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Priekšvārds

Pirms septiņiem gadiem Eiropadomes sanāksmē Salonikos valstu un valdību vadītāji aici -

nāja dalībvalstis plašāk izvērst diskusiju par integrāciju, lai apgūtu viena otras pieredzi. Eiro -

pas Komisija, sadarbojoties ar valstu kontaktpunktiem integrācijas jautājumos, ekspertiem, 

kuri regulāri tiekas, izlēma izstrādāt labas prakses rokasgrāmatu.

Šobrīd klajā nāk rokasgrāmatas trešais izdevums. Tajā aplūkoti ļoti svarīgi jautājumi —  

plašsaziņas līdzekļi un integrācija, izpratnes veidošana un iespēju radīšana migrantiem, 

dialoga platformas, pilsonības iegūšana un aktīvs pilsoniskums praksē, imigranti — 

jaunieši, izglītība un darba tirgus. Gandrīz 600 eksperti, kas pārstāv valdības un pilsonisko 

sabiedrību, vairāk nekā 18 mēnešus strādāja, lai apmainītos idejām par šiem būtiskajiem 

jautājumiem. Rezultātā tika izstrādāts plašs rosinošu, konkrētu piemēru klāsts, kas ir ietverti 

šajā izdevumā. Tomēr šī rokasgrāmata nav vienīgais ekspertu darba auglis. Septiņi gadi, trīs 

izdevumi, četrpadsmit tehniskie semināri, vairāku simtu cilvēku iesaiste — tā visa rezultātā 

ir izveidojusies savstarpēji saistīta speciālistu kopa, kas darbojas sekmīgi.

Šajā jomā joprojām pastāv problēmas, tomēr rokasgrāmata ir solis tuvāk kopīgiem 

risinājumiem, lai pārvarētu tās. Iepriekšējos izdevumos mēs aplūkojām ievadprogrammas, 

pilsonisko līdzdalību, rādītājus, integrēšanu sabiedrības apziņā, mājokļus pilsētvidē, 

ekonomisko integrāciju un integrācijas pārvaldību. Iznākot trešajam izdevumam, ir aptvertas 

gandrīz visas būtiskās jomas, ko 2004. gadā dalībvalstis noteica Kopīgajos pamatprincipos. 

Šī integrācijas kopiena aug. Pagājušajā gadā tika atklāts visiem pieejams forums — Eiropas 

integrācijas tīmekļa vietne. Ir nākuši klāt simtiem labas prakses piemēru, kas aizvien dod 

iedvesmu, vedina uz jaunām, spožām idejām un projektiem. Dažus no tiem fi nansē no 

Eiropas Integrācijas fonda. 
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Izdodot šo trešo izdevumu un atklājot tīmekļa vietni, mēs noslēdzam 2005. gada Kopīgās 

integrācijas programmas pirmo posmu. Lisabonas līgums mūs vedina noteikt pasākumus, 

lai radītu stimulu un sniegtu atbalstu dalībvalstu rīcībai integrācijas veicināšanas jomā. 

Stokholmas programmas, integrācijas jautājumiem veltīto Ministru konferenču un Eiropas 

Integrācijas foruma diskusiju rosināti, mēs tagad ieejam dinamiskā darba posmā, lai 

sasniegtu kopīgu mērķi — visu pilsoņu labklājību daudzveidīgā sabiedrībā. Eiropas Komisija 

arī turpmāk pilnībā atbalstīs šo procesu.

      

 Jonathan Faull

 Eiropas Komisijas

 Tiesiskuma, brīvības un drošības ĢD 

 ģenerāldirektors
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Ievads

Integrācijas rokasgrāmatā iekļauta laba prakse un atziņas, ko guvuši politikas veidotāji un 

speciālisti visā Eiropā. Apkopojot un izklāstot konkrētus piemērus no dažādām imigrantu 

integrācijas jomām, rokasgrāmata iekļaujas plašākā politikas procesā integrācijas jomā 

Eiropas Savienībā (ES), proti, Eiropas integrācijas sistēmas izveidē.

Tāpat kā iepriekšējie rokasgrāmatas izdevumi, trešais izdevums aptver dažādus būtiskus un 

metodoloģiskus tematus. Tajā ir izklāstīti trīs tematiskie jautājumi un trīs pārvaldības pieejas. 

Nodaļās par plašsaziņas līdzekļu nozīmi, pilsonības iegūšanu un aktīvu pilsoniskumu praksē, 

un jauniešu — imigrantu pieredzi izglītības sistēmā un darba tirgū ir izklāstīta prakse un 

pieredze, kas gūta šajās jomās. Nodaļās par informācijas un labas prakses apmaiņu Eiropā, 

izpratnes veidošanu un iespēju radīšanu, un dialoga platformām ir izvērtētas struktūras un 

mehānismi, kas izmantoti veiksmīgu integrācijas stratēģiju īstenošanai visās politikas jomās. 

Trešais izdevums ir izstrādāts, pamatojoties uz vairākiem tehniskajiem semināriem, ko par 

integrāciju atbildīgās ministrijas organizēja Vīnē (2007. gada novembrī), Parīzē (2007. gada 

novembrī), Atēnās (2008. gada martā), Dublinā (2008. gada maijā), Lisabonā (2008. gada 

novembrī) un Tallinā (2009. gada februārī).

Plaukstošas Eiropas mērķis ir nodrošināt visu tās daudzveidīgās sabiedrības locekļu 

labklājību ilgtermiņā. Dažādas imigrantu grupas arī turpmāk ieceļos un apmetīsies Eiropas 

sabiedrībā, kas pati mainās sociālekonomisko un demogrāfi sko izmaiņu ietekmē. 

