr. Makumbi, Ugandas
Nacionālās Imunizācijas paplašināšanas programmas direktors (Expanded Programme Director)
 Masalas ir ļoti lipīga slimība. Tā izplatās pa gaisu un lielā ātrumā, it īpaši vietās, kur apgrozās daudz cilvēku. Ir
aprēķināts, ka tad, ja tiktu apturēta vakcinācija, katru gadu pasaulē no masalām nomirtu 2,7 miljoni cilvēku
 Bērni bieži saslimst ar masalām, kad tie vēl ir ļoti mazi.
 Masalas pašas par sevi nenogalina bērnus. Masalas novājina bērnu imūnsistēmu, kas cīnās ar mikrobiem un
slimībām. Tas neļauj bērnu organismam cīnīties pret lielo daudzumu slimību, kuras parādās nabadzīgos
dzīves apstākļos.
 Masalas var izārstēt, bet tam nepieciešamās zāles ir dārgas.
 Masalu simptomus ir grūti pazīt, jo bērniem, kuri dzīvo nabadzīgos apstākļos, vienmēr ir daudzas veselības
problēmas.
 Droša, efektīva un lēta masalu vakcīna pasaulē ir pieejama jau vairāk nekā 40 gadus. Lai vakcinētu vienu
bērnu, nepieciešami Ls 60. Šajās izmaksās ietilpst gan vakcīna, gan citas vakcinēšanai nepieciešamās lietas,
gan medmāsas darbs, gan transporta izdevumi.
 Pasaules Veselības organizācija un UNICEF samazina nāvi no masalām, veidojot regulāras programmas, kurās
vakcinēšanas komandas brauc uz dažādiem rajoniem valstī (arī uz pašiem nomaļākajiem), lai vakcinētu
bērnus pret masalām. Šīs programmas pasargā no nāves vienu miljonu cilvēku gadā.
 Tikai pusei bērnu jaunattīstības valstīs ir pieejams tīrs dzeramais ūdens, un tikai nedaudzās dzīves vietās ir
piemērotas tualetes un kanalizācija.
 Lejassahāras Āfrikā tikai 50% bērnu tiek vakcinēti pirmajā dzīves gadā.
 Vakcīnas ir efektīvas. Izņemot tīru dzeramo ūdeni, nekas cits kā vakcīnas nav tik efektīvs, lai samazinātu nāvi
no novēršamām slimībām.
 Latvijā visiem bērniem ir jāsaņem trīskārtējā vakcīna pret masalām, cūciņām un masaliņām.
 Pirms 19.gadsimta masalas nogalināja lielu skaitu cilvēku Lielbritānijā.
 Starptautiskajām farmaceitiskajām firmām ir tiesības uz 90% zāļu, jo viņi tās ir patentējuši. Tas nozīmē, ka
citas firmas nedrīkst ražot lētākas šo zāļu versijas, un līdz ar to nabadzīgi cilvēki nevar atļauties šīs zāles.
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Piektais TAM – Uzlabot mātes veselību

Uzdevums – Laika posmā no 1990. līdz 2015. gadam par trīs ceturtdaļām samazināt mātes mirstību.

Vairāk nekā 500 tūkstoši sieviešu katru gadu mirst grūtniecības laikā vai dzemdībās, lielākā daļa no viņām
jaunattīstības valstīs. Bieži šīs sievietes mirst no izārstējamām un novēršamām komplikācijām. Ar mātes nāvi ir
saistīta trīs miljonu bērnu nāve. Etiopijā no komplikācijām un slimībām grūtniecības laikā vai dzemdībās mirst viena
no 27 sievietēm. Lielbritānijā tikai 1 no 8200 sievietēm mirst no šiem cēloņiem.
Gandrīz visas no šīm nāvēm varētu novērst. Ja mātēm būtu pieejama laba veselības aprūpe un zāles, lielākā daļa no
viņām izdzīvotu, varētu būt kopā ar ģimeni un audzināt savus bērnus. Pieejama veselības aprūpe, ģimenes
plānošana, kontracepcijas līdzekļi un atbilstoša izglītība ir daži no veidiem, kā uzlabot mātes veselību. Jaunattīstības
valstīs trūkst vairāk nekā četri miljoni veselības aprūpes darbinieku.[1] Bagātajām valstīm ir jāatbalsta nabagās
valstis, sniedzot tām ilgtermiņa palīdzību, lai jaunattīstības valstu valdības varētu nodrošināt veselības aprūpi saviem
pilsoņiem.
Bērna dzimšanai jābūt priecīgam notikumam, nevis lielam riskam mātes dzīvībai. Mums jāizbeidz šī lielā nevienlīdzība
cilvēku veselības jomā.

Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:




Nepālas gadījuma izpēte. Informācija par vietējo veselības darbinieci, kas palīdz mātēm nomaļās vietās.
Dzemdības dažādās valstīs. Skolēni pēta statistiku un veido plakātus, kas parāda, cik nevienlīdzīga dažādās
valstīs ir veselības aprūpe grūtniecības laikā un dzemdībās.
Mātes godināšana pasaulē. Skolēni mācās par to, kā dažādās kultūrās tiek godinātas mātes un svinēta Mātes
diena.

[1] Veselība un izglītība visiem. Oxfam International, 2008
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Piektais TAM – 1.nodarbība
Dzemdības dažādās valstīs
Mērķi: Informēt skolēnus par riskiem, kas saistīti ar dzemdībām jaunattīstības valstīs, kā arī par nevienlīdzību sieviešu
iespējās saņemt medicīnisko palīdzību dažādās valstīs. Mudināt skolēnus domāt par šo problēmu un iejusties
dažādās valstīs dzīvojošo cilvēku dzīvē.
Jums vajadzēs: Pie sienas piestiprinātu 5.plakātu. Materiāla „Drošas dzemdības – Nepāla” kopiju
Piezīme: Šī skolēniem ir satraucoša tēma. Skolotājiem uzmanīgi jāizvērtē, vai klase ir gatava tajā iedziļināties.

1. Jautājiet skolēniem, kas nepieciešams sievietei dzemdībās. Viņi var teikt, piemēram, „nokļūt slimnīcā” vai „lai
kāds tur viņas roku”. Palīdziet viņiem ar dažām idejām, piemēram, „tīri palagi” u.c.
2. Izlasiet skolēniem stāstu par Hitu Kumari Paudjalu (Drošas dzemdības – Nepāla), māti no Nepālas, kas
attēlota plakātā. Atbildiet uz skolēnu jautājumiem. Pārrunājiet saistību starp stāstu un ierosinājumiem par
dzemdībās nepieciešamajām lietām, kurus viņi izstrādāja iepriekš. Vai stāstā bija pieminēta kāda lieta, kuras
ieteica skolēni?
3. Pastāstiet skolēniem, ka sievietēm, kad tās iznēsā un dzemdē bērnu kā Hita, nepieciešami apmācīti palīgi –
ārsti, māsiņas, vecmātes. Pajautājiet skolēniem, kā viņi domā – cik sieviešu, viņuprāt, mirst dzemdībās.
Pastāstiet viņiem, ka pasaulē ik gadu dzemdībās mirst 500 tūkstoši sieviešu, bet 99% no tām dzīvo
jaunattīstības valstīs. Kāpēc tas tā ir? Lūdziet bērnus izteikt priekšlikumus! Pastāstiet viņiem, ka cēloņi ir
slimnīcu un ārstu trūkums daudzās jaunattīstības valstīs. Vai tas ir taisnīgi, ka tik daudzām sievietēm ir risks
nomirt dzemdībās?
4. Pastāstiet skolēniem statistiku un faktus, kas minēti materiālā „Dzemdību cena” un lūdziet viņus izveidot
plakātus, kas šos faktus ilustrētu. Plakāti var parādīt, ka pasaules līderi Piektajā Tūkstošgades attīstības mērķī
ir apņēmušies līdz 2015. gadam mainīt šo netaisnīgo situāciju.

