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Redaktora sleja
Šis žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numurs ir veltīts attīstības sadarbības tēmai, kuras nozīme ievērojami pieaugs 2015. gadā gan
Latvijā, gan visā Eiropas Savienībā (ES) kopumā. Latvijā attīstības sadarbības
politika ienāca līdz ar dalību ES, un līdz pat ekonomiskajai krīzei tās nozīme
Latvijas ārpolitikā pakāpeniski palielinājās. Tika izstrādāti politikas dokumenti, tika definētas prioritārās palīdzības saņēmējvalstis un tika organizēti
projektu konkursi. Attīstības sadarbība kā palīdzības sniegšana valstīm, kas
ir ievērojami trūcīgākas par Latviju, nonāca gan valdības, gan nevalstisko
organizāciju (NVO), gan akadēmiskā sektora un pētniecisko institūtu redzeslokā. Diemžēl 2009. gadā ekonomiskā krīze deva smagu triecienu šai
politikai, un divpusējai attīstības palīdzībai atvēlētais valdības finansējums
saruka līdz minimumam.
Pēdējo gadu laikā Latvijas atkopšanās pēc ekonomiskās krīzes ir ļāvusi
kāpināt sniegtās palīdzības apjomu, un līdz ar to šajā žurnāla numurā
iekļautie raksti ir tapuši, veroties nākotnē ar optimismu. Ir paredzams, ka
2015. gadā attīstības sadarbības jautājumi Latvijas ārpolitikas darba kārtībā
atradīsies tik augstu kā vēl nekad. Zināmā mērā pateicoties Latvijas NVO aktivitātei, nākamais gads ir pasludināts par Eiropas attīstības gadu, un Latvijas
ES Padomes prezidentūras laikā norisināsies spraigas diskusijas par jaunā
attīstības ietvara pēc 2015. gada saturu, proti, par mērķiem, kas aizstās pašreizējos Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM). Ir plānots, ka 2015. gadā
Latvijā notiks vairāki augsta līmeņa attīstības sadarbības jautājumiem veltīti
pasākumi, kas būs nozīmīgi ne tikai no saturiskā viedokļa, bet arī veicinās
sabiedrības informētību par šiem jautājumiem.
Žurnālā iekļautos rakstus var sadalīt divās daļās: makro un mikro līmeņa
rakstos. Makro līmenī Eiropas Komisijas Attīstības komisārs Andris Piebalgs
iezīmē pašreizējo situāciju globālajā un ES attīstības sadarbības pārvaldībā.
Anda Grinberga, Anastasija Panaseviča un Viljars Vēbels savos rakstos piedāvā pārskatu par triju Baltijas valstu attīstības sadarbības politikām. Lai arī
attīstības sadarbības politikas vēsture Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ilgst tikai
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nedaudz vairāk kā 10 gadus, tomēr triju valstu starpā ir iezīmējušās būtiskas
atšķirības šīs politikas kontinuitātē un tai pieejamajā finansējumā.
Vairāki raksti šajā žurnāla numurā pievēršas mikro līmeņa, proti, NVO
pieredzes attīstības sadarbībā analīzei. Ineses Vaivares rakstā tiek sniegts
pārskats par Latvijas attīstības NVO aktivitātēm krīzes apstākļos. Pretēji
prognozētajam, valdības finansējuma apsīkums nebūt neizraisīja panīkumu, un Latvijas attīstības NVO ir bijušas gana sekmīgas, cenšoties iegūt
finansējumu savu projektu realizācijai projektu konkursos ārpus Latvijas.
Savukārt Zinta Miezaine, Iluta Lāce un Ineta Kursiete savos rakstos dalās
ar pieredzi attīstības projektu realizēšanā tādās palīdzības saņēmējvalstīs
kā Moldovā, Ukrainā, Gruzijā un Vidusāzijas valstīs. No Latvijas attīstības
NVO pieredzes izriet vismaz trīs mācības. Pirmkārt, ar attīstības sadarbības
palīdzību ir iespējams panākt reālus un paliekošus uzlabojumus tajās valstīs,
kas saņem Latvijas sniegto palīdzību. Otrkārt, situāciju uzlabot ir iespējams
arī vietās, kur sākotnēji varētu šķist, ka tas nav paveicams. Pacietīgs darbs
ar vietējās varas iestādēm beigu beigās atmaksājas. Treškārt, attīstības sadarbības projektu realizācijas gaitā ieguvējas ir abas puses — palīdzības
sniedzējs un saņēmējs —, jo notiek savstarpēja bagātināšanās.
Vēl šajā žurnāla numurā atradīsiet arī Ivara Ījaba rakstu, kura šoreiz ir
pievērsies 2014. gada pavasarī notikušo Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu
rezultātu analīzei. Lai arī EP nav uzskatāms par parlamentu šī vārda klasiskajā nozīmē, tomēr tā ietekme uz ES politikas procesu pēdējās desmitgadēs
ir palielinājusies. Līdz ar to Latvijai ir ļoti būtiski, lai tās intereses tiktu pie
nācīgi pārstāvētas arī šajā institūcijā, jo ir paredzams, ka turpmāko 5 gadu
laikā EP redzeslokā nonāks daudzi Latvijai nozīmīgi jautājumi.
Žaneta Ozoliņa, LU profesore,
žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore
Toms Rostoks, LU docents, izdevuma līdzredaktors
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Ne vairs tik omulīgi: Latvija
Eiropas Parlamenta jaunajā piecgadē
Ivars Ījabs,

LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors
Šā gada 24. maijā Latvijā notika Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas —
jau trešās kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) 2004. gadā.
Protams, ņemot vērā joprojām nepārvarētās globālās finanšu krīzes
sekas un ģeopolitisko saspīlējumu Eiropā, jaunā, 8. Eiropas Parlamenta
vēlēšanu rezultāti pelna uzmanību. Lai gan EP nav parlaments šā vārda
pilnā, likumdevēja nozīmē, tomēr tā funkcijas ir pieaugušas pietiekami,
lai jaunais EP sastāvs noteiktās situācijās varētu būtiski ietekmēt Eiropas
nākotni. Rakstā tiek aplūkotas trīs tēmas: pirmkārt, EP vēlēšanu rezultāti
Latvijā; otrkārt, pārmaiņas EP gan institucionālā, gan ievēlēto politisko
grupu ziņā; un, treškārt, Latvijai nozīmīgākie jautājumi, ar kuriem EP būs
jānodarbojas turpmāko piecu gadu laikā.
Atslēgvārdi: Eiropas Parlaments, ES nākotne, Latvija, Lisabonas līgums.
The elections of the European Parliament in Latvia took place on May 24.
These were already the third European elections since the country’s
accession to the EU. The results of this election deserve special attention,
as they took place in a very particular situation, with the consequences of
the global financial crisis still being felt and a new geopolitical instability
becoming increasingly visible. Although the European Parliament is not
a fully-fledged European legislature, its functions have increased signifi
cantly and may influence the future of Europe. This article deals with three
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topics: first, the election results in Latvia; second, the overall changes in
the composition of the EP and its political groups; third, the questions
most important to Latvia, which will be dealt with by the newly elected
parliament.
Keywords: European Parliament, future of the EU, Latvia, Lisbon Treaty.

EP vēlēšanas Latvijā: rezultāti un izmaiņas
Saskaņā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Latviju turpmākos piecus
gadus EP pārstāvēs 8 deputāti. Raugoties uz Latvijas politisko partiju pārstāvniecību EP, būtiskas izmaiņas nav manāmas. Visplašāk būs pārstāvēta
partija “Vienotība”, kura darbosies Eiropas Tautas partiju grupā — šī partija ir ieguvusi četrus mandātus. Ja ņemam vērā, ka šīs partijas pārstāvji
2009. gadā startēja no diviem atsevišķiem sarakstiem (“Pilsoniskā Savienība” un “Jaunais laiks”) un kopā saņēma trīs mandātus, kuriem 2011. gadā,
stājoties spēkā Lisabonas līgumam, pievienojās ceturtais (no 9), varam
vērot stabilitāti. Tāpat kā iepriekšējā EP sasaukumā, vienu mandātu ir ieguvusi “Nacionālā Apvienība” (2009. gadā — partija “Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK), kura pieder Eiropas Konservatīvo un Reformistu (ECR) grupai. Arī
“Latvijas Krievu savienība” (2009. gadā — PCTVL), kas EP pieder “Zaļo/
Eiropas brīvās apvienības” (Greens/EFA) grupai, savu rezultātu viena mandāta apjomā ir atkārtojusi.1 Jaunajā EP sasaukumā Latvija ir saglabājusi viena
mandāta pārstāvniecību arī sociāldemokrātiskajā Sociālistu un Demokrātu
Progresīvajā aliansē (S&D), kuru ir ieguvis Latvijas partijas “Saskaņa” pārstāvis. Latvija ir zaudējusi pārstāvniecību Eiropas Apvienoto Kreiso spēku/
Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku (GUE/NGL) grupā, kā arī liberālajā Eiropas
Liberāļu un demokrātu apvienībā (ALDE). Turpretī Latvija nu ir pārstāvēta
eiroskeptiskajā grupā “Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” (EFDD), kur
vienu mandātu ir ieguvusi Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve. Kopumā
raugoties uz Latvijas pārstāvniecību jaunajā ES sasaukumā, nav vērojamas
būtiskas atšķirības no iepriekšējā, ja vien nerunājam par atsevišķu deputātu
nomaiņu, kuru devums EP darbā vēl ir nākotnes jautājums.2
Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti 2014. Centrālā vēlēšanu komisija http://ep2014.cvk.lv/
(Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapa; aplūkota 31.08.2014.).
2
Political Groups. It’s Your Parliament. http://www.itsyourparliament.eu/groups/ (“Tavs parlaments” mājaslapa; aplūkota 31.08.2014.).
1
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Atšķirīga aina paveras, ja aplūkojam Eiropas Parlamenta jauno sasaukumu kopumā. Lai gan arī šajā sasaukumā dominēs divas jau ierastā kārtā
Eiropai nozīmīgas politiskās grupas, proti, centriskās S&D un EPP, tomēr
šo, tradicionāli EP toni uzdevušo grupu īpatsvars ir samazinājies; šobrīd tie
ir 412 mandāti no 751. Savukārt būtiski pieaugusi eiroskepticisma ietekme,
kas lielākoties koncentrējas EFDD grupā, taču ir jūtama arī citur. Eiroskeptiķi kopumā šajā EP sasaukumā ir lielākie ieguvēji. Pats par sevi šāds eiroskeptiķu ietekmes pieaugums EP neko daudz ES nemainīs — eiroskeptiķi
EP būs mazākumā. Turklāt mums šeit ir darīšana ar ļoti dažādiem politiskajiem spēkiem, nevis ar kādu vienotu frakciju. Tomēr eiroskepticisma ietekmes pieaugums vieš bažas citā kontekstā — tas ir indikators virknes Eiropas
valstu pilsoņu neapmierinātībai ar eliti, ar pašreizējo valsts attīstību un ES
vietu tajā. Tas, savukārt, noteikti atspoguļosies nākamajos nacionālo vēlēšanu
rezultātos tādās valstīs kā Francija un Apvienotā Karaliste. Francijā “Nacionālā Fronte” EP vēlēšanās ieguva 25% balsu iepretim 14%, ko ieguva pašreiz
valdošie Fransuā Olanda sociālisti, un 21%, ko ieguva centriski labējā UMP
partija. Arī Lielbritānijā eiroskeptiskā Apvienotās Karalistes Neatkarības
partija UKIP ieguva 24 no 73 šai valstij atvēlētajiem mandātiem, tradicionālajām britu partijām, leiboristiem un konservatīvajiem saņemot attiecīgi
20 un 19 mandātus. Trešā valsts, kur eiroskeptiķi ir ieguvuši lielāko balsu
skaitu, ir Grieķija — tur kreisi eiroskeptiskā Syriza ieguva 6 no 21 mandāta.
Arī no citām valstīm eiroskeptiķu skaits EP deputātu vidū ir ievērojams.
Nīderlandē ievērojamas sekmes ieguva Gērta Vildersa Brīvības partija. Arī
no Vācijas, ES ietekmīgākās valsts, pirmoreiz EP ir pārstāvēta antisistēmas
partija — “Alternatīva Vācijai” (AfD), kura gan nav pret ES kā tādu, bet pret
eiro un ES valstu ekonomisko solidaritāti. Labi ir klājies arī Itālijas eiroskeptiskajiem populistiem no Bepes Grillo “Piecu zvaigžņu kustības”, kura ir
saņēmusi 17 no 73 mandātiem. Eiroskeptiķi ir pārstāvēti arī citu, mazāku
valstu delegācijās.
EP eiroskeptisko deputātu skaits nepārsniedz līmeni, kas varētu radīt nopietnas problēmas parlamenta darbam. Turklāt eiroskeptiķi nav vienoti: “Piecu
Zvaigžņu kustība” gan ir apvienojusies ar UKIP EFDD politiskajā grupā,
taču tajā nav iekļuvusi Francijas “Nacionālā fronte”, lai gan pirms vēlēšanām
tika plānots veidot šādu kopīgu grupu. “Nacionālā fronte” un Gērta Vildersa
“Brīvības partija” joprojām nav iesaistījušās nevienā no EP politiskajām
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grupām, jo UKIP un citiem EFDD locekļiem nav bijušas pieņemamas “Nacionālās frontes” antisemītiskās intonācijas.3 Syriza savukārt pieder kreisajai
GUE/NGL grupai.
Neapšaubāmais eiroskepticisma pieaugums ir saistīts ar globālās finanšu
un ekonomiskās krīzes ietekmi — tā ir Eiropu novājinājusi ne vien ekonomiski, bet arī politiski. Tas ne tikai padara populāru negatīvu attieksmi
pret Eiropu un stiprina eiroskeptiķus, bet noteikti ietekmēs citu, mērenāko
partiju attieksmi pret noteiktām tēmām, kuras skar Eiropas integrāciju. Tas,
savukārt, var ietekmēt Eiropas nākotni ilgtermiņā, mainot toņkārtu, kādā
dalībvalstu politiķi runā par savas valsts dalību Savienībā. Skaidrs, ka jau
pašlaik ir grūti iedomāties atgriešanos pie tādiem federāliem sapņiem, kādi
tika ietverti 2004. un 2005. gada “Eiropas konstitūcijas” plānos. Šobrīd ES ir
iegājusi tādā kā pašsaglabāšanās fāzē, kurā drīzāk ir jānotur sasniegtais, nevis
jāveido drosmīgi nākotnes plāni. Tas gan nenozīmē, ka Eiropas integrācija
līdz ar pašreizējo krīzi neturpināsies. Gluži pretēji — atsevišķās jomās, teiksim, attiecībā uz t.s. ES fiskālo līgumu (angļu val. — fiscal compact) un banku
savienību, tā ir virzījusies uz priekšu arī krīzes laikā. Vienlaikus ES acīmredzot nākotnē arvien vairāk vajadzēs leģitimēt savu pastāvēšanu ar darbiem,
nevis federāliem plāniem. Šīs praktiskās darbības jomas tad arī parādās eiroskeptiķu izmantotajās tēmās. Runa ir par imigrāciju, kas ir viens no nozīmīgākajiem punktiem eiroskeptiķu programmās. Jautājums ir saistīts arī
ar t.s. “pabalstu tūrisma” problēmu, kuru sāpīgi pārdzīvo daudzās “vecajās”
ES dalībvalstīs. Kreisi orientētais eiroskepticisms turpretī vēršas pret neoliberālās globalizācijas sekām, atbildība par kurām tiek bieži saistīta ar valsts
dalību ES, ar Savienības taupības politiku, banku glābšanas prioritāti iepretim sociālajai politikai krīzes laikā. Šādi iebildumi ir pašsaprotami, ņemot
vērā augsto bezdarba līmeni daudzās ES valstīs, pēckara “labklājības valsts”
sairšanu, sociālo pakalpojumu līmeņa samazināšanos, deindustrializāciju. Šīs
tēmas, kuras griezīgi primitivizētā veidā aktualizē EP eiroskeptiķi, nenovēršami radīs atspoguļojumu arī dalībvalstu iekšpolitikā un ietekmēs turpmāko
lēmumu pieņemšanu Eiropas institūcijās. Skats, kad ievērojams daudzums
EP deputātu pirmajā jaunievēlētā parlamenta sēdē 1. jūlijā demonstratīvi
pagrieza muguru, skanot ES “himnai” no Bēthovena 9. simfonijas fināla,
3
Nielsen N. Le Pen fails to create a far-right EP Faction. EUobserver, 24.06. 2014. http://
euobserver.com/eu-elections/124719 (“EUobserver” mājaslapa; aplūkota 31.08.2014.).
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bija dziļi simbolisks attiecībā uz Eiropas un paša EP nākotni. Iespējams, tā
nākotnē vairs nebūs tik omulīga vieta bez pārmērīgas atbildības, kā tas bijis
iepriekš.

Parlaments pēc Lisabonas
Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir turpinājies EP kompetenču
paplašināšanās process. Līdzlemšanas (angļu val. — co-decision) procedūra,
kuras ietvaros EP līdzās ES Padomei piedalās ES likumdošanas procesā par
Eiropas Komisijas iesniegtajiem likumprojektiem, tika ieviesta jau ar Māstrih
tas līgumu 1992. gadā. Pēc kompetenču paplašināšanās līdz ar 1997. gada
Amsterdamas līgumu Lisabonas līgums paplašina EP līdzlemšanu ES likumdošanā (tagad sauktu par “parasto likumdošanas procedūru”) uz aptuveni
80 rīcībpolitikas jomām.4 Ņemot vērā, ka ES Padomē valstis vienprātības
vietā ir pakāpeniski pārgājušas uz kvalificētā vairākuma balsojumiem, EP kā
līdzsvara mehānisma loma nākotnē varētu vēl pieaugt — galvenokārt attiecībā uz jautājumiem, kas saistās ar kopīgo tirgu. Protams, EP nav nekādas
līdzlemšanas attiecībā uz nodokļu jautājumiem, uz sociālo politiku, kā arī
gandrīz visos ārpolitikas jautājumos, kur EP viedoklim lielākoties ir tikai
simboliska funkcija. Tas gan neattiecas uz EP “piekrišanas” (angļu val. —
consent) balsojumiem, kas tomēr ir nepieciešami atsevišķos svarīgos gadījumos — piemēram, attiecībā uz jaunu dalībvalstu iekļaušanu, ES asociācijas
un tirdzniecības līgumiem ar trešajām valstīm. Tomēr EP galvenā aktivitāte
ES ārpolitikas veidošanā ir un paliek nesaistošu deklarāciju pieņemšana,
kuras parlaments akceptē ar vienkāršo vairākumu.
Līdzās simboliskās reprezentācijas funkcijām EP reālās iespējas ietekmēt
ES lēmumu pieņemšanu ir cieši saistītas ar gadskārtējā budžeta pieņemšanas
procesu. Nedz EP, nedz ES Padome nenosaka ikgadējo budžeta lielumu —
tas ir noteikts daudzgadu līgumos kā daļa no dalībvalstu IKP. Pašreizējais
budžeta lielums ir noteikts Daudzgadu finansiālajā ietvarā 2014.–2020. gadam, un ievēlētais EP, atšķirībā no iepriekšējā, jauna daudzgadu ietvara

4
Twenty years of co-legislation: from co-decision to ordinary legislative procedure. 04.03.2014.
http://epthinktank.eu/2014/03/04/twenty-years-of-co-legislation-from-co-decision-to-ordinarylegislative-procedure/ (Eiropas Parlamenta izpētes dienesta mājaslapa; aplūkota 31.08. 2014.).
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pieņemšanā nepiedalīsies, jo darbosies līdz 2019. gadam.5 Taču EP līdzās
Padomei var ietekmēt ikgadējo budžeta sadalījumu starp dažādām priori
tātēm. Iepriekš, pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, EP pilnvaras tika
attiecinātas tikai uz t.s. neobligātajām (angļu val. — non-compulsory) izmaksām (piem., attīstības sadarbību u.tml.), bet līdz ar jauno līgumu nošķīrums
starp obligātajām un neobligātajām izmaksām tiek dzēsts. EP iespējas ir
mēreni pieaugušas arī ES divu galveno institūciju — Eiropas Komisijas un
ES Padomes pārraudzībā. Lisabonas līgums nosaka, ka Eiropas Komisijas
priekšsēdētāju joprojām nosaka EP lēmums, taču lemšanā ir jāņem vērā
EP vēlēšanu rezultāti. Tas acīmredzami nozīmē nepieciešamību respektēt
Eiropas Parlamenta politisko grupu (jeb “partiju”) relatīvo spēku samēru,
kuras šogad pirmoreiz bija izvirzījušas katra savu komisijas vadītāja kandidatūru. Šoreiz relatīvais spēku samērs (t.i., lielākā “frakcija”) ir par labu
Eiropas Tautas partijai, kura ir nominējusi savu kandidātu komisijas priekšsēdētāja amatam, proti, bijušo Luksemburgas premjeru Žanu Klodu Junkeru.
Apstiprinot komisiju, EP balso par to visu kopumā, nevis par atsevišķiem
komisāru kandidātiem. Vienlaikus EP jau kādu laiku rīko šiem kandidātiem
publisku interviju jeb ASV Senāta tipa iztaujāšanu, un atsevišķi kandidāti
ir tikuši noraidīti, aicinot dalībvalstis un komisijas priekšsēdētāju nominēt
citus, piemēram, Itālijas kandidāts 2004. gadā tika noraidīts viņa attieksmes
dēļ pret homoseksuālismu un sieviešu tiesībām, vai Bulgārijas kandidāte
2009. gadā, par kuras kompetenci un dažām pagātnes epizodēm parlamentāriešiem radās šaubas. Īsi sakot — lai gan komisāri beigu beigās vienalga
nonāk amatā, pateicoties dalībvalsts valdības politiskai protekcijai, tomēr
EP ir sava, kaut neliela loma šajā kandidātu atlases procesā.
Cik efektīva un demokrātiska ir minētā procedūra, rādīs laiks. Jebkurā
gadījumā nepieciešamība respektēt EP vēlēšanu rezultātus ir izraisījusi neapmierinātību dažu to dalībvalstu valdību līmenī, kurām Junkera kandidatūra
nebija pieņemama viņa šķietami federālistiskās orientācijas dēļ. Raksta tapšanas brīdī jaunā Junkera komisija vēl nav izveidota, nedz arī apstiprināta
parlamentā, taču viss liecina, ka EP būs sakāms savs viedoklis par atsevišķiem komisāru amata kandidātiem. Šīs cīņas liecina, ka EP, lai gan lielākoties
pilda reprezentācijas funkcijas un joprojām ir ļoti tāls no īsta parlamenta,
5
Viens triljons eiro ieguldījumiem Eiropas nākotnē — ES budžeta shēma 2014.–2020. gadam. Eiropas Komisija. IP/13/1096, 19.11.2013. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_
lv.htm (Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne; aplūkota 31.08.2014.).
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vienlaikus iegūst zināmu politisku relevanci, pakāpeniski kļūstot par reālu,
ne vairs dekoratīvu politisku konfliktu arēnu. Protams, ka viena, iespējams,
būtiskākā funkcija, kuru pilda EP paplašinātās kompetences, ir vienkārši
Eiropas sabiedriskās domas uzmanības pievēršana ES tēmām un to nozīmībai, kuras citādi dalībvalstu publiskajās sfērās lielākoties ir visai marginālas.
Vienlaikus līdzās tam EP ir arī reālas lemšanas funkcijas, kuras nākotnē var
arī paplašināties.
Nozīmīga EP institūcija ir komitejas, kuras paradoksālā kārtā ir salīdzinoši ietekmīgākas par komisijām daudzos dalībvalstu parlamentos. EP ir
20 pastāvīgās komitejas ar 20–80 locekļiem, kuras veido apakškomitejas, kā
arī uz laiku dibinātas komitejas specifisku problēmu risināšanai. Tieši komitejas sākotnēji izskata likumdošanas priekšlikumus, kurus iesniedz Eiropas
Komisija vai ES Padome. Komisijas lielākoties vada lielāko politisko grupu
pārstāvji — tradicionāli EPP, S&D un ALDE locekļi.
Parlaments kā institūcija ir bieži saskāries ar nopietnu kritiku, kura Latvijā dažādu apstākļu dēļ līdz šim ir bijusi diezgan vāji dzirdama. Neņemot
vērā principiālus EP pretiniekus, kuri nekautrējas šo institūciju saukt par
“ceļojošo cirku”, pastāv arī virkne visai praktisku iebildumu pret parlamenta
darba praktisko organizāciju. Vispirms, EP oficiālā sanākšanas vieta ir Strasbūra, kur vienu nedēļu mēnesī sanāk plenārsēdes. Turpretī pastāvīgo komiteju sēdes, kuras notiek divas nedēļas mēnesī, sanāk aptuveni 500 kilometrus
tālajā Briselē, kur notiek arī politisko grupu sanāksmes. Savukārt EP sekretariāts atrodas Luksemburgā. Nevienas, pat ne visturīgākās dalībvalsts, piemēram, Dānijas, demokrātiski ievēlēts parlaments nevarētu atļauties “dauzīties
apkārt” pa trim pilsētām, apmaksājot katram deputātam, viņa palīgiem un
deputātiem gan ceļu, gan uzturēšanos, kas kopumā nodokļu maksātājiem
izmaksā aptuveni 200 miljonus eiro gadā.6 Protams, konkrēto dalībvalstu
(Vācijas, Francijas un Luksemburgas) intereses, dodot mājvietu EP, šeit spēlē
galveno lomu — gan attiecībā uz prestižu, gan attiecībā uz darbavietām.
Tomēr šāda prakse izskatās ļoti dīvaina uz ekonomiskās krīzes pārvarēšanas
fona. Skaidrs, ka EP atrašanās vieta nav vienīgi tā paša ziņā — tas prasa ES
līgumu grozījumus, turklāt EP 2013. gadā jau pieņēma rezolūciju, kas aicina

6
Fox B. The EU’s Strasbourg Taboo Has Finally Been Broken. EUobserver, 11.03. 2011. http://
euobserver.com/opinion/31964 (“EUobserver” mājaslapa; aplūkota 31.08.2014.).
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dalībvalstis pārskatīt šo savdabīgo politiku.7 Vienlaikus nekas neliecina, ka
šādi līgumu grozījumi tiešām tuvākajā laikā varētu tikt pieņemti, jo EP kā
dalībvalstu politiķu komfortabls “rezerves nosēšanās laukums” joprojām ir
ļoti svarīgs.
Tas pats attiecas uz EP deputāta atlīdzību un dažādām kompensācijām,
kuras EP ir pamatoti devušas “vieglas peļņas tīkotājas” (angļu val. — gravy
train) reputāciju visā Eiropā. EP deputātiem ir bieži pārmests, ka tie saņem
lielas algas, kompensācijas un dažādus citus maksājumus, turklāt nesniedzot
nekādus norēķinus par to pamatotību. Nebūtu gan pareizi apgalvot, ka EP
pēdējā laikā neko nebūtu darījis, lai kaut ko uzlabotu šajā kārtībā — īpaši
kopš nesenajiem gadījumiem, kad EP deputāti tika pieķerti nelikumīgu maksājumu pieņemšanā. Tomēr ne par kādu būtisku progresu šajā jomā runāt
nav iespējams, un arī pārskatāmā nākotnē EP būs tā Eiropas institūcija, kur
nodokļu maksātāju naudas izmantojums būs pārmēru izšķērdīgs un necaurspīdīgs. Jo īpaši uzkrītoši tas varētu būt valstīm, kur, kā tas ir Latvijā, vidējās
algas ir aptuveni 20 reizes zemākas par EP deputāta izpeļņu. Vēl kāds būtisks,
lai gan strīdīgāks administratīvs jautājums skar EP tulkošanas izmaksas. Visi
parlamenta dokumenti tiek tulkoti 24 ES oficiālajās valodās, atsevišķos gadījumos — izņemot maltiešu un īru. Protams, šāda tulkošana un publicēšana,
iespējams, veicina valodu daudzveidību Eiropā, kā arī šķietami liecina par
augstu demokrātisma pakāpi Eiropas Savienībā. Vienlaikus par šādas aktivitātes lietderību var pamatoti šaubīties — jo vairāk tādēļ, ka faktiski parlamentāriešu savstarpējā komunikācijā arvien plašāk dominē angļu valoda.