Integrācijas politikas mērķis ir laika gaitā nodrošināt sociālo rezultātu konverģenci visiem 

iedzīvotājiem. Lai to īstenotu, ir vajadzīga visu pilsoņu un iedzīvotāju — gan imigrantu, 

gan ne-imigrantu — aktīva iesaistīšanās. Viņi var sniegt ieguldījumu sabiedrības sociālajā, 

ekonomiskajā, kultūras un pilsoniskajā dzīvē, izmantojot savas prasmes un zināšanas. 

Indivīdi attīsta spēju izglītoties visa mūža garumā, un viņiem tiek nodrošinātas iespējas 

darboties kā izmaiņu īstenotājiem integrējošā sabiedrībā. Lai būtu iespējama līdzdalība, ir 

jābūt līdzvērtīgām tiesībām un pienākumiem, kā arī galveno institūciju atsaucībai. 

Iedzīvotāji, kuru izcelsme ir saistīta ar migrāciju, var saskarties ar problēmām, kas saistītas 

ar viņu izcelsmi, apmešanās apstākļiem vai diskrimināciju. Iedzīvotājiem, kuru izcelsme nav 

saistīta ar migrāciju, var rasties grūtības sadzīvot ar jaunajiem iedzīvotājiem, pielāgoties 

apkārt pieaugošajai daudzveidībai un samierināties ar jaunām pilsonības un līdzdalības 

koncepcijām. 
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Tiek apspriesti jauni pilsoniskuma nosacījumi, likvidējot šķēršļus un nostiprinot sociālo 

integrāciju veicinošos faktorus. Valsts iestādes, pilsoniskā sabiedrība un privātais sektors 

palīdz sev un veicina integrācijas procesu, kļūstot par “organizācijām, kas mācās”. Tās apgūst 

starpkultūru zināšanas un proaktīvi risina jautājumus, kas saistīti ar aizvien daudzveidīgākās 

sabiedrības mainīgajām vajadzībām, sociālo dinamiku un labklājību.

Pirmā nodaļa atšķiras no pārējām, jo tajā aprakstīts, kā pašlaik notiek informācijas un labas 

prakses apmaiņa, īstenojot mērķtiecīgu Eiropas sadarbību integrācijas jomā. Daži minētie 

praktiskie piemēri attiecas uz ES līmeņa darbībām, nevis valstu praksi. Minētā nodaļa 

attiecas uz juridisko standartu noteikšanu un ziņošanu par to īstenošanu. Tā attiecas 

arī uz politikas prioritāšu noteikšanu Eiropas līmenī, un tajā ir īsumā aprakstīti Kopīgās 

integrācijas programmas pamatelementi, piemēram, Eiropas tīmekļa vietne par integrācijas 

jautājumiem un Eiropas Integrācijas forums. Īpaši tajā ir aprakstīta rokasgrāmatas izstrāde, 

tostarp trīs tehnisko semināru kopumi, kuru rezultātā tika sagatavoti trīs rokasgrāmatas 

izdevumi politikas veidotājiem un speciālistiem. 

Otrā nodaļa attiecas uz plašsaziņas līdzekļu nozīmi imigrantu integrācijā. Liberālā 

demokrātijā, kas garantē preses brīvību, plašsaziņas līdzekļu uzdevums ir nodrošināt 

informāciju, izglītību un izklaidi. Plašsaziņas līdzekļi darbojas kā platforma atvērtai un 

godīgai saziņai par sociālās realitātes, arī integrācijas, pozitīvajiem un negatīvajiem 

aspektiem. To rīcībā ir iedarbīgi instrumenti sabiedrības attieksmes ietekmēšanai un 

informācijas sniegšanai ikvienam sabiedrības loceklim, tostarp imigrantiem. Plašsaziņas 

līdzekļu organizācijas mācās izprast arvien daudzveidīgākās mērķauditorijas vajadzības, 

likvidēt šķēršļus un radīt iespējas darboties savās profesijās un organizācijās cilvēkiem, kuru 

izcelsme saistīta ar imigrāciju. Nozīme ir arī plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem, valdībām, 

politiķiem, sabiedrībai, organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai un privātuzņēmumiem. Šajā 

nodaļā ir izklāstītas stratēģijas, kā attīstīt integrācijā ieinteresēto personu zināšanas par 

plašsaziņas līdzekļu jomu.

Trešajā nodaļā kā viena otru papildinošas pieejas ir aprakstīta izpratnes veidošana un 

migrantu iespēju radīšana, kas tiek savstarpēji saistītas. Abas šīs pieejas veicina uzskatu, ka 

sociālā integrācija ir imigrantu un plašas sabiedrības savstarpējas pielāgošanās divvirzienu 

process. Īstenojot izpratnes veidošanas pasākumus, politikas veidotāji un speciālisti vairo 

plašas sabiedrības zināšanas par integrācijas jautājumiem un ieinteresētību par visu 

līdzpilsoņu labklājību. Izpratne veicina iespēju radīšanu, jo atsevišķās konkrētās grupās 

veidojas informētāki uzskati par daudzveidību, un tām rodas iespējas aktīvi iesaistīties 

uzskatu mainīšanā. Iespēju radīšana palīdz imigrantiem palīdzēt pašiem sev. Tā dod 

iespēju imigrantiem labāk apzināties viņu vajadzības un palielina viņu resursus un spējas 

šajās jomās. Tas savukārt ļauj imigrantiem un imigrantu organizācijām izdarīt informētāku 

izvēli un apņemties aktīvāk iesaistīties integrācijas situācijas mainīšanā. Iespēju radīšana 

dod ieguldījumu izpratnes veidošanā, jo projektos sāk atzīt un izmantot imigrantu kā 

izpratnes veidotāju unikālās prasmes. Šīs divas koncepcijas izraisa biežu mijiedarbību starp 
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visiem iedzīvotājiem, kā brīvprātīgajiem, piekļūstot galvenajām institūcijām un jaunām 

organizāciju partnerībām, un kā pilsoņiem, piedaloties integrācijas politikas veidošanā un 

jaunās valsts pilsonības un civilpilsoniskuma izpausmēs.

