Konference

“Attīstības sadarbība: no personīgās pieredzes uz globālo paradigmu”
29.01.2014., Arhitektu nams, Torņa iela 11, Rīga
Mērķis: Balstoties uz dalībnieku personīgajām pieredzēm un viedokļiem, diskutēt par aktuālajiem attīstības sadarbības jautājumiem un izstrādāt
stratēģiskus priekšlikumus visu iesaistīto pušu (nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu, augstskolu, pašvaldību, valsts pārvaldes, privātā sektora,
indivīdu un citu) sadarbībai attīstības jomā.
Dalībnieki: jebkurš interesents, iepriekš reģistrējoties līdz 26.01.2013. Reģistrācija notiek, nosūtot vārdu, uzvārdu, organizāciju (ja ir), e-pastu uz
info@lapas.lv. Ierobežotā dalībieku skaita dēļ LAPAS var slēgt reģistrēšanos pirms norādītā datuma, neatliec uz pēdējo brīdi!
9:00 –
9:30
9:30 –
9:50

Reģistrēšanās, kafija
Konferences atklāšana
Viktors Makarovs, Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs
Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore

9:50 –
10:40

1.stāsts “Personiskais stāsts par attīstības sadarbību”
Eva Ikstena-Strapcāne
“Savulaik pati, 90-tajos esmu saņēmusi humānās paciņas no Zviedrijas un
atbalstu muzikālās izglītības apgūšanai. Vienubrīd, pavisam nejauši attapos, ka
nu arī pati varu dot tiem, kuriem nepieciešams atbalsts. Mans personiskais
stāsts par ekofeminisma studijām, palīdzību meitenei Gvatemalā un gadu
Indonēzijas ciematiņā.”

12:30 –
13:30
13:30 –
16:00

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Pusdienas
Darbs grupās
Darba grupu mērķis ir sniegt ieskatu aktuālajās attīstības
sadarbības diskusijās un kopā ar dalībniekiem sagatavot
priekšlikumus attīstības sadarbības politikas efektīvākai
ieviešanai.
1.grupa: Attīstības paradigmu maiņa personīgajos stāstos un
attīstības sadarbībā
Līdz ar izmaiņām pasaules uzskatos un to atspoguļojumā mūsu
katra dzīvē, mainās arī attīstības paradigmas. Jaunā attīstības
paradigma, kas ir virzīta uz līdztiesību un ilgtspējīgu labklājību
cilvēku un dabas vidē, lielā mērā noteiks attīstības sadarbības
turpmāko pieredzi visā pasaulē.
Piedaloties darba grupā, pilnveidosim savu izpratni par
dažādiem attīstības veidiem, atklāsim un modelēsim personiskos
uzskatus par attīstības paradigmām dažādos kontekstos, kā arī
identificēsim jauno attīstības paradigmu attīstības sadarbības
jomā.
Darba grupu vada PhD Inga Belousa, Latvijas Augstskolu
pedagogu sadarbības asociācija
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10:40
–
11:30

2.stāsts ''Uzbekistāna - valsts, kur novērtēt brīvību'' Elvita Ruka
''Vidusāzijas pērle tūristiem kļūst par nervu pārbaudījumu uzreiz, kad novirzies
no glamūrās takas. Šī ir valsts, kur varai pretī neviens nerunā. Drošības pēc ir
labāk nerunāt un nedomāt vispār, bet austrumnieciskā padevībā pieņemt
valdnieka gribu.''

2.grupa Aktivitātes Centrālāzijā – mācām vai mācāmies?
•

•

•

Sieviešu tiesību kultūra Uzbekistānā. Pretrunas un
izaicinājumi Iluta Lāce, biedrības Resursu centrs
sievietēm "MARTA'' vadītāja
Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar
Latvijas Republikas krimināltiesību un kriminālsodu
izpildes sistēmu Ilona Kronberga, Sabiedriskās politikas
centra PROVIDUS pētniece
M.Golubevas pētījuma “Latvijas attīstības sadarbība
Dienvidkaukāzā un Centrālāzijā: kapacitātes celšana
valsts pārvaldē un pilsoniskaja sabiedrībā”
rekomendācijas

Diskusiju vada Inese Vaivare, LAPAS direktore
11:30
–
12:30

3.stāsts “Afganistānas "glāze" pēc 2015.gada” Žaneta Ozoliņa
„…karš. Vai pareizāk kari. Nevis viens, divi, bet daudzi, lieli un mazi, taisnīgi
un netaisnīgi, kari, kas maina vietām varoņu un naidnieku kastas, katrs jauns
varonis palielina nostaļģiju pēc vecā naidnieka.”
Hāleds Hoseinī	
  

	
  

	
  

3.grupa Cilvēkdrošība kopienās –no fiziskās drošības uz
attīstību, NVO loma.
Cilvēkdrošības koncepts no fiziskās drošības konfliktu zonās ir
attīstījies un aptver arī citus drošības aspektus, piemēram,
veselību, ekonomisko un sociālo drošību un citas. Ko var darīt
pašvaldība un ko indivīds, lai paaugstinātu drošību kopienu
līmenī? Kāda ir pašas kopienas un NVO loma?
Darba grupa ir pirmais tests LAPAS rokasgrāmatai par
cilvēkdrošību kopienās.
Resursu personas:
Iveta	
  Reinholde, LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas
zinātnes nodaļas vadītāja, asociētā profesore
Līga Rudzīte, sociālantropoloģe

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Kopējas stratēģijas vadlīnijas – darba grupu rezultāti, secinājumi, rekomendācijas sadarbībai un attīstībai
Konferences noslēgums, kafija
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