Jautājumi pieciem gadiem
Kādi jautājumi būs risināmi jaunajam Eiropas Parlamentam? Visus
iespējamos lēmumus parlamenta 5 gadu periodā nav iespējams prognozēt,
jo vairāk tādēļ, ka pati ES attīstība šajā laikā var iegūt kādu neprognozējamu vektoru. Vienlaikus ir virkne lēmumu, kuros arī Latvijas parlamentārieši varētu pielikt savu roku. Skaidrs, ka ES būtiskie jautājumi arī nākotnē
primāri tiks izlemti dažādos samitos ar augsta līmeņa politiķu piedalīšanos.
7
Hecking C. Euro Shuffle: MEPs Rebel Against Monthly Move to Strasbourg. Spiegel Online, 19.11.2013. http://www.spiegel.de/international/europe/meps-want-to-end-monthly-commute-between-brussels-and-strasbourg-a-934400.html (“Spiegel” laikraksta mājaslapa; aplūkota
31.08.2014.).
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Tomēr, neraugoties uz to, arī EP var būt sava nozīmīga loma šo jautājumu
risināšanā.
Pirmais ES uzdevums ir pārvarēt ekonomisko stagnāciju — zemu investīciju līmeni, nullei tuvu inflāciju eirozonā un augstu bezdarbu. Ir skaidrs,
ka šīs likstas vajās ES vēl ilgāku laiku. Stagnācijas pārvarēšanas jomā EP nav
galvenais spēlētājs: šeit galvenā loma piederēs Eiropas Komisijai, ES Padomei
un Eiropas Centrālajai bankai. Vienlaikus arī EP var būt sava loma — kaut
vai tikai paužot attieksmi pret piedāvātajiem krīzes risinājumiem. Runājot
par tuvāko nākotni, var vaicāt, cik efektīva un ilgtspējīga varētu būt ES raksturīgā taupības politika krīzes pārvarēšanā; vai valdības Grieķijā, Itālijā,
arī Lielbritānijā un Francijā spēs saglabāt šo kursu arī pēc savām vietējām
vēlēšanām? Iespējams, ka Latvija ar savu 2008.–2009. gada krīzes pārvarēšanas pieredzi kādam Eiropā varētu kalpot kā iedvesmojošs piemērs, valstij
pēc smagas krīzes atgriežoties pie izaugsmes. Vienlaikus, ņemot vērā, ka šim
Latvijas “veiksmes stāstam” bija un joprojām ir milzīgas sociālās izmaksas,
attieksme pret to citās dalībvalstīs nav viennozīmīga. Tieši tādēļ EP līmenī
būtu vērts apsvērt dažādas alternatīvas Eiropas kopīgai iziešanai no ekonomiskas stagnācijas, nevairoties arī no kritiskas attieksmes pret savu neseno
pagātni un “taupības pasākumiem” kā vienīgo risinājumu visām ekonomikas
problēmām.
Jauniešu bezdarbs ir tēma, kas jau kopš krīzes sākuma ir ieguvusi īpašu
skanējumu Eiropas Savienībā. Vairāk nekā katrs piektais jaunietis ES pašeiz
nevar atrast darbu; arī Latvijai šī problēma ir pazīstama. Par jauniešu bezdarbu norūpējusies ir Eiropas Komisija; Latvijā jau pašlaik tiek veiksmīgi
īstenots “Jauniešu garantijas” projekts.8 Vienlaikus šī iniciatīva ir tikai sākums
plašākām iniciatīvām jauniešu nodarbinātības veicināšanā, un turpmākās
ES darbības plānošanā būtu jāiesaistās arī Latvijai. Ir daudz runāts par
mobilitātes veicināšanu kā jauniešu nodarbinātības problēmas risinājumu,
mudinot jauniešus izvēlēties arī nodarbinātības iespējas ārpus valsts. Latvijai
kā valstij, kura jau līdz šim lielākoties ir piegādājusi darbaspēku citām ES
dalībvalstīm, šeit noteikti būtu sava nostāja.
Šim parlamenta sasaukumam būs jābalso arī par Transatlantisko
tirgus un investīciju partnerības līgumu (TTIP) jeb vienkāršāk — ES brīvās
8
Jauniešu garantija. Labklājības ministrija. http://www.lm.gov.lv/text/2607 (Labklājības ministrijas mājaslapa; aplūkota 31.08.2014.).
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tirdzniecības līgumu ar ASV. Šis process jau ir sācies, taču jādomā, ka šo
līgumu ES varētu noslēgt jau tuvākajā laikā. Šāda brīvās tirdzniecības zona,
kura aptvertu 800 miljonu cilvēku divos pasaules attīstītākajos kontinentos,
protams, ir pievilcīga perspektīva — jo īpaši pašlaik, kad Krievijas-Ukrainas
krīzes dēļ ES tautsaimniecība no jauna atrodas nezināmu grūtību priekšā.
Šis līgums būtu vērtējams visai pozitīvi arī enerģētikas apsvērumu dēļ,
mazinot Latvijas enerģētisko atkarību no Krievijas, teiksim, ASV paplašinot
savu slānekļa gāzes un naftas tirgu Eiropā. Vienlaikus, protams, šeit varam
sastapt virkni dažādu problēmu, kuras jārespektē sarunās ar ASV partneriem.
Skaidrs, ka ES tirgus, salīdzinot ar ASV tirgu, ir daudz regulētāks attiecībā
uz patērētāju tiesību aizsardzību, attiecībā uz sanitārajām un fitosanitārajām
prasībām u.tml. Pietiekami lielu sabiedrisku rezonansi ir ieguvis arī slavenais ģenētiski modificēto organismu ierobežojums Eiropā. ES, protams, būs
ieinteresēta saglabāt šos daudzos ierobežojumus un regulējumus. Vai Latvijai varētu būt kāds īpašs viedoklis vai arī notiks vienkārša pieskaņošanās
pārējo dalībvalstu dominējošajai pozīcijai, pašlaik ir grūti prognozēt. Katrā
gadījumā gribētos, lai Latvijas intereses TTIP tiktu pārstāvētas arī EP līmenī.
Jau izveidotā Ekonomikas ministrijas darba grupa, kura nodarbosies ar šo
jautājumu, acīmredzot būtu sarunas partneris tiem Latvijas EP deputātiem,
kas gribētu nodarboties ar šo sarežģīto, taču vienlaikus Latvijai ļoti nozīmīgo
jautājumu.9
Ja iepazīstamies ar Latvijas partiju programmām EP vēlēšanām, redzam,
ka tajās līdzās tēmām un solījumiem, kuriem ar reālo ES darbību nav nekāda
sakara, bieži atkārtojas viena tēma, kura patiešām ir nozīmīga ES un EP
dienaskārtībā. Tā ir migrācija. Latvijas EP parlamentārieši savās programmās to, protams, piemin izteikti negatīvā kontekstā, solot nepieļaut, neatbalstīt, neveicināt migrāciju. Vienlaikus, raugoties uz migrācijas problēmām
ES, tās noteikti varētu skart Latviju visdažādākajos veidos. Viens no vispazīstamākajiem sižetiem šīs tēmas ietvaros ir Itālijas problēmas ar nelegālajiem
imigrantiem no Ziemeļāfrikas, kuri bieži izceļo uz citām ES dalībvalstīm,
šādi uzskatāmi apliecinot, ka runa nav vienīgi par Itālijas, bet visas ES problēmu. Tamlīdzīgas problēmas noteikti nākotnē varētu skart Latviju, tādēļ
9
ES-ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerība. LR Ekonomikas ministrija. http://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/starptautiska_sadarbiba/es_tirdzniecibas_politika/
es_tirdzniecibas_un_investiciju_ligumi/es_asv_transatlantiskas_tirdzniecibas_un_investiciju_
partneriba_ttip_/ (Ekonomikas ministrijas mājaslapa; aplūkota 31.08.2014.).
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vienkāršais imigrācijas problēmu noraidījums, kas raksturīgs Latvijas par
tijām, var izrādīties problemātisks.
Vienlaikus migrācija ir krietni plašāka problēma. Ir skaidrs, ka brīva
darbaspēka kustība ir viens no ES darbības pamatprincipiem, bez kura
nav iedomājama Savienības pastāvēšana. Taču, tieši pateicoties šā principa
ievērošanai, Latvija ir zaudējusi ievērojamu daļu no saviem iedzīvotājiem,
kas rada nopietnas problēmas valsts ekonomiskajai izaugsmei. Retoriskais
sapnis par “aizbraukušo atgriešanos” kā alternatīvu migrācijas politikai, ir
izsapņots. Kāda būs Latvijas pieeja migrācijas jautājumam — tas noteikti
būtu jāuzlūko ES kopējās migrācijas politikas iespaidā. Cita starpā, ES
iekšējā darba tirgus pilnīgošana varētu izpausties gan kā dažādu mākslīgu
barjeru likvidēšana, gan kā atbalsts, piemēram, ES likumdošanai attiecībā
uz darba ņēmēja nodokļu pārskaitījumiem valstij, kuras pilsonis viņš ir, gan
arī attiecībā uz sociālo politiku, kurai arvien vairāk būtu jārēķinās ar cilvēku
migrācijas faktu, vismaz ES ietvaros. Ņemot vērā migrācijas tēmas aktualitāti
un salīdzinoši augsto politizētību daudzās dalībvalstīs, arī Latvijas EP deputātiem būtu vērts iegūt vismaz nelielu ieskatu šajā problēmā. Ņemot vērā,
ka Latvijas politiskajām aprindām nav nekādas skaidras koncepcijas par
vēlamo pieeju migrācijai, no EP deputātiem varētu sagaidīt iniciatīvu un
iesaistīšanos šās problēmas risinājumā.
Vēl viens no nozīmīgākajiem jautājumiem, ar kuriem nāksies nodarboties jaunajam EP sasaukumam, ir saistīts ar datu aizsardzības regulējumu.
Saskaņā ar to Eiropas Savienības pilsoņiem ir “tiesības tikt aizmirstiem”.
Proti, dažādiem interneta pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Google,
Amazon un daudziem citiem, ir jānodrošina personas datu dzēšana pēc viņa
pieprasījuma. Šādu lēmumu jau iepriekš ir pieņēmusi ES Tiesa, taču tā reālā
izpilde joprojām atrodas katras dalībvalsts rokās. EP var būt izšķiroša loma
šajā jomā, un diskusija par privātuma lomu mūsdienu digitālajā pasaulē
varētu tikt skarta arī Latvijā.
Visbeidzot, ņemot vērā ģeopolitiskās nestabilitātes pieaugumu visā
reģionā saistībā ar Krievijas-Ukrainas krīzi, viens no EP parlamentāriešu
darba virzieniem noteikti būs saistīts ar Eiropas kopīgās ārpolitikas veidošanu. Jau pašlaik varam teikt, ka šādas bīstamas norises mūsu reģionā
radīs nozīmīgas ilgtermiņa pārmaiņas ES, kuru veidošanā Latvijai ir aktīvi
jāpiedalās. Tieši tuvākie gadi izšķirs, vai ES attīstīsies tālākas integrācijas
un saliedētības vai fragmentācijas un sašķeltības virzienā. Pēdējo mēnešu
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notikumi ir nepārprotami parādījuši, ka ārpus ES ir starptautiskās vides
dalībnieki, kas ir ieinteresēti Eiropas šķelšanā un tās kopīgās ietekmes
mazināšanā. Šajā aspektā pašreizējie notikumi kalpo kā pārbaudes akmens
Eiropas projekta dzīvotspējai. Tieši no šādas perspektīvas uz savu tuvāko
gadu darbu būtu jāraugās arī Latvijas eiroparlamentāriešiem — koncen
trējoties uz Latvijas nacionālajām interesēm, vienlaikus neaizmirstot Eiropas
Savienības projekta fundamentālo nozīmi Latvijas kā suverēnas, demokrātiskas un nacionālas valsts nākotnei. Ir virkne darbības virzienu, no kuriem
katrs būtu pelnījis atsevišķu uzmanību. Tos šeit varam tikai iezīmēt. Vispirms — skaidrs, ka Latvijas eiroparlamentārieši diez vai sniegs kādu pozitīvu pienesumu ES attiecībām ar Krievijas Federāciju. Vienlaikus ir vērts
padomāt par iespēju sekmēt sadarbību ar citām ES Austrumu partnerības
valstīm, ņemot vērā 2014. gada mainītās ģeopolitiskās reālijas. Tāpat, nosti
prinot Latvijas ģeopolitisko vietu ES telpā, EP noteikti ir vajadzīga un
nepieciešama arī ES atbalstītu infrastruktūras projektu lobēšana — piemēram, attiecībā uz enerģētikas infrastruktūru, kas palīdzētu veicināt Baltijas
enerģētisko neatkarību, gan arī attiecībā uz Rail Baltica megaprojektu. EP
parlamentāriešu rokās ir gandrīz tikai “maigās varas” instrumenti, kuri arī
tiek izmantoti. Skaidrs, ka Latvijas interesēs ir saglabāt šādu instrumentu
ietekmi. Tieši šādas efektīvas lobēšanas un sabiedrisko attiecību aktivitātes
neapšaubāmi ir visefektīvākais veids, kā izmantot EP deputātu resursu
Latvijas interešu realizācijai.

Eiropas Savienības politikas, 19.–88. lpp.
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EIROPAS SAVIENĪBAS POLITIKAS

Estonian Development Co-operation
Dynamics, Reasoning and Challenges
Viljar Veebel,

Associated professor, Estonian Natonal Defence College
Since the restoration of independence in 1991, Estonia has rapidly turned
from being an aid recipient country to becoming an active international
donor in terms of development cooperation, copying the best practices
of its Nordic neighbours and surpassing its Baltic neighbours in terms of
budgetary spending on Official Development Assistance (ODA). In recent
years, the importance of multilateral development cooperation networks
has been growing in Estonia’s development cooperation policy and new
target areas next to the former republics of the Soviet Union and Yugoslavia
have been prioritized. The aim of this article is to analyse the reasoning
behind Estonia’s development cooperation strategy in comparison with
the other Baltic States and the Nordic countries. In principle, the article
seeks to find an answer to the questions: what were the main variables
impacting the logic of the Estonian development cooperation model,
and what have been the main differences compared to the development
cooperation policies of Latvia and Lithuania?
Keywords: bilateral assistance, development cooperation, Estonian foreign
policy.
Kopš neatkarības atjaunošanas 1991. gadā Igaunija strauji mainījās no palī
dzības saņēmējvalsts uz aktīvu starptautisko donoru divpusējās attīstības
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sadarbības kontekstā, pārņemot Ziemeļvalstu īstenotās politikas pieredzes
un pārspējot pārējās Baltijas valstis ar atvēlētajiem budžeta līdzekļiem
oficiālajai attīstības palīdzībai. Pēdējos gados ir pieaugusi daudzpusējās
attīstības sadarbības tīklojumu nozīme un identificēti sadarbības reģioni,
prioritarizējot bijušās Padomju Savienības un Dienvidslāvijas valstis. Šī
raksta mērķis ir analizēt Igaunijas attīstības sadarbības stratēģijas motīvus
salīdzinošā perspektīvā ar citām Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Rakstā
meklēta atbilde uz jautājumu, kādi galvenie mainīgie ietekmē Igaunijas
attīstības sadarbības politiku un kādas ir galvenās atšķirības, salīdzinot ar
Latvijas un Lietuvas attīstības politikām.
Atslēgvārdi: attīstības sadarbība, divpusējais atbalsts, Igaunijas ārpolitika.

Introduction
Debates on the rationality of the motivation of small states for participating in development cooperation as donors provide much food for thought,
considering their limited power in political and economic terms, as well
as their limited financial resources. In that sense, the Baltic countries, and
Estonia as the smallest among them, offer good examples for analysing the
strategies and the logic of development cooperation in small states in a postmodern security environment. The aim of the current study is to analyse
the moral, political and economic reasoning behind Estonia’s development
cooperation strategy in comparison with the other Baltic States and the Nordic countries. In principle, the article seeks to answer the questions: what
were the main variables impacting the logic of the Estonian development
cooperation model, and what have been the main differences compared
to the development cooperation policies of Latvia and Lithuania? The first
chapter provides a brief overview of the conditions and achievements of
Estonia’s development cooperation policy. The second chapter looks at the
motivation behind the choices made by Estonia between 1991–2014, and
compares them briefly with the motivation of the other Baltic countries,
to ascertain whether the differences in providing development assistance
among the Baltic countries could be caused by differing interests and priorities. The third chapter offers some food for thought in proposing a number
of ideas about the challenges that Estonia is likely to face in the near future.
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From aid recipient to donor country: Estonia’s experience
After re-gaining independence in 1991, all three Baltic countries were
recipients of development assistance during the 1990s, primarily aimed at
building institutional and regulatory capacity and supporting EU integration. According to the Estonian Ministry of Finance,1 during the period
1992–2002 Estonia received 832 million euros in official non-repayable
development aid, with the OECD countries contributing 56.2% of the development assistance received and the EU (Phare, ISPA, SAPRAD programs)
42.8%. Bilateral donors were mostly Denmark (14.6%), Sweden (12.9%) and
Finland (9%). This experience and circle of partners also set the direction
for future cooperation and knowledge of “best-practices” and examples.
Estonia was the first among the Baltic countries to contribute to
development cooperation as a donor in 1998, followed by Latvia in 1999
and Lithuania in 2003. As Kuusik states,2 in Estonia the shift from being an
aid recipient to becoming a donor country has been presented as a moral
responsibility. The importance of development cooperation as a foreign
policy instrument also played an important role. Estonia’s main partners for
bilateral projects were the former Soviet republics of Georgia, Moldova and
Ukraine and former Yugoslavian republics (Kosovo and Bosnia and Herzegovina). Development assistance started to become an increasingly integral
part of Estonia’s foreign policy.
The methods of cooperation have also undergone development. Initi
ally, direct assistance to specific groups was seen as priority, and usually
took the form of equipment for schools, rescue services, border control,
etc. Traditional bilateral cooperation was supported by initiatives arising
from the growing framework of the European Neighbourhood Policy and
Nordic Council. A form of tripartite cooperation, whereby Estonia offered
specialists and goods, the Nordic countries provided financing, and aid was
received by former Soviet republics, was also popular between 1998–2004.
The Estonian government remained committed to the idea of increasing
its development assistance contribution even when public support was
1
Riiklik tagastamatu välisabi Eestile doonorite lõikes (1992–2002). Estonian Ministry of Finance. 2002. www.riigikogu.ee/doc.php?46336 (Igaunijas parlamenta mājaslapa; aplūkota 10.01.2012.).
2
Kuusik R. Estonia’s development cooperation: Power, prestige and practice of a new donor.
In: The Estonian Foreign Policy Yearbook 2006. Estonian Foreign Policy Institute. 2006.
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lacking and the media often stressed that the money would be more needed
for Estonia itself.
During the years 1998–2004, Estonia’s donor budget was relatively
modest, but increased rapidly after accession to the EU in 2004 and during
the economic boom years leading up to 2007 (see Figure 2). Growth was
also inspired by freshly introduced Millennium Development Goals (MDG),
which offered guidance terms for Estonia’s development cooperation policy.
At the same time, Estonia’s assistance projects became less bilateral, less
precise and less equipment based, giving preference to payments towards
budgets for joint projects, but not offering specialists, goals or active participation. Instead of highlighting what had been achieved, MFA press releases
stressed how much was spent in joint development cooperation networks.
Also, the list of priority states for projects gradually disappeared and was
replaced by MDG priority areas.
Since 2008 more attention in financing development cooperation has
been paid to quantity rather than quality in development assistance. An
indication of this is the steady increase in the proportion of development
assistance distributed via multilateral cooperation networks at the expense
of bilateral development assistance, stipulating that such behaviour is more
optimal and corresponds with the interests of the European Union. At the
same time, this might also be related to an unwillingness to analyse the actual
problems in recipient countries and to exercise oversight and supervision.
In the worst-case scenario, this trend might lead to a situation where the
competencies of EU member states from Central and Eastern Europe will
decrease or disappear, because, despite the financial contribution, experts
will not be included in development projects, as technically they have less
experience than their partners in the EU-15.
It is particularly interesting that in comparison with the highly developed
EU member states (see, e.g. the Nordic countries and the United Kingdom)
the target countries of Estonian bilateral development cooperation — as well
as those of Latvia and Lithuania — differ. More precisely, according to the
Principles of Estonian Development Cooperation,3 development assistance
is targeted towards developing countries, as well as transition economies,
and is focused on areas where Estonia could share the country’s reform
3
Kuusik R. Estonia’s development cooperation: Power, prestige and practice of a new doonor.
In: The Estonian Foreign Policy Yearbook 2006. Estonian Foreign Policy Institute. 2006.
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experiences. The same principle was emphasized again in the Strategy for
Estonian Development Cooperation and Humanitarian Aid 2011–2015,
agreed in 2010, determining that development cooperation will be focused
on countries where Estonia could offer added value based on its own experiences, and which are moving towards a democratic society built on
human rights.4 Thus, not surprisingly, the main recipients of Estonian bilateral development assistance are other former Soviet Union republics, such
as Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus. For
example, cooperation projects introducing the Estonian experience of EU
and NATO integration to young civil servants and lecturers from Georgia,
Ukraine, Moldova and Armenia, or sharing Estonian reform experiences in
establishing innovation support structures and making technology transfer
function with Georgian civil servants and research and private sector representatives, or improving the efficiency of Moldovan economic diplomacy
by setting out a functioning system of economic representatives abroad,
serve as good examples in this respect.
In recent years, so-called non-traditional assistance has also been
directed to countries in the Western Balkans, Africa and Asia. To a large
extent, Estonia’s development cooperation has been related to the “marketing”
of some country-specific innovative features (i.e. the so-called E-governance
experience). Projects such as sharing Estonian experience in implementing
digital systems and solutions in the field of land planning and management with Macedonia, and disseminating Estonia’s E-governance experiences in Albania and Montenegro, serve as appropriate examples.
One of the main recipients of Estonian development assistance has been
Afghanistan. At the same time, Estonia’s motivation in supporting Afghan
istan and participating in military, as well as civilian cooperation, differs
somewhat. As Kahur argues, participation in the building up of Afghanistan
has helped Estonia strengthen its position in NATO, intensify its relationships with allies, and earn recognition as a provider of security.5 Thus,
Estonia’s development cooperation in Afghanistan seems to be politically
motivated and one could, therefore, argue that on some occasions the motives
for providing development aid have also been related to the enhancement
4
Strategy For Estonian Development Cooperation And Humanitarian Aid 2011–2015. Ministry of Foreign Affairs of Estonia. 2011.
5
Kahur T. Estonia and Afghanistan. In: Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook 2006.
Estonian Foreign Policy Institute. 2006.
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of the country’s image in the world arena, presenting Estonia as a country which
is active internationally and shares common values with its Western partners.
But how active has Estonia been in comparison with its Baltic neighbours in terms of development cooperation financial contributions? Comparing the dynamics of the ODA-GNI ratio in the Baltic countries, it almost
tripled in Estonia and Lithuania during the period 2004–2013, whereas in
Latvia it remained basically the same, ranging between 0.06% and 0.08%.
However, as argued above, this has not led to an increased participation of
local experts or local competence. In comparison, in the EU, in 2013, the
ODA/GNI ratio varied from 1.02% in Sweden to 0.07% in Romania. In
global terms, with regard to the volume of development assistance provided to other countries, the United Kingdom, Germany and France stand
out as the largest donors among the EU countries. At the same time, in relative terms based on the ODA-GNI ratio, only four EU member states (i.e.
Sweden, Luxembourg, Denmark and the United Kingdom) met the ODA
commitment in 2013 (see Figure 1(a)).
The fact that Estonia was the first of the Baltic countries to contribute
to development cooperation could be seen as one of the reasons why Estonia
is, in principle, considered as a frontrunner as regards development assistance. The active role played by the Nordic countries at the beginning of the
1990s in providing Estonia with support in building the country’s institutional and regulatory capacity has most likely also contributed to a general
understanding in Estonia that other countries in need — and particularly

Figure 1(a): ODA-GNI ratio in the EU member states in 2013 (% of GNI)
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those countries sharing close relations or a similar historical legacy —
should be supported. Estonia’s overall image of being in the front line of
more integrated cooperation forms (e.g. joining the Euro zone), as well as
building new forms of interdependence (e.g. the ESM and the EFSF), has
certainly also left its mark.
At the same time, in analysing the level and dynamics of the ODA-GNI
ratio, the efforts made by Lithuania should also be highlighted alongside
the contribution made by Estonia. Despite the fact that Lithuania only
became a donor country in 2003, its development assistance contributions
(measured as the ODA-GNI ratio), particularly during the period of the
recent economic crisis, have exceeded the contributions made by Estonia.

Motivation behind Estonia’s development cooperation choices
To discuss whether the positive image and more active commitment
of Estonia in terms of development cooperation could be determined by
different motives than those of Latvia and Lithuania, the motivation behind
the choices made by Estonia should also be analysed and compared with the
motivation of other Baltic countries.
A variety of donor country motives could be distinguished: moral motivation — i.e. moral considerations linked to international solidarity, reducing poverty and improving the livelihood in poor countries, etc. It has been
suggested that moral motivation dominates, for example, in the Nordic
100000
80000
60000
40000
20000
Bulgaria

Latvia

Romania

Poland

Figure 1(b): GDP (PPP) per capita in the EU member states in 2013.
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countries, where broad political consensus exists with regard to providing
extensive development assistance to the countries in need.6 This tendency is
also reflected in practical trends, e.g. Denmark providing development assistance to Tanzania, Mozambique, Uganda and Ghana, and Finland supporting Ethiopia, Kenya, Mozambique, etc. At the same time, moral motivation
has also been linked to “historical legacy”, when, on the basis of an earlier
historical relationship, some European countries provide regular aid to their
former colonies (e.g. the UK providing development aid, among others, to
India), but which also plays some role in Estonia’s preference for cooperation
with the former Soviet republics.
Political motivation — development assistance provides a good basis
for developing political relationships between countries, as well as providing better opportunities for donor countries to achieve their goals related
to foreign policy and security guarantees (i.e., the so-called outreach policy).
Thus, donors’ interests are often related to geo-political or security interests.
Economic motivation — the development of new markets widens the
range of potential trade partners for a donor country. For example, besides
the moral motivation, it has also been argued that in Finland and Denmark
domestic private interests have a greater impact on development assistance
6
Selbervik H., Nygaard K. Nordic Exceptionalism in Development Assistance? Aid Policies and
the Major Donors: The Nordic Countries. Bergen: Chr. Michelsen Institute. 2006.
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programmes than in Norway and Sweden. Even more markedly, a shift from
creating new markets to the development of co-operation projects can be
observed — for example, as Olsen points out (2005),7 Danish business interests have shifted from being only about the sale of Danish products towards
establishing co-operative relationships and forming strategic alliances.
Mutual or self-interests — e.g. the avoidance of international conflicts,
dealing with global environmental problems or issues related to migration,
etc. Estonia has, in general, been pragmatic, and has mainly focused on selfinterests, namely: a) being active on the world arena and sharing the common
values of globally powerful partners, b) finding “weaker” allies and support
ing them, because, for small countries, allies could be considered as important
guarantees for enhancing the country’s national security, c) shifting security
threats from a small country to other countries by empowering them.8
In analysing Estonia’s motivation behind development cooperation, the
following arguments have been officially highlighted: “a) Moral aspect —
during the last decade, Estonia has developed rapidly with the support
of international donors and it is our moral responsibility, as it is that of
every other successful country, to provide similar support for countries less
developed than ourselves; b) Political aspect — development cooperation
helps to improve relations with donors and recipients and assists in achieving foreign policy goals; c) Economic aspect — the strengthening of the
economy of the recipients widens the circle of potential trade partners for
Estonia and strengthens international economic development; d) Cultural
aspect — development cooperation helps Estonia to present itself and
fosters ties with other indigenous and kindred peoples in order to contribute to their development”.9 Thus, the motivation of Estonia as a small state
with regard to development cooperation can be described as pragmatic, sending the message that small countries gladly provide other countries with
support, but also expect other countries to support them if needed, or that
they will receive economic benefits as a result of the assistance provided.
7
Olsen G.R. Danish Aid Policy in the Post-Cold War Period: Increasing Resources and Minor
Adjustments. In: On European development cooperation: policy and performance of individual countries and the EU. Eds. O. Stokke and P. Hoebink. New York: Routledge, 2005.
8
Einre H. Different Motives for Development Cooperation of Small States in Security Political
Context — the Cases of Estonia and Finland. Master thesis. University of Tartu. 2011.
9
Principles of Estonian development cooperation. Riigikogu Resolution. 15.01.2003.
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To sum up, the reasoning behind Estonia’s development cooperation
policy definitely differs from the motives of a number of other European
countries, as Estonia is certainly more focused on searching for additional
national security guarantees, as well as creating the impression of a country
that is active internationally and shares common values with its Western
partners. At the same time, the motivation of the three Baltic States —
with all of them being mainly motivated to share their reform experiences
with less developed countries, as well as searching for additional national
security guarantees — does not differ so much to explain the situation
where Estonia and Lithuania are more eager to participate in development
cooperation than Latvia.

Upcoming Estonian development cooperation challenges
In principle, there is no doubting the general idea that less developed
countries should be supported to help reduce global poverty. In 2005 EU
member states confirmed the commitment to increase official develop
ment assistance (ODA) to 0.7% of the Gross National Income (GNI) by
2015, based respectively on the individual targets of 0.7% and 0.33% for the
EU-15 countries and for the member states which joined the EU during the
period 2004–2007.10 This commitment was also emphasized by the European
Council in 2013. Although the 0.7% target was already established in 1970
by the Resolution of the United Nations General Assembly,11 in practical terms,
motivation for respecting the commitment has varied.
One of the arguments why Estonia is considered a frontrunner as
regards development cooperation might stem from the fact that among
the Baltic countries, recently, official development assistance contributions
have increased significantly only in Estonia. In 2013, in Estonia the increase
was about 22.3%, whereas Lithuania’s contribution decreased and Latvia’s
contribution, despite a small increase, still remained at a relatively low level.
At the same time, following the forecasts of the European Commission

10
The European Commission calls on EU Member States to fulfil their commitments towards
the world's poorest. The European Commission. Press release, Brussels. 03.04.2013.
11
A short historical overview can be found at http://www.oecd.org/dac/stats/45539274.pdf
(OECD mājaslapa; aplūkota 08.08.2014.).
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conducted in 2010,12 Estonia and Latvia are “not on track”, whereas Lithuania
is considered as being “on track”, but does not have a clear timetable.13
With its current 0.08% ODA/GNI level Latvia is a long way from
reaching the target by 2015. In Lithuania and Estonia, the ODA-GNI level
is relatively higher, but an addition of about 0.2% of GNI should still be contributed to achieve the target next year. Thus, one of the challenges faced
by the Baltic countries is related to the pressure to increase development
cooperation contributions. To solve the issue, all three Baltic countries
should significantly increase the total amount of ODA. Several countryspecific suggestions have been made by different institutions, stressing that
in the near future Estonia should — among other initiatives — support capacity-building for civil society organisations and other actors implementing
development cooperation projects, Latvia should set up annual core financing for the national development cooperation platform, as well as raise
public awareness of development issues, and Lithuania should introduce
a monitoring and impact assessment system for ODA, as well as improve
transparency by publishing comprehensive reports on the country’s ODA.14
It has also been suggested that the Baltic countries should implement
methods for monitoring and qualitatively evaluating aid effectiveness.15
Although small states usually give higher quality aid, the topic is definitely
of particular importance not only to the Baltic States but also to all donor
countries. At the EU level, several proposals have been made to improve EU
aid effectiveness and the quality of aid is monitored against concrete targets
agreed internationally.16 According to the EU’s vision, the implementation
of aid effectiveness commitments requires action at three levels. “Firstly,
at the bilateral level, each Member State and the Commission have the obligation to fulfil their aid effectiveness commitments as donors in their own
right. Secondly, at the EU level, Member States and the Commission use
established EU coordination mechanisms and channels to move further
12
Getting the Millennium Development Goals back on track: a twelve points EU action plan.
European Commission, Brussels. 21.04.2010.
13
Ibid.
14
Country profiles. Aidwatch. Concord Europe. Available at www.concordeurope.org
(“CONCORD” mājaslapa; aplūkota 08.08.2014.).
15
Ibid.
16
Paris Declaration agenda on aid effectiveness 2005 and Accra Agenda for Action, 2008.
OECD.
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ahead in areas where this makes practical sense. Thirdly, the EU has played
a leading role at the international level in moving the aid effectiveness
agenda forward.”17
The reasons for Estonian development cooperation policy inefficiency
are nonetheless more deeply rooted, including the lack of implementation
of the concept of conditionality in practical terms as regards the recipient
countries, but to some extent an “over”-implementation of the conditionality
principle with regard to the institutions implementing the projects in donor
countries. Thus, the main focus of development aid is not on the efforts of
the donor countries, but on administrative monitoring of whether or not
the activities have been conducted and projects have been implemented. It
should be noted, however, that successful development cooperation having
a rapid, but at the same time long-lasting impact on the donor country, is
more the exception than the rule.
In assessing the effectiveness of development cooperation policy, one
should also bear in mind that country-specific factors also play an important
role. Based on Estonia’s experience in Georgia and Ukraine, development
projects have sometimes faced difficulties as regards local cultural specificity
and Estonia’s inability to adapt to these cultural differences. In Moldova —
where the cultural differences were not so evident — the co-operation projects were more successful.

Conclusions
Since the restoration of independence in 1991, Estonia has rapidly
turned from being an aid recipient country to being an active international
donor, copying the best practices of its Nordic neighbours and surpassing
its Baltic neighbours in terms of budgetary spending on the ODA. In recent
years, the importance of multilateral development cooperation networks has
been growing in Estonia’s development cooperation policy and new target
areas next to the former republics of the Soviet Union and Yugoslavia have
also been prioritized. The aim of the current study was to analyse the actual
outcomes and reasoning behind Estonia’s development cooperation strategy
17
Getting the Millennium Development Goals back on track: a twelve points EU action plan.
European Commission, Brussels. 21.04.2010.
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in comparison with the other Baltic States and the Nordic countries, and
to answer the question: why has Estonia been in many aspects more active in
terms of development cooperation than Latvia and Lithuania?
The fact that Estonia was the first of the Baltic countries to contribute
to development cooperation, as well as a relatively widespread public understanding of the importance of development cooperation, have been the main
reasons why Estonia is considered as a frontrunner as regards development
assistance. Estonia’s overall image of being in the front line of more integrated development cooperation forms, as well as building new forms of
interdependence, has certainly played a role in this as well. At the same time,
in analysing the level and the dynamics of the ODA-GNI ratio, the efforts
made by Lithuania should also be highlighted alongside the contribution
made by Estonia.
The motivation of all three Baltic countries — all of them mainly motivated to share their reform experiences with less developed countries, as well
as searching for additional national security guarantees — does not differ
greatly. Thus, country-specific interests as regards development co-operation
do not play such an important role in explaining why Estonia and Lithuania
are more eager to participate in development cooperation than Latvia.
Future commitment and image is controversial, however, as official
development assistance contributions have only increased significantly in
the last four years in Estonia. At the same time, following the forecasts of the
European Commission conducted in 2010, Estonia and Latvia are “not on
track”, whereas Lithuania is considered as being “on track”, but does not have
a clear timetable.
Another challenge is related to the improvement of EU aid effectiveness
and the quality of aid. Here the reasons are more deeply rooted, including
the lack of implementation of the concept of conditionality in practical
terms as regards the recipient countries, but to some extent an “over”implementation of the conditionality principle with regard to the institutions implementing the projects in donor countries. Country-specific factors
also play an important role in evaluating the effectiveness of development
cooperation projects.

Lithuanian Development Cooperation:
10 Years for Finding a Place in
the Donors’ Community
Anastasija Panasevič,

Head of Civil Society Development and Cooperation Division
of the Eastern Europe Studies Centre
In 2013 Lithuania celebrated the tenth anniversary of Lithuanian develop
ment cooperation. Lithuania is a young donor country and its development
cooperation policy is still in the process of formation. The article seeks
to revise the evolution of Lithuania’s bilateral development cooperation
in recent 10 years, elaborate the main achievements, and emphasise the
remaining challenges. The author provides information on the main
features of the Lithuanian development cooperation policy — legal frame
work, priority areas and countries. The article also identifies the main
challenges — low funding for development cooperation, absence of private
sector funds in development, and low public awareness of development
assistance.
Keywords: challenges of development cooperation, development education, development in private sector, Lithuanian development cooperation,
Lithuanian Presidency of the Council of the European Union, young donor
country.
2013. gadā Lietuva nosvinēja savas attīstības sadarbības politikas desmit
gadi. Lietuva ir jauna donorvalsts, un tās attīstības sadarbības politika
joprojām ir veidošanās procesā. Raksta mērķis ir raksturot Lietuvas
divpusējās attīstības sadarbības politikas attīstību pēdējo 10 gadu laikā,
identificējot galvenos sasniegumus un pastāvošos izaicinājumus. Raksta
autore sniedz informāciju par Lietuvas attīstības sadarbības politikas
galvenajiem aspektiem — tiesisko ietvaru, prioritārajām jomām un valstīm.
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Rakstā identificēti galvenie izaicinājumi — ierobežotais finansējums attīs
tības sadarbībai, privātā sektora fondu attīstībai trūkums, sabiedrības sliktā
informētība par attīstības sadarbību.
Atslēgvārdi: attīstība privātajā sektorā, attīstības izglītība, attīstības sadarbības izaicinājumi, jauna donorvalsts, Lietuvas attīstības sadarbība, Lietuvas prezidentūra Eiropas Savienībā.

Introduction
Following accession to the European Union in 2004 Lithuania became
a donor country with an obligation to implement development cooperation
policy towards third countries. Although several post-soviet countries had
some development cooperation experience during the Soviet times (such as
Poland and Czech Republic), Lithuania had none. Funds from the Lithuanian
budget for development assistance were allocated for the first time, in 2002.
In 2003, the Lithuanian government approved a concept paper, which set
out the main objectives, principles and priorities of Lithuanian development
cooperation policy.1
Lithuanian development cooperation policy consists of two parts —
multilateral development assistance and a bilateral development cooperation
programme. In 2013, 65 % of Lithuanian Official Development Assistance was
devoted to multilateral development cooperation — Lithuanian contribution
to the European Development Fund, the EU budget (partially devoted to
the implementation of the EU common foreign policy), etc. These funds are
reallocated to the world’s poorest countries. The EDF is the main instrument
of the EU for providing development aid to African, Caribbean and Pacific
countries, as well as overseas countries and territories, and is appropriated
for a multi-annual period (usually 5 years). In 2013, Lithuania committed to
covering 0,18 % (55 145 696 EUR) of the total contribution of all EU members to the 11th EDF (2014-2020). This amount is 2 times bigger than the
Lithuanian contribution to the 10th EDF. For this reason, Lithuania obtained

1
Jonavičius L. Government policy and infrastructure in Lithuania. In: Democracy and Development: European Dialogue Papers. Konrad Adenauer Stiftung, Brussels: KAS, 2005, p. 57.
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a proportionate 2 votes (out of the 998 votes) on the EDF committee.2 Only
2 votes means that Lithuania has little decision making power on how EDF
funds are spent. Even if all Central and Eastern European EU members voted
together, they would have only 54 votes out of 9983, which does not present
any substantial voting power either.
Given the little decision making power Lithuania possesses on the EDF
committee, Lithuania’s bilateral development cooperation is a more interest
ing topic, as it is directly affected by the decisions and policies pursued by
the decision making bodies in Lithuania. This article seeks to provide an
overview of the evolution of Lithuania’s bilateral development cooperation
in the past 10 years, elaborate on the main achievements, and identify remaining challenges.