Ceturtajā nodaļā kā viens no integrācijas jautājumu apspriešanas instrumentiem ir 

aprakstītas dialoga platformas. Tās veicina savstarpējo sapratni un uzticību ilgtermiņā un 

var novērst un atrisināt konfl iktus ar un starp imigrantiem, iedzīvotājiem, pilsoņiem, kuru 

izcelsme ir saistīta ar imigrāciju, un tiem, kuru izcelsme nav saistīta ar imigrāciju, kā arī 

starp šīm dažādajām grupām un valdību. Tajā ir izklāstīts katrs īpašo un ilgstošāko dialoga 

platformu izveides un vadīšanas procesa posms. Tajā ir izvērtēts, kādi šķēršļi praksē bieži 

jāpārvar speciālistiem un kādas veicinošas funkcijas var noteikt vadošajai valsts iestādei vai 

pilsoniskās sabiedrības organizācijai. Sekmīga platforma ir platforma, kas izraisa atklātu un 

cieņpilnu viedokļu apmaiņu un kas, ja tā ir īstenota pietiekami labi, palīdz dalībniekiem rast 

kopēju pamatu sadarbībai, lai izvērtētu kopienas vajadzības. Ja turpmākās darbības uzsāk 

tūlīt pēc dialoga platformu izbeigšanas, tās var veicināt jaunu tīklu izveidi starp cilvēkiem un 

organizācijām šajā jomā, radot kopīgu identitātes izjūtu un ieinteresētību savu līdzcilvēku 

labklājībā. 

Piektajā nodaļā ir izvērtēta pilsonības iegūšana, par pamatprincipu izmantojot uz pilsoņiem 

vērstu pieeju integrācijai. Imigranti, kuri savu nākotni saista ar konkrēto valsti, ir ieinteresēti 

tajā dzīvot ar līdzvērtīgām tiesībām, pienākumiem un dalības iespējām. ES dalībvalstis, 

kas kļūst par imigrācijas valstīm, ir ieinteresētas pilnīgā sociālekonomiskajā un politiskajā 

integrācijā, palielinot uz dzīvi apmetušos pirmās paaudzes imigrantu naturalizācijas rādītājus 

un nodrošinot pilsonības iegūšanu viņu bērniem, kuri dzimuši konkrētajā valstī. Tiek apzināti 

un likvidēti konkrēti šķēršļi konvencionālajās pilsonību reglamentējošās normās, kuri tiek 

atzīti par tādiem, kas neviļus liedz pašreizējiem imigrantiem iesniegt pieteikumus vai attur 

viņus to darīt. Tiek samazināti tie administratīvās procedūras elementi, kas varētu kavēt šo 

procesu vai padarīt to neiespējamu. Tādējādi palielinās īstenošanas efektivitāte un nākamo 

pilsoņu apmierinātība ar šo pakalpojumu. Viens no procedūru veicinošiem aspektiem, 

kam ir piešķirta augstāka prioritāte vairākās dalībvalstīs, ir plašas sabiedrības līdzdalības 

un ieinteresētības palielināšana. Pēc pilsonības iegūšanas aktīva pilsoniskuma veicināšana 

starp jaunajiem un esošajiem pilsoņiem ļauj viņiem veidot daudzveidīgas sabiedrības 

kopīgo nākotni. Aktīvs pilsoniskums saista kopā  tā dalībnieku daudzās identitātes un ļauj 

viņiem sniegt pilnīgu ieguldījumu valsts ekonomiskajā sociālajā, kultūras, pilsoniskajā un 

politiskajā dzīvē.

Sestajā nodaļā ir uzskaitītas dažādas stratēģijas, kas izmantojamas, lai paaugstinātu 

jauniešu — imigrantu sekmes mācībās un sasniegumus darba tirgū. Speciālisti var uzzināt, 

kādā veidā aizspriedumi skolu sistēmā vai atsevišķi sociālekonomiskie faktori un valodu 

zināšanas var būtiski ietekmēt iespējas un problēmas, ar kādām imigranti saskaras katrā 

izglītības posmā, sākot no mazotnes līdz pat pusaudža gadiem. Pasākumi var veicināt gan 

gados jauno imigrantu spējas, gan to galveno institūciju spējas, kuras ir atbildīgas par 
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visu skolēnu — gan imigrantu, gan vietējo — mācību vajadzību apmierināšanu. Šī pieeja 

apvienojumā ar pamatīgu starpkultūru izglītību veicina jaunas un plašākas līdzdalības 

iespējas skolās, kuras kļūst arvien daudzveidīgākas, un to kopienās. Izglītības un apmācību 

kvalitātes un efektivitātes uzlabošana un tās pieejamības nodrošināšana imigrantiem rada 

vairāk un labākas karjeras iespējas, tādējādi uzlabojot valsts konkurētspēju un sociālo 

kohēziju kopumā. 
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1. nodaļa

Informācijas un labas prakses

apmaiņa Eiropā 
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Informācijas un labas prakses apmaiņa Eiropā

Imigrācija un integrācija — tēma, kas iepriekš interesējusi tikai nedaudzas 

specifi skas iesaistītās puses, — ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem jautājumiem 

arī daudzu citu dažādu organizāciju darba kārtībā. Valstu un vietēja mēroga politiku 

daudzās integrācijas jomās arvien vairāk ietekmē ES līmenī pieņemtie lēmumi. 

ES politikas veidošana var būt ilgstošs un sarežģīts uzdevums, dažādos līmeņos 

iesaistot valstu valdības, pilsonisko sabiedrību un ES institūcijas. Galvenā nozīme ir 

Eiropas Komisijai, kas bieži darbojas kā iniciatore un koordinatore. Lai izprastu savu 

situāciju, politikas veidotājiem un speciālistiem vietējā, reģionālā un valsts līmenī ir 

jāzina, kā tiek veidota politika Eiropas līmenī, un jābūt spējīgiem iesaistīties Eiropas 

sadarbības mehānismos. 