Stāsts „Drošas dzemdības – Nepāla”
Hita Kumari Paudjala, māte, kas attēlota šajā plakātā, dzīvo Parbatā, Nepālā. Viņas ģimenei pieder neliels zemes
gabals, kurā viņi audzē pārtiku, darot visu darbu ar rokām. Kad Hitas māte iznēsāja savus bērnus, viņa smagi strādāja
visu grūtniecības laiku, nesaņēma speciālu aprūpi un dzemdēja mājās. Trīs no viņas bērniem nomira. Tagad situācija
ir mainījusies: Hita grūtniecības laikā regulāri devās uz medicīniskajām apskatēm, strādāja mazāk smagu darbu, ēda
veselīgāku pārtiku un dzemdēja slimnīcā, zinot, ka problēmu gadījumā, saņems palīdzību.
1996.gadā Nepālā bija 539 mātes nāves gadījumi uz 1000 dzīvi dzimušiem bērniem. Pēc desmit gadiem šis rādītājs ir
samazinājies uz pusi. Tāds progress ir panākts, jo bagātās valstis sniegušas palīdzību Nepālas valdībai, lai novērstu
faktorus, kas izraisa sieviešu nāvi grūtniecības laikā un dzemdībās. Šie faktori ir veselības aprūpes trūkums (vairāk
nekā 80% Nepālas sieviešu dzemdē mājās, lielākā daļa bez veselības aprūpes darbinieku palīdzības), zināšanu
trūkums par pareizu ēšanu un uzvedību grūtniecības laikā, grūtības nokļūt slimnīcās un poliklīnikās, it īpaši rajonos,
kur nav ceļu.
Bagāto valstu atbalsts palīdz Nepālas valdībai nodrošināt labāku medicīnas aprīkojumu un nepieciešamās zāles, kā arī
atjaunot slimnīcas un poliklīnikas. Tas arī palīdz attīstīt vecmāšu apmācību. Sievietes tiek mudinātas vai nu doties
dzemdēt uz slimnīcu, vai arī vienoties, ka apmācīta vecmāte ierodas pie viņām mājās.
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Dzemdību cena




Katru gadu 500 tūkstoši sieviešu pasaulē mirst no komplikācijām grūtniecības vai dzemdību laikā.
Etiopijā viena no 27 sievietēm mirst no komplikācijām vai slimībām grūtniecības vai dzemdību laikā.
Lielbritānijā šo cēloņu dēļ mirst tikai 1 no 8200 sievietēm.
2000.gadā pasaules līderi nolēma līdz 2015. gadam mainīt šo situāciju un nosprauda Piekto Tūkstošgades
attīstības mērķi „Uzlabot mātes veselību”.

Piektais TAM – 2.nodarbība
Mātes godināšana pasaulē
Mērķis: Palīdzēt skolēniem iegūt zināšanas par to, kā cilvēki dažādās kultūrās godina mātes.
Jums vajadzēs: Materiāla „Mātes godināšana pasaulē” kopijas; Pieeju skolas bibliotēkai vai internetam; Materiālus
prezentācijas veidošanai.

1. Mātes tiek godinātas un Mātes diena tiek svinēta visā pasaulē. Lūdziet skolēnus izlasīt, kā Mātes diena tiek
svinēta pasaulē un veikt tālāku pētījumu par vēl citām valstīm, izmantojot skolas bibliotēku vai internetu.
Lūdziet skolēnus izpētīt kad un kā Mātes diena tiek svinēta Latvijā.
2. Lūdziet skolēnus izveidot prezentāciju par dažādiem veidiem, kā tiek godinātas mātes un svinēta Mātes
diena.
Mātes godināšana pasaulē:
 Mātes diena pašlaik tiek svinēta daudzās pasaules valstīs. Austrālijā, Meksikā, Dānijā, Somijā, Itālijā, Turcijā,
Beļģijā, Krievijā, Ķīnā, Taizemē, Lielbritānijā, Latvijā un citur – katrā valstī ir speciālas svinības, lai godinātu
mātes.
 Senie grieķi svinēja Mātes dienu pavasarī, līdzīgi kā mēs darām Latvijā. Rītausmā viņi ar medus kūkām,
speciāliem dzērieniem un ziediem godināja Rhea – dievu māti.
 Japānas Karaliskā ģimene uzskata, ka tā cēlusies no Omikami Amaterasu – Pasaules mātes.
 Hindu raksti godina Lielo Māti, Kali Ma par rakstības izgudrošanu.
 Amerikas iedzimtās sievietes par viņu spēju dot dzīvību cilvēkiem jau ilgu laiku ir tikušas godinātas ar vārdu
„Nācijas dzīvība”.
 Buda godināja mātes, sakot: „Kā mātes, pat riskējot ar savu dzīvību, mīl un aizstāv savu bērnu, tā cilvēkam
jāattīsta neierobežota mīlestība pret visu pasauli”.
 Mātes diena Anglijā tika izveidota 1600tajos gados. Darbinieki varēja iet mājās apciemot savas ģimenes, nesa
savām mātēm kūkas un saldumus. Katra māte saņēma kūku un mātes deva svētību saviem bērniem.
Avots adaptēts no http://www.mothers.net/
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Sestais TAM – Ierobežot HIV/AIDS,
tuberkulozes un difterijas izplatību, kā arī
citus novēršamus nāves cēloņus
Uzdevums – līdz 2015. gadam apturēt HIV/AIDS izplatību un sākt samazināt HIV/AIDS slimnieku skaitu.
Uzdevums – līdz 2015. gadam apturēt malārijas un citu slimību izplatību un sākts samazināt slimnieku skaitu.
Tādām slimībām kā HIV/AIDS un malārija ir postoša iedarbība uz nabadzīgākajām valstīm. Tās nogalina daudz
cilvēku un līdz ar to palēnina ekonomikas attīstību. 2007. gadā pasaulē bija 40 miljoni HIV/AIDS inficētu cilvēku,
lielākā daļa no tiem Āfrikas valstīs lejpus Sahāras.
Lai apkarotu infekcijas slimības, nepieciešams gan veikt profilaksi, gan nodrošināt pieeju ārstniecībai un zālēm. 9,7
miljoniem cilvēku jaunattīstības valstīs vajadzīga ārstēšana, bet tikai viena trešdaļa to saņem. Tāpat arī zāles un
izglītība ir vitāli svarīgi faktori, lai samazinātu slimību izplatību. Lai aizsargātos no malārijas, nepieciešamas arī tādas
praktiskas lietas kā insektu tīkli un insekticīdi.
Šo izplatīto nāvi nesošo slimību pieauguma samazināšanai līdz 2015. gadam būs izšķiroša loma globālajā cīņā pret
nabadzību.
2005. gadā pasaulē dzīvoja apmēram 15,2 miljoni bērnu, kuriem AIDS bija atņēmis vienu vai abus vecākus, 80 % no
viņiem mitinājās Āfrikas valstīs lejpus Sahāras. Ja bērnam nomirst vecāki, tas viņam nenozīmē tikai psiholoģiskās,
emocionālās un sociālās drošības zaudēšanu. Tas ir arī milzīgs ekonomisks zaudējums, kas uzliek viņam smagu nastu.
Tas arī nozīmē, ka prasmes, kuras parasti tiek nodotas no paaudzes paaudzē, zūd, padarot bērnus vēl vieglāk
ievainojumus. Nabadzība, dzimumnevienlīdzība un medicīniskās aprūpes trūkums Āfrikā noved pie epidēmijām.
Āfrikas valstis lejpus Sahāras dzīvo 64 % no visiem HIV inficētajiem cilvēkiem, bet tikai 3% pasaules veselības
aizsardzības darbinieku prot ārstēt cilvēkus, kam ir HIV un AIDS.
2007. gada beigās 3 miljoniem cilvēku bija pieejamas zāles, lai ārstētos no HIV. Kaut arī tas ir liels sasniegums, tas ir
mazāk nekā vien trešdaļa no 9,7 miljoniem jaunattīstības valstu iedzīvotāju, kuriem vajadzīga ārstēšana.
Katru gadu malārija izraisa vismaz viena miljona cilvēku nāvi. Pasaulē dzīvo vēl 300 – 500 miljoni malārijas slimnieku,
lielākā daļa no tiem – pasaules nabadzīgākajās valstīs.[1]Ir centieni kontrolēt Malārijas izplatību, tomēr šie centieni
vēl ir nepietiekami. Piemēram, Āfrikas valstīs lejpus Sahāras tikai 5% bērnu, kas jaunāki par pieciem gadiem, guļ zem
insektu tīkliem, kas apstrādāti ar insekticīdiem. Kaut gan Vispasaules fonds AIDS, tuberkulozes un malārijas
apkarošanai pēdējā desmitgadē savu palīdzību ir desmitkāršojis, vēl joprojām nepieciešams vairāk līdzekļu, lai
efektīvi pārvarētu šo slimību.
Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:



Kas vajadzīgs, lai mēs būtu veseli. Skolēni domā par to, kas ir nepieciešams labai veselībai un kas notiek, ja šo
lietu nav.
Apburtais loks. Skolēni šķiro un sakārto apgalvojumus, lai parādītu, kā HIV un AIDS ietekmē cilvēkus
nabadzīgākajās valstīs. Viņi domā par to, ko varētu darīt, lai pārrautu apburto loku.
[1] Faktu lapa. Globālais fonds cīņai ar AIDS, Tuberkulozi un malāriju, 2006.
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Sestais TAM – 1.nodarbība
Kas vajadzīgs, lai mēs būtu veseli?
Mērķi: Atklāt pamatlietas, kas mums nepieciešamas, lai saglabātu labu veselību un kā tās ir saistītas.
Izpētīt, kā veselību ietekmē naudas trūkums.
Jums vajadzēs: Ābolu, ūdens pudeli, marli, tualetes papīra rulli un 1Ls monētu. Kasti, kur ielikt šīs lietas.

1. Lūdziet skolēnus, strādājot vai nu individuāli vai grupās, uzrakstīt, kas ir nepieciešams, lai mēs būtu veseli.
Rosiniet viņus domāt par veselīgu ēšanu un paskatīties plašāk uz nepieciešamajām lietām, lai saglabātu
veselību (piemēram, pajumte, drēbes, rūpes utt.).
2. Parādiet skolēniem kasti ar lietām, kas tajā atrodas. Vienu pēc otras izņemiet šīs lietas no kastes un jautājiet,
kāpēc katra no tām ir nepieciešama, lai saglabātu viņu veselību (piemēram, ūdens pudele – tīrs dzeramais
ūdens, ābols – veselīgs ēdiens, marle – veselības aprūpe, 1Ls – nauda, lai samaksātu par ārstēšanos un zālēm,
tualetes papīrs – higiēna utt). Diskutējiet ar klasi par iemesliem, kāpēc katra no šīm lietām ir svarīga.
3. Sadaliet skolēnus grupās pa trīs vai četriem un lūdziet viņiem izstrādāt priekšlikumus, kā šīs veselībai svarīgās
lietas ir savstarpēji saistītas. Piemēram, nepieciešams tīrs ūdens, lai sagatavotu veselīgu pārtiku. Lūdziet
skolēnus uzzīmēt diagrammu ar šīm savstarpējām saitēm (piemērs parādīts zemā redzamajā attēlā).
4. Paskaidrojiet, ka valstīs, kur ir maz ārstu un slimnīcu, slimības, kas sastopamas arī Latvijā un no kurām cilvēki
var izveseļoties, pārsvarā ir nāvējošas. Sniedziet piemēru par HIV un AIDS, kad cilvēki nevar atļauties dārgās
zāles, lai saglabātu dzīvību un ārstētos; par masalām, kuras nevar pārvarēt bērni, kuri jau ir novājināti ar
pārtikas trūkumu un citām slimībām. Informējiet skolēnus par to, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā arī
Latvijā ir situācijas, kad valsts nevar apmaksāt ārstēšanos no HIV/AIDS un cilvēki paši nevar atļauties nopirkt
zāles.
5. Strādājot grupās, skolēniem jādomā par to, kas notiek, ja cilvēkiem nav vai ir ļoti maz vienas vai vairāku
svarīgo lietu, piemēram, naudas vai tīra ūdens. Viņi var parādīt sekas veidojot seku ķēdi, kāda attēlota
zemāk. Lūdziet grupas pēc tam prezentēt savu darbu pārējiem.

Nepietiekami daudz naudas

Nevar nopirkt pārtiku

...