Structure and Priorities of Lithuanian Development
Cooperation
Lithuanian development cooperation policy is administrated by the
Department of Development Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs.
The main documents defining the format of the policy are the Development
Cooperation and Humanitarian Aid Law, adopted in October 2013, and
Provisions of the Development Cooperation (multi-year document, adopted by the Government). The Development Cooperation and Humanitarian
Aid Law determines the goals and principles of development cooperation policy, and rules for its formation, implementation, coordination and
funding. The Provisions of the Development Cooperation set out the priorities of development assistance (countries, sectors, target groups). Currently, Lithuania’s development cooperation priority countries are all 6 EaP
countries — Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine, and
2
International Agreement between the Representatives of the Governments of the Member
States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union
aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with
the ACP-EU Partnership Agreement, and on the allocation of financial assistance for the Overseas
Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European
Union applies. Official Journal of the European Union. Council of the European Union, Brussels,
06.08.2013., Article 1, Part 2, Article 8 Part 2. http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/
legislation/legal_bases/documents/internal_agreement_11edf_2013_210_en.pdf. (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 21.08.2014.).
3
Ibid.
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one country outside this region — Afghanistan.4 This decision is based on
economic, historic, and cultural relations between Lithuania and the EaP
region.
The main aim of Lithuania’s development cooperation policy is to transfer Lithuania’s political and economic transformation experience to the EaP
countries and other regions for which it may be relevant.5 These are the areas
in which Lithuania has comparative advantages, gained through experience
in state building, political and economic transition, and in preparing for
accession to the EU and NATO. These particular sectors allow Lithuania to
take advantage of its experts, who have valuable experience, a broad network
of partners in the EaP region (social capital), speak both English and Russian
(no language barriers with partners), and have an understanding of the cultural peculiarities of the EaP region.
According to Hilmar Þór Hilmarsson, being “small and young donors”
the Baltic states have several advantages in comparison to EU-15 countries:
1) they focus their assistance on their own transition experience, which
makes their development assistance very valuable and provides innovative
approaches to development discourse; 2) the Baltic States have no colonial
ties and are not of expansionistic character, thus, they are comparatively
neutral and non-threatening donors; 3) the Baltic countries can also become
brokers between larger donors and the partner countries, and facilitate their
collaboration, as leadership in a donor group by the Baltic countries would
hardly ever be considered threatening to any other donor or recipient country. According to Hilmarsson, the international community, in particular the
European Union, which seeks stability and prosperity in Europe and Central Asia, should make more effort in utilizing the transition experience of
the Baltic States when assisting less advanced transition countries in this
region.6
Institutional capacity building, good governance projects, support for regional development and European integration aspirations form the backbone
4
The Provisions of the Development cooperation policy of the Republic of Lithuania for
2014–2016. The Government of the Republic of Lithuania. Chapter 2, Article 4.
5
Ibid.
6
Hilmarsson H. How can the Baltic States as Non-DAC donors best contribute to international development cooperation. Baltic Journal of Economics. Vol. 11, No.2, 2011, pp. 27–39. http://
www.biceps.org/sites/default/files/bje/Hilmarsson_0.pdf (“Baltic International Centre for Economic Policy Studies” mājaslapa; aplūkota 10.08.2014.).
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of Lithuania’s development cooperation. Moreover, the Lithuanian Ministry
of Foreign Affairs supports cultural and economic projects in historically
close neighbours such as Belarus and Ukraine.
It is important to understand that the scope and nature of development
assistance to the above-mentioned countries differs due to their particular
features. Belarus is the nearest Lithuanian neighbour and the main recipient
of Lithuania’s development assistance. During the past 10 years, 31% of the
total Lithuanian bilateral aid was devoted to Belarus.7 On the one hand, the
opinion exists that Lithuania’s support for the democratic movement in Belarus hampers economic relations between Lithuania and Belarus. Representatives of Lithuanian businesses express their protests against a foreign policy
that seeks to support the democratic aspirations of Belarus, because, as they
claim, Belarus is a very important strategic partner for Lithuanian business
and such Lithuanian policy is harmful for business interests.8 On the other
hand, Lithuanian democracy promotion projects in Belarus are an investment in the future, aimed at a politically independent, economically stable
and reliable neighbour — close partner. 9
The biggest challenge for the Lithuanian development cooperation pro
gramme is Afghanistan. It is the second largest recipient of Lithuania’s bilateral aid — since 2006, 28% (more than 5 million EUR)10 of all funds devoted
to bilateral aid have been allocated to development projects in the Ghor
province of Afghanistan. The main domestic aim of Lithuania’s presence in
Afghanistan is to ensure a respectful place in the international community
(NATO) and create a positive image for a small country that also happens
to be a good international citizen. The Ministry of Foreign Affairs officially
7
Decade of Growth and Sharing. 10 messages on Lithuanian Development Cooperation.
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. Vilnius: Development Cooperation and Democracy Promotion Department, 2013, p. 26.
8
Economic sanctions. Lithuanian Confederation of Industrialists. Vilnius, 29.05.2012. http://
www.lpk.lt/lt/naujienos/ekonomines-sankcijos (“Lietuvos pramonininku konfederacija” mājaslapa;
aplūkota 12.08.2014.).
9
Panasevič A. Five Approaches to Development Cooperation: an Analysis of the Lithuanian
Case. Lithuanian Foreign Policy Review. No 29, 2013, p. 50. http://www.lfpr.lt/uploads/File/2013–29
/2013-29%20Panasevic.pdf (“Lithuanian Foreign Policy Review“ mājaslapa; aplūkota 10.08.2014.).
10
Lithuanian development cooperation projects implemented in 2004–2013. Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. http://www.orangeprojects.lt/site/?page=11 (“Lithuanian Development
Cooperation” mājaslapa; aplūkota 25.08.2014.).
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states that with participation in the NATO mission to Afghanistan, Lithuania
ensures the status of a reliable and active member of the alliance.11
Georgia comes in as the third largest recipient of Lithuania’s bilateral
development aid — since 2004, 17% of the total bilateral aid (more than
1.3 million EUR)12 has been devoted to Georgia. Lithuania’s development
cooperation projects in Georgia seem to be a success story, as they contribute to the development of a positive image of Lithuania in Georgia, as well
as mutual solidarity among Lithuanians and Georgians (numerous solidarity
actions, e.g. “Lithuania and Georgia — one heart”13, opening of the Lithuanian
language centre in Tbilisi14, close collaboration between Lithuanian and Georgian artists, such as the Lithuanian anthem performed by a Georgian folk
band15, demonstrate the positive development of relations between the societies
of Lithuania and Georgia.) The explanation for this could be that Georgia
was the most favourable place for Lithuanian development assistance. It is
a small country whose political elite, after the Rose Revolution, was willing
to implement much-needed reforms. Lithuania, with its democratisation,
European and transatlantic integration experience, was perceived as a stra
tegic partner, EaP advocate in the EU, and a bridge to the West.
Lithuania has been involved in development assistance projects in
Ukraine since 2002. The majority of these projects have been implemented
by Lithuanian state institutions and aimed at enhancing the technical capacities of civil servants. Since 2006, Lithuanian NGOs have also been involved
in development cooperation projects. However, Ukraine is too big for such
a small donor like Lithuania. Thus, funding for Ukraine has been relatively
small — in 2003–2013, only 9% of Lithuania’s bilateral aid (approximately
11
Lithuania in NATO. Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. http://www.urm.lt/index.
php?1134003413 (Lietuvas Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota 08.10.2014.).
12
Ibid.
13
Lithuania and Georgia — one heart. Charity and Support Foundation “Bedų turgus”. http://
www.beduturgus.lt/lt/renginiai/akcija-lietuva-gruzija-viena-sirdis/ (“Bedų turgus” mājaslapa; aplūkota 25.08.2014.).
14
Centre of the Lithuanian language and culture. Embassy of the Republic of Lithuania in
Georgia. http://ge.mfa.lt/index.php?2036569266 (Lietuvas vēstniecības Gruzijā mājaslapa; aplūkota
05.08.2014.).
15
Georgian folk band “Chveneburebi” performing Lithuanian national anthem. Lithuanian
National Radio and Television. https://www.youtube.com/watch?v=nhaABu81seA (“YouTube” mājaslapa; aplūkota 25.08.2014.).
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700 000 EUR)16 was allocated for development projects in Ukraine.17 There
fore, Lithuania has generally chosen only certain regions of Ukraine for
its projects — mainly Crimea and Western cities, which are significant to
Lithuania due to the heritage of the Grand Duchy of Lithuania.

Main Achievements of the First Aid Giving Decade
Year 2013 marked the tenth anniversary of Lithuania’s development
cooperation. Since the inception of development cooperation policy,
Lithuania has supported 850 projects in 17 recipient countries. During these
10 years, Lithuanian ODA per capita has risen from 2 EUR to 13 EUR.18
One of the main achievements for Lithuania is the emergence of the
development cooperation policy itself. During these 10 years, Lithuania
joined the community of donor countries, which is a sign that Lithuania has
been recognised by the international community of donors as a developed
country. Therefore, the Lithuanian image within the international community of donors is one of the key points and goals of Lithuanian development
cooperation. Lithuania is beginning to take action side by side with other
donor countries that are more experienced in providing aid to developing
countries.19
The second achievement is that Lithuanian experts and their skills and
competences are perceived as well qualified and experienced. The transitional experience of Lithuanian public institutions is appreciated by partner
countries. A very good example is the EU Twinning programme. Since
2004, Lithuania has participated in more than 40 Twinning projects with a
value of more than 32 million EUR. The projects have been implemented by
Lithuanian governmental institutions and aimed at transferring transitional
16
Lithuanian development cooperation projects implemented in 2004-2013. Ministry of Foreign Affairs of Lithuania, http://www.orangeprojects.lt/site/?page=11 (“Lithuanian Development
Cooperation” mājaslapa; aplūkota 25.08.2014.).
17
Decade of Growth and Sharing. 10 messages on Lithuanian Development Cooperation. Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. Vilnius: Development Cooperation and Democracy Promotion Department, 2013, p. 26.
18
Ibid., p. 27.
19
Panasevič A. Five Approaches to Development Cooperation: an Analysis of the Lithuanian
Case. Lithuanian Foreign Policy Review. No 29, 2013, p. 48. http://www.lfpr.lt/uploads/File/2013–29
/2013-29%20Panasevic.pdf (“Lithuanian Foreing Policy Review“ mājaslapa; aplūkota 10.08.2014.).
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experience in the agriculture and veterinary fields, justice and internal
affairs, and the internal market, as well as other sectors of public administration. The projects have been implemented in Albania, Azerbaijan, Bulgaria,
Egypt, Georgia, Montenegro, Kosovo, Croatia, Macedonia, Moldova, Romania,
Serbia, Turkey, and Ukraine.20 Successful Lithuanian participation in the
Twinning programme proves that there is a demand for the experience of
Lithuania’s experts in legal and institutional reforms, in both recipient and
donor countries.
What is more, Lithuania has managed to create an image of a reliable
partner and Lithuanian development cooperation projects have become a
platform for effective collaboration among Lithuanian and international
experts. Lithuanian experts are very successful in attracting international
partners and financial resources for large scale projects (expensive infrastructural and health care projects). Such donor countries as Austria, Italy,
United Kingdom, Netherlands, France, Finland, Hungary and Germany
have participated, or are participating, together with Lithuania in Twinning
projects.21

Remaining Challenges
Despite the achievements, Lithuanian development cooperation still
faces a lot of challenges and many tasks remain to be completed in the
coming years.
1. Funding still remains the greatest challenge. Lithuania can be classed a
“dwarf ” in European development cooperation. The funds allocated for
Official Development Assistance (ODA) in 2013 were €37.93 million,
which was 0.11% of the GNI.22 The Lithuanian government has a target
(EU obligation) to increase Lithuanian ODA to 0,33% of the GNI by
2015, however, this would mean Lithuania increasing its ODA 3 times
20
Decade of Growth and Sharing. 10 messages on Lithuanian Development Cooperation.
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. Vilnius: Development Cooperation and Democracy Promotion Department, 2013, p. 13.
21
Ibid.
22
Lithuanian Development Cooperation in 2013. Ministry of Foreign Affairs of Lithuania, Vilnius: Development Cooperation Department, 2013, p. 6. http://www.orangeprojects.lt/site/newfiles/
files/Lietuvos_vystomasis_bendradarbiavimas_2013.pdf (“Lithuanian Development Cooperation”
mājaslapa; aplūkota 25.08.2014.).
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in 2 years. It is clear that it is impossible for Lithuania to complete this
obligation.23 Due to little financial governmental support, civil society
organisations are looking for international funds (EU, US, Nordic
countries etc.) in order to develop and implement their development
cooperation projects.
2. The problem of funding could be solved by mobilising and attracting
new actors and new resources to development cooperation from the
private sector. However, the Lithuanian private sector is not keen to
contribute to development assistance. There is no data on funding
coming from the private sector, however, a survey of representatives
of the sector conducted in 2014 showed that it is still reluctant to get
involved in development cooperation — only 4% of respondents stated
that their enterprise is supporting, or is going to support, less developed
countries.24
At the same time, the representatives of the private sector agree
that development cooperation activities would contribute to the
positive image of their enterprises (66% of respondents) and 80% of
respondents agree that development cooperation can be used as a tool
to further commercial relations in developing countries.25 What is
more, Lithuanian businesses have an interest in expanding in the EaP
countries (especially Belarus, Ukraine and Georgia)26. Thus, there are
possibilities for finding synergies between the private and public sectors
for more effective development cooperation.
A significant obstacle preventing Lithuanian business involvement
in development projects is the absence of information about development cooperation as such, the benefits it may bring to the private
sector, and the possibilities for the private sector to get involved.
23
EU Donor Profile: Lithuania 2012. European Commission. http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/financing_for_development/documents/accountability-report2013/2013_lithunia_donor_profile_en.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 12.08.2014.).
24
Analysis of the involvement of the private and public sectors to the development cooperation
and development education activities in developing countries. Litdea, Vilnius, 2014, p. 68. http://
www.ngdopresidency.lt/wp-content/uploads/2014/02/Tyrimas_LT_sav_ir_verslo_isitraukimas_i_
VB_.pdf (“NGDO Platform” mājaslapa; 12.08.2014.).
25
Analysis of the involvement of the private and public sectors to the development cooperation
and development education activities in developing countries. Litdea, Vilnius, 2014, p. 73. http://
www.ngdopresidency.lt/wp-content/uploads/2014/02/Tyrimas_LT_sav_ir_verslo_isitraukimas_i_
VB_.pdf (“NGDO Platform” mājaslapa; 12.08.2014.).
26
Ibid., p. 77.
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Research shows that 68 % of the representatives of the Lithuanian
private sector have never heard of the concept “development cooperation” or “development education” and 75% do not even understand
the meaning of these concepts.27
Before 2010, the Lithuanian development cooperation programme
involved business structures in activities. In the guidelines for 2009,
the following priority sectors of Lithuanian development cooperation
were listed: enhancement of bilateral economic and trade relations
between Lithuania and Belarus, establishment of partnerships between
Lithuanian and Georgian business structures, and the promotion of
business initiatives among Lithuania and the Kaliningrad region. A
separate chapter of the guidelines was even devoted to the promotion
of business initiatives in the recipient countries.28
The biggest number of projects in the sector of the promotion of
business initiatives was financed in 2009: 3 projects in Belarus29, 3 pro
jects in Georgia30, 2 projects in Ukraine31, and 1 project in Azerbaijan32.
All of these projects aimed to promote cooperation and partnership
relations between entrepreneurs from Lithuania and the abovementioned countries. The total amount of funds allocated for the implemen
tation of these projects in 2009 was nearly 130.000 EUR, or 7% of total
funds allocated to the development cooperation programme that year.33
However, since 2010, projects promoting business relations were no
longer funded. This can be explained by the financial crisis of 2009
and the cutting of financial resources for the development cooperation
programme. Due to the financial crisis, Lithuanian ODA dropped from
27
Analysis of the involvement of the private and public sectors to the development cooperation
and development education activities in developing countries. Litdea, Vilnius, 2014, p. 73. http://
www.ngdopresidency.lt/wp-content/uploads/2014/02/Tyrimas_LT_sav_ir_verslo_isitraukimas_i_
VB_.pdf (“NGDO Platform” mājaslapa; 12.08.2014.), pp. 66–67.
28
Guidelines of the Development Cooperation Policy for 2009. Ministry of Foreign Affairs of
Lithuania. Vilnius: Development Cooperation Department, 2009.
29
Development Cooperation and Democracy Promotion Projects implemented in 2009. Ministry of Foreign Affairs of Lithuania, Vilnius, 2009, p. 10. http://www.orangeprojects.lt/site/newfiles/files/pdf/2009_metu_VB_projektu_suvestine.pdf (“Lithuanian Development Cooperation”
mājaslapa; aplūkota 10.08.2014.).
30
Ibid., p. 14.
31
Ibid., p. 19.
32
Ibid., p. 25.
33
Ibid., p. 27.
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30 million EUR in 2009 to 28 million in 2010. Although the drop was
only 7% (2 million), it is important to understand that it was precisely
Lithuanian bilateral aid devoted to development cooperation projects
that suffered the most — in 2010 it made only 3.3 million EUR.34
Since the Soviet times, Lithuanian business structures have had
close relations with partners from Eastern Europe. Thus, they have
their own ways for doing business and developing contacts. Despite
that, development cooperation projects involving business structures
had one advantage — raising awareness of development cooperation
within the private sector.35
3. Last, but not least, the general public in Lithuania is not aware about
development cooperation. Although the majority agrees that Lithuania
should help poorer countries (81% of the population of Lithuania were
in favour of development assistance in 201336 and 55% of the popu
lation even consider that Lithuania should increase funds allocated
to development cooperation37), Lithuanians set other developmental
priorities than old EU members — countries facing economic, energetic
and political crises (old EU members underline such priorities as
environmental problems, food security etc.).
What is more, the population’s opinion and the actual development
cooperation policy implemented by the MFA do not match — statistics show
that the majority of development assistance projects were implemented in
such sectors as democracy and human rights (14%), scientific, cultural and
youth cooperation (13%), and civil society (12%)38, whereas Lithuanians
34
Donor profile — Lithuania. Litdea, 2011. http://www.dsw.org/fileadmin/content/Docs/LT/
Lithuania.pdf (“Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung“ mājaslapa; aplūkota 25.08.2014.).
35
Panasevič A. Five Approaches to Development Cooperation: an Analysis of the Lithuanian Case. Lithuanian Foreign Policy Review. No 29, 2013, pp. 58-60. http://www.lfpr.lt/uploads/
File/2013-29/2013-29%20Panasevic.pdf (“Lithuanian Foreign Policy Review“ mājaslapa; aplūkota
10.08.2014.).
36
EU Development Aid and the Millenium Development Goals. Eurobarometer, November
2013, European Commission, p. T1. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_405_
en.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 20.08.2014.).
37
Ibid., p. T2.
38
Decade of Growth and Sharing. 10 messages on Lithuanian Development Cooperation.
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. Vilnius: Development Cooperation and Democracy Promotion Department, 2013, p. 26.
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would like the government to pay more attention to economic growth
(47%), health (38%), employment (31%), and energy (29%).39
The population’s knowledge of development cooperation is very low —
only 18 % of respondents said that they have heard about the Millennium
Development Goals, and only 3% stated that they know what they are.40 Lithuanians also do not feel responsible for development cooperation issues, in
other words, they agree that it is important to help the poorest countries,
however, it is not their concern.
Development cooperation policy was imposed on Lithuania by the
EU as part of the EU membership package. Thus, not only government
policy and mechanisms for its implementation, but also public support had
to be built from scratch. Foreign aid is a significant expenditure of public
resources, which needs to be approved by the population. Therefore, the
tools and programmes for informing the population about the importance
of development cooperation is especially substantial in the young donor
countries like Lithuania.
In 2013, the Lithuanian government allocated approximately 97000 EUR
(9.7% of the funds devoted to the development cooperation programme)
to raise public awareness of development cooperation in Lithuania.41 How
ever, civil society organisations working in development stress the need for
a better legal basis (more precise definitions, integration of the concept into
the relevant legal acts, etc.) for development education, and preparation of a
national strategy on development education, integration of the development
education aspect within national education programmes, etc.42 Thus, much
remains to be done.

39
EU Development Aid and the Millenium Development Goals. Eurobarometer, November
2013, European Commission, p. T7-T9. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_405_
en.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 20.08.2014.).
40
Ibid, p. T6.
41
Lithuanian Development Cooperation in 2013. Ministry of Foreign Affairs of Lithuania.
Vilnius: Development Cooperation Department, 2013, p. 22.
42
Lithuanian NGOs’ Position on Development Education. National Non-Governmental Development Cooperation Organisations’ Platform. Vilnius, 2014. http://www.bef.lt/fileadmin/files/
documents/Lietuvos_NVO_pozicija_del_vystomojo_svietimo_pletros_2014_03_20.pdf (“Baltijos
aplinkos forumas Lietuvoje mājaslapa; aplūkota 20.08.2014.).
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Development Cooperation in the Priorities of the Lithuanian
Presidency of the Council of the European Union
From 1 July to 31 December 2013 Lithuania held the Presidency of
the Council of the European Union for the first time. This period was very
important both for the government and for civil society organisations,
because of the opportunity to influence EU policies, contribute to the improvement of European rules and practices, and engage in EU discussions
and debates. For civil society organisations it was an opportunity to advocate
development cooperation issues in the EU political process.
Lithuania had several presidency priorities which were related to development cooperation policy — the EU contribution to the advancement
of the development framework after 2015 (post-2015 agenda); enhancing
the agenda of the Eastern Partnership; and mainstreaming the transition
experience in the EU development cooperation policy programming and
instruments.
During the Lithuanian Presidency the EU approved the conclusions
on the future financing of the eradication of poverty and the EU development agenda beyond 2015, which will replace the Millennium Development
Goals approved in 2000. What is more, Council conclusions on Policy Coherence for Development were approved. Another important decision adopted
during the Lithuanian presidency was the 11th European Development Fund,
which ensured continuation of EU funding to the developing countries.43

Conclusions
Although development cooperation policy was an imperative of Euro
pean integration, in the past 10 years Lithuania has managed to create a
development cooperation policy which contributes to a more positive image
of Lithuania within the international community of donors and among the
recipient countries.
Lithuanian development cooperation policy still faces certain problems
typical for young and small donors, such as low funding for development
43
Achievements of the Lithuanian Presidency of the Council of the EU. Ministry of Foreign
Affairs of Lithuania. Vilnius, 2015, p. 11. http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Rezultatai/
Achievements.pdf (Lietuvas prezidentūras ES statistikas portāls; aplūkots 20.08.2014.).
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cooperation, absence of private sector funds in development, and low public
awareness of development assistance issues. However, the commitments
to the EU, the UN and other international organisations, more and more
active civil society organisations, and close collaboration with international
development implementers, make a positive contribution to the improvement and evolution of Lithuanian development cooperation.
10 years of experience in development cooperation have allowed Lithuania to identify the most relevant priority — the transfer of transition
experience to the EaP countries. This is the sector where Lithuania has the
biggest advantage — well qualified experts who are acknowledged among
international donors and partner countries.

Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē:
jaunas visaptverošas pieejas gaidās
Zane Šime,

Lēvenes Katoļu universitātes (KU Leuven) Eiropas studiju maģistre
“Human Security in Latvia and in the World: from the idea to practice”
introduces new dimensions to the concept of human security. The mono
graph aims to highlight the significance of a holistic approach when
discussing issues related to human security. It does so on a variety of
analytical levels, by contrasting EU-wide with national, as well as local
approaches to human security. This article explores how the findings of
the 2012 edition could be brought forward in order to promote a broader
approach to human security. In the context of secessionist movements
within Europe, it pin-points the need to define ways in which a nationwide consensus regarding human security could be reached, in order to
avoid heightened insecurity of individual groups as opposed to the general
population. The article also proposes to reflect on how human security
relates to sub-state nationalism. In addition, it analyses how the threedimensional human security model could be complemented with the
multi-level governance paradigm, in order to correspond to the govern
ance particularities of decentralised and federal states, as well as the EU.
Keywords: Canada, European Union, human security, Japan, Latvian
Presidency in the EU Council, multi-level governance.
2012. gadā tika publicēta grāmata “Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē:
no idejas līdz praksei”1, kas deva stimulu jaunām diskusijām Latvijā par
cilvēkdrošības jēdziena teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Latvijas
2015. gada prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kontekstā tiks laisti
1
Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Žaneta Ozoliņa, Rīga: Zinātne, 2012.
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klajā jaunākie pētniecības rezultāti, līdz ar to der atskatīties uz 2012. gada
izdevumā paveikto un nu jau ar svaigu skatu izsvērt, kādos virzienos ir
iespējams papildināt un izmantot līdz šim uzkrātās zināšanas. Tā kā “Cil
vēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei” aptver ļoti plašu
jautājumu loku, šis raksts pievēršas vienīgi daļai no grāmatā analizētajiem
tematiem. Arī citu cilvēkdrošībā ieinteresēto pētnieku jaunākās publikācijas ir palīdzējušas formulēt ierosinājumus turpmākajam darbam ar koncepta teorētisko pilnveidošanu un empīrisko pētījumu izstrādi. Raksta
pirmajā daļā ir analizēts monogrāfijas ieguldījums un tas, kādas ir vis
aptverošās jeb plašās definīcijas praktiskās izpausmes. Savukārt otrā daļa
pievēršas monogrāfijā izklāstītajiem jēdziena teorētiskajiem aspektiem.
Tajā ir piedāvāts turpināt izvērtēt uz cilvēkdrošības līdzšinējo “flagmaņ
valstu” pieredzi balstīto koncepta piemērošanu praksē. Noslēgumā ir
analizēta Latvijas cilvēkdrošības izpratnes pielāgojamība citās Eiropas
Savienības (ES) valstīs.
Atslēgvārdi: cilvēkdrošība, daudzlīmeņu pārvaldība, Eiropas Savienība,
Japāna, Kanāda, Latvijas prezidentūra ES Padomē.

1. Grāmatas panākumu pārskats
2012. gada izdevums, kas aktualizē visaptverošu cilvēkdrošības definīciju, piedāvā ļoti plašu nodaļu tematisko loku. Jāatgādina, ka šajā raksta daļā
tiek pieminētas tikai tās nodaļas, kuru secinājumi šķiet pašlaik visaktuālākie.
Tie vai nu atzīti par nozīmīgiem Latvijas īstenoto rīcībpolitiku kontekstā,
vai arī to papildināšana ar citu gadījumu analīzi ļautu rast pilnīgāku izpratni
pētnieku, kā arī praktiķu vidū par to, kā situācija Latvijā vērtējama citu
valstu kontekstā. Labākai uzskatāmībai šī raksta daļa strukturēta četrās
apakšnodaļās, sākot ar monogrāfijā izklāstītajiem secinājumiem ar iekšpolitisku nozīmi, tālāk pievēršoties Latvijas ārpolitikai un starptautiskajai sadarbībai veltītajām nodaļām, un beidzot ar ES iniciatīvu tematu.
1.1. Iekšpolitiskā tematika
Žaneta Ozoliņa un Māra Sīmane, izvērtējot Latvijas iedzīvotāju subjektīvo skatījumu uz cilvēkdrošību, norāda uz nemainīgajām sabiedrības bažām
par veselības aprūpi. Desmit gadu laikā iedzīvotāju neticība par to, vai nepieciešamības gadījumā tiks saņemti kvalitatīvi medicīniskie pakalpojumi,
joprojām nav būtiski mazinājusies. Turklāt nesen piedzīvotā ekonomiskā
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krīze ir mazinājusi Latvijas iedzīvotāju pārliecību par savas finansiālās situācijas paredzamību nākotnē.
Noras Vanagas rakstītā nodaļa par cilvēktiesības sargājošo institūciju
pieredzi Latvijā sniedz ieskatu, ar kādiem jautājumiem un kādā formā Latvijas iedzīvotāji vēršas pie dažādām iestādēm. N. Vanaga neaprobežojas ar
iestāžu formālo pienākumu izklāstīšanu. Interesantākais nodaļā apskatītais
jautājums ir par to, kur iedzīvotāji izvēlas vērsties pēc palīdzības. Pieredze
liecina, ka pirmā iestāde, kurā indivīds izvēlas vērsties, nereti ir tā, uz kuru
viņš vai viņa visvairāk paļaujas, proti, pašvaldība, nevis institūcija, kuras
uzdevums ir konkrētā jautājuma risināšana. Lai gan N. Vanagas veiktās intervijas atklāj, ka cilvēktiesības aizsargājošās institūcijas cenšas risināt situāciju
ar informatīvo kampaņu palīdzību, šķiet, problēmas cēlonis nav zināšanā
vai nezināšanā, bet gan iedzīvotāju priekšstatā par iestādes darba kvalitāti un
atsaucību.
Ilzes Bērziņas-Ruķeres un Ineses Avotas izklāstītais Talsu piemērs par
policijas un sabiedrības sadarbības stiprināšanu uzskatāmi norāda, cik būtiski iestādēm ir uzturēt saikni ar iedzīvotājiem. Pieredze rāda, ka tas nav
vienīgi formāls labas pārvaldības ieteikums, bet ļauj kopīgi īstenot praktis
kus risinājumus, veicināt savstarpējo saprašanos un iedzīvotāju paļāvību uz
publiskā sektora iestāžu un to atsevišķu pārstāvju darbu.2
Nodaļā par krievu kopienas skatījumu vairākas reizes minētas atsauces
uz emigrāciju. Latvijas iedzīvotāju aizbraukšana saistīta ar nesen piedzīvoto
ekonomisko krīzi. Turklāt fokusa grupās darba meklējumi ārzemēs izskan
kā viens no finansiālo grūtību risināšanas variantiem nākotnē, jo krievvalodīgā kopiena pesimistiski vērtē nodarbinātības iespējas ārpus Rīgas. Tādējādi
cilvēkdrošības aptverto tematu lokam tiek piesaistīts arī diasporas aspekts.
Šis aspekts nākotnē varētu arī ļaut paplašināt izpratni par to, kas ir uz cilvēku vērsta iestāžu darbība, jo publisko pakalpojumu un dialoga uzturēšana
valsts teritorijā atšķiras no to pašu funkciju īstenošanas saistībā ar valsts
piederīgajiem ārzemēs. Saskaņā ar Latvijas visaptverošo cilvēkdrošības pieeju zinātniski pētnieciskais projekts “Latvijas emigrantu kopienas”3 varētu
2
Bērziņa-Ruķere I., Avota I. Policijas un sabiedrības sadarbības stiprināšana Latvijā. Cilvēk
drošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Žaneta Ozoliņa, Rīga: Zinātne, 2012, 328. lpp.
3
Projekta uzdevumi un pasākumu plāns tika prezentēti š.g. jūlijā ikgadējā diasporas konferencē
“Latvieši pasaulē — piederīgi Latvijai”. Projekta mājaslapa: http://migracija.lv/
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sniegt noderīgu informāciju cilvēkdrošības koncepta paplašināšanā un
tālākā pētniecībā.
1.2. Cilvēkdrošība Latvijas ārpolitikas un starptautiskās
sadarbības kontekstā
T. Rostoka veiktā analīze par ārpolitikas debatēm Saeimā norāda, ka
Latvijas drošība, kā arī centieni kļūt no drošības patērētāja par starptautiskās
drošības veicinātāju ir būtiskākie apsvērumi, spriežot par palīdzības sniegšanu citām valstīm. T. Rostoks konstatējis, ka diemžēl palīdzības saņēmēju
vajadzības ir izrādījušās ļoti reti apskatīts jautājums. Taču lasītājam varētu
rasties jautājums, cik lielā mērā šāda minimāla ieinteresētība saņēmējvalstu
viedoklī ir unikāla? Piemēram, Niks Haineks (Nik Hynek) spriež, ka Japānas
uz cilvēkdrošības apsvērumiem balstītā iesaistīšanās Afganistānas konfliktā,
citās pēckonfliktu situācijas stabilizēšanas vietās un nāciju veidošanas iniciatīvas Āzijas Klusā okeāna rajonā ir balstītas uz paplašinātas nacionālās
drošības jeb pašmāju apsvērumiem (angļu val. — domopolitics). Kā vienu no
publiski pozicionētiem valsts draudiem var minēt centienus novērst bēgļu
patvēruma meklējumus Japānā. Tas atspoguļojas bēgļu uzņemšanas statistikā, salīdzinot Japānas niecīgo atsaucību ar citām cilvēkdrošības līderēm —
Kanādu un Norvēģiju.4 Lai veicinātu izpratni par to, kā Latvijas parlamentā
vāji pārstāvētie cilvēkdrošības apsvērumi izskatās uz to valstu fona, kuru
valdības ir pieteikušas cilvēkdrošību kā savas ārpolitikas prioritāti, būtu
vērtīgi Saeimas debašu pētījuma rezultātus salīdzināt ar Kanādas, Japānas un
Norvēģijas parlamentos pārrunāto.
Latvijas starptautiskās sadarbības daudzveidība atklājas Madaras Siliņas
pētījumu rezultātos par pašvaldību iesaisti attīstības sadarbībā. Šo nodaļu es
vēlētos sevišķi izcelt tādēļ, ka tā sniedz virkni piemēru par to, cik spējīgas
un aktīvas ir Latvijas pašvaldības gan zināšanu pārnesē, gan sadarbības attīstīšanā atbilstoši savām saimnieciskajām interesēm. Tādējādi identificējamas
Latvijā uzkrātās paradiplomātijas prasmes un potenciāls, par ko diemžēl