Šīs nodaļas pirmajā daļā ir īsumā izklāstīts, kā pašlaik notiek mērķtiecīgā Eiropas sadarbība 

integrācijas jomā. Eiropas Kopienas tiesībās ir noteikti standarti jomās, kas būtiski ietekmē 

imigrantu integrāciju. Vienlaikus ar jaunu politisku saistību uzņemšanos un tehnisko 

sadarbību attīstās tiesiskā sadarbība integrācijas jomā. Eiropas Komisijas koordinētās 

sistēmas ietvaros par integrāciju atbildīgo ministru sanāksmēs tiek izmantota strukturēta 

informācijas apmaiņa starp valstu kontaktpunktiem integrācijas jautājumos un Komisiju. 

Viņu secinājumos tiek noteiktas prioritātes jaunām Eiropas sadarbības jomām, un tās 

jāīsteno un jāfi nansē ar tādu projektu starpniecību, kuros piedalās dažādas ieinteresētās 

personas un vietējās, reģionālās un valstu iestādes no visas Eiropas. 

Šī nodaļa neattiecas uz integrācijas iekļaušanu sabiedrības apziņā ES līmenī plašākā kon -

tekstā — tas ir izklāstīts Eiropas Komisijas 2005. gada Paziņojumā par kopējo integrācijas

darba kārtību. Piemēram, citas Eiropas sadarbības jomas ir vērstas uz dažādu imigrantu kate -

goriju, tostarp bēgļu, integrāciju no kultūras, izglītības, nodarbinātības, uzņēmējdarbības, 

vienlīdzīgu iespēju, veselības, daudzvalodības, sabiedriskās domas, pētniecības, sociālās 

iekļaušanas un pilsētpolitikas viedokļa. Turklāt ar imigrantu integrāciju ir saistīts darbs, ko 

veic divas neatkarīgas ES aģentūras — ES Pamattiesību aģentūra (FRA), kas atrodas Vīnē un 

izveidota uz bijušā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra (EUMC) bāzes, un 

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), kas atrodas Dublinā.

Šīs nodaļas otrajā daļā ir aprakstīti trīs tehnisko semināru bloki, kuros izstrādāti Integrācijas 

rokasgrāmatas politikas veidotājiem un integrācijas speciālistiem trīs izdevumi. Apkopojot 

un izklāstot konkrētus piemērus no dažādām imigrantu integrācijas jomām, rokasgrāmata 

iekļaujas plašākā Eiropas mēroga integrācijas sistēmas attīstības procesā. 
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1.1. Mērķtiecīga sadarbība integrācijas jomā Eiropā

Pēdējo desmit gadu laikā ES dalībvalstu valdības ir apņēmušās palielināt ES iestāžu 

kompetenci un uzlabot darba programmas valstī likumīgi dzīvojošu trešo valstu pilsoņu 

integrācijai. 

Standartu noteikšana

Saskaņā ar 1997. gada Amsterdamas līgumu tika palielināta ES tiesiskā kompetence brīvības, 

drošības un tiesiskuma jomās. Kad minētais līgums stājās spēkā 1999. gadā, dalībvalstis 

saskaņā ar Tamperes Eiropadomes secinājumiem vienojās, ka aktīvākas integrācijas 

politikas mērķis būs nodrošināt taisnīgu attieksmi pret imigrantiem no trešām valstīm, kuri 

likumīgi dzīvo kādā no ES valstīm. Valstis garantētu šādiem trešo valstu pilsoņiem tiesības 

un pienākumus, kas būtu pēc iespējas līdzvērtīgāki ES pilsoņu tiesībām un pienākumiem. 

Turklāt viņiem tiku piedāvāta iespēja iegūt attiecīgās valsts pilsonību. 

Ir īstenoti Kopienas tiesību akti, ar kuriem ieviesti Eiropas standarti atsevišķās jomās, kas 

ietekmē integrāciju. 

Ir pieņemti divi tiesību akti, kas ietekmē imigrantu integrāciju, proti:

2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 

atkalapvienošanos:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT

un 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri 

ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:en:NOT 

Eiropas Komisijas uzdevumā akadēmisko ekspertu tīkls Odysseus uzsāka pētījumus par 

minēto direktīvu īstenošanu. Ziņojumi ir publiskoti tīmekļa vietnē

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Turklāt ir pieņemti divi tiesību akti diskriminācijas novēršanas jomā, proti:

2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK (Rasu vienlīdzības direktīva) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML 
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un 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML 

Eiropas Komisijas Neatkarīgo juridisko ekspertu tīkls diskriminācijas novēršanas jomā sniedz 

padomus un palīdzību Komisijai un dalībvalstīm abu minēto tiesību aktu transponēšanā un 

īstenošanā. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en

Prioritāšu noteikšana

Valstu valdības, kas izmanto Eiropas sadarbību, lai vienotos par kopējām darbības 

prioritātēm, ir uzņēmušās arī politiskas saistības. Dalībvalstis saskaņā ar Padomes 2004. 

gada secinājumiem pieņēma Imigrantu integrācijas politikas kopīgos pamatprincipus. Tie 

ir izklāstīti 1. pielikumā.

Kopīgo pamatprincipu mērķi ir šādi: 

Palīdzēt dalībvalstīm formulēt integrācijas politiku, piedāvājot tām vienkāršas, • 

nesaistošas norādes, uz kurām pamatojoties tās var spriest par saviem centieniem un 

izvērtēt tos;

Nodrošināt, ka dalībvalstis tos izmanto, lai izpētītu, kā ES, valstu, reģionālās un vietējās • 

iestādes var mijiedarboties integrācijas politikas attīstīšanā un īstenošanā; 

Palīdzēt Padomei apsvērt ES līmeņa mehānismus un politiku, kas vajadzīgi valsts un • 

vietēja līmeņa centienu atbalstīšanai integrācijas politikas jomā, un laika gaitā vienoties 

par tiem.