Sestais TAM – 2.nodarbība
Komunikācija par to, kā saglabāt veselību
Mērķis: Attīstīt skolēnu dziļāku izpratni par faktoriem un lietām, kas nepieciešamas labai veselībai un sekām, kuras
rada dažu vai vairāku šo faktoru vai lietu trūkums.
Jums vajadzēs: Materiālus, lai veidotu prezentācijas.
1. Papildinot nodarbību 6.1, lūdziet skolēnus izdomāt veidus, kā pārējiem skolas skolēniem parādīt saistību
starp veselīgu ēdienu pietiekamā daudzumā, tīru ūdeni, higiēnu, ārstēšanos un naudu. Viņi var izveidot
plakātus vai bukletus, veidot video prezentācijas vai mājas lapas, izdomāt spēles, lai šīs lietas skaidrotu.
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Sestais TAM – 3.nodarbība
Apburtais loks
Mērķis: Pētīt saiknes starp nabadzību un HIV/AIDS
Jums vajadzēs: Vai nu lielas līmlapas – vienu katram skolēnam vai arī izgriezti apgalvojumi no materiāla „Apburtā
loka apgalvojumi” katrai skolēnu grupai;

1. Materiālā „Apburtā loka apgalvojumi” ir parādīti 12 soļi, kādi ved pie tā, ka nabadzīgākajās valstīs cilvēki
mirst no AIDS. Lūdziet skolēnus strādāt grupās pa 12. Uzrakstiet apgalvojumus uz līmlapām un uzlīmējiet pa
vienam uz muguras katram skolēnam. Ja grupa ir lielāka par 12 skolēniem, tad vairākiem būs viens un tas
pats apgalvojums. Pārliecinieties, lai skolēni to zina.
(Nodarbības vienkāršākajā variantā sadaliet skolēnus grupās pa trīs vai četriem un lūdziet katru grupu salikt
teikumus uz galda pareizā kārtībā.)
2. Lūdziet katru grupu nostāties pareizā kārtībā.
3. Pēc tam, kad apgalvojumi sakārtoti, diskutējiet klasē par to, cik daudzos posmos nepieciešams pieņemt
morālus lēmumus. Cik daudz ietekmē ekonomiskie un politiskie faktori? Ko darīt, lai pārrautu loku?
Apdomājiet visus faktorus, kas noved pie ar AIDS saistītas nāves.
Adaptēts no „Tēmas Jaunatnei: sākotnējais apkopojums”, Kristians Aids, Kaforda, SCIAF, 2002.

Apburtā loka apgalvojumi


Valdībai ir grūtības samaksāt parādus ārvalstīm



Valdība samazina budžeta naudu veselībai un izglītībai.



Notiek maz izglītojošu kampaņu par HIV un AIDS.



Cilvēki nezina, kā aizsargāt sevi no HIV un AIDS.



Cilvēki iegūst HIV, neaizsargājoties seksa laikā.



Trūkst slimnīcu, lai ārstētu slimniekus un slimnieki nevar atļauties nopirkt zāles, lai palēninātu
slimības gaitu.



Cilvēki saslimst ar AIDS.



Nabadzīgie dzīves apstākļi nozīmē, ka AIDS slimnieki viegli saslimst ar tuberkulozi.



Slimnīcām nav līdzekļu, lai ārstētu tuberkulozi.



Cilvēki mirst.



Valstī ir mazāk strādnieku, kas maksā nodokļus, no kuriem valsts iegūst budžeta līdzekļus.



Valdībai ir mazāk budžeta naudas.
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Sestais TAM – 4.nodarbība
Slimība un diskriminācija
Mērķis: Izpētīt attieksmi pret HIV/AIDS un diskrimināciju.

1. Izlasiet klasei materiālu par N’kosi Džonsonu un izskaidrojiet, kas viņš ir. Lūdziet skolēnus pastāstīt saviem
vārdiem, kā viņi domā, par ko ir šis materiāls.
2. Pajautājiet skolēniem, kā viņi domā, kādos veidos, viņuprāt, tiek diskriminēti cilvēki, kas ir slimi vai ar īpašām
vajadzībām (piemēram, daži cilvēki domā, ka cilvēki ratiņkrēslos nevar būt tik gudri, kā pārējie, cilvēki
ratiņkrēslos nevar tikt iekšā daudzās ēkās utt.).
3. Diskutējiet ar skolēniem, kāpēc, viņuprāt, rodas diskriminācija un kā veidojas diskriminējoša cilvēku
attieksme.
Tālākais darbs
4. Skolēni var meklēt plašākus materiālus par N’kosi Džonsonu un to, kā viņš mainīja cilvēku attieksmi pret HIV/
AIDS. (Meklētājos Nkosi vārds jāraksta bez apostrofa).
Ieteicamā mājas lapa http://myhero.com/myhero/hero.asp?hero=nkosi

N’kosi Džonsons
N’kosi ir zēns no Dienvidāfrikas, kurš inficējies ar HIV jau mātes grūtniecības laikā. Tā kā māte nomira un nevarēja par
viņu rūpēties, N’kosi adoptēja AIDS centra brīvprātīgais darbinieks. Kad N’kosi vajadzēja sākt skolas gaitas, daļai
vecāku bija aizspriedumi un bailes, viņi iebilda pret to, ka N’kosi iet skolā, kurā mācās viņu bērni. N’kosi un viņa
audžumāte Gaila Džonsone cīnījās pret šo diskrimināciju ar mediju palīdzību. Viņi radīja rakstu vētru medijos. 2000.
gada jūlijā, 11 gadu vecumā, N’kosi uzstājās 10000 delegātu priekšā 13. Starptautiskās AIDS konferences atklāšanas
ceremonijā Durbanā. N’kosi nomira 12 gadu vecumā, viņš ir līdz šim visilgāk izdzīvojušais kopš dzimšanas HIV
inficētais bērns Dienvidāfrikas Republikā.
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Septītais TAM – Nodrošināt
vides ilgtspēju

Uzdevums – Iekļaut ilgtspējīgas attīstības principus valdības politikās un programmās un novērst dabas resursu
samazināšanos.
Uzdevums – Līdz 2015. gadam uz pusi samazināt to cilvēku skaitu, kam nav pieejams tīrs dzeramais ūdens.
Uzdevums – līdz 2020. gadam veikt nozīmīgus uzlabojumus vismaz 100 miljonu graustu rajonu iemītnieku dzīvē.
Mūsu vide šobrīd ir apdraudēta vairāk, nekā jebkad agrāk. Cilvēku aktivitātes, kas saistītas ar tehnoloģiju attīstību un
transportu nozīmē, ka meži pazūd, zivis un zvēri izmirst un piesārņojums palielinās. Nekontrolēta dabas resursu
izmantošana ietekmē mūs visus, tomēr nabadzīgie cilvēki ir mazāk spējīgi sevi no šīs ietekmes aizsargāt.
Dažkārt ir jāizdara grūta izvēle starp ekonomisko izaugsmi un tīru vidi – izvēle, kura mums jāizdara nākamo paaudžu
dēļ. Straujas attīstības valstis, tādas kā Indija un Ķīna, parasti ir arī lielākās piesārņotājas. Tomēr, ja labklājība tiek
iegūta uz izpostītas vides rēķina, mēs īstenībā sagraujam savu vienīgo bagātības avotu. Pasaules valstīm jārisina šī
problēma kopā.
Steidzami jāuzlabo arī graustu rajonos dzīvojošo cilvēku apkārtējā vide. Pašlaik viena trešdaļa pasaules iedzīvotāju
dzīvo graustu rajonos un būdu pilsētās. Daudzu jaunattīstības valstu lielpilsētās ļoti strauji aug iedzīvotāju skaits, bet
pilsētām nav līdzekļu veidot šiem cilvēkiem mitekļus. Šo valstu valdībām ir jādara vairāk, lai nodrošinātu graustu
rajonu iedzīvotājus ar ūdeni un kanalizāciju, bet šīm valdībām vajadzīga arī starptautiskā palīdzība, lai to darītu
sekmīgi.
Labāka vide ir iespējama mums visiem. Lai to sasniegtu, mums jāpanāk, lai pasaules līderi pilda savus solījumus.
Kamēr pasaules cilvēku mazākums priecājas par nedzirdētu materiālo bagātību, daudziem citiem vēl joprojām trūkst
dzīvei nepieciešamo pamatlietu. Vairāk nekā vienam miljardam cilvēku nav pieejams tīrs dzeramais ūdens [1] un
apmēram 2,5 miljardiem cilvēku nav elementārās sanitārijas, tādas kā tualetes un kanalizācijas.[2]

Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:




Haiti gadījuma izpēte. Informācija par Portoprensas pilsētu Haiti, kur cilvēki ir spiesti dzīvot graustu rajona
apstākļos.
Patiesība par graustu rajoniem. Skolēni izveido viktorīnu par graustu rajoniem, pēc tam domā, kā šo
problēmu var atrisināt.
Labākā iespējamā nākotne. Skolēni zīmē diagrammas, lai parādītu, kāda būs nākotne, ja mēs neko nedarīsim,
lai saglabātu vidi.

[1] Sabiedrības interesēs. Oxfam International, 2006.
[2] ANO Tūkstošgades kampaņa, skat. internetā www.millenniumcampaign.org
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Septītais TAM – 1.nodarbība
Kas notiek Portoprensā?
Mērķis: Rosināt skolēnus iejusties jaunattīstības valstu graustu rajonu iedzīvotāju dzīves apstākļos.
Jums vajadzēs: Pie sienas piestiprinātu 7. plakātu; Līmlapiņas.
1. Lūdziet skolēnus apskatīt plakātu un diskutēt par to, ko viņi tur redz. Lūdziet skolēnus iedomāties, kādas
skaņas viņi varētu šādā vietā dzirdēt un kādas smakas saost.
2. Izskaidrojiet skolēniem, ka graustu rajoni ir vietas, kur cilvēki bieži ir spiesti dzīvot, un kur viņiem nav
elektrības, ūdensvada un kanalizācijas.
3. Lūdziet skolēnus, strādājot grupās pa trīs vai četriem, uzrakstīt uz līmlapiņām, ko šāda graustu rajona
iedzīvotāji varētu domāt vai teikt. Diskutējiet par grupu idejām klasē un pielīmējiet līmlapiņas ar
uzrakstītajām domām vai tekstu uz plakāta. Apspriediet vārdus, kurus skolēni lietojuši, lai aprakstītu
iedzīvotāju domāto un sacīto.
4. Lūdziet skolēnus, strādājot grupās vai individuāli, uzrakstīt dzejoli par šo plakātu.

Septītais TAM – 2.nodarbība
Kas notiek ar mūsu atkritumiem?
Mērķi: Rosināt skolēnus domāt par atkritumu savākšanu un iznīcināšanu Latvijā; Palīdzēt skolēniem pārdomāt
atkritumu daudzuma palielināšanās problēmu.
1. Uzdodiet skolēniem jautājumu: „Kas ir atkritumi?” Kas veido atkritumus, kurus viņi mājās sviež projām?
2. Uzdodiet skolēniem jautājumu, kā viņu mājas atkritumi tiek aizvākti. Vai viņi zina, uz kurieni tie tiek vesti?
Izskaidrojiet skolēniem, ka atkritumus parasti ar speciālu atkritumu mašīnu aizved uz atkritumu izgāztuvi un
izgāž lielā laukā vai lielā bedrē, piemēram, pamestā karjerā.
3. Pārrunājiet dažādas ar atkritumiem saistītas tēmas. Vai valstī/pasaulē ir pietiekami daudz vietas visiem mūsu
atkritumiem? Kas mums jādara, lai samazinātu mūsu radīto atkritumu daudzumu? Vai kaut kas tiek
pārstrādāts un lietots vairākkārt? Kas tieši? Kas organizē atkritumu pārstrādi? Lūdziet skolēnus padomāt par
alternatīviem veidiem, kā tikt galā ar atkritumiem, piemēram, atkritumu pārstrādi, kompostēšanu, enerģijas
ražošanu, dedzinot atkritumus. Vai skolēni pārstrādā kādus atkritumus savās mājās? Vai viņi var samazināt
atkritumus citos veidos, piemēram, pērkot mazāk lietu vai salabojot vecās lietas nevis pērkot jaunas?
4. Lūdziet skolēnus vienu nedēļu mājās krāt jebkuru iepakojumu, kas nāk līdzi lietām. Savāciet šos iepakojumus
klasē pēc nedēļas. Kā mēs varam lietot mazāk iepakojuma? Ko skola dara ar atkritumiem? Lūdziet skolēnus
nofotografēt un parādīt citiem, kuras vietas viņu mājas vai skolas apkārtnē ir jāsakopj?
Turpmākais darbs
5. Skolēni var veidot prezentācijas ar fotogrāfijām un tekstiem par nepieciešamo uzkopšanu un labiekārtošanu,
kuru viņi gribētu veikt savā apkārtnē. Jūs varat arī rosināt klasi izvirzīt vides sakopšanas jautājumus skolas
padomei. Viņi var, piemēram, ieteikt pie skolas izvietot konteinerus atkritumu (papīra, plastmasas, stikla,
skārda) šķirošanai.
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Septītais TAM – 3.nodarbība
Patiesība par graustu rajoniem
Mērķis: Izskaidrot skolēniem, kāda ir dzīve graustu rajonos.
Jums vajadzēs: Materiāla „Patiesība par graustu rajoniem” kopiju katram skolēnam.
Kas ir graustu rajons?
Graustu mājsaimniecības ANO Iedzīvotāju apmetņu programmā ir definētas kā mājsaimniecības, kurās nav
atbilstošas ūdens apgādes, sanitāro telpu, pietiekamas dzīves telpas(tās ir pārblīvētas ar cilvēkiem), atbilstošas
infrastruktūras un īpašuma aizsardzības.
1. Lūdziet skolēnus izpildīt materiāla „Patiesība par graustu rajoniem” viktorīnu, pierakstot, vai apgalvojums ir
patiess vai nepatiess. Pēc tam lūdziet pāros diskutēt par atbildēm. Vai ir kas tāds, kas viņus pārsteidzis?
Atbildes uz viktorīnas jautājumiem: 1.2. – patiesi. Nairobi atrodas vieni no lielākajiem un visblīvāk apdzīvotajiem
graustu rajoniem pasaulē. 3.,4.,5.,6.,- patiesi, 7.- nepatiess, 8. – patiess. Parasti viņiem nav īpašumtiesību un viņu
īpašumi nav nekā aizsargāti.
2. Pārrunājiet ar klasi tālāk minēto faktoru sarakstu un lūdziet viņiem padomāt, kā katrs no tiem var risināt
graustu rajonu problēmu:
 Ceļu, transporta un lauku rajonu dzīves līmeņa uzlabojumi;
 Dzeramā ūdens, kanalizācijas un citu pakalpojumu ieviešana graustu rajonos;
 Stabila valdība;
 Iespēja nabadzīgiem cilvēkiem saņemt kredītu;
 Graustu rajonu iedzīvotāju tiesību ievērošana;
 Bezmaksas pamatizglītība.