4
Hynek N. The Domopolitics of Japanese Human Security. Security Dialogue. Vol., 43, 2012,
pp. 123., 126–127.
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nenākas regulāri lasīt starptautiskajos akadēmiskajos izdevumos.5 Kā norāda
nodaļas autore, informētības trūkuma iemesls ir arī pašvaldību minimālie
pūliņi padarīt publiski pieejamu informāciju par savu pieredzi un plānotajiem pasākumiem.
Vēl viens M. Siliņas norādītais aspekts, kas šķita būtisks pētniecības
ziņā, ir tas, ka “attīstības sadarbības mērķa grupas un izmantotās metodes
nav viendabīgas”6. Jāpiebilst, ka cilvēkdrošībai tik ļoti nozīmīgās konteksta
īpatnības, kas rada izaicinājumus, lai sistemātiski un plašā mērogā izmantotu vienotu pētniecības pieeju, ir norādītas arī senāk publicētos Apvienoto
Nāciju Organizācijas pētījumos.7 Līdz ar to skaidri iezīmējas uzdevums
turpmākajiem salīdzinošajiem pētījumiem, proti, to izstrādē lielāku vērību
pievērst metodoloģijai, lai varētu salīdzināt dažādu gadījumu rezultātus un
novērtēt, kāds ieguldījums sniegts katras analizētās mērķa grupas cilvēk
drošības veicināšanā.
1.3. Eiropas Savienības partnerības: vai nepieciešams vairāk
vērības veltīt individuālajam līmenim?
Anete Gnēze pievēršas ES ārējās darbības dimensijai un piedāvā cilvēk
drošības principus un kritērijus. Pakavēšos pie diviem no 1. tabulā “Cil
vēkdrošības principi” norādītajiem, proti, “sabiedrības grupu aizsardzība” un
5
Termins, kurš tiek lietots akadēmiskajā literatūrā par subnacionālo aktieru iniciatīvām ārpus
valsts robežām un starptautisko sadarbību. Kā divi no nu jau agrīniem piemēriem minami: Lecours
A. Paradiplomacy: Reflections on the Foreign Policy. International Negotiation. Vol. 7, 2002, pp.
91.–114..; Gren J. New Regionalism and West Sweden: The Factors of Change in the Regionalism
Paradigm. Regional & Federal Studies. Vol. 12, 2002, pp. 79.–101.
Divas no jaunākajām publikācijām, kas analizē arī nesenās ekonomiskās krīzes ietekmi uz
subnacionālo pārstāvniecību skaitu un pēta pārstāvniecību darba uzdevumus Briselē, ir Callanan
M., Tatham M. Territorial Interest Representation in the European Union: Actors, Objectives and
Strategies. Journal of European Public Policy. Vol. 21, 2014, pp. 188.–210.; Tatham M., Thau M. The
More the Merrier: Accounting for Regional Paradiplomats in Brussels. European Union Politics. Vol.
15, 2013, pp. 255.–276.
6
Siliņa M. Latvijas pašvaldības attīstības sadarbības politikā: cilvēkdrošības īstenošanu veici
nošie un kavējošie faktori. Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Žaneta
Ozoliņa, Rīga: Zinātne, 2012, 310. lpp.
7
Delivering Human Security through Multi-Level Governance. Eds. Luk Van Langenhve &
Antonio Vigilante. Brussels: United Nationa Development Programme / UNU-CRIS, 2009, p. 67.
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/library/brussels-staff-publications/deliveringhuman-security-through-multi-level-governance.html (ANO Attīstības programmas mājaslapa;
aplūkota 28.07.2014.).
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“sabiedrības drošības un drošas kopienas veidošana”8. Tie piesaistīja uzmanību citu pētījumu kontekstā. Edvards Ņūmens (Edward Newman) ar
panorāmisku skatu ir norādījis uz miera misijās trūkstošo vērību pret vietējās politiskās kultūras specifiku un tās nozīmīgākajiem spēlētājiem. Ideālā
variantā vietējo īpatnību integrēšanai palīdzības pasākumu plānā būtu jākļūst par stiprinātas cilvēkdrošības dimensijas pienesumu.9
Savukārt jaunākajā literatūrā tiek kritizēta ES prasme veidot dialogu un
efektīvus visaptverošas drošības veicināšanas pasākumus. Piemēram, Stefans Kēkeleire (Stephan Keukeleire) un Toms Delro (Tom Delreux), lietojot
strukturālās ārpolitikas jēdzienu, izdala divus zemākos jeb mezo — indivi
duālo un sabiedrības — līmeņus. Viņi, līdzīgi kā Ņūmens, spriež, ka bieži
vien netiek pievērsta pietiekama vērība šiem līmeņiem, un tā vietā ES koncentrējas tikai uz iniciatīvu rezultātu izvērtēšanu nacionālā, (makro-)reģionālā vai starptautiskā līmenī. Kā piemēru var minēt ES neiesaistīšanos
dialogā ar grupām, kas neatbilst tās izpratnei par pilsonisko sabiedrību.
Nereti šāda norobežošanās ir pamatota ar to, ka konkrētā grupa ir pārāk
nacionālistiska un/vai reliģioza, bet tās būtiskā loma potenciālo palīdzības
saņēmēju dzīvēs netiek pienācīgi novērtēta.10 Piemēram, ES tiek pārmests,
ka tā neņem vērā, ka Vidusjūras dienvidu teritorijās sabiedrības pēc būtības ir daudz reliģiozākas (nekā ziemeļu krastos) un tajās ir dziļi iesakņojies
islāma ticībā balstīts sociālā taisnīguma princips. Tādējādi, līdz ar izpratnes
trūkumu par sabiedrības un individuālā līmeņa specifiku, ES riskē zaudēt
ciešākas partnerības un sadarbības iespējas, jo citi reģiona “smagsvari”, piemēram, Saūda Arābija, Katara vai Turcija, var izrādīties spējīgākas piedāvāt
radniecīgāku skatījumu uz risināmajām problēmām.11 Šeit paveras iespējas tālākai izpētei saistībā ar monogrāfijā norādīto trīsdimensionālo shēmu
“indivīds-valsts-starptautiskā vide”12 par to, kādas izpratnes par drošības
gādniekiem un valsti valda individuālā līmenī lejpus Vidusjūrai, un kā tās
būtu iespējams salāgot ar ES iniciatīvu pamatprincipiem.
8
Gnēze A. Cilvēkdrošības Eiropas Savienības ārējās darbības dimensijās. Cilvēkdrošība Lat
vijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Žaneta Ozoliņa, Rīga: Zinātne, 2012, 388. lpp.
9
Newman E. A Human Security Peace-Building Agenda. Third World Quarterly. Vol. 32, 2011,
pp. 1737.–1756.
10
Keukeleire S., Delreux T. The Foreign Policy of the European Union, 2nd ed., Palgrave Macmillan, 2014, pp. 29.–31.
11
Ibid, pp. 266.–267.
12
Ozoliņa Ž. Cilvēkdrošība: vai iespējams visaptverošs definējums. Cilvēkdrošība Latvijā un
pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Žaneta Ozoliņa, Rīga: Zinātne, 2012, 45. lpp.
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Veroties pāri ES robežām, Vilfrīds Grīvs (Wilfrid Greaves) ir norādījis,
ka Kanādas gadījumā cilvēkdrošības jēdziena sašaurināšana līdz vardarbības
mazināšanai attīstības valstīs ir novedusi pie klimata pārmaiņu lomas ignorēšanas.13 Proti, politiskie saspīlējumi un vardarbība ir sekas. To cēlonis var
būt ne vien ļaunprātīga spēka pielietošana no varas iestāžu vai nemiernieku
puses, bet arī sociālo konfliktu saasināšanās līdz ar negaidītu cilvēku migrāciju, sausuma, plūdu, kā arī citu ārkārtēju dabas procesu vai nesekmīgas
dabas resursu apsaimniekošanas (piem., Āfrikā ekstensīvas lauksaimniecības14) dēļ. Pētījumi par attīstības valstu pieredzi cilvēkdrošības principu
īstenošanā līdzīgi Grīva analīzei norāda uz nepieciešamību pārdefinēt cilvēkdrošības jēdziena izpratni, lai norobežotos no neviennozīmīgi vērtētās
drošības un attīstības saiknes (angļu val. — security-development nexus).15
Palūkojoties plašākā kontekstā, cilvēkdrošības koncepts pēdējo gadu
laikā piedzīvo sava veida pārdefinēšanas gaidas. Proti, vairāki pētījumi ir
apšaubījuši, vai cilvēkdrošības lozungi ārpolitikā ir kalpojuši īstenas cilvēkdrošības veicināšanas nolūkiem. Manāms, ka akadēmiskās aprindas ne tik
daudz pauž neticību pašam cilvēkdrošības jēdzienam, cik kritizē veidu, kā
tas ir ticis iestrādāts praktiskās iniciatīvās attīstītajās valstīs. Tādējādi arī
monogrāfijas autoriem paveras iespēja nākt klajā ar jaunu redzējumu par to,
kā ārpolitikas iniciatīvās sabalansēt tradicionālo valsts iestāžu lomu ar citiem
indivīda labklājību ietekmējošiem faktoriem. Der pieminēt, ka no drošības
un attīstības saiknes izrietošais (ne)drošības paradokss nesen ir izpelnījies
arī feministu vērību un tālākas izpētes ierosinājumus.16
1.4. Cilvēkdrošība Eiropas Savienības iniciatīvās: visur un nekur
Otrs komentārs A. Gnēzes nodaļai par ES ārējo darbību ir veltīts autores ieteikumam Latvijai veidot spilgtas cilvēkdrošības iniciatīvas. No tā izriet
13
Greaves W. For Whom, from What: Canada’s Arctic Policy and the Narrowing of Human
Security. International Journal. Vol. 67, 2011, pp. 226.–227.
14
Cooke K. Climate Change Threatens East Africa’s Food Security. Climate Central. 11.01.2014.
http://www.climatecentral.org/news/climate-change-threatens-east-africas-food-security-16947
("Climate Central" mājaslapa; aplūkota 25.07.2014.).; Scheffran J. Climate Change and Security. Bulletin of the Atomic Scientists. Vol. 64, 2008, p. 24.
15
Jacob C. Practising Civilian Protection: Human Security in Myanmar and Cambodia. Security Dialogue. 2014, p. 13.
16
Marhia N. Some Humans Are More Human than Others: Troubling the ‘Human’ in Human
Security from a Critical Feminist Perspective. Security Dialogue. Vol. 44, 2013, pp. 19.–35.
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divi jautājumi — vai Latvija spēs iekustināt iesaistītās puses produktīvai diskusijai un kādas ir Latvijas atziņas, piemēram, saistībā ar Somijas 2006. gada
prezidentūras mēģinājumu cilvēkdrošību iedzīvināt Kopējā drošības un aizsardzības politikā?17 Ja Latvijas apņemšanās ir atgriezt dienaskārtībā cilvēkdrošības tematu, tad, šķiet, ir pienācis pēdējais brīdis rast konkrētas atbildes
uz iepriekšminētajiem jautājumiem. Visumā autores paustais ierosinājums
ir apsveicams, bet pašlaik varētu izrādīties sasteigts, ja tiek attiecināts uz
drīzumā sagaidāmo Latvijas prezidentūru 2015. gadā, jo vērienīgu iniciatīvu sagatavošanai atlicis maz laika. Vismaz līdz šim prezidentūru trio darba
programma18 un ziņojums par Latvijas politikas prioritātēm19 neliecina par
plāniem iekļaut cilvēkdrošību ES dienaskārtībā.
Ja skata ierosinājumu plašāk (nevis tikai laika plānošanas ziņā), ir vērts
ņemt vērā vairākus izaicinājumus. Džordžs Kristū (George Christou) norāda
uz neskaidrību par cilvēkdrošības terminu, jo ES nevalda vienota izpratne
par to, ko tā konkrēti saprot ar cilvēkdrošību.20 Līdzīgi D. Kļaviņš iepriekš
ir secinājis, ka “izpratne par pašu jēdzienu ir neviennozīmīga” un “cilvēkdrošības jēdziens ES dalībvalstu ārlietu ministriju publicētajos ziņojumos
un pārskatos tiek izmantots fragmentāri.”21 Kristū vienotas izpratnes neesamību skaidro ar Eiropadomes un Eiropas Ārējās darbības dienesta nepietiekamu politisko apetīti iestrādāt cilvēkdrošību kā ES drošības identitātes
pamatu. Turklāt līdz šim arī starp Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem,
piemēram, DG DEVCO22 un DG ECHO23, termins nav ticis plaši lietots ne
17
Christou G. The European Union’s Human Security Discourse: Where Are We Now? European Security. Vol. 23, 2014, p. 371.
18
The Future Italian, Latvian and Luxembourg Presidencies. 18 Months Programme of the
Council (1 July 2014 - 31 December 2015), Brussels, 2014, mmxiv, pp. 1.–103. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST 11258 2014 INIT (Padomes dokumentu publiskais reģistrs;
aplūkots 22.07.2014.).
19
Ziņojums par esošajām Latvijas politikas prioritātēm. 2012, 1.–69. lpp. http://www.es2015.
lv/lv/gatavosanas-prezidenturai/darba-programma/publiskas-diskusijas (Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē sekretariāts; aplūkots 28.07.2014.).
20
Piemēram, Džordžs Kristū, līdzīgi kā Mērija Kaldore, uz kuru atsaucas A. Gnēze, atzīst, ka
pēc būtības cilvēkdrošība ir klātesošs princips dažādās ES aktivitātēs. Sk.: Christou G. The European
Union’s Human Security Discourse: Where Are We Now? European Security. Vol. 23, 2014, p. 365.
21
Kļaviņš D. Cilvēkdrošības loma diplomātijā: tendences un aktualitātes. Latvijas Ārpolitikas
institūts, 2012 http://www.liia.lv/en/blogs/cilvekdrosibas-loma-diplomatija-tendences-un-aktua/
(Latvijas Ārpolitikas institūta mājaslapa; aplūkota 22.07.2014.).
22
EiropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāts.
23
Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts.
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ikdienas darbā, ne arī vadības publiskajā komunikācijā.24 Šie secinājumi liecina, ka ne ES pārnacionālā līmenī, ne nacionālā līmenī nav identificējams
konkrēts termina saturisks kopsaucējs. Tātad kontrastā ar iepriekšējā raksta
sadaļā pieminēto akadēmisko aprindu ieinteresētību, ES dienaskārtības ziņā
māc šaubas, vai cilvēkdrošība pašlaik piedzīvo daudzsološu laiku.

2. Uz cilvēkdrošības un nedrošības robežas
Paraugoties uz cilvēkdrošības jēdzienu kā nosacītu punktu uz vizuālas
kartes, tā trīsdimensionālajam modelim25 par labu nāktu vēl pāris robežlīniju
novilkšana. Nākamajās sadaļās ir īsi izskaidroti ierosinājumi, kur šādas teorētiskas robežas būtu noderīgas un kā tās sasaucas ar pašreizējām politikas
reālijām.
2.1. Iekšpolitiskais cilvēkdrošības kompromiss: kā to modelēt?
Raksta otrajā daļā vispirms vēlos atgriezties pie viena no monogrāfijas
sākumā formulētajiem jautājumiem: “Vai valstis, kuras iekļautas attīstīto
valstu grupā, var atļauties ignorēt cilvēkdrošības jautājumus?”26 Tas šķiet
cieši saistīts ar pirmā viļņa cilvēkdrošības “flagmaņvalstīm”, kuras cilvēkdrošību bija integrējušas savās ārpolitikas prioritātēs. Lai gan Kanādas cilvēkdrošības principu vadītās iniciatīvas ir vairākkārt pieminētas monogrāfijā,
bijušās līdervalsts entuziasma noplakšana nav norādīta un detalizētāk skaidrota. Savukārt, palūkojoties uz pēdējo gadu laikā veikto pētījumu atziņām,
redzams, ka šis fakts ir pelnījis vairāk uzmanības, jo Kanādas pieredze izgaismo šaurās cilvēkdrošības pieejas ārpolitikā pretrunību un to, kā tā kontrastē ar valsts iekšpolitiskajām problēmām.
Grīvs skaidro, ka Kanāda, pozicionējot cilvēkdrošību vienīgi kā ārpolitiski
aktuālu, varēja izvairīties no cilvēkdrošības problēmu publiskas atzīšanas
iekšpolitiski sensitīvajā Arktikas reģionā.27 Viņš norāda, ka klimata pārmaiņu
24
Christou G. The European Union’s Human Security Discourse: Where Are We Now? European Security. Vol. 23, 2014, pp. 376.–377.
25
Ozoliņa Ž. Cilvēkdrošība: vai iespējams visaptverošs definējums. Cilvēkdrošība Latvijā un
pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Žaneta Ozoliņa, Rīga: Zinātne, 2012, 45. lpp.
26
Turpat, 17.–18. lpp.
27
Greaves W. For Whom, from What: Canada’s Arctic Policy and the Narrowing of Human
Security. International Journal. Vol. 67, 2011, pp. 219–240.
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pakļautajās ziemeļu teritorijās dzīvojošās kopienas saskaras ar samilstošiem
sadzīves apstākļu izaicinājumiem.28 Tomēr šo jautājumu risināšana ir bijusi
izteikti sekundāra, jo Kanādas politiskie līderi ir koncentrējušies uz tā dēvētās “augstās politikas” (angļu val. — high politics) jautājumiem un suverenitātes nostiprināšanu. Kā tipiskus piemērus tam var minēt vairākus desmitus
miljardu ASV dolāru vērtu F-35 iznīcinātāju iegādi29, kam nav nekāda sakara
ar vietējo kopienu problēmām, un iniciatīvu Ziemeļrietumu kuģošanas ceļu
pārdēvēt par Kanādas Ziemeļrietumu kuģošanas ceļu bez likumā noteiktā
dialoga ar teritorijās mītošajiem pamatiedzīvotājiem30.
Grīva izklāstītais Kanādas Arktikas gadījums rāda, ka attīstītās valstis
nevar ignorēt cilvēkdrošību pašu mājās, bet tas ir politiski nepateicīgs un
neizdevīgs jautājums. Proti, tā sarežģītība atklājas, pārformulējot jautājumu
šādi: vai valstis, kuras iekļautas attīstīto valstu grupā, ir gatavas atzīt, ka iekšpolitiski tās ir ignorējušas cilvēkdrošības jautājumus? Vai attīstītā valsts ir
gatava atzīt, ka līdz ar centieniem veicināt drošību iedzīvotājiem kopumā,
to ir darījusi, vairojot nedrošību atsevišķai iedzīvotāju grupai? Šī jautājuma
šķetināšanu būtu vērts attīstīt turpmākajā cilvēkdrošības pētniecībā, lai vei
cinātu izpratni par to, kā veidot visas sabiedrības (jeb holistisku) cilvēkdrošību. Proti, kādi būtu kompromisa modeļi, kas ņemtu vērā dažādu iedzīvotāju
grupu drošības apsvērumus.
2.2. Valsts un drošības gādnieki: kā modelī iederas decentralizēta
pārvaldība un neatkarības kustības?
Monogrāfijā pieteikts ierosinājums noformulēt visām ES dalībvalstīm
saistošu cilvēkdrošības izpratni. Atgriežoties pie iepriekšējā sadaļā minētā
Kanādas gadījuma, paliek spēkā jautājums, kā risināt norobežošanos no
iekšpolitisko “nedrošību” risināšanas? Tas ir sevišķi aktuāls to ES dalībvalstu

28
Greaves W. Turtle Island Blues: Climate Change and Failed Indigenous Securitization in the
Canadian Arctic. Working Papers on Arctic Security. 2012, p. 11. http://gordonfoundation.ca/sites/
default/files/publications/Working Papers on Arctic Security2 — Turtle Island Blues.pdf ("Gordon
Foundation" mājaslapa; aplūkota 25.07.2014.).
29
Greaves W. For Whom, from What: Canada’s Arctic Policy and the Narrowing of Human
Security. International Journal. Vol. 67, 2011, p. 231.
30
Byers M. The Northwest Passage Is Already Canadian. The Globe and Mail. 2009 http://www.
theglobeandmail.com/globe-debate/the-northwest-passage-is-already-canadian/article4356756/
("The Globe and Mail" laikraksta mājaslapa; aplūkota 22.04.2014.).
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sakarā, kurās pašlaik notiek diskusijas saistībā ar neatkarības kustībām.31
Pievēršoties atsevišķiem piemēriem, Andrē Lekūrs (Andre Lecours) ir secinājis, ka basku, kataloņu, skotu un flāmu prasības vieno arguments par
senāku vai joprojām pastāvošu specifiska veida netaisnību, kuru uztur kāda
cita indivīdu grupa vai valsts.32 Pētnieks ir arī konstatējis, ka bieži vien separātiskās kustības kā vienu no saviem uzdevumiem piesauc sociālo programmu nosargāšanu no nacionālās valdības rosinātām izmaiņām.33 Rodas
jautājums, vai plašās cilvēkdrošības izpratnē šādi aizstāvības nodomi padara
kustības par drošības gādniekiem?
Tomēr tas ir salīdzinoši šaurs jautājums, ja paraugās uz neatkarības kustību jautājumu kopumā. Sākotnēji der pievērsties jautājumam, kā visaptverošā cilvēkdrošības pieeja interpretē reģionālo nacionālismu (angļu val. —
sub-state nationalism) valsts totalitātes kontekstā? Vai šāds nacionālisms ir
attīstījies konkrētu iedzīvotāju grupu nedrošības dēļ? Ja jā, tad cik reālistiski
būtu sagaidīt, piemēram, no Spānijas vai Lielbritānijas atzinumu, ka tās ir
ignorējušas vai pat veicinājušas atsevišķu (šajā gadījumā kataloņu un skotu)
iedzīvotāju grupu nedrošību savās mājās tiktāl, ka tās vēlas lemt par vai pret
izstāšanos no valsts? Tie ir politiski neērti jautājumi, bet šķiet neizbēgami
saistībā ar monogrāfijas autoru rekomendācijām Latvijai nākt klajā ar visām
ES dalībvalstīm saistošu cilvēkdrošības iniciatīvu.

31
Piemēram, Skotijas referendums un Katalonijas arvien uzstājīgākā pozīcija attiecībā uz
neatkarības iegūšanu liecina, ka paradiplomātiska interešu aizstāvēšana “Eiropa ar reģioniem”
(Europe with the Regions) integrācijas variantā nav separātistu izvēlētā metode. Šīs kustības nav
mierā ar daudzlīmeņu pārvaldības sniegtajām iespējām un krēsliem Reģionu komitejā. Tā vietā tās
lūkojas uz dalībvalstu sēdvietām Eiropadomē, lai gan līdz šim pilnībā nav izkristalizējies, kā ES
dalībvalsts statuss būtu piešķirams.
Sk.: McDermott J. How Would an Independent Scotland Join the EU? Financial Times.
24.07.2014.
http://blogs.ft.com/off-message/2014/07/24/how-would-an-independent-scotlandjoin-the-eu/?ftcamp=published_links%2Frss%2Fbrussels%2Ffeed%2F%2Fproduct#> ("Financial
Times" laikraksta mājaslapa; aplūkota 25.07.2014.).;
Chamon M., van der Loo G. Scotland and Catalonia Would Face Very Real Challenges in
Making a Seamless Transition to EU Membership after Independence. LSE Comment. 2014 http://
blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/01/16/scotland-and-catalonia-would-face-very-real-challengesin-making-a-seamless-transition-to-eu-membership-post-independence/ ("The London School of
Economics and Political Science" mājaslapa; aplūkota 25.07.2014.).
32
Lecours A. Sub-State Nationalism in the Western World: Explaining Continued Appeal.
Ethnopolitics. Vol. 11, 2012 p. 271.
33
Turpat, 279. lpp.
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2.3. Cilvēkdrošība no daudzlīmeņu pārvaldības perspektīvas
Monogrāfijas apskatā vairākkārt minētas atsauces uz vairākiem analīzes
līmeņiem (piemēram, individuālo, sabiedrības, pārnacionālo), uz kuriem
vienkopus lasāmas atsauces kā uz “daudzlīmeņu lēcu” (angļu val. — multilevel lens).34 To integrēšana tradicionālajā trīsdimensionālajā shēmā “indivīds-valsts-starptautiskā vide”35, iespējams, ļautu atklāt jaunas nianses un
izcelt konteksta nozīmību. Dažām no ES dalībvalstīm ir decentralizēts un/vai
federatīvs pārvaldības modelis un pilnvaru sadalījums. Tas vedina uz aicinājumu analizēt, vai šādos gadījumos valsts joprojām ir “galveno cilvēkdrošības
resursu turētāja”36? Līdzīga piebilde attiecināma uz pārnacionālo līmeni. ES
integrācijas rezultātā dalībvalstis ir atteikušās no patstāvīgas lemšanas par
virkni kompetenču. Vai tas ietekmē ES dalībvalsts nacionālā līmeņa cilvēkdrošības veicināšanas iespējas?
starptautiskā
vide
pārnacionālais
(jeb ES) līmenis
valsts
subnacionālie līmeņi
(reģionālais un vietējais)
indivīds
1. attēls
34
Delivering Human Security through Multi-Level Governance. Eds. Luk Van Langenhve &
Antonio Vigilante. Brisele: United Nationa Development Programme / UNU-CRIS, 2009, p. 68.
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/library/brussels-staff-publications/deliveringhuman-security-through-multi-level-governance.html (ANO Attīstības programmas mājaslapa;
aplūkota 28.07.2014.).
35
Ozoliņa Ž. Cilvēkdrošība: vai iespējams visaptverošs definējums. Cilvēkdrošība Latvijā un
pasaulē: no idejas līdz praksei. Red. Žaneta Ozoliņa, Rīga: Zinātne, 2012, 15. lpp.
36
Turpat, 14. lpp.
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Visaptverošās cilvēkdrošības pieejai, jo sevišķi pielāgojamības visā ES
ziņā, der izvērtēt, kādu pienesumu daudzlīmeņu pārvaldības paradigma
spētu sniegt (sk. 1. attēlu). Vai, vēršot uzmanību uz pārnacionāli risinātiem
jautājumiem, kā arī reģionālā un vietējā līmeņa atbildības jomām, iespējams
precīzāk atainot dažādu pārvaldības modeļu un kompetenču sadalījumu, kā
arī pārvaldības līmeņu sadarbību vai sadarbības trūkumu indivīda cilvēk
drošības veicināšanā?
Kopumā cilvēkdrošības jēdziens joprojām tiek raksturots kā apveltīts ar
nepietiekamu teorijas ietvaru un pārāk bieži (vietā un nevietā) piesaukts kā
akadēmiskajās, tā arī rīcībpolitikas ekspertu aprindās.37 Regulāri aicinājumi
konceptuāli pieslīpēt jēdzienu apliecina, ka Latvijā veiktais pētnieciskais
darbs ir nozīmīgs un nepieciešams, bet šajā procesā būtu ieteicams vairāk
vērības pievērst iepriekš paustajai kritikai pret cilvēkdrošības motivētām
rīcībpolitikām. Līdz ar to īstenošanu uzkrātā pieredze ir vērtīgu atziņu (angļu
val. — lessons learned) resurss.

37
Jacob C. Practising Civilian Protection: Human Security in Myanmar and Cambodia.
Security Dialogue. 2014, p. 2.
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Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore
Nevalstiskajām organizācijām (NVO) attīstības sadarbībā ir īpaša loma,
veidojot sociālo kapitālu — izglītojot Latvijas un attīstības valstu sabiedrību,
lēmumu pieņēmējus un dažādas mērķa grupas par attīstības jautājumiem.
Neskatoties uz ierobežotajiem finanšu resursiem, Latvijas NVO ir spējušas
īstenot dažādus projektus formālajā un neformālajā attīstības izglītībā,
attīstot specifiskas metodes — globālu tēmu skatīšanu lokālā līmenī. Šī
pieredze ļauj apkopot un popularizēt labās prakses piemērus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Attīstības gada ietvaros.
Vienlaikus ir jāņem vērā nepieciešamība turpināt NVO kapacitātes stipri
nāšanu un sabiedrības iesaistīšanu attīstības sadarbībā.
Atslēgvārdi: attīstības izglītība, attīstības sadarbība, LAPAS, nevalstiskās
organizācijas.
Nongovernmental organizations (NGOs) have a specific role in develop
ment cooperation — they promote social capital by educating society,
decision makers and different target groups on development in Latvia and
developing countries. Notwithstanding the limited availability of financial
resources, Latvian NGOs have managed to implement different projects
in formal and informal education and develop specific work methods —
explanation of global themes in a local context. This experience serves
as a basis for gathering and promoting best practice cases in the Latvian
Presidency of the EU Council and European Year for Development. At
the same time, the continuity of capacity development of NGOs and
involvement of society has to be ensured.
Keywords: development cooperation, development education, LAPAS,
non-governmental organisations.
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Ievads
Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā un kļūstot par donorvalsti, valstī
pieauga to organizāciju skaits, kuras strādā ar attīstības jautājumiem. Latvijas
Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) šobrīd apvieno 30 nevalstiskās
organizācijas, kas strādā attīstības izglītības un attīstības sadarbības jomā.
Lielākā daļa nevalstisko organizāciju pasākumu ir īstenoti attīstības izglītības jomā — galvenokārt tādēļ, ka šāda veida pasākumiem ir bijis pie
ejams finansējums, kā arī tādēļ, ka ir nepieciešama sabiedrības izpratnes
veidošana, jo attīstības sadarbībai nav plaša sabiedrības atbalsta. Kaut pastāv
atsevišķi attīstības sadarbības projekti, to apjoms ir neliels. Savukārt attīstības izglītības projektu klāsts ir ļoti plašs — gan formālajā, gan neformālajā
izglītībā, gan dažādām mērķa grupām un par dažādām tēmām. Šī pieredze
ir ļāvusi Latvijas nevalstiskajām organizācijām attīstīt darba metodes, pēc
kurām daudzas Eiropas Savienības valstu attīstības NVO vēl tikai vēlas sākt
strādāt.
Rakstā atspoguļota nevalstisko organizāciju situācija — pieejamais
finansējums, labās prakses piemēri, izaicinājumi, prioritārās jomas un plānotie pasākumi Prezidentūras un Eiropas Attīstības gada ietvaros.

Finansējums nevalstiskajām organizācijām
Ekonomiskā lejupslīde smagi skāra valsts budžeta resursu pieejamību dažādām nepopulārām politikas jomām, tajā skaitā — attīstības sadarbībai. Tā, piemēram, 2008. gadā nevalstiskās oranizācijas saņēma aptuveni
97 000 LVL (aptuveni 134 000 EUR), bet 2009. gadā — 1000 LVL (aptuveni
1400 EUR).1 Latvijas Oficiālā attīstības palīdzība (ODA — Official Development assistance) ir bijusi viena no zemākajām Eiropas Savienībā.2 Lielāko
daļu ODA ir veidojusi daudzpusējā attīstības sadarbība jeb iemaksas starptautiskajās organizācijās un atsevišķu valsts pārvaldes institūciju aktivitātes.3
1
Informācija par attīstības sadarbības divpusējo finansējumu pa gadiem. http://www.mfa.
gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/palidziba/ (Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota
20.08.2014.).
2
Vairāk salīdzinošu informāciju sk. “CONCORD” organizācijas mājaslapā http://aidwatch.
concordeurope.org/
3
Vairāk detalizētu informāciju pa institūcijām sk. http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/Attistibas-sadarbiba/palidziba/ (Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota 20.08.2014.).
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Šī situācija Latvijas nevalstiskās organizācijas, kas strādā attīstības sadarbības jomā, nostādīja bezizejas situācijā — finansējums divpusējām akti
vitātēm no Latvijas valsts budžeta nebija pieejams, savukārt Eiropas līmeņa
konkursos liedza piedalīties pret Eiropas mērogu mazais finanšu apgrozījums, pieredzes trūkums, resursu trūkums projektu izstrādei sadarbībā ar
attīstības valstīm, kā arī līdzfinansējuma neesamība — salīdzinot ar daudzu citu jomu nevalstiskajām organizācijām, attīstības sadarbības jomā nav
iespējams sniegt pakalpojumus vai piesaistīt liela apjoma ziedojumus.
Latvijas attīstības sadarbība bija nokļuvusi apburtajā lokā — finanšu
resursu trūkums liedza īstenot saturīgus projektus ar reālu ilgtermiņa
ietekmi, savukārt projektu un darbības rezultātu trūkums izraisīja sabiedrības un lēmumpieņēmēju izpratnes trūkumu par finansējuma nepieciešamību.
Nevalstiskās organizācijas šajā laikā izmantoja esošos resursus — Eiropas Komisijas līmeņa projektu konkursus un citus netieši saistītus finanšu
instrumentus — un fokusējās uz divu tipu projektiem — attīstības izglītības
jomā, veidojot dažādu mērķa grupu izpratni par attīstības jautājumiem un
rīcības nepieciešamību (piemēram, jauniešu apmaiņas programmas, pedagogu izglītošana un metodisko materiālu izstrāde), kā arī nelieliem, uz pašu
iniciatīvu un lielā mērā brīvprātīgiem resursiem balstītiem sadarbības projektiem ar attīstības valstīm.
Finansējums nevalstiskajām organizācijām tika atjaunots 2012. gadā
un pakāpeniski tiek palielināts, tomēr vēl arvien pastāv problēmas tā sadalījumā — kamēr nevalstiskās organizācijas cīnās par resursiem konkursa
kārtībā, valsts pārvaldes projekti tos saņem bez konkursa — tādējādi netiek
izmantota pieeja, kas ļautu novirzīt finansējumu efektīvākajiem projektiem,
balstoties uz to izvērtējumu. Ārlietu ministrija vēlas sekmēt attīstības sadarbības projektu izstrādi, tomēr jāņem vērā, ka Latvijai nav vēsturiskās pieredzes
attīstības sadarbībā kā daudzām citām valstīm, tāpēc bez finansiāla atbalsta
kontaktu veidošanas vizītēm kvalitatīvu projektu izstrāde nav iespējama.
Tāpat jāuzsver, ka attīstības izglītība ir vienlīdz svarīga, jo palielina sabied
rības un dažādu mērķa grupu izpratni par attīstību un arī finanšu līdzekļu
piešķiršanas nepieciešamību šādiem mērķiem. Salīdzinoši mazs finanšu
apjoms tiek novirzīts līdzfinansējumam jau esošiem projektiem, kuriem
nevalstiskās organizācijas jau ir spējušas piesaistīt līdz pat 90% pamatfinansējuma.

Inese Vaivare

62

Neskatoties uz resursu un atbalsta trūkumu, Latvijas nevalstiskās organizācijas ir spējušas attīstīt savu kapacitāti attīstības jomā, pat vēl vairāk —
izmantojušas tādas attīstības izglītības un attīstības sadarbības metodes un
pieejas, kādas daudzas Rietumu valstis vēl tikai plāno ieviest. Šī specifiskā
pieredze ļauj Latvijas nevalstiskajām organizācijām 2015. gadā Prezidentūras un Eiropas Attīstības gada ietvaros īstenot pasākumus, kam ir saturiskās
kvalitātes nozīme visas Eiropas mērogā.