Katrā par integrāciju atbildīgo Eiropas ministru konferencē notiek jaunu politisko saistību 

uzņemšanās un prioritāšu noteikšana. Trīs šādas konferences ir notikušas Groningenā (2004. 

gadā), Potsdamā (2007. gadā) un Višī (2008. gadā); nākamā notiks Spānijas prezidentūras 

laikā 2010. gadā.

Tehniskā sadarbība

Tehniskā sadarbība integrācijas jomā tika ieviesta saskaņā ar “Hāgas programmu” — piecu 

gadu darba programmu, par kuru dalībvalstis vienojušās ciešākai sadarbībai, lai nostiprinātu 

kopīgās brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstību. Jauns impulss šai telpai tiks 

piešķirts “Stokholmas programmā 2010.–2014. gadam”. 

Komisijas 2005. gada paziņojums “Kopējā integrācijas darba kārtība” bija Komisijas pirmais 

pasākums virzībā uz saskaņotas sistēmas izveidi Eiropas mērogā. ES sadarbības mehānismu 

nodrošināšana ieinteresētajām personām pieredzes un informācijas apmaiņai starp valstīm 
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rosinātu dalībvalstis ieviest Kopīgos pamatprincipus praksē un nostiprināt integrācijas 

centienus. Šajā sadaļā uzskaitītie mehānismi ir šīs sistēmas pamats. 

Valstu kontaktpunkti integrācijas jautājumos (VKPI) 2002. gadā tika apvienoti ES līmeņa 

starpvaldību tīklā informācijas apmaiņai starp to valstu ministriju pārstāvjiem, kuras ir 

atbildīgas par integrāciju, un Eiropas Komisiju. Tīkls darbojas, lai nodrošinātu un uzlabotu 

tehniskās sadarbības īstenošanu, defi nētu kopīgus mērķus, noteiktu uzdevumus vai 

etalonus un nostiprinātu sadarbību starp valstu un ES politiku. 

Komisija strukturēja informācijas apmaiņu un izstrādāja vairākas salīdzinošas publikācijas 

par integrācijas politiku un praksi visā ES. Tās trijos Gada ziņojumos par migrāciju un 

integrāciju Eiropā bija ietverta informācija, ko galvenokārt snieguši VKPI attiecībā uz 

imigrācijas politiku un statistiku un Kopīgo integrācijas pamatprincipu īstenošanu. 

Integrācijas rokasgrāmatas politikas veidotājiem un imigrācijas speciālistiem bija galvenie 

faktori, kas rosināja informācijas un prakses apmaiņu, kuru veicināja VKPI. 

Eiropas Integrācijas tīmekļa vietnē šī strukturētā informācijas apmaiņa ir izklāstīta augstākā 

līmenī. Tīmekļa vietne ir paredzēta visām ieinteresētajām personām, un tā piedāvā 

publisku “forumu” informācijas un prakses apmaiņai visām dalībvalstīm un aptver visus 

integrācijas aspektus. Tās mērķis ir sekmēt integrācijas politiku un praksi, nodrošinot 

iespēju veikt pieredzes apmaiņu par sekmīgām stratēģijām un atbalstot sadarbību starp 

valdībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām visā ES. Tā ir pieejama ikvienam, un 

tā ļauj apmeklētājiem veikt labas prakses apmaiņu, rast fi nansējuma iespējas un meklēt 

projektu partnerus, uzzināt informāciju par jaunākajiem notikumiem ES, valstu un vietējā 

līmenī un sazināties ar ES integrācijas kopienas dalībniekiem. Eiropas Integrācijas tīmekļa 

vietne, darbojoties kā “tilts” starp integrācijas speciālistiem un politikas veidotājiem, 

piedāvā “integrāciju rokas stiepiena attālumā” ar augstas kvalitātes saturu no visas Eiropas 

un veicina integrācijas speciālistu kopienas pilnveidošanos.

Tīmekļa vietnē (www.integration.eu) ir pieejama informācija par visām šīm jomām:

novatorisku “labas integrācijas prakses” piemēru apkopojums skaidri saprotamā un - 

salīdzināmā veidā — prakses piemēri gūti no Eiropas un valstu projektiem, vietējām 

iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tie apkopoti, izmantojot vienotu 

veidni, lai tos varētu viegli salīdzināt;

norises ES līmenī, piemēram, jaunas EK direktīvas, Padomes secinājumi, Komisijas - 

paziņojumi;

valstu informācijas lapas, kurās ietverta jaunākā informācija par tiesību aktiem un - 

politikas programmām; 

tādi instrumenti kā “projekta partneru meklēšanas instruments”, kas atbalsta tīklošanu - 

un kopīgu projektu izstrādi. Pieejami dažādi dati, sākot no pamatinformācijas par 

organizācijām, kas darbojas integrācijas jomā, un beidzot ar to personu uzskaitījumu, 

kuras reģistrējušās vietnē un vēlas, lai informācija par tām tiktu publiskota;

informācija par fi nansējuma iespējām — vietnes lietotājiem ir svarīgi, lai būtu pieejama - 

jaunākā informācija. Vietnē ir apkopota informācija par dažādām Eiropas Komisijas 
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piedāvātām fi nansējuma iespējām, kas pieejamas integrācijas speciālistiem, un tā 

popularizē fi nansēšanas programmas, ko īsteno dalībvalstis un privātie fondi;

plaša dokumentu bibliotēka, kurā pieejami ziņojumi, politikas dokumenti, tiesību akti un - 

ietekmes novērtējumi;

diskusiju forumi — regulēts tiešsaistes forums piedāvā ziņojumu īssavilkumus, lai - 

abonenti varētu apskatīt, kādi ziņojumi ir pievienoti, un ātri izlemt, vai atbildēt uz tiem;

regulāri atjauninātas ziņas un informācija par notikumiem — regulārs e-pasta biļetens - 

vērš uzmanību uz noderīgu pamatmateriālu un gadījumu izpēti, kas attiecas uz 

pašreizējiem notikumiem;

saites uz ārējām tīmekļa vietnēm.- 

Tīmekļa vietnes darbību sāka Eiropas Komisija Eiropas Integrācijas foruma pirmās sanāksmes 

laikā 2009. gada aprīlī. Foruma pilnveidošana notiek sadarbībā ar Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komiteju, kas ir izstrādājusi izpētes atzinumu par pilsoniskās sabiedrības nozīmi 

integrācijas politikas veicināšanā.