Patiesība par graustu rajoniem
Lietojot zemāk minētās interneta lapas un to, ko jūs zināt par Portoprensu (pilsētu, kas attēlota plakātā), ierakstiet
pretī apgalvojumam, vai tas ir patiess vai nepatiess.
www.dfid.gov.uk.mdg/slumdwellwersfactsheet.asp
www.citymayors.com/report/slums.html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daudzās graustu rajona mājās Bangkokā ir krāsainais televizors.
60% Nairobi iedzīvotāju dzīvo graustu rajonos.
Apmēram 41% Kalkutas ģimeņu dzīvo graustu rajonos vairāk nekā 30 gadus.
Apmēram 550 miljoni cilvēku Āzijā dzīvo graustu rajonos.
Graustu rajoni ir vieta, kur nav pieejami cilvēkiem nepieciešamie pakalpojumi (ūdens, elektrība u.c.)
Vismaz 900 miljoni cilvēku pasaulē dzīvo graustu rajonos.
Graustu rajoni ir pagaidu dzīves vieta.
Cilvēkiem, kas dzīvo graustu rajonos, bieži draud izlikšana vai padzīšana no mājokļa.

Statistika no Graustu rajonu izaicinājums: Globālais ziņojums par Iedzīvotāju apmetnēm, ANO Iedzīvotāju apmetņu
programma, 2003.
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Septītais TAM – 4.nodarbība
Labākā iespējamā nākotne
Mērķi: Pētīt globālās sasilšanas un ilgtspējīgas attīstības tēmas; Rosināt skolēnus domāt par to, kādu nākotni viņi
vēlētos redzēt.
Jums vajadzēs: Avīžu rakstus par klimata pārmaiņām vai piekļuvi internetam vai skolas bibliotēkai.
Piezīme: Jums vajadzēs vairākas dienas pirms šīs nodarbības lūgt skolēnus savākt avīžu rakstus par klimata
pārmaiņām. Viņi var arī meklēt rakstus internetā. Labi avoti ir arī laikrakstu mājas lapas un ziņu portāli.

1. Lietojot rakstus kā izejas punktu, izstrādājiet galvenos jautājumus debatēm par klimata pārmaiņām. Sadaliet
skolēnus grupās un lūdziet katru grupu meklēt atbildes uz dažiem no šiem jautājumiem, lietojot internetu un
grāmatas.
2. Lūdziet skolēnus izklāstīt savu pētījumu rezultātus klasei un tad domājiet par šādām tēmām:
 Kas ir veicinājis pašreizējo situāciju?
 Kāda varētu būt iespējamā pasaules nākotne pēc desmit, divdesmit, trīsdesmit gadiem, ja mēs neko
nedarīsim, lai mainītu situāciju.
3. Lūdziet grupas izstrādāt vīziju, kādu viņi gribētu redzēt pasauli pēc desmit, divdesmit, trīsdesmit gadiem. Viņi
var uzrakstīt savas domas, vienā laukumā aprakstot, kāda būtu „Iespējamā nākotne”, otrā – „Labākā
iespējamā nākotne”.
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Astotais TAM – Palīdzēt cilvēkiem mazāk
attīstītajās valstīs (attīstības sadarbība)
Uzdevums – turpināt attīstīt uz likumiem balstītu, nediskriminējošu, paredzamu, atvērtu tirdzniecības un finanšu
sistēmu
Uzdevums – nodrošināt lielāku attīstības sadarbības palīdzību citām valstīm nabadzības samazināšanai
Uzdevums – atrisināt jaunattīstības valstu parādu problēmas.
Astotais mērķis ir ļoti svarīgs, jo tas papildina pārējos septiņus. Kaut gan lielākā uzmanība vērsta uz to, lai
jaunattīstības valstis virzītu savu attīstību un īstenotu savu politiku pārējo septiņu mērķu sasniegšanai, astotais
mērķis koncentrējas uz pasaules sabiedrības atbalstu šajā ceļā uz attīstību.
Pasaules tirdzniecības sistēma pašlaik ir ļoti netaisnīga un neobjektīva pret jaunattīstības valstīm. Ja noteikumi būtu
taisnīgi, tirdzniecība varētu nest šīm valstīm labklājību.
Astotais mērķis arī runā par lielāku un labāku palīdzību. Palīdzībai jābūt virzītai uz nabadzības novēršanu, un tā
jāsniedz vairākus gadus pēc kārtas, lai saņēmējas valstis var izveidot precīzus plānus.
Cits veids, kā bagātākās valstis var palīdzēt, ir dzēšot jaunattīstības valstu parādus. Tas ir kaut kas tāds, ko bagātās
valstis var viegli atļauties. Turklāt tām jāatzīst sava loma parādu radīšanā – daudzreiz naudas aizdošana bijusi
negodīga, bieži tā aizdota diktatoriem.
Ja bagātās valstis piešķirs lielāku finansiālo atbalstu, reformēs tirdzniecību un dzēsīs parādus, vēl joprojām ir
iespējams, ka pasaule sasniegs Tūkstošgades attīstības mērķus 2015. gadā.
Pasaules tirdzniecības sistēma pašlaik ir ļoti netaisnīga. Tā ļauj bagātākajām valstīm aizsargāt sevi daudzos veidos,
piemēram, dodot šo valstu lauksaimniekiem subsīdijas. Tas nozīmē, ka subsidētā ražošana būs lētāka nekā valstīs,
kur lauksaimniekiem subsīdijas netiek piešķirtas, un līdz ar to viņu produkcijas pašizmaksa būs lielāka un to būs
grūtāk pārdot.
Astotais mērķis arī runā par bagāto valstu pienākumu sniegt lielāku un labāku palīdzību. Kaut gan nauda vien
nepalīdzēs nabadzīgajām valstīm uzvarēt nabadzību un nevienlīdzību vai sekmēt dzimumlīdztiesību, tā ir
nepieciešama, lai panāktu uzlabojumus. Tomēr finansiālais atbalsts līdz šim arvien samazinājies – 2007. gadā bagātās
valstis sniedza palīdzību citām tikai 0,28 % apmērā no saviem ienākumiem. Tas ir mazāk nekā 1993. gadā. 104
miljardi dolāri, kas izdoti jaunattīstības valstu atbalstam, ir mazāk nekā 10 % no pasaules izdevumiem militārajām
vajadzībām.[1] Ja visas bagātās valstis būtu pildījušas savu doto solījumu piešķirt 0,7 % no saviem ienākumiem,
finansiālais atbalsts 2008. gadā būtu 240 miljardi dolāru. Bagātajām valstīm arī vairāk jāpalīdz tieši jaunattīstības
valstu valdībām, lai tās spēj padarīt savu valsti efektīvu, aizstāvēt savu pilsoņu tiesības un nodrošināt viņus ar
nepieciešamajiem pakalpojumiem, tādiem, kā veselības aprūpe un izglītība. Palīdzībai jābūt ilglaicīgai un plānotai.
Ar šo mērķi saistītās nodarbības ietver:



Taisnīga ienākumu sadale. Lomu spēle par to, kā tiek sadalīti no banānu pārdošanas iegūtie ienākumi.
Vai nabadzīgajām valstīm jāatmaksā parādi? Skolēni pēta tēmu par parādiem un to atmaksāšanu, kā arī
domā par savu atbildību.
[1] SIPRI militāro izdevumu datu bāze.
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Astotais TAM – 1.nodarbība
Taisnīga ienākumu sadale?
Mērķis: Palīdzēt skolēniem izprast „kurš saņem ko” starptautiskajā tirdzniecībā un attīstīt viņu pētniecības iemaņas.
Jums vajadzēs: Ienākumu sadales kāršu kopijas; Divus lielus banāna zīmējumus. Vienam jābūt sadalītam sekcijās
saskaņā ar ienākumiem, kurus gūst dažādas cilvēku grupas, kā tas ir parādīts zemāk, otram – tīram, bez sadalījuma.

1. Sadaliet klasi piecās grupās. Katra grupa uzņemsies vienu lomu. Iedodiet katras grupas skolēniem vienas
lomas kārtis.
2. Piekariet pie sienas banāna zīmējumu bez sadalījuma un pasakiet klasei, ka banāns maksā 30 santīmus.
3. Lūdziet katrai grupai izlemt, cik lielu daļu no naudas, kas iegūta, pārdodot banānu, viņi vēlas saņemt. Viņiem
jāizlemj, cik lielu darba daļu viņu grupa ieguldījusi, un kādi izdevumi viņiem bijuši.
4. Pēc piecām minūtēm lūdziet katru grupu prezentēt savu lēmumu. Uzrakstiet katrai grupai vajadzīgās naudas
daudzumu uz banāna.
5. Ja kopējā summa pārsniedz 30 santīmus, aiciniet skolēnus diskutēt starp grupām un vienoties par ienākumu
sadali.
6. Tad parādiet skolēniem banānu ar īsto ienākumu sadali un salīdziniet to ar skolēnu izstrādāto.
7. Diskutējiet par šādiem jautājumiem:

 Kurš saņem ko?
 Kā jūtas audzētāji?
 Kāds sadalījums būtu taisnīgāks?
 Kā audzētāji varētu iegūt lielāku daļu no ienākumiem?

No banānu pārdošanas iegūto ienākumu sadale (pieņemot, ka 1 banāna cena ir 30 santīmi)
Audzētājs – 3 santīmi
Pretvēja salu banānu attīstības firma – 3 santīmi
Vairumtirgotājs – 6 santīmi
Kuģniecības, importa un iepakošanas firma – 9 santīmi
Mazumtirgotājs(veikals) – 9 santīmi
Šī nodarbība ir adaptēta no Go Bananas, Oxfam, 2004.
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Ienākumu sadales nodarbības kārtis
Audzētājs
Tev pieder neliels banānu audzēšanas uzņēmums. Pēc iestādīšanas nepieciešami 9 mēneši, lai banānu ķekari
nogatavotos un tos varētu novākt. Šajā laikā tev jārūpējas, lai augus un augļus neizposta laika apstākļi un kaitēkļi. Lai
to panāktu, ķekari jāapsedz ar plēves gabaliem, kuri tev jānopērk. Jāmaksā arī par mēslošanu un pesticīdiem (kaitēkļu
apkarošanas līdzekļi). Kad banāni ir gatavi novākšanai, tev tie jānogriež ar lielu mačeti (plats nazis) un jāiepako
kastēs. Tad tev savā pikapā tie jāved uz ostu.

Pretvēja salu banānu attīstības firma
Jūs esat jauna firma, no kuras puse pieder četrām Pretvēja salu valdībām un puse – salu banānu audzētāju
asociācijām. Jūs esat svarīga saikne starp fermeriem un ārpasauli. Jūs pūlaties, lai iegūtu pēc iespējas labāku cenu par
fermeru banāniem un maksātu iespējami mazāku samaksu kuģniecības firmai. Jūs pērkat pesticīdus, mēslojumu,
kastes un polietilēna plēvi vairumā, tad fermeri to visu var nopirkt no jums. Jūs sniedzat fermeriem padomus par
banānu audzēšanu un varat palīdzēt vienoties par apdrošināšanu.
P.S. Pretvēja salas(Windward Islands) ir salu grupa Karību jūras dienvidos, kas ietilpst Franču Polinēzijas salās.

Kuģniecības, importa un iepakošanas firma
Tava firma transportē banānu kastes ar kuģiem, uz kuriem ir saldētavas. Ceļojums no Karību jūras līdz Lielbritānijai
ilgst 6 dienas. Kad banāni nokļūst Lielbritānijā, tu organizē transportu, apdrošināšanu, izpildi muitas procedūras,
samaksā nodokļus, lai varētu ievest produkciju valstī. Pēc tam banānus nogatavina un iepako tavā fabrikā. Banāni
jānogatavina apmēram nedēļu īpašās istabās ar nemainīgu temperatūru. Tad tos šķiro pēc izmēriem. Dažus nosver
un uzliek tiem cenu, lai uzreiz pārdotu lielveikalos. Pārējie tiek atkal iepakoti kastēs un sūtīti vairumtirgotājam,
piemēram Latvijai.

Vairumtirgotājs
Tu saņem kastes ar nogatavinātiem banāniem no kuģniecības, importa un iepakošanas firmas un pārdod tos augļu
veikaliem, tirgus stendiem un lielveikaliem.

Mazumtirgotājs
Tu pārdod nogatavinātos banānus savā veikalā vai tirgus stendā. Tev tie jāpārdod ātri, pirms tie ir pārgatavojušies un
kļuvuši brūni.
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Astotais TAM – 2.nodarbība
Vai finansiālais atbalsts palīdz?
Mērķis: Rosināt skolēnus domāt par finansiālo atbalstu(naudas piešķiršanu), kuru bagātākās valstis sniedz
nabadzīgākām valstīm
Jums vajadzēs: Materiālā „Finansiālais atbalsts – daži fakti” minētos datus.
Piezīme: Šī nodarbība ir kā īss ievads tēmā par finansiālo atbalstu.
1. Jautājiet skolēniem, vai viņi zina, kas ir finansiālais atbalsts. Izskaidrojiet, ka tā ir nauda, kuru bagātākās
valstis piešķir nabadzīgākām valstīm, lai palīdzētu šo valstu cilvēkiem.
2. Izlasiet materiālu „Finansiālais atbalsts – daži fakti” skolēniem un uzziniet viņu reakciju uz šiem faktiem. Par
dažiem faktiem viņi varētu būt pārsteigti. Pastāstiet viņiem, ka finanšu palīdzības palielināšana ir ļoti svarīga,
lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus. Atgādiniet viņiem, ka pasaules līderi jau ir apņēmušies sasniegt
šos mērķus.
3. Diskutējiet par tiem punktiem, kas šajā materiālā rada jautājumus. Vai vienmēr jāsniedz tieši finansiāla
palīdzība? Kāda vēl palīdzība iespējama? Izskaidrojiet skolēniem, ko nozīmē attīstības sadarbība. Kādu
palīdzību Latvija sniedz nabadzīgākām valstīm? Lai noskaidrotu šos faktus un alternatīvus viedokļus, skolēni
var meklēt informāciju internetā: www.am.gov.lv/lv/Attistibas-sadarbiba/, www.lapas.lv, http://www.un.lv/,
www.dfid.gov.uk (Lielbritānijas Internacionālās attīstības departaments), http://news.bbc.co.uk