Attīstības izglītība formālajā ietvarā
Attīstības izglītība ir dažādu mērķa grupu izglītošana par attīstības jautājumiem — par ilgtspēju, globālā un lokālā mijiedarbību, attīstības sadarbību
un daudzām citām saistītām nozaru tēmām — migrāciju, pārtikas drošību,
nodarbinātību u.tml.4 Plašais tematiku aptvērums ir radījis situāciju, ka nav
skaidri nošķiramas arī citas, līdzīgas izglītības jomas — ilgtspējīga izglītība,
pilsoniskā izglītība, globālā izglītība. Līdz ar to attīstības izglītībā tiek pieņemts, ka tā ir horizontāla joma, kas jebkurā tematikā sniedz priekšstatu par
sasaisti ar globālo pasauli, piemēram, skatot vietējā pārtikas nodrošinājuma
ietekmi uz globālo pārtikas nodrošinājumu.
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un tās biedru organizācijas (skaits ir mainīgs — sk. LAPAS biedru un projektu datubāzi5) pēdējo
10 gadu laikā ir īstenojušas vairāk nekā 30 dažādus attīstības izglītības
projektus. Šie projekti ir vērsti uz dažādām mērķa grupām — skolēniem,
skolotājiem, studentiem, esošiem un topošiem augstskolu pedagogiem,
jauniešiem un bērniem.
Daudzas aktivitātes ir īstenotas formālās izglītības ietvarā — izstrādājot
metodiskos materiālus, rokasgrāmatas un citus resursus dažādu priekšmetu
skolotājiem par globālo tematiku un tās izmantošanu mācību priekšmetos.
Tā, piemēram, Izglītības attīstības centrs savos projektos ir izglītojis vairākus
tūkstošus skolotāju, izveidojis par globālām tēmām izglītotu skolu kopienu
tīklu.6 Attīstības izglītība nav tikai formāls ietvars mācību saturam, tā ir arī
4
Faktu lapas par tematiskām jomām pieejamas “LAPAS.LV” mājaslapā http://lapas.lv/publikacijas/faktu-lapas/
5
Biedru un projektu datubāze pieejama http://www.lapas.zmp.lv/
6
Vairāk informācijas sk. organizācijas Izglītības attīstības centra mājaslapā http://www.iac.
edu.lv/jaunumi/
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paša skolotāja izpratnes un globālās identitātes veidošana. Šeit kā piemērs
jāmin biedrības Humana — People to People Latvia un Latvijas Pieaugušo
izglītības apvienības projekts “Global Teachers Award”, kurā tiek organizētas koncentrētas apmācības, pēc kurām to dalībniekiem skolotājiem tiek
piešķirta “balva” — globālā identitāte.
Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija ir īstenojusi projektus jaunajiem pedagogiem, augstskolu pasniedzējiem, tajā skaitā sadarbībā
ar attīstības valstīm, piemēram, “Krimas politiskais dialogs”, reprezentējot
Latvijas bilingvālās izglītības pieredzi.
Pastāvīgi tiek īstenotas arī dažādas pētnieciskās aktivitātes, kuru rezultāti tiek izmantoti projektu attīstīšanai un pilnveidei. Šeit jāmin Izglītības
attīstības centrs, kurš analizējis globālo tēmu atspoguļojumu sociālo zinātņu
priekšmetos skolās 13 valstīs, “Attīstības kolba”7, kas vērtējusi attīstības izglītības projektu efektivitāti, Sabiedriskās politikas centra “Providus” pētījums
par privātā un nevalstiskā sektora lomu attīstības sadarbībā.8 Kā būtiskākie
“Providus” pētījuma secinājumi jāmin cilvēkresursu un finanšu trūkums
nevalstiskajām organizācijām, kā arī sabiedrības un lēmumpieņēmēju izpratnes trūkums.
LAPAS un tās biedru organizācijas ir organizējušas starptautiskus pasākumus un konferences, kurās ir izklāstīta Latvijas pieredze attīstības izglītībā — attīstības satura integrēšana formālajā izglītībā, neformālās izglītības
aktivitātes dažādām mērķgrupām un citas, kā arī iegūta iespēja mācīties no
kolēģiem ārvalstīs. Īpaši jāatzīmē aktīvā darbība Eiropas Padomes ZiemeļuDienvidu centrā, organizējot Baltijas līmeņa attīstības izglītības konferences pieredzes apmaiņai starp nevalstiskajām organizācijām, kopēju projektu
izstrādei un rekomendācijām visām iesaistītajām pusēm situācijas uzlabo
šanai attīstības izglītībā.
Apzinot un salīdzinot Baltijas valstu pieredzi attīstības izglītības jomā,
jāsecina, ka Lietuvā attīstības izglītība ir guvusi lielāku valsts pārvaldes atzinību — pastāv veiksmīga sadarbība starp nevalstiskajām organizācijām un
Izglītības ministriju. LAPAS kopā ar iesaistītajām pusēm izstrādāja Latvijas

7
Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos. http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/izpete/ (“Globālā izglītība” projekta mājaslapa; aplūkota 20.08.2014.).
8
Pētījums pieejams “Providus” mājaslapā http://www.providus.lv/public/27637.html
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attīstības izglītības pamatnostādnes 2008.–2015. gadam9, tomēr Latvijas
valsts pārvaldes institūcijām un lēmumu pieņēmējiem nav pieticis kapacitātes un gribas tās virzīt apstiprināšanai politiskā līmenī. Tādējādi lielākā
daļa aktivitāšu ir īstenotas, pateicoties nevalstisko organizāciju pašiniciatīvai
un skolotāju ieinteresētībai izglītoties.

Neformālā izglītība un sabiedrības informēšana
Otrs virziens, kurā ir īstenots ievērojams skaits projektu, ir LAPAS
biedru un citu nevalstisko organizāciju projekti neformālās izglītības jomā.
Precīzs skaits projektu nav apzināts, jo saistība ar attīstības izglītību parasti
ir bijusi netieša. Liela ietekme šo aktivitāšu attīstīšanā ir bijusi pieejamajam
finansējumam — īpaši jaunatnes politikas jomā. Ļoti daudzas nevalstiskās
organizācijas ar Eiropas finanšu līdzekļu atbalstu īstenoja jaunatnes apmaiņas uz un ar attīstības valstīm, studiju un apmācību vizītes attīstības valstīs
un daudzas citas aktivitātes. Vienlaikus ir tikušas izmantotas arī citas finanšu
iespējas. Par līdzīgām tēmām, piemēram, Baltijas Reģionālais fonds īsteno ES
programmas “Eiropa pilsoņiem” projektu “ES pilsoņi bez robežām”. Šī projekta partneri ir arī attīstības valstis, un tā mērķis ir diskutēt par mobilitāti.
Atsevišķām organizācijām ir pieejams sava starptautiskā tīkla finansējums aktivitāšu īstenošanai. Tā, piemēram, biedrība “GLEN Latvija” katru
gadu piešķir stipendijas jauniešiem, kuri dodas uz vairākus mēnešus ilgu
“GLEN” globālās izglītības apmācību programmu un praksi attīstības valstī.
Būtiski, ka jauniešu, kas bijuši “GLEN” un citu biedrību jaunatnes aktivitātēs attīstības valstīs, potenciāls tiek izmantots arī turpmāk — daloties pieredzē ar citiem jauniešiem un iesaistoties aktivitāšu īstenošanā dažādām
mērķgrupām. Tūkstošiem jauniešu, kas šo gadu laikā ir pabijuši dažādās
jaunatnes programmās, ir attīstības resurss mūsu valstij — viņi jau šobrīd
apzinās, kā rīcība šeit un tagad Latvijā ietekmē globālās norises un mūsu visu
nākotni.
Interese par globālām tēmām un projekti šajā jomā ir ne tikai tām organizācijām, kas tieši saistītas ar izglītības jomu. Tā, piemēram, globālā līmenī
aktīvas ir tādas organizācijas kā Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās
9
Pamatnostādnes pieejamas “LAPAS.LV” mājaslapā http://lapas.lv/attistibas-izglitiba/politikas-dokumenti/
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veselības asociācija “Papardes zieds”, DIA+LOGS atbalsta centrs visiem,
kurus skar HIV/AIDS, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība, Latvijas
Lauku forums, Latvijas Mediju darbinieku mācību centrs, Latvijas Zemnieku
federācija, Patvērums “Drošā māja”, Sabiedrība par atklātību — Delna un
citas. Ņemot vērā Tūkstošgades attīstības mērķu un jaunā attīstības ietvara
pēc 2015. gada diskusiju tematisko sasaisti ar Rio+ procesiem, aktīva sadarbība notiek arī ar vides organizācijām, piemēram, biedrību Homo ecos.
Var novērot, ka sabiedrībā arvien palielinās interese par globālām un
ilgtspējas tēmām un arvien jaunas mērķa grupas vēlas iesaistīties aktivitātēs.
Tā, piemēram, nerimstoša popularitāte ir Humana People to People Latvia
nodarbībām vecākiem ar bērniem rotaļllietu pagatavošanai no novalkātām
zeķēm un cimdiem. Integrējot ar izglītojošo perspektīvu, nodarbības noslēgumā izgatavotās lelles izspēlē nelielu teātra izrādi par kādu no globālajām
tēmām.
Lai gan fokuss lielākoties ir bijis uz konkrētu mērķa grupu izglītošanu,
ir organizētas arī aktivitātes visas sabiedrības izglītošanai un informēšanai,
piemēram, LAPAS projekts “Pasaules dienas”, kura ietvaros notikuši Āfrikai, Tūkstošgades attīstības mērķiem un citām tēmām veltīti pasākumi, tajā
skaitā publiskās vietās — parkos. Tāpat aktīvi tiek strādāts ar sociālajām platformām — Facebook, Twitter un citiem sabiedrības informēšanas kanāliem.

Attīstības izglītības perspektīvas
Neskatoties uz salīdzinoši lielo projektu skaitu, tie tomēr pārsvarā ir
bijuši orientēti uz konkrēto organizāciju mērķa grupām un bieži arī fokuss
nav globālās tēmas kopumā, bet konkrētās organizācijas perspektīva. Tādējādi nākotnē būtiskākais darbs ir veicams jaunu mērķa grupu, piemēram,
privātā sektora, senioru, lēmumu pieņēmēju, kā arī sabiedrības kopumā
informēšanai un izglītošanai.10
Lai īstenotu sabiedrības izglītošanu un saprotamu komunikāciju, kas
ir orientēta uz rīcības maiņu, LAPAS kā fokusu komunikācijai Prezidentūras un Eiropas Attīstības gada ietvaros attīstības izglītības pasākumiem ir
10
Solidarity that spans the globe: europeans and development aid. Report. Special Eurobarometer 392. European Commission. 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs_392_en.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 20.08.2014.).
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izvēlējušās pārtikas drošību. Pārtikas drošība ir aktuāla tēma gan Latvijas,
gan globālā kontekstā, tā skar ikvienu no mums, ir starpsektorāla un ietver
katra indivīda atbildīgu rīcību.
Īpaša iespēja sabiedrības un dažādu mērķgrupu informēšanai par attīs
tības jautājumiem ir ne tikai Prezidentūras kontekstā. 2015. gads ir noteikts
kā Eiropas tematiskais gads, kas veltīts attīstības sadarbībai — Eiropas Attīstības gads. Nozīmīgi, ka iniciatīva par 2015. gadu kā Eiropas Attīstības gadu ir
radusies tieši Latvijā — Latvijas Platformā attīstības sadarbībai un tās biedra
Eiropas Kustības Latvijā aktīvas darbības un starptautiskā tīkla CONCORD
atbalsta rezultātā.
Eiropas Attīstības gada īstenošanai Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai un citām iesaistītajām pusēm — privāto,
valsts, nevalstisko un akadēmisko sektoru — izstrādā Nacionālo programmu,
kas ietvers aktivitātes informēšanai, izglītošanai un iesaistīšanai, sekmējot
sabiedrības rīcības maiņu ilgtspējīgākai pasaulei.

Glokalizācija un cilvēkdrošība
Sabiedrības izglītošanai 2015. gadā LAPAS ir izvēlējusies glokalizācijas
metodi — globālo tēmu skatīšanu lokālā kontekstā —, kuru izstrādās biedru
organizāciju eksperti. Izmantojot glokalizācijas metodi, tiks rīkoti pasākumi
Latvijas reģionos — Kopienu nedēļā. Ir izstrādāta labās prakses piemēru
grāmata un organizēts vērienīgs starptautisks pasākums — Attīstības forums,
kā arī daudzas citas tematiskas aktivitātes. Šie pasākumi ne tikai informēs,
bet arī iesaistīs Latvijas ģeogrāfisko un tematisko kopienu pārstāvjus attīs
tības plānošanā un ieviešanā.
Kopienu aktivizēšana, kopienu un indivīdu atbildības uzņemšanās ir
viena no jomām, kurā LAPAS nākotnē plāno paplašināt savu darbību. Ir
izstrādātas praktiskās vadlīnijas kopienām cilvēkdrošības koncepta piemērošanai. Praktisko vadlīniju teorētisko pamatu veido analīze par cilvēkdrošības koncepta piemērošanu kopienu līmenim. Balstoties uz to, ir izstrādātas
praktiskās vadlīnijas, kas raksturo cilvēkdrošības modeli un sniedz priekš
likumus konkrētām darbībām cilvēkdrošības stiprināšanai trīs virzienos:
•• ko darīt indivīdam;
•• ko darīt NVO;
•• ko darīt pašvaldībai.
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Vadlīnijās integrēti piemēri no labās prakses, sniegti dokumentu un
metožu paraugi, nodrošinot to ērtu piemērošanu. Vadlīnijas tika pārbaudītas
piecās kopienās Latvijā un jāsecina, ka kopumā dalībnieki šo metodi vērtēja
pozitīvi, jo tā ir praktiska, uz indivīdu balstīta un viegli piemērojama. Vienlaikus visās pārbaudēs kopienu dalībnieki atturējās aktīvi iesaistīties identificēto nepieciešamo darbību ieviešanā. Tādējādi jāsecina, ka aktīvas rīcības
īstenošanā īpaši nozīmīga loma ir kopienu līderiem un nevalstiskajām organizācijām.
Praktiskās vadlīnijas tiks tulkotas angļu valodā un popularizētas pie
mērošanai attīstības valstīs. Ņemot vērā, ka attīstības valstu tipiska problēma
ir augstais korupcijas līmenis, tieši kopienu un indivīdu izglītošana un rīcības maiņa — sociālā kapitāla palielināšana — sekmē patiesas pārmaiņas un
attīstību.

Kopienu projekti
Kopienu projekti — nelieli, efektīvi projekti, kas atbilst mērķgrupas vajadzībām — ir bijis galvenais līdzšinējo nevalstisko organizāciju attīstības
sadarbības projektu veids. Šādas izvēles iemesls galvenokārt ir meklējams
finansējuma trūkumā — ar ierobežotiem resursiem nav iespējams plānot
un īstenot plašus ilgtermiņa projektus. Liela daļa šo projektu ir balstīti uz
pašu organizāciju iniciatīvu un personiskajiem kontaktiem. Tā, piemēram,
Resursu centrs sievietēm “Marta” īsteno projektus sieviešu atbalsta centru
izveidei Uzbekistānā, pārsvarā balstoties uz jebkuriem pieejamiem resursiem,
ievērojamu brīvprātīgo ieguldījumu un meklējot atbalstītājus un partnerus
uz vietas Uzbekistānā. Neskatoties uz ierobežotajiem resursiem, organizācija ir spējusi izglītot sieviešu tiesību jautājumos vairākus simtus sieviešu un
izveidot ilgtspējīgu un funkcionējošu atbalsta mehānismu.
Lielākais izaicinājums šādu projektu ietekmei attīstības valstī ir nākamais solis — kad ir sakārtotas primārās kopienu vajadzības, nepieciešams
aktīvi sākt darboties interešu aizstāvības jomā, strādāt ar valsts pārvaldes
iestādēm. Analoģiski arī cilvēkdrošības pieejas testa grupas Latvijā nonāca
pie līdzīga secinājuma — ir ļoti daudz aktivitāšu, kuras iespējams veikt individuāli un ar kopienas resursiem, tomēr daudzu problēmu cēloņi sakņojas
valsts pārvaldes sistēmā vai tās neesamībā. Līdzīga pieredze ir ar projektiem,
kas orientēti uz uzņēmējdarbības atbalstu — lai attīstītu vietējo ekonomiku,
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nepietiek ar iniciatīvas bagātiem cilvēkiem, ir nepieciešama arī labvēlīga
tiesiskā vide, valsts atbalsta mehānismi.
Tādējādi, lai nodrošinātu jēgpilnus projektus ar ilgtermiņa ietekmi, jāplāno spēcīga starpnozaru koordinācija, dažādu resursu integrēšana un efektīva izmantošana. Kā labās prakses piemērs šeit jāmin Vides aizsardzības un
reģionālās atīstības ministrijas un Latvijas Lauku foruma sadarbība kopienu
aktivizēšanā Moldovā. Tāpat līdzīgi projekti ir bijuši par sabiedrības līdzdalības sekmēšanu, sadarbojoties privātā sektora uzņēmumiem, piemēram,
CPM Consulting un nevalstiskajam sektoram.
Latvija attīstības sadarbībai velta salīdzinoši nelielus resursus, tomēr tie
var tikt izmantoti ļoti efektīvi, ja tiek koordinēti un izmantoti konkrētiem
mērķiem — Ārlietu ministrijai ir nepieciešams būtiski palielināt kapacitāti vismaz valsts budžeta resursu tērēšanas koordinēšanai. Tikai konkrētu,
mērāmu kritēriju piemērošana attīstības sadarbības projektiem visām iesaistītajām pusēm spēs nodrošināt esošo līdzekļu kvalitatīvu izmantošanu.

Jaunā attīstības paradigma — Latvijas iespēja
Jaunā attīstības ietvara jeb attīstības ietvara pēc 2015. gada kontekstā
arvien vairāk tiek diskutēts par to, ka nepieciešams meklēt jaunu attīstības
paradigmu. Plaši tiek iesaistītas dažādas mērķgrupas, kas sniedz savu viedokli, notiek konferences un apspriedes. Kaut formālajā ietvarā attīstībai
pēc 2015. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī šobrīd ir definēti
tikai principi un mērķi, ir skaidrs, ka pēc tā izstrādes jaunais attīstības ietvars
attieksies ne tikai uz attīstības valstīm kā palīdzības un pieredzes saņēmējām, bet arī uz jebkuru pasaules valsti, tai skaitā Latviju. Arī mums būs
jāspēj piemērot pasaules mēroga attīstības ietvars, nosakot Latvijas līmeņa
indikatorus.
LAPAS Eiropas līmeņa tīkls CONCORD ir strādājis pie jaunās paradigmas ietvara un šobrīd ir definētas četras perspektīvas, kas to raksturotu:
1. ekonomiskās sistēmas maiņa — pārskatīt, kā attīstības sektors var
ietekmēt ekonomisko attiecību izmaiņas starp attīstības un attīstīta
jām valstīm;
2. vietējās un globālās solidaritātes sasaiste — saistīt un izmantot vietējā
līmeņa potenciālu darboties globālā līmenī un censties panākt, lai
pilsoņu līdzdalību neierobežo valstu robežas;
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3. pilsoņu un pilsonisko kustību iespējas — attīstīt sasaisti ar vietējā
līmeņa pilsonisko sabiedrību, uzlabot komunikāciju ar iedzīvotā
jiem, sasaistot patēriņa jautājumus un vidi ar iedzīvotāju personīgo
iesaisti;
4. sadarbības tīklu veidošana pilsoniskajā sabiedrībā — veidot spēcīgu
komunikācijas platformu un ietekmēt starpnozaru sadarbību sociā
lajam taisnīgumam un cīņai pret nabadzību. Sadarbībai ir jāaptver
plašas pilsoniskās sabiedrības grupas, piemēram, vidi, kultūru, sociālo
jomu un ekonomiku.11
Izvērtējot CONCORD piedāvāto jauno attīstības naratīvu, jāsecina, ka
Latvija jau darbojas pēc šiem principiem. Ņemot vērā ierobežotos resursus,
lai sasniegtu ilgtspējīgu ietekmi, pastāvīgi tiek veidoti vairāku organizāciju sadarbības projekti, attīstības tēmas integrējot dažādās politikas jomās.
Tāpat arī lielākā daļa attīstības izglītības aktivitāšu ir bijušas vērstas uz vietējā
konteksta izveidi globālajiem jautājumiem. Faktiski ar savu specifisko situāciju — īstenojot projektus, kuri patiešām ir nepieciešami vietējā līmenī —,
mēs esam nokļuvuši soli priekšā citām Eiropas valstīm, kas vēl tikai domā
par resursu optimizēšanu un attīstības jautājumu skaidrošanu vietējā līmenī,
sasaistot tos ar nacionāliem procesiem, piemēram, kara seku novēršanas
nozīmi uz migrāciju attīstītajā valstī.

Prezidentūras pasākumi
Prezidentūras ietvaros LAPAS īstenos pasākumus, kas, izmantojot glokalizācijas metodi, integrē Latvijas specifisko pieredzi un globālās tēmas.
Viena no prioritārajām tēmām būs kopienu attīstība — joma, kurā Latvijai ir
veiksmīgi piemēri, tomēr ir arī izglītošanās potenciāls no attīstības valstīm,
piemēram, vietējās pārtikas izmantošanas apjoma palielināšanā. Pasākumu
virkni uzsāks Kopienu nedēļa 2014. gada nogalē, kas notiks piecās Latvijas
vietās un kurā tiks izvirzītas aktuālās tēmas vietējās un globālās attīstības
sasaistei. Prezidentūras laikā tiks izstrādāta “Piemēru grāmata”, kas vizuāli
interaktīvā veidā apkopos 12 līdzīgus piemēru pārus par attīstības praksi —
no Latvijas un no attīstības valsts. Šī bloka galvenais notikums būs Attīstības
11
Deepening the discussion. http://www.concordeurope.net/projects/politicalnarrative/discussions (“CONCORD” mājaslapa; aplūkota 20.08.2014.).
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forums 2015. gada jūnijā, kas notiks Līgatnē un kurā piedalīsies kopienu
pārstāvji no Latvijas, Eiropas Savienības un attīstības valstīm. Foruma dalībnieki diskutēs par aktuālām tēmām, dalīsies pieredzē un strādās pie jaunām
idejām kopīgiem projektiem.
Lai paaugstinātu attīstības sadarbības politikas efektivitāti un pieejamo
finanšu apjomu Latvijā un Eiropas Savienībā, tiks īstenotas aktivitātes neval
stisko organizāciju interešu aizstāvībai — izstrādāts politiskais manifests par
prioritātēm Prezidentūrā, īstenots pētījums par jauno donoru lomu, saga
tavoti vismaz 10 viedokļu dokumenti, organizētas starptautiskas ekspertu
diskusijas par attīstības izglītību un jauno attīstības ietvaru pēc 2015. gada.
Lai sekmētu jaunu projektu izstrādi, tiks īstenota studiju vizīte uz kādu no
prioritārajām attīstības valstīm, kurā piedalīsies dažādu sektoru pārstāvji.
Sabiedrības informēšanai tiks īstenota kampaņa par pārtikas drošību
(piemēram, ģimenes saimniecību atbalstam), sarunas ar pārtikas ražotājiem
un patērētājiem visā Latvijā, attīstības tematikai veltītu filmu mēnesis Latvijas reģionos. Izglītības un informētības līmeņa paaugstināšanai būtiska loma
būs arī Eiropas Savienības tematiskajam gadam 2015. gadā — Eiropas Attīstības gadam, kur LAPAS biedru organizācijas plāno orientēties uz dažādu
mērķgrupu tiešu iesaisti attīstības skaidrošanā, apkopojot piemērus, kā
ikviens var iesaistīties globālajā attīstībā, izmantojot vietējā līmenī pieejamās
iespējas.

Nobeigums
Latvijas nevalstiskās organizācijas, kas strādā attīstības izglītības un attīstības sadarbības jomā, ir sevi pierādījušas kā izdzīvotājas — neskatoties uz
ierobežotiem finanšu resursiem, tās ir turpinājušas strādāt ar savām mērķa
grupām. Prezidentūra un Eiropas Attīstības gads tām sniedz iespēju sabiedrībai un lēmumpieņēmējiem pierādīt savu kapacitāti un kompetenci, tomēr
jāapzinās, ka, lai nodrošinātu rezultātu ilgtspēju un darba turpināšanu, ir
jāspēj pieņemt politisks lēmums par finansējuma palielināšanu attīstības
sadarbībai, vienlīdzīgu pieeju dažādiem sektoriem un atbalstu ar līdzfinansējumu jau esošiem projektiem. Latvijas ES Padomes prezidentūra var sniegt
pozitīvu impulsu šo mērķu sasniegšanā, taču attīstības NVO būs jāpieliek
lielas pūles, lai politisko lēmumu pieņēmēju atbalsts un sabiedrības uzmanība tiktu saglabāta arī pēc 2015. gada.

Pieredzes stāsts — attīstības sadarbība
starptautiskajai drošībai. Moldova un
Piedņestra
Zinta Miezaine,

Biedrības “Risinājumu darbnīca” eksperte, politikas analītiķe
Rakstā atspoguļota Eiropas Padomes un Austrijas Attīstības aģentūras
(ADA) finansēta attīstības sadarbības projekta īstenošanas pieredze
2014. gadā Moldovā. Kaut arī projekta saturs ir zināšanu, prasmju un
iemaņu apguve organizācijas vadībā, komunikācijā, resursu piesaistē un
projektu izstrādē, tā galvenais rezultāts ir savstarpējās uzticēšanās pie
augums starp Moldovas un Piedņestras dalībniekiem. Neformālā komu
nikācija veicinājusi Latvijas ekspertu dziļāku izpratni par procesiem Mol
dovā un Piedņestrā, kā arī devusi iespēju pastāstīt par dzīvi Latvijā un
Eiropas Savienībā. Rakstā sniegts arī pārskats par Moldovas nevalstisko
organizāciju kapacitātes celšanas vajadzībām, kas balstīts uz biedrības “Risinājumu darbnīca” ekspertu pieredzi, strādājot Moldovā kopš 2011. gada.
Raksta autore Zinta Miezaine ir biedrības “Risinājumu darbnīca” izveidotāja
un vadītāja. Biedrība kopš 2009. gada strādā, veicinot sabiedrības iesaisti
lēmumu pieņemšanā gan Latvijā, gan Moldovā.
Atslēgvārdi: attīstības sadarbība, demokrātijas veicināšana, Moldova,
Piedņestra, Risinājumu darbnīca.
The article describes the experience of implementation of a development
cooperation project financed by the Council of Europe and Austrian
Development Agency in Moldova in 2014. Although the main focus of
the project is the transfer of knowledge, skills and abilities in the management of an organization, communication, raising of resources and
development of projects, the main result is an increase of confidence
between the participants from Moldova and Transnistria. Informal
communication has deepened the understanding of Latvian experts on
processes in Moldova and Transnistria, and provided an opportunity to
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talk about life in Latvia and the European Union. The article also contains
a description of capacity building needs of NGOs in Moldova, based on
the experience of experts from the Association “Workshop of Solutions”,
working in Moldova since 2011. The author, Zinta Miezaine, is the founder
and manager of the Association, which has worked to promote the in
volvement of people in decision making since 2009.
Keywords: development assistance, Moldova, promotion of democracy,
Transnistria, Workshop of Solutions.

Provokācija. Sēžam pie brokastu galda Lilijas un Igora Dacko mājās
“pierobežas”1 ciematā Varņica. Igors provokatīvi jautā: “Jūs te jau vairākas
nedēļas strādājat — zināsiet, kādas ir lielākās atšķirības starp mums, moldāviem, un jums, latviešiem?” Ausma2 atbild: “Īsti nezinu, mēs nemeklējam
atšķirības.” Igors samulsis iesmejas: “Nu jā, tur jau arī tā sāls. Jūs domājat
paši ar savu galvu, nevis pielāgojaties sarunu biedram. Vietējais būtu centies
man izdabāt un ātri ko sadomāt, un mana provokācija būtu izdevusies.”
Igora dzimtā pilsēta ir Benderi, viņš ir policists. 1992. gada konfliktā viņš
bija “moldāvu pusē”. Apglabājis dažus tuvus draugus, kuri krita kaujās. Pēc
tam vēl vairākus gadus viņam bija pieeja dokumentiem par jaunizveidotās
“Piedņestras Republikas” un Moldovas attiecību noregulējumu, abu pušu tiesībām, līguma pārkāpumiem. Tagad viņš savā dzimtajā pilsētā ir “ņevjezdnoi”3.
Lilija ar meitu drīkst doties uz Benderiem kārtot sadzīves lietas — pie ārsta, uz
banku, iepirkties. Ik reizi jādodas caur “muitu”. Ja līdzi ir astoņgadīgā meita,
jāpierāda radniecība, kaut arī “muitnieki” vietējos te pazīst jau no skata. Šajās
ikdienas gaitās nevar nemanīt “miera uzturētājus” — aizsargtīkla vāji nomaskēts tanks un vīri ar ieročiem — Krievijas, Ukrainas un Moldovas armija —
tie ik dienu atgādina par varas klātbūtni un provocē. Aicina nedzīvot savu
dzīvi, bet gan to, kuras dienaskārtību noteikuši politiķi, kuri nav spējuši
vienoties diplomātiskā ceļā. Miera uzturētāju uzdevums esot bijis nepieļaut
nelikumīgo “muitas punktu” izvietošanu, bet praksē viņi tos līdz ar nelikumīgās Piedņestras Republikas “robežu” apsargājot — tā Igors.
1
Rakstā lietošu pēdiņas, minot tos apzīmējumus, kas vienai vai otrai iedzīvotāju daļai šķiet
tikai nosacīta patiesība. Moldovas – Piedņestras pierobežā pastāv vienlaikus divas realitātes, proti,
ko vieni dēvē par valsts robežkontroli, citi par nelikumīgu muitas punktu. Kas vieniem visas pasaules nez kāpēc neatzīta republika, citiem — likumīga Moldovas teritorija.
2
Ausma Pastore, biedrības “Risinājumu darbnīca” eksperte, procesu veicinātāja, metodiķe.
3
Cilvēks, kuram liegtas tiesības iekļūt Piedņestrā.
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Vajadzību izvērtēšana. 2009. gadā kopā ar domubiedriem izveidojām
biedrību “Risinājumu darbnīca” ar mērķi veicināt sabiedrības iesaisti lēmumu
pieņemšanā. Jau pēc pāris gadiem īstenojām pirmo attīstības sadarbības projektu Moldovā — strādājām ar Moldovas un Latvijas studentu pašpārvaldēm.
2011. gadā gan biedrības projektā, gan arī kopā ar Latvijas konsultantu firmu
CPM Consulting veicām Moldovas nevalstisko organizāciju vajadzību izvēr
tēšanu. Latvijas eksperti apciemoja Moldovas organizācijas — kopā vairāk
nekā 150 — gan vides, gan sociālajā jomā strādājošās, gan tās, kas veicina
demokrātiju, gan arī darba devējus, lauksaimniekus, profesionālās asociācijas.
Tolaik projektā izstrādājām un īstenojām programmu nevalstisko organizāciju
kapacitātes celšanā sadarbībai ar valsts pārvaldi. Latvijas organizācijas devās
pie Moldovas kolēģiem un stāstīja, kā tās praksē spējušas ieteikt un panākt
politikas risinājumus dažādās jomās. Moldāvi vēlējās apgūt šādas tēmas:
•• komunikācija: konfliktu risināšana, vienprātības (konsensa) panāk
šana, sadarbība ar medijiem;
•• organizācijas vadība: biedru un brīvprātīgo motivēšana, resursu
piesaiste organizācijas mērķu sasniegšanai; klientu, biedru, dažādu
sabiedrības grupu vajadzību izzināšana un pārstāvēšana, konsultāciju
metodes;
•• politikas process: sabiedrības līdzdalības mehānismi un metodes,
sadarbība un līdzdarbība;
•• specifiskas zināšanas par dažādiem problēmu risinājumiem sociālajā un citās jomās.
Moldovā valsts pārvalde un nevalstiskais sektors ir salīdzinoši difūzi —
aktīvāko biedrību pārstāvji drīz vien nokļūst politikā. Savukārt, kad vairs nav
izdevies iekļūt deputātos, atkal paveras darba lauks nevalstiskajā sektorā —
līdz nākamajām vēlēšanām. Vēl viena Moldovas atšķirība ir tā, ka te nekad
nav tikusi aizliegta komunistu partija, resursu pārdale notiek daudz sāpīgāk
nekā citās bijušās Padomju Savienības republikās. Te liela ietekme arī pareizticīgo baznīcai. Godā tradicionālas ģimenes vērtības, spēcīga kūmu
sistēma — katram moldāvam ir pārdesmit kūmas jeb “savi cilvēki” vai
visās dzīvei svarīgajās jomās — policijā, slimnīcā, celtniecības preču bāzē,
lauku saimniecībā un pašvaldībā. Iedibinātās formālās varas piramīdas grūti
izmainīt arī šo neformālo attiecību dēļ. Autoritātei ir liels spēks. Rezultātā
vairums iedzīvotāju reti uzdrošinās formulēt savu viedokli, savas domas.
Allaž tiek gaidīts, ko teiks augstākstāvošais.

Zinta Miezaine

74

Latvijas resursi un priekšrocības. Joma, kurā strādājam mēs, ir demokrātijas veicināšana. Mēs iedrošinām cilvēkus domāt kritiski, izteikt savas
domas un apzināties, ka viņi ir tie, kuri finansē valsts pārvaldi un tās institūcijas, un ka jebkura vara ir tādēļ, lai tā kalpotu cilvēkiem. Mēs mācām — un
pamatojam ar piemēriem no Latvijas prakses — ka politikām jābūt balstītām
uz iedzīvotāju vajadzībām un ka viņi ir tie, kuri spēj šīs varas un iedzīvotāju
attiecības mainīt — tāpat, kā tas arvien labāk izdodas mums Latvijā. Metode,
kuru mēs izmantojam semināros, ir kritiskā domāšana. Dalībnieki vispirms
dalās ar savu pieredzi apgūstamajā jautājumā, tad mēs sniedzam jaunas zināšanas un pēc tam jau praktiskos uzdevumos ir iespēja izvērtēt, kas no uzzinātā der un kas ne. Semināru sākumā dalībnieki formulē noteikumus, kurus
tie ievēros mācību procesā. Mēs neskaram tās tēmas, kas var sašķelt grupu,
piemēram, izpratni par vēsturi, reliģisko pārliecību un citus vērtību jautājumus, bet koncentrējam dalībnieku uzmanību uz kopīgi veicamiem praktiskiem uzdevumiem. Vērtības sev katrs veido individuāli un, iespējams, pēc
semināra kādam tās ir mainījušās, jo iegūta citāda pieredze.
Mēs zinām krievu valodu. Tas veicina uzticēšanos. Pirms divdesmit
gadiem mēs bijām “vienā laivā” — savienībā. Latvijai, moldāvuprāt, ir izdevies
izrauties no atpalicības. Viņi ir atvērti ieklausīties tieši mūsu pieredzē. Varam
runāt kā līdzīgs ar līdzīgu. Tas paver vārtus arī neformālai komunikācijai.
Turpinājumā izklāstīšu nesen Moldovā un Piedņestrā īstenotu projektu,
parādot, kā veidojās semināru dalībnieku savstarpējā uzticēšanās, kopā
apgūstot zināšanas, prasmes un iemaņas un nonākot pie vēlmes arī turpmāk
īstenot kopīgus projektus. Uzskaitīšu rezultatīvos rādītājus, kas atspoguļo
uzticēšanās pieaugumu pēc katra semināra. Pēc tam pakavēšos pie tiem
mirkļiem, kas atspoguļo savstarpējo mācīšanos neformālās saskarsmes laikā.
Noslēgumā piedāvāšu dažus no šī projekta pieredzes izrietošus secinājumus
attīstības sadarbības proritātēm tuvajās kaimiņvalstīs.

Projekts — uzticības veicināšana starp iedzīvotājiem abos
Dņepras krastos4
2014. gada jūnijā un jūlijā Eiropas Padomes un Austrijas Attīstības aģentūras finansētās programmas “Uzticēšanās veicināšana starp Dņepras abu
krastu iedzīvotājiem” ietvaros pavadījām divdesmit dienas kopā ar cilvēkiem,
4

Dņepra ir Moldovas un Piedņestras robežlīnija.
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kuri Piedņestrā vai Moldovā strādā nevalstiskajās organizācijās. Viņi katrs
savā vidē risina sociālus jautājumus — kur turpmāk dzīvot bērniem, kad
tiek slēgti bērnunami, kā mazturīgajiem palīdzēt uzsākt skolas gaitas, kā
iedrošināt sievietes uzsākt saimniecisko darbību, kā... Mūsu mērķis bija
radīt vidi, kurā cilvēki, neatkarīgi no tā, kurā krastā atrodas to organizācijas, vienotos par kopīgi īstenojamām idejām. Mācību programmā piedāvājām četrus trīs dienu seminārus par šādām tēmām — organizācijas vadība,
komunikācija, resursu piesaiste un projektu izstrāde. Mums bija jānodrošina,
ka dalībnieki sagatavo un iesniedz Eiropas Padomes birojam Kišiņevā projektus, kuros kopā darbotos abu krastu organizācijas. Pirmajā semināra dienā
Andrejs no bulgāru ciema Parkani jautāja: “Sakiet lūdzu, kas ir uzticēšanās
veicināšana?” Atbildēju: “Tas, ko mēs šajos semināros kopā piedzīvosim.”