Forums nodrošina mehānismu savstarpējai viedokļu apmaiņai starp pilsonisko sabiedrību un 

Eiropas Komisiju. ES Kopējā darba kārtība ir apstiprinājusi, ka, lai varētu īstenot visaptverošu 

pieeju attiecībā uz integrācijas politiku, ir vajadzīga plašāka ieinteresēto personu 

iesaistīšana ES mērogā no visiem pārvaldības līmeņiem. Forums ir viens no instrumentiem, 

kas izmantojami pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaistīšanai šajā procesā. 

Līdzīgs pasākums pilsētu līmenī, proti, “Pilsētu integrācija”, ir apvienojis Eiropas Komisiju 

un Eurocities — lielāko Eiropas pilsētu tīklu. Ikgadējās konferencēs tiek veidota saikne 

starp daudzajiem pārvaldības līmeņiem un izvirzītas jaunas idejas Kopīgo pamatprincipu 

īstenošanai praksē. 

www.inticities.eu/ 
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Eiropas Integrācijas forums būs vieta, kur pilsoniskās sabiedrības pārstāvji varēs izteikt 

viedokļus par integrācijas jautājumiem, jo īpaši saistībā ar ES integrācijas darba kārtību, un 

kur Komisija varēs aktīvi iesaistīties šādās apspriedēs. Forums nodrošinās pievienoto vērtību 

kā informācijas, apspriežu, pieredzes apmaiņas un ieteikumu izstrādes papildu avots. 

Foruma darbība tiks vadīta, pamatojoties uz Kopīgajiem integrācijas pamatprincipiem. 

Ministru konferencēs Potsdamā un Višī dalībvalstis vienojās par “Eiropas moduļiem” kā par 

vienu no jaunajiem veidiem, kā turpināt informācijas un labas prakses apmaiņas attīstīšanu. 

Aktuāliem integrācijas jautājumiem paredzētie moduļi ir iecerēti kā praktiski līdzekļi, lai 

palīdzētu politikas veidotājiem un integrācijas speciālistiem. To rezultātā varētu izstrādāt 

standartus, etalonus, salīdzinošus novērtējumus un citus pieejamus instrumentus, kā arī 

noderīgas praktiskas norādes sekmīgai īstenošanai. Tas ir viens no veidiem, kā ierosināt un 

izvērst darbu, kas jau uzsākts dažādos Eiropas sadarbības aspektos integrācijas jomā, arī 

saistībā ar  rokasgrāmatas trim izdevumiem. 

Viena no pamatprioritātēm turpmākajai sadarbībai integrācijas politikas jomā ir novērtēšanas 

un salīdzinošās novērtēšanas instrumentu izstrāde. Politikas veidotāji var nodrošināt, ka 

integrācijas politika ir balstīta uz praksi un pierādījumiem, veicot ietekmes novērtējumus, 

apņemoties veikt pašnovērtēšanu un salīdzinošo novērtēšanu un apkopojot sabiedrības un 

grūti uzzināmos migrantu viedokļus. Šim nolūkam var izmantot rādītājus.

Piemēram, 11. kopīgais pamatprincips aicina izstrādāt “rādītājus un novērtēšanas 

mehānismus, lai pielāgotu politiku, novērtētu panākumus un uzlabotu informācijas 

apmaiņas efektivitāti”. Šis pamatprincips pauž vajadzību pēc instrumentiem un kritērijiem, 

lai uzlabotu valdības spēju novērtēt politikas un prakses atbilstību, efektivitāti, lietderīgumu, 

ilgtspējību un ietekmi. ES līmenī aizvien pieaugošais pieprasījums pēc novērtējumiem, kas 

balstīti uz rādītājiem, bijis saistīts ar jaunām fi nansēšanas iespējām attiecībā uz salīdzinošiem 

rādītājiem un novērtēšanas sistēmām. Pēdējo piecpadsmit gadu laikā Eiropas Komisija ir 

atbalstījusi vairākus pētniecības projektus par dažādiem rādītāju veidiem, kā arī priekšizpēti 

par kopējas ES etalonu sistēmas izveidi.
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Specializēti fi nanšu instrumenti

Ar integrāciju saistītas prioritātes ir atspoguļotas vairākās būtiskākajās fi nanšu programmās, 

piemēram, Eiropas Sociālajā fondā, kā arī pilsētattīstības, izglītības un kultūras jomās. Attiecībā 

uz specializētu integrācijas politiku, kas saistīta ar kādā valstī likumīgi dzīvojošiem trešo valstu 

pilsoņiem, fi nansējuma pirmā kārta bija vērsta uz INTI programmas pārejas posma darbībām 

(laikposmā no 2003. līdz 2006. gadam 64 projektiem ir iztērēti 18 miljoni eiro). Šie projekti 

veicināja tehniskās sadarbības attīstību, rosinot dialogu ar pilsonisko sabiedrību, izvērtējot 

praksi un veidojot tīklus ES līmenī. Kopš 2007. gada no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo 

integrācijas fonda (825 miljoni eiro 2007.–2013. gadam) fi nansē dalībvalstu ikgadējās 

programmas (93 % no kopējā budžeta), kā arī Kopienas darbības (7 %).