Astotais TAM – 3.nodarbība
Vai nabadzīgajām valstīm jāatmaksā savi parādi?
Mērķi: Palīdzēt skolēniem saprast, ko nozīmē nabadzīgo valstu parādi un kādas sekas tie rada. Palīdzēt skolēniem
spriest par atbrīvošanu no parādiem.
Jums vajadzēs: Materiāla „Nabadzīgās valstis un to parādi” kopijas
1. Īstenojiet klasē ātru „prāta vētru” par parādiem. Uzrakstiet vārdu „parāds” uz tāfeles un pēc tam pierakstiet
klāt vārdus, kurus skolēni asociē ar vārdu „parāds”. Ja parādās kādi nepareizi priekšstati, izskaidrojiet, kāpēc
tie ir nepareizi. Izskaidrojiet, kas ir parāds. Pārbaudiet, vai visi saprot, ko nozīmē jēdziens „parāds” un
„parāda atmaksa”.
2. Diskutējiet par to, kāpēc cilvēki aizņemas naudu. Vai tas ir tādēļ, ka viņi vienkārši neplāno savas finanses
pietiekami uzmanīgi? Vai tas attiecas uz ikvienu, kas aizņemas naudu? Izskaidrojiet skolēniem, ka daudzi
cilvēki aizņemas naudu tāpēc, ka ir nabagi. Viņiem nepieciešama nauda, lai nopirktu pašas nepieciešamākās
lietas.
3. Izdaliet skolēniem materiāla „Nabadzīgās valstis un to parādi” kopijas. Izlasiet šo materiālu klasē, tad lūdziet
skolēnus grupās diskutēt un izdomāt atbildes uz šādiem jautājumiem:
 Kas notiks, ja nabadzīgajām valstīm nebūs jāatmaksā savi parādi? (Tām būs vairāk naudas, lai sniegtu
saviem iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, uzceltu slimnīcas un skolas).
 Vai ir taisnīgi prasīt, lai nabadzīgās valstis atmaksā parādus daudz bagātākajām valstīm? (Skolēni var
teikt, ka tas ir taisnīgi, jo šīs valstis naudu ir aizņēmušās. Tomēr tās valstis ir daudz nabadzīgākas un
viņu valdībām vajadzīga nauda, lai palīdzētu saviem cilvēkiem. Bez tam – vai tas ir taisnīgi, ka daži
cilvēki ir tik nabadzīgi, kamēr citi ir pārtikuši?)
4. Vecākie skolēni var veikt tālākos pētījumus par šo tēmu un tad uzrakstīt īsu aprakstu, diskutējot par parādu
atmaksu. Piemēram, arī Latvija 2009.gadā aizņemas naudu no citām valstīm un starptautiskajām
organizācijām, par šo naudu jāmaksā kredīta procenti un tā būs jāatdod. Skolēni var izpētīt preses materiālus
par to, cik daudz un kādas organizācijas aizdod Latvijai naudu, kad tā būs jāatdod, cik daudz naudas būs
jāpiemaksā procentos.
Jaunākie skolēni var izrakstīt vienu vai divus faktus no materiāla „Parādi un nabadzība” un ilustrēt tos.
Ieteicamā interneta saite: www.jubileedebtcampaign.org
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Finansiālais atbalsts – daži fakti
 1970. gadā apmēram 20 pasaules bagātākās valstis Apvienoto Nāciju Organizācijā apņēmās 0,7 % no
nacionālajiem ienākumiem piešķirt kā finansiālo atbalstu nabadzīgākām valstīm. Tikai nedaudzas to dara.
Norvēģija piešķir 0,925, ASV – 0,16%, Lielbritānija – 0,36%. Līdz 2003.gadam arī Latvija saņēma šāda veida
atbalstu. Kopš iestāšanās ES Latvija ir atzīta par valsti, kura ir pietiekami bagāta, lai palīdzētu citām, par sevi
nabadzīgākām valstīm.
 Bagātāko valstu palīdzības apjoms, salīdzinot ar to ienākumiem, šobrīd ir tikai puse no apjoma, kuru tās
sniedza 1960. gados.
 Bagātākajām valstīm jāsniedz daudz lielāks finansiālais atbalsts, lai 2015.gadā sasniegtu Tūkstošgades
attīstības mērķus.
 Finansiālā palīdzība palīdz sasniegt attīstību Ja nebūtu palīdzības, kuru ASV pēc 2. Pasaules kara sniedza
Eiropai, dažas attīstītas valstis Eiropā nevarētu priecāties par tik augstu dzīves līmeni, kā pašlaik.
 Finansiālā palīdzība palīdzēja izskaust pasaulē bakas (nāvējoša infekcijas slimība).
 2007. gadā bagātās valstis patērēja dzeramajam ūdenim pudelēs 3 reizes vairāk naudas (58 miljardus dolāru)
nekā sniedza palīdzību Āfrikai (18 miljardi dolāru).

Nabadzīgās valstis un to parādi
Nabadzīgās valstis ir parādā naudu bagātajām valstīm un starptautiskajām organizācijām. Tās izlieto lielāko daļu no
saviem ienākumiem, lai atmaksātu parādus, tādēļ nevar piešķirt pietiekami daudz naudas skolām, slimnīcām un
citiem cilvēkiem nepieciešamiem pakalpojumiem.
Parādi un nabadzība
 Daži cilvēki ir ļoti nabadzīgi. 1,2 miljardi cilvēku pasaulē iztiek ar mazāk nekā 50 santīmiem dienā.
 Lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus, par veselību, izglītību, ūdeni un higiēnu būtu jāizdod vēl 47
miljardi dolāru gadā. Tie ir tikai 9% no naudas, kuru jaunattīstības valstis maksā, lai segtu savus parādus.
 Piemēram, Bangladeša vēl joprojām maksā 2 miljonus dolāru dienā, lai atmaksātu parādus bagātajām
valstīm. Nepāla patērē 7 reizes vairāk naudas parādu atmaksai nekā izglītībai. Nepālā caurmērā ir viens
skolotājs uz 180 bērniem.
 Atbrīvošana no parādiem palīdz. Kopš Zambijas parādi 2005. gadā tika dzēsti, tās valdība ir ieviesusi
bezmaksas medicīnu, atceļot maksu, kas agrāk miljoniem cilvēku neļāva saņemt nepieciešamo palīdzību.
 Vai ir godīgi prasīt nabadzīgajām valstīm atmaksāt parādus?
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