Pirmais seminārs: organizācijas vadība
•• Dalībnieki drošāk jūtas starp “savējiem”. Ja darbam nepieciešams
veidot jauktas darba grupas, tās veido moderators.
•• Trešajā semināra dienā grupas praktiskajiem uzdevumiem jau sāk
veidoties uz kopīgo profesionālo interešu pamata, moderatoram vairs
nav jānorāda, kuram ar kuru kopā jāstrādā.
•• Lilija (Moldova) piedāvā pa ceļam aizvest uz mājām Benderos Stasu
un Jeļenu (Piedņestra).

Otrais seminārs: komunikācija
•• Lilija uz semināru atved divus Piedņestras dalībniekus.
•• Vakarā, tumsā pie āra baseina divas meitenes pļāpā līdz pusnaktij —
abas jau dzimušas katra savā “robežas” pusē.
•• Katja pie brokastu galda jautā Madlenai: “Kāpēc jūs te ik pa laikam
pieminat, ka runājat rumāņu valodā? Kāpēc ne moldāvu?” Madlēna
izstāsta to vēstures perspektīvu, ko māca Moldovā — ka abas valodas
ir “vienādas”, tikai pēc Molotova-Ribentropa pakta īstenošanas daļā
teritorijas rumāņu valodu “pārcēla” kirilicā un nodēvēja par mol
dāvu valodu. Katja skolā mācās moldāvu valou. Kirilicā. Kad atbrauc
uz Kišiņevu, uzrakstus moldāvu valodā nevar saprast. Esot sajūta
kā svešā valstī, kur neesi gaidīta. Piedņestrā drošāk, tur viss “pazīs
tamiem burtiem”, saprotams. Katja pie vakariņu galda ierosina —
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••
••
••
••

noorganizējam ballīti rumāņu valodā! Semināru novērtējuma anketās daudzi Piedņastras dalībnieki iesaka Eiropas Padomei nodrošināt
rumāņu valodas kursus.
Alina māk runāt tikai rumāņu valodā. Bet, kad jāprezentē darba
grupas rezultāti, pēkšņi ierunājas krieviski un ar aizrautību prezentē
idejas. Pēc tam brīnās — es taču domāju, ka nemāku!
Vakariņās dalībnieki izlemj, ka patīkamāk sēdēt visiem pie viena
galda, nevis mazās grupiņās pa četri. Kopīgais galds nu ir mūsu
tradīcija visām atlikušo semināru dienām.
Vakarā pustumsā Jūlija no Piedņestras māca Madlēnai peldēt. Dienas
gaismā Madlēna kautrējas.
Semināra noslēgumā dalībnieki izlemj veidot grupu Facebook. Alina
apņemas to paveikt līdz nākamajam semināram.

Trešais seminārs: resursu piesaiste
•• Alina izveidojusi Facebook grupu. Dalībnieki tajā publicē bildes no
semināra un komentē.
•• Izrādās, ne visiem dalībniekiem šajā reizē pietiek numuriņu viesnīcā,
kaut arī tie savlaicīgi rezervēti — daļai jādodas uz citu korpusu. Tas
izrādās “briesmīgs”, istabas netīrītas, mušas, karsts, gultas bojātas.
Noskaņojums “drausmīgs”. Rodas kopīgais “ienaidnieks” — direktors,
kurš nepilda solījumus. Tas saliedē. Grupa lemj, kā taisnīgāk sadalīt
labos un ne tik labos numurus. Neērtības gaidāmas uz vienu nakti
un beigās visi ar risinājumu mierā.
•• Daudz atvērtas un neformālas komunikācijas kafijas pauzēs. Jeļena
prasa — kāpēc mūs (piedņestriešus) neviens nemīl? Jautāju — kas
nemīl? Vai kāds slikti izturas? — Nē, bet pa TV rāda. Saku — nu, tas
ir pa TV, viņiem tāds darbs. Bet te — vai te Tu jūti, ka nemīl? Nē, te
viss ir lieliski!
•• Projektu grupas dalībnieki veido pēc savas izvēles, nu jau zinot arī, kā
kurš izturas krīzes brīžos.
•• Atvadas līdz nākamajam semināram, asaras. Daļu dalībnieku mikro
autobuss ved uz Piedņestru, daļu — uz Kišiņevu.
•• Lilija un Piedņestras dalībnieki sagatavojuši mums ar Ausmu
brīvdienu programmu Piedņestrā.
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Ceturtais seminārs. Projektu izstrādāšana
•• Projekta finansētāji paziņo, ka nevarēs projektus iesniegt tādās grupās,
kā cilvēki paši izlēmuši kopā strādāt — katrā grupā vajagot tikai
pa vienam organizācijas pārstāvim no katra krasta. Asaras — mēs
gribam strādāt kopā, mums ir tik foršas idejas! Mēs jau zinām, kā mēs
tās varētu īstenot. Pēc situācijas izklāsta Kišiņevas birojā finansētājs
piekāpjas. Programmas mērķis ir uzticības veicināšana. Formālās
prasības var piekāpties.
•• Dalībniekiem jālemj par budžetiem. Līdzekļus drīkst «apsaimniekot»
tikai Moldovas partneri — Piedņestras likumi neļauj organizācijām
tos pieņemt.5 Kā sastādīt taisnīgu budžetu? Arī tas ir savstarpējās
uzticēšanās jautājums. Projektu komandām izdodas.
•• Šķēršļi. Ko mēs darīsim, ja projekta dalībniekiem neļaus izbraukt
uz Moldovu? Stass zina ieteikt — jāraksta iesniegums Piedņestras
Republikas Ārlietu ministrijai, tad neesot problēmu.
•• Bet ko darīt, ja radīsies problēmas muitā?
•• Kā mēs varam veicināt sociālās politikas izmaiņas, ja Moldovā likumi
un standarti tiek pielāgoti Eiropas likumdošanai, bet Piedņestra
“kopē”6 Krievijas likumus?

Brīvdienas. Sadzīves diplomātija
Latvijas nepilsoņi. Braucam mikroautobusā mājup uz Kišiņevu. Kristīne no Moldovas jautā — vai taisnība, ka Latvijā krieviem nav pases? Stāstu,
ka Latvijā cilvēki, kuru ģimenes ieceļoja Padomju Savienības laikā, var izvēlēties, kādu pasi un pilsonību tie vēlas iegūt — Latvijas pilsoņa vai Latvijas
nepilsoņa. Abas pases dod iespēju ceļot visā pasaulē. Atšķirība ir tikai tajā,
kurās valstīs nepieciešamas vīzas. Piemēram, ar Latvijas pilsoņa pasi bez
vīzas var doties uz Rietumvalstīm, savukārt ar nepilsoņa pasi — uz Krieviju.
Tāpat arī jāizvēlas, kurai valstij cilvēks būs lojāls, un līdz ar to varēs balsot
vēlēšanās. Ir cilvēki, kuri izvēlējušies kļūt par Krievijas pilsoņiem. Latvijā,
5
Tāpat kā Krievijā, arī Piedņestrā, ja nevalstiskās organizācijas saņem finansējumu no ārvalstīm, tām jāreģistrējas kā “ārvalstu aģentiem” un tās nedrīkst piedalīties lēmumu pieņemšanas
procesos. Katrā publiskas uzstāšanās reizē un publikācijās jau sākumā ir jādeklarē: “Esmu ārvalstu
aģents”.
6
Esot bijis gadījums, kad Piedņestras parlaments nobalsojis par likumu, kurā autori aizmirsuši
izņemt no teksta vārdus ‘Krievijas Federācija’.
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ar retiem izņēmumiem, nav atļauta dubultpilsonība. Redz kā, saka Kristīne.
Moldovā cilvēkiem parasti ir trīs pases — Moldovas, Krievijas un Rumānijas,
tās var lietot pēc vajadzības. Piedņestrā dažiem pat četras.
“Muita”. Šovakar brauksim uz Parkaniem — bulgāru ciematu, kurš pašlaik atrodas Piedņestras pusē. Tur mūs gaida Andrejs. Mums jāšķērso trīs
kontrolpunkti. Pirmajā vīrs formas tērpā ar nopietnu seju ilgi pēta pases,
ievada datus “sistēmā”, pārjautā, vai gadījumā neesam žurnālistes. Otrajā
būdā jāgaida. Pie sienām prezidenta attēli, dažādas instrukcijas. Lilija saka
“nebildējiet!” Sajūta tāda, it kā es labprātīgi dotos cietumā. Mūs tak var
nelaist atpakaļ! Saņemam “iebraukšanas atļaujas” — mazus baltus “nelikumīgus papīrīšus”, uz kuriem imigrācijas dienests norādījis, līdz cikiem obligāti
jāatgriežas Moldovā. Mans laiks ir 4:41:17. Tās 17 sekundes “sit pa nerviem”.
Jau mašīnā nofotografēju dokumentu. Atceļā tas būs jāatdod un viss būs tā,
“it kā nekas nebūtu bijis”.
Andrejs mūs gaida savā auto — sekojam viņam līdz centrālajam lauku
mam. Dodamies uz pareizticīgo baznīciņu. Pāri ceļam Ļeņina piemineklis.
Nobalsināts. Šķiet, viņi uz Lieldienām balsina pieminekļus un trotuāra apmales. Turpat arī Brāļu kapi. 1992. gada kaujās kritušie. Andrejs stāsta, ka
ciemu dibinājuši bulgāri, kuri pirms vairākiem simtiem gadu te patvērušies
no turkiem. Karš? Viņam tad bija pieci gadi. Apglabāti kritušie par Piedņestras republiku. Neilgi pēc pusnakts, gana izciemojušies un nopērušies pirtī,
braucam mājās. Tālumā zibeņo. Lilija ar “akmens seju” paņem mūsu pases
un dodas pie ierēdņiem — šajā procesā labāk neko nejust, kaut arī viņai
iekšā “viss vārās”. Laimīgi tiekam pāri robežai. Lilija saka — aiz līkuma būs
“miera uzturētāji” — nebildējiet! Tanks, sarga būda, bruņoti karavīri pazib
aiz mašīnas loga.
Piedņestras pieminekļi. Izstaigājam Benderu cietoksni. Gar cietokšņa
sienu slejas pieminekļi visiem Krievijas karavadoņiem, kuriem izdevies cietoksni iekarot. Divi pjedestāli vēl brīvi. Viena no ekspozīcijām cietoksnī ir
viduslaiku moku rīku ekspozīcija. Ekskursijas vadītāja stāsta: “tie nav turku
rīki, ar tiem cilvēkus spīdzināja eiropieši”. Sajutos neomulīgi.
Tiraspoles centrālajā laukumā iepretī parlamentam slejas milzīgs granīta piemineklis Ļeņinam. Blakus — piemineklis Suvorovam, uz zirga ar
paceltu zobenu rokā. Stass stāsta, ka Lieldienās jaunieši pamanās nokrāsot
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košās krāsās Suvorova zirga vīrišķo lepnumu. Milicija mēģinot ļaundarus
noķert, bet līdz šim tas neesot izdevies.
Pretējā ielas pusē nesen atjaunots zvanu tornis labi sadzīvo ar tam
blakus esošo tanku uz postamenta — stobrs tēmē Moldovas virzienā.
Aizejam uz Tiraspoles centrālo parku. Tur “zeltīts” piemineklis Kotovskim. Jautāju — kas tas par vīru? Oļegs saka — revolucionārs. No kuriem
laikiem? Kas viņu zina, tā Oļegs. Pēc tam Stass papildina — Kotovskim rokā
savulaik bijis zobens no vērtīga metāla, to nozaguši. Atjaunojuši. Nozaguši
atkal. Nu esot tradīcija pirmajā aprīlī Kotovskim izstieptajā rokā ielikt slotu.
Vakarā Igors papildina — Kotovskis bija laupītājs, boļševiku partijas kases
turētājs pēcrevolūcijas gados. Par viņu esot uzņemta filma.
Patriotiskā audzināšana. Pie Tiraspoles Universitātes tiekamies ar jauniešiem no sociālā teātra — viņi ir no biedrības, kuru mūsu seminārā pārstāv
Deniss un Anna. Jaunieši izrāda pilsētu. Oļegs ar lepnumu rāda teātra ēku
pilsētas centrā — svētkos tiekot izkārti Piedņestras karogi, uz balkona prezidents sakot runu, notiekot parāde, tas esot kā vietējais Reihstāgs, kur atbrīvotāji svinējuši uzvaru. Iepretī studentu kopmītnes — arī studenti svētkos
izkarinot karogus. Viņa balsī skan lepnums. Oļegam ir kādi 16 gadi, un viņš
ir dzimis Piedņestras Republikā.
Piedņestrā plakāti, uzraksti un pieminekļi liecina, ka “pareizā” vēsture
sākusies ar Piedņestras Republikas izveidi. Valūta šeit ir Piedņestras rubļi.
Tiraspoles centrālā parka uzvedības noteikumi pie ieejas vārtiem nodrukāti uz plakāta, ko rotā piecstaru zvaigzne un apvij Georga lentītes. Blakus
Kotovska piemineklim atrodas bērnu auto īre. Katram auto aizmugurē plīvo
republikas trīskrāsu karogs. Nesen svinēta republikas izveides divdesmitgade,
par ko atgādina optimistiski plakāti. Pēc republikas izveides dzīve sākusi iet
uz augšu — pensionāriem Krievija piešķīrusi piemaksas. Pēc notikumiem
Krimā palicis sliktāk, visas dotācijas “nogrieztas”, Krievijai neesot naudas.
Daudzi zina, ka Krievijā viņus gaida — esot atbalsta programma7, kurā
piesakoties, iedzīvotāji no bijušajām Padomju Savienības republikām varot
7
Par šo programmu ar lielām cerībām cilvēki runāja arī Moldovā. Ekonomika ejot uz leju,
mazie biznesi “piegriezti”, grūti iztikt. Krievijā esot labi — gandrīz katrā ģimenē kāds turp devies uz
sezonas darbiem, lielākoties celtniecībā. Tur moldāvus saprotot un cienot, maksājot labi. Tur viņi saprot vidi, valodu. Eiropas valstis — nu nē, tur viņi vienmēr būšot otrās šķiras iedzīvotāji. Iemācīties
citas valsts valodu pēc 40 arī šķiet neiespējami.
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pārcelties uz dzīvi Krievijā — tiekot nodrošinātas pārcelšanās izmaksas un
pabalsts iztikšanai pirmos mēnešus. Daudzi aizbraukuši. Dzirdējām gan arī
stāstu par vienu ģimeni, kas Piedņestrā visu pārdevuši, pārcēlušies uz Krieviju, bet izrādījies, dzīve nemaz tik salda neesot. Viņu izglītības sertifikāti
netiekot atzīti. Atgriezušies Piedņestrā, lai sāktu no jauna.
Kristīne no Eiropas Padomes biroja Kišiņevā saka: pēc šī semināra mēs
neviens vairs nebūsim tādi kā agrāk. Mans secinājums — mēs katru rītu
izvēlamies, kādā realitātē dzīvot. Vai tajā, kas svarīga mums katram un mūsu
tuviniekiem, vai arī tajā, uz ko mūs aicina citi. Vai manu šodienu noteiks
muitas un miera uzturētāju klātbūtne? Vai arī — es plānošu un īstenošu
savus projektus kopā ar domubiedriem, un muita, atšķirīgi likumi un miera
uzturētāju klātbūtne būs tikai viens no šķēršļiem, kuru pārvarēt?

Nobeigums — mācības attīstības sadarbībai
Mana pieredze šajā un citos projektos, kuros strādāju ar Eiropas Savienībai tuvo kaimiņvalstu cilvēkiem, ir tāda, ka būtiskāk par tehnisko zināšanu
nodošanu ir radīt iespējas cilvēkiem tikties un komunicēt kopīgā valodā
neformālā vidē, kura ļauj iepazīt citam citu un pārvarēt nezināšanu. No nezināšanas rodas bailes, kuras viegli pārvērst agresijā. Tikpat maz, cik cilvēki
Piedņestrā zina par kaimiņiem moldāviem, Moldāvijas un Krievijas iedzīvotāji zina par Latviju un latviešiem un arī mēs — tikpat maz par viņiem.
Man allaž bija licies, ka visi “saprātīgi cilvēki” izvēlētos par labu virzībai
uz Eiropas Savienības, ne Krievijas tirgu. Bet tas nav tiesa. Daudzi no Eiropas
baidās, nesaredz tajā sev vietu. Aiziešana no Krievijas tirgus nozīmē dārgākas
cenas gāzei un citiem no Krievijas subsidētiem resursiem, zaudētus noieta
tirgus lauksaimniecības produkcijai, darbavietu zaudēšanu un došanos peļņā
uz citām valstīm. Arī tagad Moldovā nav viegli. Jaunieši mācās valodas un
brauc projām Rietumu virzienā. Cilvēki gados arī dodas prom, tikai turp,
kur viņus saprot — uz Krieviju.
Mācību vizītes, semināri par jebkurām tēmām, kur cilvēki kopā pavada
iespējami ilgu laiku, pat nicīgi vērtētais "semināru tūrisms” — tie visi man
šodienas acīm šķiet vērtīgākais ieguldījums, ko Latvija var sniegt tuvajām
kaimiņvalstīm.

Aizraujoša sadarbība sieviešu un bērnu
atbalstam Centrālāzijā
Iluta Lāce,

biedrības Resursu centrs sievietēm “MARTA” vadītāja
Jau vairākus gadus norisinās aktīva attīstības sadarbība starp Resursu
centru sievietēm “MARTA” un Uzbekistānas, Kirgizstānas un Tadžikistānas
nevalstiskajām organizācijām. Šajā rakstā aplūkosim centra attīstības sadarbības projektu piemērus. Projektu īstenošanas laikā varēja izjust ļoti
atšķirīgo tiesiskās darbošanās vidi Latvijā un Centrālāzijā. Tomēr, neska
toties uz to, ir izveidojusies izpratne un draudzība, un ar sadarbības
palīdzību ir izdevies panākt konkrētu atbalstu sievietēm un bērniem.
Atslēgvārdi: atbalsts sievietēm, attīstības sadarbības projekti, Centrālāzijas valstis, nevalstiskās organizācijas.
Cooperation between the Resource Centre for Women “MARTA” and nonovernmental organizations of Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan has
been taking place for several years. The aim of the article is to analyze
examples of development cooperation projects. During the implementation
of the projects, the significant differences between the law systems in
Latvia and Central Asia became evident. Despite this, understanding
and friendships have developed, and through the implemented projects
a certain amount of support for women and children has been achieved.
Keywords: Central Asia countries, development cooperation projects,
non-governmental organizations, support for women.

Sadarbība ar Uzbekistānu
Kopš 2009. gada MARTA, līdzdarbojoties Eiropas Komisijai un part-
neriem Itālijā — Itālijas Tirdzniecības, rūpniecības un lauksaimniecības

82

Iluta Lāce

kamerai FORMAPER un Itālijas sieviešu lobijam LEF Italia —, kā arī
Uzbekistānas organizācijai — Pilsonisko iniciatīvu atbalsta centram, ir palīdzējusi izveidot atbalsta centrus sievietēm. Uzbekistānā, līdzīgi kā Latvijā un
citviet pasaulē, sievietēm ir daudz sarežģītāka un grūtāka situācija. Centra
MARTA speciālisti izglītoja juristus, psihologus, mahaļu (vietējo pašpārvaldes sistēmu) un nevalstisko organizāciju darbiniekus, lai tie varētu sniegt
profesionālu un saskaņotu atbalstu sievietēm dažādās sarežģītās situācijās.
Projekta ietvaros darbu uzsāka centri Taškentā, Kokandā un Navojā. Tūkstošiem sieviešu saņēma atbalstu un palīdzību.
Jāatzīst, ka projekts stiprināja arī valsts iniciatīvas, kas mudina cilvēkus
uzsākt savu uzņēmējdarbību, un veicina uzņēmumu izveidi arī mājās — sievietes nodarbojas ar izšūšanu, raušu cepšanu un citiem mājās veicamiem
komercdarbiem. Uzbekistānā zināšanas par ēdienu gatavošanu, audumu
darināšanu, izšūšanu ir tūkstošiem gadu senas. Pirmā projekta veiksme palīdzēja gūt atbalstu nākamajam projektam, kas darbību paplašināja, izveidojot
centrus arī Fergānā un Andižānā, vietās, kur ir striktas tradīcijas, kas nonāk
pretrunā ar valsts politikas programmām. Lauku reģionos cenšas izdot par
sievām meitenes, kas tikko beigušas pamatskolu. Tiek gaidīts, ka viņas būs
labas saimnieces vīra mājās un paklausīgas vīra mātei. Nereti meitenes šādos
gadījumos uzdrīkstas vērsties jaunizveidotajos atbalsta centros un, centram
sadarbojoties ar vecākiem, precības tiek atceltas un meitenei ļauj vispirms
iegūt izglītību. Ir gadījumi, kad sievietes šķiras no vīriem, kuri ieņem augstus
un ietekmīgus amatus, un viņām, līdzīgi kā sievietēm Latvijā, šķiet, ka neizdosies iegūt adekvātus uzturlīdzekļus no bijušajiem vīriem.
Tomēr arī Uzbekistānā ir veiksmes stāsti, kad, pateicoties atbalsta
centru darbam kopā ar sievieti, ir iegūti ievērojami uzturlīdzekļi bērnam,
neraugoties uz vīra ietekmīgajiem amatiem. Ir gadījumi, kad ģimenes, kas
bijušas uz izjukšanas robežas, stiprinās, tiklīdz sieviete īsteno pašrealizēšanās iespējas — atver šūšanas vai cepšanas cehu un reāli gūst ienākumus
ģimenes vajadzībām. Bieži vien jaunās sievietes, kas guvušas atbalstu centros,
dalās savās zināšanās ar jauniešiem. Nereti sievietes, kas guvušas atbalstu,
pašas iesaistās centru darbā un kļūst par brīvprātīgajām. Sievietes, kas uzsākušas savu uzņēmējdarbību, palīdz centriem ar produktiem vai citiem
resursiem un iesaista pašpalīdzības tīklā citas ietekmīgas sievietes.
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Sadarbība ar Kirgizstānu un Tadžikistānu
MARTA sadarbībā ar biedrību Access Lab un ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu rīkoja semināru Ošas reģiona (Kirgizstāna) un Sogdas reģiona
(Tadžikistāna) NVO un pašvaldību vadītājiem Ošā 2014. gada aprīlī. Centra
MARTA sadarbība ar partnerorganizāciju Dia fonds Kirgizstānā sākās jau
pirms pāris gadiem, kad notika pirmais seminārs un konsultācijas atbalsta
struktūrvienību izveidei. Šobrīd darbojas trīs palīdzības tālruņu līnijas, un
vietējās sievietes ir aktivizējušās, lai iestātos par sieviešu tiesībām, īpašu
vērību veltot situācijām, kurās sievietes ir cietušas no vardarbības ģimenē.
Partneri no Tadžikistānas — nevalstiskā organizācija MIR — nodarbojas
galvenokārt ar jauniešu sociālo problēmu risināšanu un jauniešu līdzdalības
veicināšanu.
Semināra dalībnieki daudz uzmanības veltīja savu kopienu svarīgāko
problēmu risinājumu meklējumiem. Galvenie virzieni ir agrīno piespiedu
laulību novēršana, izglītības pieejamība bērniem no maznodrošinātām
ģimenēm, lauku sieviešu ievainojamības mazināšana, pirmsskolas izglītības
iestāžu izveide, vardarbības pret sievietēm mazināšana.
Kirgizstānas iedzīvotāji atzīst, ka nejūtas droši, joprojām pastāv spriedze starp uzbekiem, kirgīziem un tadžikiem, valstī nav stabilitātes un sociālās
problēmas netiek pietiekami risinātas, pastāv milzīga korupcija. Vietējiem
iedzīvotājiem kaimiņvalstu robežas ir slēgtas. Kirgizstānā cilvēki protestē, jo
pie varas atrodas līdzšinējie korumpētie politiķi un nav ticības, ka situācija
varētu mainīties. Korupcija ir vietējās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka, līdzīgi kā Padomju Savienības laikos, pamatskolās
vecāki maksā, lai bērni saņemtu pozitīvus vērtējumus. Universitāšu diplomi,
tāpat kā autovadītāju tiesības, ir nopērkami. Izglītības sistēma negarantē
izglītības pieejamību bērniem, kuru vecāki nevar apmaksāt privāto izglītību. Bērnudārzu grupiņās uz vienu pedagogu ir līdz pat 60–70 bērnu. Ošā
ir gan krievu, gan uzbeku, gan kirgīzu skolas, darbojas privātskolas un skolas
dažādu reliģiju pārstāvjiem, atsevišķas skolas meitenēm un zēniem. Daudz
ir tādu bērnu, īpaši no maznodrošinātām ģimenēm, kuri skolu neapmeklē
vispār. Tadžikistānā arvien vairāk ir jūtama radikālo islāma grupējumu
ietekme, un, lai to mazinātu, NVO pārstāvji norādīja uz nepieciešamību
strādāt jauniešu vidē.
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Semināra dalībnieki, konsultējoties ar centru MARTA un Access Lab,
sagatavoja virkni sociālo projektu, no kuriem daļa jau guvusi atbalstu no
vietējām un starptautiskām atbalsta programmām.
Sadarbība patiesi ir aizraujoša un savstarpēji bagātinoša. No mums
partneri mācās indivīda tiesības, tomēr bieži vien nācies sastapties ar cita
cilvēka problēmu risināšanu, izmantojot pieeju “mēs zinām, kas TEV jādara”.
Šāda pieeja ir pretrunā ar Rietumos piekopto praksi, jo mēs mudinām
cilvēkus pašus domāt un uzņemties atbildību par savu dzīves likstu risināšanu: nedarot otra vietā, bet nodrošinot atbalsta struktūras. Savukārt
Centrālāzijā kopienu struktūra veic spēcīgu uzraudzības un atbalsta funkciju vienlaikus, problēmu novēršanas un risināšanas funkciju (tikai savā izpratnē), taču, izvirzot cilvēku par galveno vērtību un piedāvājot idejas
problēmu risināšanā, var novērst daudz negāciju. Patiesi, varam tikai iedvesmoties no cilvēkiem, kuri vidē, kas gadsimtiem nav bijusi atbalstoša sieviešu tiesībām, rod radošus risinājumus sieviešu un bērnu aizstāvībai savā
kopienā.

Latvijas Portidžas mācībsistēmas
asociācijas1 darbs attīstības sadarbībai
Ineta Kursiete,

Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācijas dibinātāja un prezidente
Latvijas divpusējās attīstības politikas ietvaros viens no veiksmīgi funkcio
nējošiem nevalstisko organizāciju jumta organizācijas Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai projektiem ir Portidžas agrīnās korekcijas metodikas
apmācīšana dažādu jomu speciālistiem Gruzijā, Kirgizstānā, Azerbaidžānā
un Ukrainā. Raksta mērķis ir dalīties pieredzē ar gūtajām atziņām, īstenojot
projektus šajās valstīs. Neraugoties uz kultūras un citām atšķirībām, projekta
īstenotājiem izdevās sasniegt uzstādītos mērķus.
Atslēgvārdi: apmācība, Azerbaidžāna, Gruzija, Kirgizstāna, nevalstiskās
organizācijas, Portidžas metodika, Ukraina.
One of the effectively functioning projects of The Latvian Platform for
Development Cooperation within the framework of Latvian bilateral
development cooperation policy is the teaching of the Portage early
correction method to a broad scope of specialists in Georgia, Kyrgyzstan,
Azerbaijan and Ukraine. The aim of the article is to share the experience
gained through conducting the project in these countries. Despite the
cultural and other differences, the project implementers were successful in
achieving their goals.
Keywords: Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, non-governmental organiza
tions, Portage method, teaching, Ukraine.

2004. gadā Latvija iestājās ES, un līdz ar to mainījās arī mūsu valsts
statuss — no palīdzības saņēmējas valsts kļuvām par palīdzības sniedzēju
valsti. Katru gadu mūsu valsts budžetā ir jābūt ieplānotiem līdzekļiem,
1
Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija (LaPA) dibināta un strādā Latvijā no1996. gada un
ir vienīgā valstī, kas sniedz agrīnās (Portidžas) korekcijas pakalpojumus bērniem un viņu ģimenēm.
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kurus tērēt attīstības sadarbībai ar Latvijas valsts izvirzītajām prioritārajām
valstīm — Moldovu, Gruziju, Ukrainu un Centrālāzijas valstīm (Kirgizstānu,
Uzbekistānu un Tadžikistānu). Lielākajā mūsu valsts sabiedrības daļā vēl joprojām valda viedoklis, ka paši esam nabadzīgi un mums nav, ko dot citiem.
Bet vai tā ir? Visas Latvijas izvirzītās prioritārās valstis ir mūsu vēsturiskie
kaimiņi jeb postpadomju valstis. Pēc pagājušā gadsimta 90. gadiem katrs esam
gājuši savu, atšķirīgu ceļu uz neatkarību un suverenitāti. Ar panākumiem,
zaudējumiem, ekonomiskās attīstības un sabiedrības izaugsmes līkločiem.
Latvijas pieredze ir pozitīvs piemērs mūsu sadarbības partnervalstīm.
Mūsu zināšanas un prakse tiek augstu vērtēta. Mūsos ieklausās. To ar pārliecību varu apgalvot pēc septiņu gadu darba prakses attīstības sadarbības
jomā gan Ukrainā, gan Kirgizstānā, Gruzijā un Azerbaidžānā. Savukārt mūsu
valsts ekspertiem, strādājot attīstības sadarbības projektos ārpus Latvijas,
rodas iespēja salīdzināt, novērtēt un arī mācīties. Tas ir divpusējs process, jo
arī Latvijas eksperti var ieraudzīt risinājumus, kuru mums pašiem nav, bet
būtu ļoti nepieciešami. Piemēram, paši pārliecinājāmies par pozitīvo Gru
zijas pieredzi korupcijas izskaušanā un birokrātisko procesu mazināšanu
valsts iedzīvotāju ikdienas dzīvē.
Latvijas Portidžas mācībsistēma (LaPA) attīstības sadarbībā ar savu
ekspertīzi un pieredzi sociālās rehabilitācijas jomā iesaistījās 2005. gadā, uz
sākot savu pirmo savstarpējās sadarbības projektu Gruzijā. Projekta ietvaros
3 gadu periodā sagatavojām Portidžas2 agrīnās korekcijas speciālistus, palīdzējām uzsākt darbu Gruzijas Portidžas biedrībai. Kopā ar saviem jaunajiem
gruzīnu kolēģiem, izmantojot LaPA sadarbības pieredzi ar Latvijas pašvaldī
bām un valsts struktūrām, uzsākām dialogu ar Gruzijas Izglītības un zinātnes ministriju, lai jaunajam sociālajam pakalpojumam, ko sniedz nevalstiska
organizācija, nodrošinātu finansējumu no valsts budžeta. Joprojām lepojamies
ar mūsu kopīgajiem panākumiem Gruzijā, kur līdz šim brīdim turpina strādāt Gruzijas Portidžas nevalstiskā organizācija. Tās sniegto agrīnās korekcijas pakalpojumu bērniem ar īpašām vajadzībām pirmsskolas vecumā un viņu
ģimenēm nu jau apmaksā Labklājības un darba ministrija. Mūsu kolēģu darbu
ir novērtējusi arī starptautiskā Portidžas asociācija, 2012. gadā Tbilisi organizējot 16. Starptautisko Portidžas konferenci, kurā piedalījās mūsu kolēģi no
ASV, Lielbritānijas, Japānas, Indijas, Somijas, Latvijas un Azerbaidžānas.
2
Portidžas agrīnā korekcija — sociālā rehabilitācija bērniem no dzimšanas līdz 7/8 gadu
vecumam, kuriem ir tādas diagnozes kā autisms, Dauna sindroms, bērnu cerebrālā trieka, dažādas
ģenētiskas iedzimtas slimības utt., un viņu ģimenēm.

Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācijas darbs attīstības sadarbībai

87

Kirgizstāna, kur projekts ilga no 2011. līdz 2013. gadam, mūsu attīstības
sadarbības pieredzē ienesa pilnīgi jaunus izaicinājumus. Iepazinām mums
pilnīgi jaunu, nepazīstamu pasauli — ar tradīcijām ģimenē un sadzīvē, politiskām tradīcijām un sadarbības īpatnībām projekta realizācijas procesā.
Brīžiem šķita, ka projekta realizācija būs neiespējamā misija, bet cilvēciskais
faktors vienmēr palīdz saprast ikvienas nacionālās īpatnības un veidot uz
savstarpējo sapratni balstītu sadarbību. Kirgizstāna ir kontrastu zeme. Tā ir
liela valsts, kurā vienlaikus pastāv atšķirīgas sabiedrības tradīcijas, reliģiskie
uzskati un sociālās palīdzības sniegšanas/saņemšanas metodikas. Strādājām
šīs valsts trīs atšķirīgos reģionos — Isikula ezera reģionā, Tjanšana augstkalnu reģionā (3000 m virs jūras līmeņa), Narinas pilsētā un Kirgizstānas
dienvidu reģiona Ošas pilsētā. Kirgizstānā LaPA speciālistu vadītajos kursos
Portidžas agrīnās korekcijas metodikā piedalījās 90 speciālisti no dažādām
nozarēm — ārsti, sociālie darbinieki, pirmsskolas un skolas speciālisti, pašvaldību pārstāvji, studenti.
Valstī bieži mainījās valdības, tādēļ bija grūti nodibināt ilgstošu sadarbības modeli. Kirgizstānā finansējuma trūkumu izjūt gan sociālās palīdzības nozare, gan izglītības sistēma. Likās, ka panākt mūsu iesāktā sadarbības
projekta ilgtspēju būs ļoti sarežģīti. Tagad varam secināt, ka darba augļi
dažādās valstīs nogatavojas atšķirīgos laikos. 2014. gada maijā mūs sasniedza priecīga ziņa — no Kirgizstānas valsts budžeta Narinas reģiona Portidžas agrīnās korekcijas centra darbības nodrošināšanai ir piešķirts 1 miljons
KGS (14500 eiro). Kirgizstānas apstākļos tas ir nopietns atbalsts. Mūsu pieredze un sniegtās zināšanas dzīvos atbilstoši Kirgizstānas vajadzībām, dzīves
tradīcijām un valsts sociālās politikas vajadzībām. Tās ir nepieciešamas un
novērtētas arī valstiskā līmenī.
Citādu pieredzi mēs ieguvām, strādājot Azerbaidžānā, kas ir valsts ar
ievērojamiem gāzes un naftas resursiem, to izstrādes un pārstrādes industriju. Ievērojami līdzekļi tiek ieguldīti valsts infrastruktūras attīstībā. Toties
šī valsts ir ieinteresēta izmantot Latvijas pieredzi un sociālās palīdzības sistēmas ieviešanas praksi likumdošanā un ikdienas dzīvē, tajā skaitā arī sadarbību ar NVO sektoru sociālo pakalpojumu nodrošināšanas jomā. LaPA no
2011. gada aktīvi sadarbojas ar Azerbaidžānas nevalstiskajām organizācijām Mushviq un DAN. Sadarbības rezultātā ir izveidots Azerbaidžānas
Portidžas fonds, kas vada Portidžas agrīnās korekcijas darbu valstī. Mēs
esam kopīgi panākuši, ka Portidžas programma ir iekļauta valsts apmaksāto
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sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sarakstā. Kopprojektā ar LielbritānijasAzerbaidžānas fondu “UAFA” Baku LaPA speciālisti palīdzēja fondam pilnveidot speciālistu zināšanas klientu individuālā rehabilitācijas plāna izveidē
un realizācijas metodikā.
Ņemot vērā 2014. gada traģiskos notikumus Ukrainā, ir grūti runāt par
mūsu sadarbības pieredzi Doņeckas pilsētā, kur strādājām laika periodā no
2009. līdz 2012. gadam. Šī darba pieredze īpaši izceļas ar veiksmīgo sadarbību
ar Doņeckas pilsētas domi. Balstoties uz mūsu sniegto ekspertīzi un pilsētas
izstrādāto politiku sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar īpašām vajadzībām, tika izveidots jauns centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.
LaPA eksperti sagatavoja centra speciālistus darbam ar pirmsskolas vecuma
bērniem, izmantojot Portidžas agrīnās korekcijas metodiku.
Tīri cilvēciskā jomā no attīstības sadarbības darba pieredzes esam guvuši
vienu svarīgu, pašlaik jo īpaši aktuālu, atziņu — valsts iedzīvotāju laimes
sajūtas procentus nebūt nenosaka nauda, dzīves līmeņa augstums vai sociālo
pabalstu lielums. To pirmkārt nosaka vispārcilvēciska vēlme dzīvot miera
apstākļos.
Atcerēsimies, ka atšķirībā no Latvijas, kur pēdējais karš beidzās
1945. gadā, Gruzijā 90. gados plosījās divi pilsoņu kari, kuru rezultātā līdz
pat 2005. gadam lielākajā daļā valsts apdzīvoto vietu nebija ne elektrības, ne
ūdens apgādes, ne normālas ceļu infrastruktūras, nemaz nerunājot par ikdienas sadzīves problēmām.
Arī Azerbaidžāna 90. gados bija iesaistīta militārā konfliktā ar Armēniju par Kalnu Karabahas strīdīgajām teritorijām. Tur joprojām ik pa laikam
uzliesmo militāras sadursmes, kuru rezultātā ir kritušie abu valstu pusēs.
Tātad kāda ģimene zaudē dēlu vai tēvu, brāli, draugu.
Kirgizstāna ir zināma ar studentu demonstrācijas apšaudīšanu pie Kir
gīzijas parlamenta ēkas Biškekā 2011. gadā un etniskajām tīrīšanām Ošas
pilsētā. Vēl smagāka ir pašreizējā situācija Doņeckas pilsētā un apgabalā.
Mūsu kopprojekta kolēģe, Doņeckas pilsētas Sociālās palīdzības departamenta direktore, telefonsarunā nesen, augusta sākumā teica, ka viņa nekad
nebija domājusi, ka piedzīvos karu. Mums, projekta Latvijas puses cilvēkiem,
ir neiespējami pateikt — lai taču viņi tur karo, tā nav mūsu darīšana. Tur ir
mūsu kolēģi, draugi, kurus pazīstam un cienām. Arī tas ir svarīgs attīstības
sadarbības aspekts — paplašināt savu redzesloku tuvplānā, realitātē. Izbraucot
no Latvijas, dalīties savās zināšanās un pieredzē. Atgriežoties Latvijā — atvest
jaunu zināšanu un pieredzes bagāžu, kura ir noderīga arī mums pašiem.
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III
Intervija

Mērķis joprojām tāds pats — ideālistisks
Ina Strazdiņa,
Latvijas Radio Briselē
“Vienmēr var skatīties, vai glāze ir pa pusei pilna vai pa pusei tukša,” tā
domā Eiropas Attīstības komisārs Andris Piebalgs, vērtējot Latvijas devumu
attīstības politikā, un norāda, ka gan mūsu, gan citas valstis joprojām var
darīt daudz vairāk.
Latvija prezidentūru Eiropas Savienībā īstenos Attīstības gadā, un tā
būs viena no iespējām pievērst arī citu valstu uzmanību svarīgajai tēmai.
Par to, kā vērtēt piecu gadu laikā notikušo attīstības jomā, kā to
ietekmējusi krīze un ko gaidīt nākotnē, saruna ar Eiropas Savienības
attīstības komisāru Andri Piebalgu.

Kādi ir bijuši un kā mainījušies attīstības komisāra pienākumi pēdējo piecu gadu laikā, kopš tos uzņēmāties?
Mērķis ir palicis tāds pats — ideālistisks, proti, panākt, ka visi dzīvo
cilvēka cienīgu dzīvi — piedzimst bez problēmām, māte ir dzīva, ir skola,
izglītība, darbs un tā tālāk. Attīstības politika turpina strādāt šajā virzienā.
Mainījies ir tas, ka visa sistēma ir vērsta uz sagaidāmajiem rezultātiem. Agrāk
bija būtiski ieguldīt simts miljonus vai miljardu eiro un zināt, ka tie ir izlietoti. Tagad mēs mēģinām prognozēt, ko tas īstermiņā un ilgtermiņā mainīs.
Otra lieta, kas visā pasaulē izteikti mainījusies, ir nacionālā suverenitāte. To
var skaidri redzēt, piemēram, futbola čempionātos — es biju ļoti pārsteigts,
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kā Nīderlandes izlase dziedāja savu himnu. Tas, ka viņi ir Eiropas Savienībā
un relatīvā labklājībā, nemaina nacionālās suverenitātes sajūtu. Tas nozīmē,
ka valsts funkcijas ir rūpēties par saviem pilsoņiem. Un tā ir gan Nīderlandē,
gan arī Beninā. Pasaules valstis absolūtajā vairākumā mēģina to darīt, un tas
nozīmē, ka varam vairāk uzticēties sadarbībai ar valdībām. Priekšstats par
to, ka visas valstis paliek arvien sliktākas, korumpētākas, ir pilnīgi nepareizs,
un to jāmēģina mazināt, jo korupcija ir gan attīstītā, gan attīstības pasaulē,
bet atbilde ir viena — kamēr valsts nav pietiekami stipra, lai rūpētos par labu
pārvaldību, tikmēr mēs nevaram cerēt atrisināt nabadzības problēmu. Tas
nozīmē, ka mūsu iespējas lielā mērā ietekmē tas, kā valsts ir strukturēta, kādi
ir tās mērķi.
Trešā lieta ir sadrumstalotība cilvēku vai valstu starpā, kas visā šajā politikā mēģina atrast sava karoga nacionālo krāsu. Papildu aspekts, ko vēlos
pieminēt, kas, tiesa gan, tiek plaši kritizēts, ir mēģinājums izmantot mums
pieejamos lielo projektu (grantu) resursus, iesaistot attīstības bankas un arī
privāto kapitālu. Iemesls, kādēļ šī politika ir absolūti nepieciešama, ir šāds —
ja mēs balstāmies uz teoriju, ka nacionāla valsts ir tā, kas rūpējas par saviem
pilsoņiem, tad šai valstij ir vajadzīgi arī līdzekļi, kas ir gan infrastruktūra,
gan arī pieeja finanšu resursiem. Ja infrastruktūra paliek tādā līmenī, kāda tā
ir tagad, mēs nevaram cerēt, ka valstis izķepurosies no nabadzības. Vienīgā
iespēja palīdzēt ir piesaistīt vairāk līdzekļu. Grantu resursu līmenis vienmēr
būs ierobežots, mēs nevaram rēķināties, ka tie atrisinās visas problēmas, taču
ar tiem var palielināt palīdzības apjomu. No vienas puses, tas ir pretrunīgs
risinājums, jo visi grib, lai nauda nokļūtu pie pašiem nabadzīgākajiem, taču
tajā pašā laikā ir jāskatās, kādā veidā valstis pašas var tikt galā ar savu iedzīvotāju vajadzībām.
Arī daļa lielo un ietekmīgo Eiropas Savienības dalībvalstu pēdējos gados ir samazinājušas savus attīstības budžetus. Kādas sekas tas ir
atstājis uz Jūsu darbību līdz šim un nākotnē?
Protams, tas atstāj un atstās sekas. Brīžiem man ir sajūta, ka atbilstoši
attīstības budžeti ir ES kopumā un Lielbritānijai. Pārējās valstis ir mazāk
aktīvas, un tās ir krīzes sekas. Es ļoti ceru, ka mēs iziesim no šīs situācijas,
jo, pirmkārt, ekonomika Eiropā uzlabojas, otrkārt, Lielbritānijas piemērs
parāda, ka pat krīzes laikā var palielināt palīdzības budžetu, un, treškārt, tagad
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ir skaidrāk redzams, ka visas mūsu problēmas cīņā ar nelegālo imigrāciju
var tikt atrisinātas tikai tad, ja cīnās ar šīs problēmas saknēm — nabadzību
un konfliktu. Tieši tādēļ viena no Eiropas Komisijas svarīgākajām nākamo
piecu gadu prioritātēm ir ārējā attīstība. Prioritāte nozīmē to, ka lieto ne
tikai Eiropas, bet arī nacionālo budžetu līdzekļus, un šeit ir iespēja augt gan
Francijai, gan Vācijai, gan Spānijai, gan Itālijai. Visas šīs valstis, es gribētu
teikt, ir parādā jaunattīstības valstīm, jo deva solījumu, ka 0,7 procenti no
iekšzemes nacionālā kopprodukta būs paredzēti attīstības mērķiem. Tas
netiek pildīts, bet politiski šīs saistības joprojām ir aktuālas.
Jūs aktīvi iestājāties par attīstības budžeta palielināšanu arī Latvijā.
Kā Jums šķiet, vai esat sadzirdēts?
Vienmēr var skatīties, vai glāze ir pa pusei pilna vai pa pusei tukša, un
šajā gadījumā es gribētu sacīt, ka tā ir pa pusei tukša. Pozitīvi ir tas, ka attīstības palīdzība netiek noliegta. Latvijai ir bijuši vairāki attīstības pasākumi
Āfrikas valstīs, un tā būs ES prezidējošā valsts Attīstības gadā. Latvija ir
pretimnākoša, jo politiskās izpratnes un atbalsta ziņā nav nekādu problēmu.
Šajā ziņā glāze ir pat pilna. Problēmas sākas tad, kad tiek runāts par budžetu,
jo attīstības palīdzībai tas ir ļoti, ļoti niecīgs. Nevaram runāt par savu attīs
tības politiku, kamēr mums nav sava budžeta. Vienmēr esmu argumentējis,
ka Latvijas attīstības budžets ir jāfokusē uz nevalstiskajām organizācijām.
Latvijā tās ir ļoti stipras, taču tām vajag līdzfinansējumu, lai piesaistītu līdzekļus. Patiesībā tas Latvijas iedzīvotājiem nes naudu vairāk, nekā viņi šķietami
to zaudē. Ja nav valsts līdzfinansējuma, šīs organizācijas tiek marginalizētas
dažādos konsorcijos un tām ir mazākas iespējas nest Latvijas vārdu un pieredzi pasaulē. Galu galā spējīgākās organizācijas izdzīvo un kādu finansējumu
atrod. Lai šī glāze būtu pilna, Latvijai ir diezgan būtiski jāpalielina ārējās
attīstības budžets. Pašlaik tas ir mazāk par vienu miljonu eiro, un tas nav
nopietni. Ja Lielbritānija var piešķirt daudzus miljardus attīstības palīdzībai,
es neredzu iemeslu, kāpēc Latvija nevarētu atrast vairākus miljonus, jo, galu
galā, ir pilnīgi skaidrs, kur mēs to liekam un kur ārlietu ministrija varētu
izmantot savu pieredzi un atbalstīt to. Turklāt mums ir arī pieredze un darbs
ar mūsu tautiešiem ārvalstīs, kas arī ir atbalsta punkts daudzās valstīs, kurās
ir nabadzības izskaušanas programmas, un kuri arī varētu būt iesaistīti šajās
aktivitātēs. Es šeit redzu lielu potenciālu, taču vajag vairāk budžeta līdzekļu.

92

Ina Strazdiņa

Daļēji tas ir arī mūsu drošības jautājums. Ļoti labi, ka mēs mainām mūsu
aizsardzības budžetu un, manuprāt, būtu svarīgi perspektīvā līdz 2020. gadam izteikti palielināt arī ārējās attīstības budžetu.
Vai nav tā, ka ar attīstību Latvijā joprojām lielākoties saprot Āfriku,
kas ir ģeogrāfiski tālu un tādēļ, iespējams, mazāk interesanta?
Manuprāt, tā ir kļūda, jo valsts, kurai ļoti vajadzēs palīdzību un kura ir
tuvu Latvijai, ir Moldova. Es teiktu, ka arī Ukraina, taču Moldova jo īpaši.
Kopš Moldova parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, Krievijas
masu informācijas līdzekļos tas tiek apspriests kā fakts, kas prasa pretsoļus.
Tas nozīmē, ka Moldovu ietekmēs gan ekonomiski, gan citādi, un mums
jādomā, kā mēs vēl varam palīdzēt, ne tikai ar nevalstisko organizāciju starpniecību. Piemēram, Latvijai ir pieredze atjaunojamo resursu izmantošanas
vai energoefektivitātes palielināšanā, un abām valstīm izejas situācijas ir
līdzīgas. Te prasītos lielākas divpusējās programmas. Protams, tradicionālā
zona, kas mūs interesē, ir Baltkrievija un Ukraina. Vienmēr esmu bijis ļoti
pozitīvi noskaņots attiecībā uz mūsu sadarbību ar Centrālāzijas valstīm. Tas,
protams, ir tālāk, taču mūsu karavīri ir bijuši arī Afganistānā. Līdz ar to tas
ir jāvērtē kompleksi. Palīdzot vienā sfērā Centrālāzijā, mēs palīdzam lielākai drošībai visā reģionā. Arī Eiropas Parlamentā, lai izveidotu frakciju, ir
vajadzīgas septiņas dalībvalstis, tātad nedrīkst nenovērtēt to, ka palīdzība
tiek sniegta vienā vai otrā veidā. Taču es tiešām teiktu, ka mūsu spēks ir
nevalstiskajās organizācijās un pieredzē, kuru esam ieguvuši, un mūsu izejas
punkti ir salīdzināmi. Latvijai būtu labi būt arī Āfrikā, un es pateikšu
iemeslu, kādēļ, lai gan tas varbūt skan nedaudz hipotētiski. Šobrīd viena no
Eiropas Savienības lielākajām problēmām ir nelegālā imigrācija. Patlaban to
visvairāk jūt Dienvideiropas valstis — Malta, Itālija. Šīs valstis prasa solidaritāti, ar to saprotot, ka daļu no bēgļiem uzņem citas ES valstis. Es, protams,
nevaru prognozēt Latvijas valdības politiku, taču nedomāju, ka tas būs ļoti
populāri. Ja rodas jautājums “ko jūs darāt solidaritātes dēļ?”, atbilde varētu
būt — “mēs palīdzam cīņā ar nabadzību”, jo nabadzība ir iemesls tam, kāpēc
cilvēki bēg no savām valstīm. Ja mums kāds pārmestu solidaritātes trūkumu,
Latvijas īstenotā politika liecina par pretējo, proti, mūsu karavīri ir Centrāl
āfrikas Republikā, mūsu instruktori — Mali. Tie tiešām nav tikai vārdi, tie
ir darbi, un tas skan ļoti pārliecinoši un korekti. Ir svarīgi nekoncentrēties
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tikai uz Austrumiem, bet raudzīties plašāk, jo Eiropas Savienības robežas ir
daudz, daudz plašākas un līdz ar to arī Latvija robežojas ar šīm valstīm.
Latvija kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts rīkos arī Austrumu
partnerības samitu. Vai arī tā būs iespēja Latvijai parādīt sevi kā attīstības sadarbībai un palīdzībai atvērtu zemi?
Manuprāt, ļoti pareizi, ka šis nebūs tikai Austrumu partnerības valstu
vadītāju samits, bet, ka tas fokusējas arī uz sadarbību starp uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām, jauniešiem, un ir mēģinājums īstenot vairāku pasākumu grupu. Tas ir daudz efektīvāk nekā fokusēties tikai uz līderu
tikšanos un deklarācijām. Reālā Austrumu partnerība ir ne tik daudz starp
valdībām, kā starp cilvēkiem. Mums tās ir ne tikai politiskās un drošības,
bet arī ekonomiskās intereses, jo tas ir potenciāli labs tirgus ne tikai mums,
bet arī visai Eiropas Savienībai, un man šķiet, ka Latvijas prezidentūras
idejas ir ļoti iepriecinošas, un tas ir labs veids, kā stiprināt Austrumu part
nerību. Mēs, Eiropas Komisija, noteikti palīdzēsim arī finansiāli.
Austrumu partnerība, protams, ir būtiska, bet, ko vēl Jūs vēlētos
sagaidīt no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā?
Latvijas prezidentūra būs ļoti īpaša, jo tā būs pirmā, kas reāli sāks
strādāt ar jauno Eiropas Komisiju. No tās tiek sagaidīts, ka būs jauna Eiropa,
kas vairāk rūpējas par cilvēkiem, skatās uz cilvēku dzīvēm un mēģina atri
sināt viņu problēmas. Manuprāt, vienam no galvenajiem Latvijas prezidentūras darbības virzieniem ir jābūt izaugsmei un visam, kas ar to saistās, kā
arī šīs izaugsmes pārvēršanai lielākā līdztiesībā. Patlaban visnomācošākā
problēma ir nevienlīdzība, proti, par spīti izaugsmei visi līdzekļi nonāk
turīgāko cilvēku rokās, kamēr vairumam cilvēku ir jāsajož jostas. Līdz ar to
jaunās Komisijas uzdevums būs meklēt risinājumus šai problēmai. Latvijai
kopā ar Eiropas Komisiju būs jāsniedz drošības sajūta dalībvalstīm un dalībvalstu pilsoņiem, jāpārliecina, ka Eiropa darbojas viņu interesēs, nevis dzīvo
savu atsevišķu dzīvi, un tas ir ļoti sarežģīts uzdevums.
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Latvijas un globālās attīstības sadarbības
politikas izaugsme un aktualitātes
Anda Grinberga,

Ārlietu ministrijas
Attīstības sadarbības politikas nodaļas vadītāja
Raksta mērķis ir aplūkot, kā desmit gadu laikā ir veidojusies Latvijas
attīstības sadarbības politika, iezīmējot krīzes ietekmi un nākotnes per
spektīvas. Šīs politikas attīstību Latvijā būtiski skatīt arī globālo procesu
un saistību kontekstā. Pašlaik attīstības sadarbības jautājumi starptautisko
diskusiju dienaskārtībā ir īpaši aktuāli, ņemot vērā, ka 2015. gadā noslēg
sies ANO Tūkstošgades attīstības mērķu termiņš un ir uzsākušās diskusijas
par jaunajiem attīstības mērķiem pēc 2015. gada. Aktīvākais diskusiju
posms sakrīt ar Latvijas prezidentūras laiku Eiropas Savienības Padomē.
Arī Latvijas attīstības sadarbības politikai šis ir izaicinājumu pilns laiks.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma ir palielināts budžets attīstības sadarbības
īstenošanai, kā arī tuvākajā laikā jāuzsāk diskusijas par jaunu vidēja termiņa
politikas plānošanas dokumentu.
Atslēgvārdi: ANO Tūkstošgades attīstības mērķi, attīstības sadarbība, Aus
trumu partnerība, Centrālāzija, Eiropas Savienība, ekspertīze, finansējuma
saistības, prezidentūra.
The aim of the article is to discuss how Latvian development cooperation
policy has evolved over the last ten years, highlighting the impact of the
crisis and providing future outlooks. The global development policy context
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is also essential when analysing how this policy was shaped in Latvia. As
the deadline for the UN Millennium Development Goals approaches,
international discussions on the post-2015 development framework are
underway. The most active phase of international negotiations coincides
with the Latvian Presidency of the Council of the European Union. The
article also touches upon the current challenges of Latvia’s development
cooperation policy — gradual increase of financing after several years
of interruption and elaboration of a new medium-term policy planning
document.
Keywords: Central Asia, development cooperation, Eastern Partnership,
European Union, expertise, financing commitments, UN Millennium
Development Goals, Presidency.

Globālais attīstības politikas konteksts
Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana ir glo
bālas problēmas, kas tieši ietekmē ikvienu pasaules iedzīvotāju, atstājot
būtisku ietekmi arī uz nākamajām paaudzēm. Laikā, kad, neskatoties uz
ievērojamo attīstības progresu pēdējo desmitgažu laikā, joprojām 1,2 miljardi cilvēku pasaulē pārtiek no 1,25 ASV dolāriem dienā1, attīstības sadarbības politika ir viens no valstu un starptautisko organizāciju prioritārajiem
dienaskārtības jautājumiem.
Globālo attīstības sadarbības politisko ietvaru veido ANO Tūkstošgades
attīstības mērķi (TAM), ko 2000. gadā ANO dalībvalstis apņēmās sasniegt
līdz 2015. gadam, par vispārīgo mērķi izvirzot nabadzības samazināšanu
uz pusi.2 Kopā ar ANO dalībvalstīm šos mērķus atbalstīja arī starptautiskās
organizācijas.
TAM ir globāla vienošanās par prioritārajām jomām un tajās sasnie
dzamajiem mērķiem, proti, cik lielā mērā katrai ANO dalībvalstij jāuzlabo
savi rādītāji katrā no jomām, piemēram, nabadzības samazināšanā, sieviešu veselībā un izglītībā vai vides aizsardzībā u.c. Daudzas jaunattīstības
valstis TAM iestrādā savos nacionālajos attīstības plānos. Tāpat arī pasaules
1
Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities
and Building Resilience. United Nations Development Program. http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr14-report-en-1.pdf (Tautas attīstības pārskata mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
2
Millennium Development Goals and Beyond 2015. United Nations. http://www.un.org/millenniumgoals/ (ANO mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
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nozīmīgākie donori un starptautiskās finanšu institūcijas, tajā skaitā Eiropas Savienība (ES), Starptautiskais Valūtas fonds, Pasaules Banka u.c., tos
izmanto savas sadarbības plānošanā ar jaunattīstības valstīm, kā arī par nozīmīgu atskaites punktu, izvērtējot attiecīgās valsts ekonomisko un sociālo
attīstību. Arī ES TAM sasniegšanu ir izvirzījusi par prioritāti.
2015. gadā TAM sasniegšanas termiņš noslēdzas. Ne visi mērķi ir
sasniegti, tomēr ANO dalībvalstu vidū un plašākā starptautiskajā telpā ir
izplatīts uzskats, ka TAM ir bijis būtisks instruments, lai valdības, starptautiskās, tajā skaitā finanšu, organizācijas un pilsoniskā sabiedrība mobilizētos trūcīgāko planētas iedzīvotāju labklājības celšanai. Līdz ar to šobrīd
globālā līmenī notiek aktīvas diskusijas par jauniem attīstības mērķiem pēc
2015. gada, kas nomainīs TAM. Atšķirībā no TAM plānošanas un pieņemšanas procesa pašreizējās globālajās diskusijās par jaunajiem attīstības
mērķiem un palīdzības sniegšanu tiek iesaistīti jauni spēlētāji: privātais
sektors, nevalstiskās organizācijas un pilsoniskā sabiedrība.
Pašlaik starptautiskajā vidē dominē pieeja, ka TAM sasniegšana attiecas uz jaunattīstības valstīm un ka donori ar savu finansējumu palīdz
mērķu sasniegšanā. Tomēr jaunos mērķus pēc 2015. gada ir plānots attiecināt uz visām pasaules valstīm, apzinoties, ka visi procesi pasaulē ir saistīti (ekonomiskā krīze vienā valstī ietekmē citas valstis, ekoloģiskā katastrofa
vienā reģionā rada sociālas sekas citur, piemēram, bēgļi un migrācija utt.).
Konkrēti mērķi un indikatori tiks piemēroti katras valsts kontekstam.
TAM nerisināja tādus jautājumus kā vardarbības ietekme uz attīstību,
labas pārvaldības, likuma varas un atbildīgas valdības trūkums. Tādēļ jaunajā ietvarā blakus sociālajām un labklājības jomām tiek piedāvāts iekļaut
valstu ekonomikas un konkurētspējas aspektus un valsts pārvaldes reformas
plašākā nozīmē: nodarbinātība, uzņēmējdarbības veicināšana un biznesa
vides sakārtošana, darba tirgum atbilstoša izglītība, ilgtspējīga enerģētikas
politika, piekļuve finanšu pakalpojumiem, infrastruktūras attīstība un komunikāciju tehnoloģijas, cīņa pret korupciju, nodokļu sistēmu sakārtošana,
lai veicinātu pašu valstu resursu mobilizāciju.3
3
A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Panel of Eminent Persons on the
post-2015 Development Agenda. United Nations.
www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf (“Post-2015 Development Agenda” mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
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Būtiska loma diskusijās par jaunajiem mērķiem ir ES. Pašlaik ES savu
pozīciju saglabā elastīgu, paužot atvērtību citu donoru, partnervalstu, NVO
u.c. viedokļiem. Viens no ES uzstādījumiem ir jaunajā ietvarā virzīties
projām no tradicionālā palīdzības sniedzēju un saņēmēju attiecību modeļa,
veidojot sadarbību uz līdzvērtīgas partnerības pamatiem, abām pusēm uzņemoties konkrētu atbildību un saistības. ES prioritārās jomas jaunajā ietvarā
ir dzimumu līdztiesība kā atsevišķs mērķis un sieviešu tiesību horizontāla
integrēšana visās tēmās, uz cilvēktiesībām balstīta pieeja, likuma vara un
laba pārvaldība, miers un drošība, klimata pārmaiņas, iekļaujoša un ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme, nacionālo jeb pašmāju resursu mobilizācija,
kam ir jābūt primārajam resursam valstu attīstības veicināšanai.
Līdzšinējās ANO sarunās gan ir nācies saskarties ar ievērojamu pozīciju
atšķirību starp donorvalstīm un jaunattīstības valstīm (G77 valstu un Ķīnas
grupa), galvenokārt par tādiem jautājumiem kā jauno mērķu finansēšana un
cilvēktiesību un likuma varas iekļaušana jaunajos mērķos. Kaut arī donorvalstis vēlas uzsvērt plašāku visu valstu atbildību, akcentējot pašmāju resursu
mobilizāciju, uzlabojot nodokļu ieņēmumus, un privātā finansējuma piesaisti, attīstības valstis stingri uzstāj, ka donoriem ir pienākums nodrošināt
finansējumu, tehnoloģijas un ekspertīzi, lai mērķus būtu iespējams sasniegt.
Balstoties uz līdzšinējām diskusijām, ir sagaidāmas sarežģītas starpvaldību
sarunas, kuru rezultātā 2015. gada septembrī starptautiskajai sabiedrībai būs
jāvienojas par jaunajiem attīstības mērķiem.
Ņemot vērā, ka jaunie mērķi būs universāli piemērojami, tie vistiešākajā
veidā attieksies arī uz Latviju. Līdz ar to diskusijās par jaunajiem attīstības
mērķiem Latvijai ir jāskatās gan caur nacionālās attīstības prizmu, gan no
Latvijas kā palīdzības sniedzējas perspektīvas — kurās jomās Latvijas pieredze ir noderīga, lai atbalstītu reformu procesus un ilgtspējīgu attīstību citās
valstīs.
Latvija jau tagad aktīvi iesaistās diskusijās par jauno attīstības politikas
ietvaru gan ES līmenī (darba grupās un ministru sanāksmēs), gan uzstājoties ar uzrunām ANO darba grupās, kur norisinās ANO valstu diskusijas
par jaunā ietvara saturu. Līdzšinējās diskusijās, gan uzstājoties ar individuālām uzrunām, gan paužot atbalstu ES kopējai pozīcijai un citu līdzīgi
domājošo ANO valstu iniciatīvām, Latvija ir konsekventi uzsvērusi tādu
jomu iekļaušanu jaunajos mērķos kā dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesības (t.sk. veselība, izglītība un piekļuve resursiem), likuma vara un atbildīgas
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institūcijas, ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme ar uzsvaru uz jaunu darba
vietu radīšanu, vides ilgtspēja. Līdzšinējās ANO diskusijās Latvijas “balss” ir
bijusi labi sadzirdama, par ko, piemēram, liecina pozitīvs novērtējums neformālās sarunās no starptautiskajām NVO par Latvijas aktivitātēm dzimumu
līdztiesības un sieviešu tiesību jomā.