Integrācijas fonda vispārējais mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nodrošināt trešo 

valstu pilsoņiem iespējas ievērot uzturēšanās nosacījumus un veicināt viņu integrāciju 

Eiropas sabiedrībā. Tālab Integrācijas fonds veicina valstu integrācijas stratēģiju attīstīšanu 

un īstenošanu visos sabiedrības aspektos, jo īpaši ņemot vērā principu, kas nosaka, 

ka integrācija ir dinamisks imigrantu un dalībvalstu pilsoņu savstarpējas pielāgošanās 

divvirzienu process.

Saskaņā ar Lēmuma par Integrācijas fonda izveidi 3. pantu Integrācijas fonds sniedz 

ieguldījumu šādu īpašu mērķu sasniegšanā:

atvieglināt uzņemšanas procedūru izstrādi un īstenošanu saistībā ar trešo valstu • 

valstspiederīgo integrācijas procesu un atbalstot to;

izstrādāt un īstenot to trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu, kuri tikko • 

ieradušies dalībvalstīs;

palielināt dalībvalstu spēju izstrādāt, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt politiku un pasākumus • 

trešo valstu valstspiederīgo integrācijai;

veicināt informācijas un labākās pieredzes apmaiņu un sadarbību dalībvalstīs un starp • 

dalībvalstīm saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo integrācijai paredzētu politikas jomu 

un pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un izvērtēšanu.
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1.2. Rokasgrāmata “tuvplānā”

Doma par Eiropas Integrācijas rokasgrāmatu radās pēc Eiropadomes sanāksmes Salonikos 

2003. gada jūnijā. Tajā valstu un valdību vadītāji uzsvēra, cik svarīga nozīme ir sadarbības un 

informācijas apmaiņas attīstīšanai jaunizveidotajā VKPI tīklā, lai dalībnieki varētu mācīties 

cits no cita. Atbildot uz šo aicinājumu, tika sagatavota rokasgrāmata, lai virzītu un strukturētu 

šādu apmaiņu. Rokasgrāmatu bija iecerēts izmantot kā nepārtrauktu, iesaistošu procesu, 

dzīvu instrumentu, kas laika gaitā ne vien tiktu pakāpeniski uzlabots, bet arī ietvertu jaunāko 

informāciju par jauniem notikumiem, risinājumiem un novērtējumu rezultātiem.

Iecere ir nodrošināt to, ka politikas veidotāji un integrācijas speciālisti izmanto rokasgrāmatā 

izklāstīto praksi un secinājumus kā informācijas avotu, kad tie izstrādā un veicina prioritātes 

vai iniciatīvas. Vispārīgi runājot, politikas veidotāji formulē vispārējos integrācijas mērķus 

savā pārvaldības līmenī, nodrošina resursu pieejamību, uzrauga īstenošanu un novērtē 

rezultātus. Integrācijas speciālisti īsteno mērķus konkrētās programmās, nosaka uzdevumus 

un veic pasākumus to sasniegšanai. Vispārēja integrācijas tiesību aktu un politikas veidošana 

nav šīs rokasgrāmatas darbības joma. Tā nav arī paredzēta, lai tajā sīki izklāstītu konkrētas 

programmas. Visu trīs rokasgrāmatas izdevumu katrā nodaļā ir izklāstīti uz praksi balstīti 

“izšķirošie veiksmes faktori”, labas prakses piemēri no dažādām ES valstīm, kuri atbilst 

vienam vai vairākiem šiem faktoriem, kā arī secinājumu kopums. Tas, ka ir minēta konkrēta 

valsts saistībā ar konkrētām darbībām, nenozīmē, ka līdzīgu praksi nevar atrast citās 

ES valstīs. Rokasgrāmatas pielikumos ir izskaidrots, kā politiku var pārvērst projektos un 

otrādi un kā politikas veidotāji un integrācijas speciālisti var iesaistīties abpusējā mācīšanās 

procesā, lai uzlabotu savu darbību integrācijas jomā. 

Rokasgrāmatas nodaļas ir sagatavotas, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti četrpadsmit 

tehniskajos semināros, kurus organizējušas valstu iestādes. Katra organizētāja dalībvalsts 

ierosināja tehnisko semināru par kādu integrācijas politikas vai pārvaldības jautājumu un pēc 

tam kopā ar Eiropas Komisiju un VKPI izvēlējās semināra tēmu un runātājus no visas ES. 

Pirmajā izdevumā bija izklāstītas trīs tēmas, atspoguļojot prioritātes, kas noteiktas 

Eiropas Komisijas 2003. gada Paziņojumā par imigrāciju, integrāciju un nodarbinātību.

Pēc semināriem Kopenhāgenā (2004. gada februārī), Lisabonā (2004. gada aprīlī) un 

Londonā (2004. gada jūnijā) tika izstrādātas trīs nodaļas:

Jauniebraukušo imigrantu un par bēgļiem atzīto personu ievadīšana sabiedrībā;• 

Pilsoniskā līdzdalība;• 

Rādītāji.• 
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Informācijas un labas prakses apmaiņa Eiropā

Otrajā izdevumā tika sākta Kopīgo pamatprincipu un ES Kopējās darba kārtības tematu 

iztirzāšana. Pēc pieciem semināriem, kas notika Tallinā (2005. gada maijā), Romā (2005. gada 

jūlijā), Dublinā (2005. gada decembrī), Berlīnē (2005. gada decembrī) un Madridē (2006. 

gada aprīlī), tika izstrādātas četras nodaļas:

Imigrantu integrācijas jēdziena integrēšana sabiedrības apziņā;• 

Mājokļi pilsētvidē;• 

Ekonomiskā integrācija;• 

Integrācijas pārvaldība.• 

Šajā — trešajā — izdevumā tiek turpināts dažādu saturisku un metodoloģisku tematu 

izklāsts informācijas apmaiņas mērķiem. Pēc sešiem semināriem, kas notika Vīnē (2007. 