ES attīstības sadarbības politika un finansējuma saistības
Attīstības sadarbība ir viena no ES ārpolitikas prioritātēm. Globālā mērogā lielākais palīdzības sniedzējs ir ES, nodrošinot vairāk nekā 50% no
kopējā palīdzības apjoma pasaulē. ES attīstības sadarbības prioritātes ir
Āfrika un vismazāk attīstītās valstis (piemēram, Afganistāna u.c.). Vienlaikus, kaut arī tā nav uzskatāma par klasisko attīstības sadarbību ES izpratnē,
ieguldījums ES kaimiņu reģiona izaugsmē un stabilitātē ir viena no svarī
gākajām ES ārpolitikas prioritātēm. Laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam
ES ārējām darbībām paredzēts finansējums (90% kā attīstības sadarbība)
aptuveni 60 miljardu EUR apmērā.4 Šī finansējuma izlietojumu koordinē
Eiropas Komisija, radot iespējas arī dalībvalstīm apgūt šo finansējumu, piedaloties Komisijas izsludinātos konkursos.
Ņemot vērā, ka finanšu krīzes rezultātā attīstības sadarbībai pieejamais
finansējums valstu budžetos ir samazinājies, bet jaunie globālie izaicinājumi
(strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, drošības izaicinājumi, klimata pārmaiņas, nodrošinājums ar pārtiku, piekļuve resursiem u.c.) pieprasa steidzamus risinājumus, ES 2012. gadā nāca klajā ar priekšlikumu rīcības stratēģijai
(Agenda for Change) ES attīstības politikas ietekmes palielināšanai, tādējādi
arī nostiprinot pēdējās desmitgadēs panākto progresu.
Būtiskākie modernizētās ES attīstības politikas elementi, kas tiek ievēroti, plānojot un sniedzot ES palīdzību, ir:
1. diferencēta pieeja saņēmējvalstīm — nesniegt palīdzību valstīm, kuras
jau sasniegušas pietiekamu attīstības līmeni, piemēram, Ķīna, Indija,
Argentīna u.c., un koncentrēties uz nelielu iesaistes sektoru skaitu.
Rezultātā ievērojami palielinās finansējums, ko novirzīt vismazāk
attīstītajām valstīm;
4
European Council 7/8 February 2013 Conclusions (Multiannual Financial Framework).
European Council, Brussels, 08.02.2013. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/135344.pdf (ES Padomes mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
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2. atbalsts iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei — palielināt ieguldījumu lauksaimniecības un enerģijas sektoros; sociālajai aizsardzībai;
attīstīt sadarbību ar privāto sektoru;
3. piešķirot finansējumu, ES turpmāk pievērsīs uzmanību tādiem fak
toriem kā saņēmējvalsts spēja un progress iekšējo resursu mobilizā
cijā, tajā skaitā valsts finanšu pārvaldībā;
4. kopējas programmēšanas īstenošana, izstrādājot vienotu ES partnervalsts situācijas analīzi un iesaistes stratēģiju, definējot ES un tās
dalībvalstu iesaistes pamatu un palīdzības sniegšanas virzienus un
iezīmējot, kurš donors kurā sektorā strādās un kāds būs indikatī
vais finansiālais ieguldījums. Rezultātā tiek ietaupīti laika un finanšu
resursi un mazināta attīstības sadarbības fragmentācija;
5. palielināts uzsvars uz cilvēktiesību, demokrātijas un citu labas pār
valdības elementu stiprināšanu partnervalstīs;
6. saskaņotības uzlabošana starp dažādām ES īstenotajām politiku
jomām, lai tās netraucētu vai dotu pozitīvu ieguldījumu nabadzības
mazināšanā pasaulē. ES ir uzskatāma par labo piemēru tirdzniecī
bas politikā, kas ir īpaši atvērta vismazāk attīstītajām valstīm, kā arī
derīgo izrakteņu un izejvielu ilgtspējīgā politikā un izmantošanā.5
Attīstības mērķu sasniegšana ir tieši atkarīga no ieguldītā finansējuma.
Lai sasniegtu TAM, donori 2002. gadā apņēmās līdz 2015. gadam attīstības
palīdzībai veltīt 0,7% no Nacionālā kopienākuma (NKI).6 Balstoties uz ANO
līmenī apstiprinātajiem finansējuma mērķiem, arī ES 2005. gadā apņēmās
sasniegt kolektīvo mērķi 0,7% no NKI apmērā. Dalībvalstīm, kas pievienojās ES pēc 2004. gada, tika noteikti diferencēti mērķi — 0,17% no NKI līdz
2010. gadam un 0,33% NKI līdz 2015. gadam.7

5
Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change. European Commission. European Commission, Brussels, 13.10.2011. http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_en.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota
26.08.2014.).
6
Monterrey Consensus on Financing for Development. United Nations, Monterrey, Mexico,
18-22 March 2002. http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf (ANO mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
7
Millennium Development Goals: EU contribution to the review of the MDGs at the UN
2005 High Level Event. European Council Conclusions. General Secretariat, Brussels, 24.05.2005.
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209266%202005%20INIT (ES Padomes
mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
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Kopumā ES pašlaik atpaliek no finansējuma saistību izpildes. ES kopējais oficiālās attīstības palīdzības (OAP) apjoms 2013. gadā bija 56,5 miljardi EUR jeb 0,43% no NKI. Lai ES līdz 2015. gadam sasniegtu kolektīvo
mērķi, kopējais finansējuma apjoms būtu jāpalielina aptuveni par 41,3 miljardiem EUR. Ir maz ticams, ka valstīm izdosies līdz 2015. gadam mobilizēt
nepieciešamo finansējumu. Tāpēc ir būtiski rīcībā esošos līdzekļus ieguldīt maksimāli efektīvi, palielinot ietekmi un izmantojot tos kā katalizatoru
cita finansējuma piesaistei (piemēram, privātais finansējums; grantu un
aizdevumu savstarpēji papildinoša izmantošana). Pašlaik tikai četras ES
dalībvalstis — Zviedrija, Luksemburga, Dānija, Lielbritānija — ir sasniegušas
attīstības finansējuma mērķi.8
Tikai ar attīstības palīdzības finansējumu nav iespējams izskaust nabadzību un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi. Līdz ar to starptautiskajās diskusijās par attīstības finansējumu tas tiek skatīts plašāk, ietverot visus
finansējuma avotus un instrumentus, kas ir pieejami jaunattīstības valstīm
un sniedz būtisku ieguldījumu attīstībā. Kā būtiskākie minami partnervalstu pašu resursi (ieņēmumi no nodokļiem un dabas resursiem, cīņa pret
korupciju un nelegālajām finanšu plūsmām u.c.), privātais finansējums un
investīcijas, tirdzniecība, kas ietver attiecīgas reformas nacionālajā un starptautiskajā politikā un regulējumā.
Arī Latvija kā ES dalībvalsts ir uzņēmusies saistības līdz 2015. gadam
attīstības palīdzībai veltīt 0,33% no NKI (starpposma mērķis — 0,17% līdz
2010. gadam). 2013. gadā Latvijas kopējais attīstības palīdzības apjoms bija
17,9 miljoni EUR jeb 0,08% no NKI, no kura ~90% veido daudzpusējā palīdzība (iemaksas ES budžetā, ANO aģentūrās un fondos, starptautiskajās
finanšu institūcijās u.c.). Pārējos 10% veido divpusējā palīdzība, kas ietver
Ārlietu ministrijai piešķirtā attīstības sadarbības finansējuma ietvaros īste
notos projektus, finansējumu, kas tiek novirzīts aktivitātēm, kas klasificējas
kā attīstības sadarbība un tiek īstenotas citu valsts institūciju budžetu ietvaros (piemēram, Latvijas ekspertu dalība citu donoru īstenotos projektos,
dalība policijas misijās, stipendijas attīstības valstu pārstāvju studijām Latvijā, pirmā gada izdevumi par bēgļu uzturēšanos Latvijā), kā arī humāno
8
Council conclusions on Annual Report 2014 to the European Council on EU Development
Aid Targets. European Council, Brussels, 19.05.2014. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/EN/foraff/142676.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
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palīdzību.9 Lai Latvija līdz 2015. gadam sasniegtu ES finansējuma saistības,
Latvijas OAP apjoms būtu jāpalielina līdz 68 miljoniem EUR.10 Ņemot vērā
reālo situāciju, ir skaidrs, ka Latvijai pārskatāmā nākotnē neizdosies šo mērķi
sasniegt. Būtiski ir nodrošināt pakāpenisku un stabilu finansējuma pieaugumu, nodrošinot, ka politika ir paredzama, ļauj plānot un uzņemties
vidēja un ilgtermiņa saistības. Finansējuma palielināšanai arī jānotiek roku
rokā ar kapacitātes un ekspertīzes stiprināšanu, lai tas tiktu efektīvi apgūts.
Latvija kopš 2011. gada ir spējusi nodrošināt pakāpenisku palīdzības
apjoma pieaugumu. Jāatzīmē, ka pieaugums ir bijis absolūtos skaitļos, nevis
procentuāli, jo NKI ir pieaudzis straujāk nekā attīstības finansējuma apjoms.
Arī laikā līdz 2010. gadam bija vērojama identiska tendence. Kaut arī palīdzības apjoms ik gadu pieauga par 1–2 miljoniem LVL, straujā NKI pie
auguma dēļ tas neatspoguļojās procentuālā izteiksmē, būtiski ietekmējot
Latvijas starptautisko saistību izpildi.
Līdz 2010. gadam spēkā bija “Koncepcija finansējuma palielināšanai no
2006. gada līdz 2010. gadam no valsts budžeta Latvijas Republikas Attīstības
sadarbības politikas īstenošanai”. Saskaņā ar koncepciju Latvija apņēmās līdz
2010. gadam attīstības palīdzībai veltīt 0,1% no NKI.11 Ņemot vērā finanšu
krīzes ietekmi, koncepcijā noteiktais mērķis netika sasniegts. Pašlaik jauna
attīstības finansējuma koncepcija nav izstrādāta, jo laikā, kad tika apstiprinātas spēkā esošās Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes
(2011. gads), valsts budžeta situācija neļāva uzņemties konkrētas attīstības
finansējuma saistības. Politiski Latvija joprojām atbalsta ES attīstības finansējuma mērķus, taču par detalizētu Latvijas plānu finansējuma saistību
sasniegšanā būs jādiskutē, izstrādājot nākamo Latvijas attīstības sadarbības
politikas vidēja termiņa plānošanas dokumentu.

9
Latvijas sniegtās palīdzības apjoms. Ārlietu ministrija. http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/
Attistibas-sadarbiba/palidziba/ (Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota 04.08.2014.).
10
Council conclusions on Annual Report 2014 to the European Council on EU Development
Aid Targets. European Council, Brussels, 19.05.2014. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/EN/foraff/142676.pdf (Eiropas Komisijas mājaslapa; aplūkota 26.08.2014.).
11
Par Koncepciju finansējuma palielināšanai no valsts budžeta 2006.-2010. gadā Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas īstenošanai. Ministru kabineta rīkojums Nr. 77, 09.02.2006.
Latvijas Republikas Ministru kabinets.
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Latvijas attīstības sadarbības politika
Latvijas attīstības sadarbības politikas attīstību var iedalīt trīs posmos:
1) 2003.–2009. gads; 2) 2009.–2012. gads un 3) laika posms no 2012. gada.
2003.–2009. gads
Iestāšanos ES var uzskatīt par galveno atskaites punktu attīstības sadarbības politikas veidošanai Latvijā. Arī pirms iestāšanās ES Latvijas eksperti
iesaistījās pieredzes nodošanā dažādās jomās kā starptautisko organizāciju
vai kā valstu konsultanti. Tāpat arī Latvija iesaistījās daudzpusējās palīdzības sniegšanā, veicot iemaksas starptautiskajās organizācijās, kā arī sniedza
humāno palīdzību. Vienlaikus Latvijas iesaiste palīdzības sniegšanā nebija
balstīta uz programmu vai stratēģiju, bet galvenokārt reaģējot uz atsevišķām
situācijām.
Tā kā integrācija ES noteica arī ES saistību pārņemšanu attīstības politikas jomā kā vienu no prioritārām darbībām, 2003. gadā tika apstiprinātas
Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes, nosakot Ārlietu ministriju
par atbildīgo institūciju to īstenošanā. Būtiskākie uzdevumi Latvijas attīstības sadarbības politikas veidošanai bija tiesiskās bāzes pilnveidošana, institucionālās kapacitātes nostiprināšana, sadarbības veidošana ar attīstības
politikā iesaistītajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī
ES saistību pārņemšana (gan politisko, gan finansiālo) un dalība ES attīstības politikas īstenošanā. Tāpat arī plānotas attīstības sadarbības politikas
īstenošanai bija nepieciešama atsevišķas budžeta līnijas izveidošana Ārlietu
ministrijas budžetā.
Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu iesaisti Latvijas attīstības sadarbības politikas veidošanā un īstenošanā, tika izveidota Attīstības sadarbības
politikas konsultatīvā padome, kurā ir pārstāvētas valsts institūcijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri un akadēmiskais sektors.12
Šajā laikā Ārlietu ministrijas vadībā tika izstrādāta atbilstoša tiesiskā
bāze attīstības sadarbības politikas īstenošanai, kā arī stiprināta institucionālā kapacitāte. 2006. gadā tika apstiprināta Attīstības sadarbības politikas
programma pieciem gadiem, un tās galvenais uzdevums bija sekmēt Latvijas
12
Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm. Ministru kabineta
rīkojums Nr. 107, 19.02.2003. Latvijas Republikas Ministru kabinets (nav spēkā).
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kā jaunā donora starptautisko lomu, veicinot aktīvāku ārpolitiku gan div
pusējās aktivitātēs, gan daudzpusējā formātā.13
Galvenais Latvijas attīstības sadarbības politiku regulējošais normatīvais akts — Starptautiskās palīdzības likums — Saeimā tika pieņemts
2008. gada 24. aprīlī un nosaka attīstības sadarbības finansējuma apgūšanas
mehānismus un institucionālo ietvaru (ikgadējie politikas plānu, granta projektu konkurss).14
Divpusējais finansējums attīstības sadarbības īstenošanai pakāpeniski
tika palielināts no 150 tūkstošiem latu 2005. gadā līdz 580 tūkstošiem latu
2008. gadā, taču ar to bija par maz, lai pietiekamā apmērā atbalstītu arvien
pieaugošo projektu īstenotāju vēlmi iesaistīties attīstības sadarbībā. Tāpat arī
nepietiekamais finansējuma pieaugums apgrūtināja Latvijas ES finansējuma
saistību izpildi, par ko ikgadējos ES saistību izpildes progresa ziņojumos
dalībvalstis tika stingri kritizētas.
Neskatoties uz to, ka arī no jaunajām dalībvalstīm tika sagaidīta aktīva
iesaiste ES attīstības sadarbības prioritārajos reģionos, Latvijas prioritāro
sadarbības valstu izvēli noteica tādi aspekti kā Latvijas ārpolitiskās un drošības intereses, vēsturiskās sadarbības pieredze, atpazīstamība, pozitīvais tēls,
pievienotā vērtība no Latvijas sniegtās palīdzības (reformu pieredze), valodu
prasmes, tādējādi padarot attīstības sadarbības instrumentu īpaši efektīvu
sadarbībai ar šīm valstīm. Neizslēdzot iespējas Latvijas ekspertiem sadarboties arī ar citām valstīm, par prioritārajām sadarbības valstīm bija noteiktas četras Eiropas kaimiņu reģiona valstis — Gruzija, Moldova, Ukraina
un Baltkrievija (turpmāk tekstā — Austrumu partnerības valstis). Projekti
tika īstenoti tādās jomās kā valsts pārvaldes reformas, atbalsts pilsoniskajai
sabiedrībai, ekonomiskā attīstība (piemēram, starptautisko standartu ieviešana un investīciju klimata uzlabošana), vide un izglītība.
2008. gadā Latvijas prioritārajās partnervalstīs kopumā tika īstenoti jau
aptuveni 30 projekti, no kuriem daļa bija vairāku gadu projekti, piemēram,
Valsts robežsardzes projekts Moldovā un Gruzijā kinoloģijas jomā, Pārtikas
un veterinārā dienesta projekts Moldovā par starptautisko standartu ieviešanu, Valsts kancelejas rīkotie Starptautiskie sabiedrības vadības Vasaras
13
Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas programmu no 2006. gada līdz 2010.
gadam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 76, 09.02.2006. Latvijas Republikas Ministru kabinets (nav
spēkā).
14
Starptautiskās palīdzības likums. Latvijas Republikas Saeima, spēkā no 14.05.2008.
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institūti u.c. Daļa projektu tika īstenoti sadarbībā ar citiem starptautiskajiem
donoriem, piemēram, Kanādas starptautiskās attīstības aģentūru (CIDA),
tādējādi ļaujot īstenot apjomīgākus projektus un palielinot Latvijas sniegtās
palīdzības ietekmi.15
Vienlaikus, ņemot vērā Latvijas militārā kontingenta klātbūtni Afganistānā, Latvija iesaistījās arī civilo projektu īstenošanā Afganistānā. Piemēram, 2007. gadā tika finansēts projekts, kura ietvaros tika nodrošināta avota
ūdens uzkrāšanas un piegādes sistēmas izveide trijos ciematos. Īstenojot
šo projektu, ar dzeramo ūdeni tika apgādāti aptuveni 4800 minēto ciematu
iedzīvotāji, pievadot to arī skolai, nodrošinot ar to aptuveni 1300 skolnieku.
Tika īstenota arī sadarbība likuma varas jomā, apmācot policistus un tiesnešus, atbalstot tiesu namu būvi u.c. Lai nodrošinātu Latvijas sniegtās palīdzības koordināciju un plānotu ilgtermiņa iesaisti, tajā skaitā, sadarbojoties ar
citiem donoriem, uz Afganistānu tika nosūtīts arī politiskais padomnieks.16
Lai veicinātu sabiedrības un lēmumu pieņēmēju izpratni un atbalstu Latvijas iesaistei attīstības sadarbībā, tika īstenotas dažādas sabiedrības izpratnes
veicināšanas aktivitātes un kampaņas, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, akadēmisko sektoru un medijiem, lai vairotu sabiedrības atbalstu.
2009.–2011. gads
Kopumā var uzskatīt, ka līdz 2009. gadam bija izveidots stabils attīstības
sadarbības institucionālais ietvars, kas pakāpeniski jāpilnveido, pielāgojot
to starptautiskajiem attīstības sadarbības standartiem un citu valstu labajai
praksei. Tomēr situācija būtiski mainījās, kad valsts budžeta konsolidācijas
rezultātā finansējums divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai 2009. gadā
tika samazināts praktiski līdz nullei, pārtraucot iespēju turpināt uzsāktos
sadarbības projektus.
Budžets plānotas divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai nebija pie
ejams arī 2010. un 2011. gadā. Līdz ar to divpusējās attīstības sadarbības
īstenošanai vairs netika izstrādāti Attīstības sadarbības politikas gada plāni.
Atsevišķu neliela apjoma projektu īstenošana Latvijas prioritārajās partner
valstīs tika nodrošināta, lūdzot valdībai ad hoc veidā piešķirt finansējumu
15
Latvijas sniegtās palīdzības apjoms. Ārlietu ministrija. http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/
Attistibas-sadarbiba/palidziba/ (Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota 04.08.2014.).
16
Turpat.
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konkrētu aktivitāšu īstenošanai. Tāpat Latvija iespēju robežās reaģēja uz
krīzes situācijām citos pasaules reģionos, sniedzot humāno palīdzību. Paralēli
notika aktīvs darbs projektu līdzfinansējuma piesaistei no citiem donoriem.
Vienlaikus jāatzīmē, ka, neskatoties uz ierobežotajiem valsts budžeta
līdzekļiem, Latvijas dažādu nozaru eksperti šajā laikā turpināja iesaistīties
citu donoru finansētos projektos, tādējādi arī veicinot Latvijas atpazīstamību
partnervalstī. Piemēram, atsaucoties uz partnervalstu pieprasījumu, uzņemt
delegācijas, lai iepazīstinātu ar Latvijas pieredzi attiecīgā jomā, vai piedaloties ES, Pasaules bankas, ASV u.c. donoru finansētos projektos kā galvenie
īstenotāji, partneri vai eksperti. Praktiski visas no Ārlietu ministrijas ik gadu
aptaujātajām institūcijām aktīvāk vai mazāk aktīvi ir iesaistītas attīstības
sadarbības īstenošanā.
Tāpat arī šajā laikā bija vērojams intereses pieaugums, īpaši no privātā
sektora, par Eiropas Komisijas finanšu instrumentiem un dalību konkursos,
kas lielā mērā skaidrojams ar interesi par jaunu iespēju meklēšanu krīzes
laikā. Šajā laikā arī Latvija uzsāka iemaksas ES finanšu instrumentā sadarbībai ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm (saistības ~16 milj. EUR
6 gadu laikā, tādējādi palielinot interesi par finansējuma apgūšanu.
Reaģējot uz pieaugošo interesi, tika aktivizēta sadarbība ar Eiropas
Komisiju, lai iepazīstinātu Latvijas potenciālos projektu īstenotājus ar Komisijas konkursu iespējām, noteikumiem un potenciālajiem šķēršļiem. Kā
būtiskākie šķēršļi aktīvai Latvijas NVO un privātā sektora dalībai Komisijas
konkursos tika identificēts pieredzes trūkums un kapacitāte, kā arī apjoms
(nepietiekams budžeta apgrozījums un līdzīga apjoma projektu pieredze).
Risinājums — partnerība ar citu valstu uzņēmējiem un NVO. Būtiska pro
blēma NVO bija arī līdzfinansējuma nodrošināšana. Līdz ar to, atjaunojoties
finansējumam, tika ieviesta prakse daļu no finansējuma novirzīt NVO lielo
projektu līdzfinansēšanai.
Kaut arī finansējums divpusējo sadarbības projektu īstenošanai nebija
pieejams, būtisks uzdevums šajā laikā bija jauna vidēja termiņa Latvijas
attīstības sadarbības politikas plānošanas dokumenta izstrāde, jo 2010. gadā
spēku zaudēja 2006. gadā apstiprinātā Attīstības sadarbības politikas programma, kā arī 2003. gadā apstiprinātās pamatnostādnes bija saturiski
novecojušas. Jauno pamatnostādņu izstrādes procesā īpaša uzmanība tika
pievērsta plašai visu iesaistīto pušu iesaistei — Saeima, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri u.c.
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Attīstības sadarbības pamatnostādnes 2011.–2015. gadam Ministru
kabinetā tika apstiprinātas 2011. gada jūlijā, izvirzot sekojošus Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķus:
•• Latvijas kā divpusējā donora lomas stiprināšana, tādējādi īstenojot
Latvijas ārpolitiskās intereses;
•• sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšana attīstības sadarbības
mērķiem un politikai;
•• Latvijas pieaugošā loma starptautisko attīstības mērķu sasniegšanā
un starptautisko saistību izpilde. 17
Būtiskākais jauninājums bija arī prioritāro sadarbības valstu paplašināšana uz Centrālāzijas reģionu, kas ir cieši saistīts ar Latvijas ārpolitikas
interesēm. Centrālāzijas reģiona iekļaušana starp Latvijas prioritātēm skaidrojama ar to, ka reģiona valstis joprojām saskaras ar nopietniem attīstības
izaicinājumiem, taču tur ir salīdzinoši neliela citu ES dalībvalstu klātbūtne.
Tādējādi Centrālāziju var uzskatīt par Latvijas nišu attīstības sadarbībā.
Turklāt Centrālāzija ir reģions ar pieaugošu ekonomisko potenciālu, kā arī
stabilitāte reģionā tieši sasaucas ar Latvijas drošības interesēm.
Runājot par attiecīgo laika posmu Latvijas attīstības sadarbības politikā,
jāatzīmē, ka šajā laikā par ES attīstības komisāru tika apstiprināts Latvijas
pārstāvis Andris Piebalgs, kas palielināja ES attīstības politikas redzamību
Latvijā. Vienlaikus ierobežotais Latvijas divpusējais finansējums atstāja negatīvu ietekmi uz Latvijas kā atbildīga starptautiskā spēlētāja tēlu.
2009. gadā arī ES līmenī aktivizējās diskusijas par ES jauno dalībvalstu
sniegto pienesumu ES attīstības politikā ar to pārejas perioda reformu pieredzi, kas var būt noderīga citām valstīm, kas īsteno attiecīgas reformas,
tādējādi radot iespējas jauno dalībvalstu ekspertiem veiksmīgāk pretendēt
uz ES finansējuma apguvi. Latvija kopā ar citām jaunajām dalībvalstīm dažādos ES diskusiju formātos ir konsekventi uzsvērusi nepieciešamību integrēt
pārejas pieredzi ES finanšu instrumentos, taču vēl 2014. gadā līdz praktiskiem rezultātiem tas nav nonācis.

17
Par Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm laika posmam no 2011. gada līdz
2015. gadam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 299, 06.07.2011. Latvijas Republikas Ministru kabinets, spēkā no 06.07.2011.
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Laika posms no 2012. gada
Uzlabojoties valsts budžeta situācijai, 2012. gadā ierobežotā apjomā
tika atjaunots finansējums divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai
(50 269 LVL/71 526 EUR), kas tādā pašā līmenī saglabājās arī 2013. gadā.
Lai nodrošinātu maksimālu pieejamā finansējuma ietekmi un ilgtspēju, attīstības sadarbība tika koncentrēta uz nelielu rīcības virzienu skaitu:
•• sadarbība ar Moldovu tieslietu un reģionālās attīstības jomās, sadar
bojoties ar citiem donoriem;
•• līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām, kas piesaistījušas
finansējumu no citiem donoriem, ļaujot īstenot projektus par vismaz
10 reizes lielāku summu nekā piešķirtais līdzfinansējums no valsts
budžeta;
•• neliela apjoma civilās sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Afganistānu;
•• finansējums biedrības “Latvijas platformas attīstības sadarbībai”
(LAPAS) darbībai.18
Šajā laika periodā sākās arī aktīva gatavošanās Latvijas prezidentūrai
ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē. Būtiskākais izaicinājums ir Latvijas
cilvēkresursu kapacitātes un ekspertīzes stiprināšana, jo īpaši, ņemot vērā,
ka līdz šim ierobežoto resursu dēļ Latvija nespēja padziļināti sekot līdzi
visiem ES attīstības politikas aspektiem. Taču prezidentūras pienākumi
uzliek arī attiecīgu atbildību par jautājumiem, kas ne vienmēr sakrīt ar
Latvijas nacionālajām prioritātēm. Prezidentūras kontekstā arī ļoti pozitīvs
ir fakts, ka izdevās atjaunot finansējumu divpusējās attīstības sadarbības
īstenošanai, ļaujot gan nodrošināt praktisko segumu Latvijas reģionālajām
prioritātēm — Austrumu partnerībai un Centrālāzijai —, gan ES līmenī
pozicionēties kā atbildīgam starptautiskajam spēlētājam, demonstrējot
gatavību palielināt finansējumu attīstības sadarbībai laikā, kad virkne ES
dalībvalstu veica ievērojamus attīstības budžeta samazinājumus.
2014. gadā finansējums divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai
tika palielināts, ļaujot papildus iepriekšējos gados uzsāktajai sadarbībai
izsludināt granta projektu konkursu, kas nebija iespējams kopš 2008. gada.
Konkursa rezultātā 2014. gadā uzsākti jauni projekti Moldovā, Gruzijā,
18
Par attīstības sadarbības politikas plānu 2012. gadam. Ministru kabineta rīkojums Nr.182,
18.04.2012. Latvijas Republikas Ministru kabinets, spēkā no 18.04.2012.
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Baltkrievijā un Uzbekistānā.19 Tāpat 2014. gadā tika rasta iespēja uzsākt
Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu pārstāvju mācību programmu
Latvijā, piedāvājot starpdisciplināru apmācību kursu par ES un starptautiskās ekonomikas, politikas un juridiskajiem jautājumiem un nodrošinot
Latvijas kā ES dalībvalsts zināšanu un pieredzes nodošanu. Ilgtermiņa ieguldījums no apmācību programmas ir šo valstu attiecību stiprināšana ar ES,
tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas tuvējā kaimiņu reģiona stabilitātē un
izaugsmē, kas ilgtermiņā pozitīvi atsaucas uz Latvijas divpusējām ekonomiskajām interesēm un drošības politiku. Izveidojot šādu programmu, nākotnē
Latvija var sevi profilēt kā aktīvu reformu atbalstītāju Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs un iedibināt profesionālu izglītības centru Rīgā,
attīstot tā atpazīstamību visā reģionā.20

Latvijas attīstības sadarbības politikas nākotne un izaicinājumi
Pašlaik būtiskākais Latvijas attīstības sadarbības politikas izaicinājums
ir finansējuma palielināšana attīstības sadarbības īstenošanai, kas ļautu gan
palielināt Latvijas klātbūtni partnervalstīs, gan sniegt ieguldījumu starptautisko saistību izpildē. Latvijas ekspertīze un reformu pieredze partnervalstīs
tiek augstu novērtēta, par ko liecina regulāri paustā partnervalstu interese
pārņemt Latvijas pieredzi. Skatoties vidējā un ilgtermiņa perspektīvā, aktuā
lākais jautājums ir jauna plānošanas dokumenta izstrāde, jo esošās pamatnostādnes ir spēkā līdz 2015. gadam. Pirmais solis ir līdzšinējās pieredzes
analīze un izvērtējums, lai piemērotos aktuālajām mūsdienu attīstības sadarbības prasībām un vajadzībām.
Veicot izvērtējumu, jāņem vērā, ka pamatnostādnes tapa laikā, kad
finansējums divpusējās attīstības sadarbības politikas īstenošanai praktiski
nebija pieejams. Līdz ar to pamatnostādnēs ir definēti Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķi, uzdevumi un būtiskākie principi (sasaiste ar starptautiskajām saistībām), taču nav apstiprinātas skaidras prioritātes un iesaistes
instrumenti jau praktiskā attīstības sadarbības īstenošanas līmenī — nav
noteiktas prioritārās valstis un jomas (ir definēti tikai reģioni) un iesaistes
19
Par attīstības sadarbības politikas plānu 2014. gadam. Ministru kabineta rīkojums Nr. 112,
12.03.2014. Latvijas Republikas Ministru kabinets, spēkā no 12.03.2014.
20
Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām. Ministru kabineta rīkojums Nr. 205, 14.05.2014. Latvijas Republikas Ministru kabinets, spēkā no 14.05.2014.
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jomu skaits ir pārāk plašs. 2014. gada Attīstības sadarbības politikas plāns
(definējot granta projektu konkursa saņēmējvalstis un jomas) ir pirmais solis
ceļā uz koncentrēšanos uz nelielu valstu un jomu skaitu, taču ir nepieciešamas padziļinātas diskusijas un izvērtējums ilgtermiņa prioritāšu definēšanai.
Koncentrēšanās uz nelielu valstu un jomu skaitu ļaus efektīvāk izmantot resursus un palīdzēs pielāgoties starptautiskajiem ES un OECD standartiem. Prioritāro valstu skaita samazināšana ir viens no aktuālākajiem donoru
uzstādījumiem. Tāpat arī skaidras divpusējās prioritātes ļaus labāk mobilizēties un palielināt klātbūtni konkrētā valstī, tādējādi paplašinot sadarbības
iespējas ar citiem donoriem. Tāpat arī būs iespējams ātrāk sasniegt taustāmus rezultātus un palielināt Latvijas ietekmi saņēmējvalstīs, kā arī demonstrēt Latviju citiem donoriem kā pragmatisku un konstruktīvu partneri.
Jāņem vērā, ka jauna plānošanas dokumenta apstiprināšana arī sakrīt
ar Latvijas plānoto pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijai (OECD), kā ietvaros attīstības sadarbības atbilstība starptautiskajām saistībām un OECD standartiem (piemēram, finansējuma palielināšanas plāns, daudzpusējas politikas stratēģija, kopēja programmēšana ar
citiem donoriem partnervalstu līmenī u.c.) tiek ļoti stingri vērtēta. Līdz ar to
jau tagad ir svarīgi demonstrēt Latvijas vēlmi un gatavību uzsākt darbu pie
nepieciešamo reformu veikšanas attīstības sadarbības jomā.
Pieaugot Latvijas ekspertu interesei par līdzdalību attīstības sadarbībā un veidojot attīstības sadarbības politiku ilgtermiņā, ir svarīgi par vienu
no prioritātēm izvēlēties atbalsta struktūras veidošanu Latvijas organizāciju
turpmākai iesaistei attīstības sadarbībā, tajā skaitā, stiprinot iespējas regulāri
uzkrāt un analizēt pieredzi, labās prakses un inovāciju piemērus, un veicināt
Latvijas organizāciju iesaisti ne tikai grantu projektos, bet arī tehniskās palīdzības sniegšanas konsorcijos.21Aktuāls jautājums ir arī par privātā sektora
iesaistes stratēģiju, ņemot vērā gan pieaugošo interesi no uzņēmēju puses,
gan faktu, ka ES un globālā līmenī privātā sektora iesaiste attīstības sadarbībā
ir viena no prioritātēm.
Jaunā plānošanas dokumenta izstrādē plānots iesaistīt visas ieinteresētās puses — Latvijas ekspertus, kas darbojas attīstības sadarbības projektos,
valsts iestādes un pašvaldības, NVO, sociālos partnerus, privāto sektoru,
21
Golubeva M., Ieleja D. Latvijas attīstības sadarbība Dienvidkaukāzā un Centrālāzijā: kapacitātes celšana valsts pārvaldē un pilsoniskajā sabiedrībā. Pētījums, 2013. http://www.mfa.gov.lv/data/
file/petijums_centralazija.pdf (Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota 04.08.2014.).
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akadēmisko sektoru, Latvijas vēstniecības, tādējādi nodrošinot atvērtu un
plašu diskusiju, viedokļu dažādību un atbildību par procesu. Uzsverot partnervalstu primāro atbildību par to attīstības procesiem un donoru koordinācijas nozīmi, sadarbības prioritāšu definēšanai ar partnervalstīm jānotiek
ciešā sadarbībā ar attiecīgo valsti un saskaņā ar ES definētajām prioritātēm.

Attīstības sadarbības jautājumi gaidāmās Latvijas
prezidentūras ES Padomē kontekstā
Attīstības sadarbības jautājumu lomu Latvijas prezidentūras laikā jāskata ciešā saistībā ar globālajiem attīstības politikas procesiem 2015. gadā.
Latvijas prezidentūra sakrīt ar nozīmīgāko starpvaldību sarunu posmu par
jaunajiem ANO attīstības politikas mērķiem pēc 2015. gada. Tas nozīmē, ka
Latvija būs atbildīga par ES pozīcijas koordināciju ANO sarunās.
Paralēli sarunām par mērķiem notiek diskusijas arī par attīstības finansējuma jautājumiem, kas noslēgsies ar Starptautisko attīstības finansējuma
konferenci 2015. gada jūlijā. Tādējādi arī vienošanās par ES pozīciju par
jaunajiem finansējuma mērķiem un aktuālo finansējuma saistību izpildi
būs Latvijas prezidentūras uzdevumu priekšplānā. Ņemot vērā reālo situāciju attiecībā uz esošo saistību izpildi un jautājuma politisko sensitivitāti,
par šo jautājumu ir sagaidāmas sarežģītas diskusijas. Jo īpaši problemātiska
varētu būt kompromisu panākšana ar palīdzības saņēmējvalstīm, kas līdz
šim ir paudušas nostāju, ka donoriem ir jāuzņemas pilna atbildība par mērķu
izpildes finansēšanu. Ņemot vērā, ka 2015. gada pirmajā pusē starptautiskās
diskusijas būs to aktīvākajā fāzē, straujā notikumu attīstība un kompromisu
meklēšana pieprasīs prezidentūras spēju ātri reaģēt un nemitīgi pielāgot ES
pozīciju diskusijām ANO ietvaros.
Attiecībā uz konkrētām tematiskajām prioritātēm, kas izriet arī no sarunām par jaunajiem mērķiem pēc 2015. gada, Latvijas prezidentūras laikā par
vienu no prioritātēm ir izvirzīts dzimumu līdztiesības jautājums. Latvijas
prezidentūras laikā ir sagaidāmas arī diskusijas par ES Rīcības plānu dzimumu līdztiesības jomā attīstības sadarbības kontekstā, kā arī, lai īpaši
uzsvērtu Latvijas pienesumu attīstības mērķu sarunās, prezidentūras laikā
par šo tēmu Latvijā tiks rīkotas starptautiskas diskusijas.
Latvijai kā ES prezidējošajai valstij īpaša loma būs arī ES tematiskā gada
aktivitāšu īstenošanā, kas 2015. gadā ir veltīts attīstības sadarbības tēmai.
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Pirmo reizi tematiskais gads tiks veltīts ar ES ārpolitiku saistītiem jautājumiem (Attīstības gads). Attīstības gada mērķi ir 1) informēt sabiedrību
par ES un dalībvalstu (mūsu gadījumā — Latvijas) attīstības sadarbības politiku, 2) aktivizēt iedzīvotājus un veicināt divpusējo komunikāciju, kā arī
3) veicināt indivīdu izpratni par attīstības sadarbības nozīmi, abpusējiem
ieguvumiem, ES un dalībvalstu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Latvijas
Attīstības gada nacionālā darba programma tiek izstrādāta un ieviesta ciešā
sadarbībā ar NVO, valsts institūcijām, pašvaldībām, sociālajiem partneriem
u.c. ieinteresētajām pusēm.

Noslēgums
Latvijas attīstības sadarbības politika desmit gadu laikā ir piedzīvojusi
gan pakāpenisku attīstību, gan nopietnus kritumus. Pēdējo gadu pozitīvā
tendence attiecībā uz finansējuma palielināšanu ļauj secināt, ka paplašināsies
iespējas aktīvākai attīstības sadarbības instrumenta izmantošanai Latvijas
prioritārajās valstīs, tādējādi nostiprinot attīstības sadarbību lomu Latvijas
ārpolitikā.
Interese par iesaisti attīstības sadarbības politikas veidošanā un īstenošanā ir gan no nevalstiskā, gan valsts un privātā sektora, kas apliecina
izpratni par šāda instrumenta nepieciešamību.22 Praktiskais ieguvums Latvijas ekspertiem (kapacitātes celšana; pieredze un kontakti, kas palīdz sekmīgāk piesaistīt finansējumu no lielajiem donoriem; atpazīstamības veidošana,
kas palīdz sekmīgāk veidot ekonomiskās attiecības u.c.) ir nenoliedzami
daudz apjomīgāks par ieguldīto finansējumu. Pieņemot, ka šo politikas jomu
vairs neskars līdzīgi satricinājumi kā 2009. gadā, var uzskatīt, ka vidējā termiņā Latvijai izdosies nostiprināties kā stabilam un aktīvam spēlētājam gan
prioritārajos reģionos, gan ES attīstības politikā kopumā.
Tuvākie gadi Latvijas attīstības sadarbības politikai būs īpaši nozīmīgi —
jauna politikas plānošanas dokumenta izstrāde un politikas modernizācija,
piemērojoties starptautiskajām saistībām un standartiem, un nopietns izaicinājums attīstības politikas globālajā arēnā kā ES prezidentūrai. 2015. gads
kā Eiropas tematiskais gads un prezidentūra būs lieliska iespēja celt attīstības
sadarbības redzamību arī plašākā sabiedrībā.
22
Konsultatīvā padome attīstības sadarbības politikas jautājumos. Sēdes protokols, 18.12.2013.
http://www.mfa.gov.lv/data/file/protoklos_kp181213.pdf (Ārlietu ministrijas mājaslapa; aplūkota
29.08.2014.).