gada novembrī), Parīzē (2007. gada novembrī), Atēnās (2008. gada martā), Dublinā (2008. 

gada maijā), Lisabonā (2008. gada novembrī) un Tallinā (2009. gada februārī), tika izstrādātas 

šādas nodaļas:

Informācijas un labas prakses apmaiņa Eiropā;• 

Plašsaziņas līdzekļi un integrācija;• 

Izpratnes veidošana un iespēju radīšana migrantiem;• 

Dialoga platformas;• 

Pilsonības iegūšana un aktīvs pilsoniskums praksē;• 

Imigrantu jaunatne, izglītība un darba tirgus.• 

Katram semināram VKPI tika aicināti izvēlēties delegāciju trīs personu sastāvā, kas 

pārstāvētu valsts dažādo pieredzi un zināšanas par konkrēto tematu (t. i., reģionālās/

vietējās iestādes, akadēmiķus, ekspertus, ieinteresētās personas no NVO). Šajos semināros 

piedalījās dalībnieki no visām ES dalībvalstīm, kā arī no trešām valstīm, tostarp Amerikas 

Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Kanādas, Norvēģijas un Šveices. Katrā seminārā piedalījās 

apmēram simt dalībnieku no visiem ES nostūriem un dažādiem valdības un ar valdību 

nesaistītiem līmeņiem. Tos visus var uzskatīt par rokasgrāmatas autoriem, jo to rakstiskais 

un mutiskais ieguldījums ir svarīgs nodaļās ietverto zināšanu un piemēru avots. 

Komisiju, VKPI un neatkarīgo padomdevēju, proti, Migrācijas politikas grupu (MPG), var 

uzskatīt par “redaktoriem”, kas sagatavoja koncepciju, izvērtēja katrā seminārā gūto 

informāciju, izstrādāja novērtēšanas sistēmu prakses izvēlei un veica teorētisko izpēti. 

Neatkarīgais padomdevējs sagatavoja vairākus problēmdokumentus, lai izplānotu katru 

semināru un noteiktu diskusiju virzienu, kā arī noslēguma dokumentu semināru vajadzībām. 

Pēc tam šos dokumentus apsprieda VKPI. Visi šie elementi veido rokasgrāmatas pamatu. 



23Integrācijas rokasgrāmata

Pirmais izdevums tika prezentēts integrācijas jautājumiem veltītajā ministru konferencē, 

kas notika Groningenā 2004. gada 9.–11. novembrī Nīderlandes prezidentūras laikā. 

Otrais izdevums bija svarīga daļa no ES integrācijas ministru neformālās sanāksmes, 

kas notika Potsdamā 2007. gada 10. un 11. maijā Vācijas prezidentūras laikā. Ar 

Padomes secinājumu starpniecību ES dalībvalstis ir atkārtoti aicinājušas VKPI un 

Komisiju turpināt rokasgrāmatas izstrādi un paplašināt un pielāgot tās izplatīšanu 

mērķauditorijai. Tālab tika pieņemts lēmums pārtulkot rokasgrāmatu ES ofi ciālajās valodās.

Visi trīs izdevumi ir pieejami tīmekļa vietnē www.integration.eu. Z
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 2. nodaļa

Plašsaziņas līdzekļi un integrācija
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Plašsaziņas līdzekļi un integrācija

Liberālā demokrātijā, kas garantē preses brīvību, plašsaziņas līdzekļu uzdevums ir 

nodrošināt informāciju, izglītību un izklaidi. Tie darbojas kā platforma atvērtai un 

godīgai saziņai par sociālās realitātes, arī integrācijas, pozitīvajiem un negatīvajiem 

aspektiem. Tie ir spēcīgs instruments, lai ietekmētu sabiedrības attieksmi un sniegtu 

publisku informāciju imigrantu kopienai un pārējai sabiedrībai. Eiropas sabiedrība 

imigrācijas dēļ kļūst arvien daudzveidīgāka kultūras un valodu ziņā, bet šādas 

izmaiņas ne vienmēr tiek precīzi atspoguļotas plašsaziņas līdzekļos — ne imigrantu 

atspoguļojumā, ne viņu pārstāvētībā plašsaziņas līdzekļos, ne arī plašsaziņas 

līdzekļu darbinieku sastāva ziņā. 

Iniciatīvas, kuru mērķis ir izveidot un uzturēt plašsaziņas līdzekli, kas būtu labvēlīgāks 

pret Eiropas sabiedrības kultūras dažādību un labāk atspoguļotu to, ne vien veicinātu 

vienlīdzību, bet arī palīdzētu uzlabot integrāciju un atbalstīt kopienu kohēziju. Nozīme 

ir arī plašsaziņas līdzekļu organizācijām un profesionāļiem, piemēram, pašpārvaldes 

iestādēm, valdībām, politiķiem, sabiedrībai, organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai un 

privātuzņēmumiem. Šajā nodaļā ir izklāstītas stratēģijas integrācijā ieinteresēto personu 

kompetences pilnveidošanai.

 2.1. Problēmas un iespējas plašsaziņas līdzekļu vidē

Globalizācija

Globalizācijas un tehnoloģisko sasniegumu dēļ ir mainījusies plašsaziņas līdzekļu būtība. 

Cilvēkiem ir pieejamas ziņas, informācija un izklaides programmas, kas sagatavotas visās 

pasaules valstīs, kā arī tās, kas izveidotas valsts, reģionālajā un vietējā līmenī. Cilvēki 

piekļūst informācijai, izmantojot dažādu plašsaziņas līdzekļu klāstu — televīziju, laikrakstus, 

žurnālus, radio un internetu. Lielā plašsaziņas līdzekļu izvēle daļēji izskaidro tādu paralēlo 

plašsaziņas līdzekļu telpu rašanos, kurās imigranti Eiropā var skatīties satelīttelevīziju, 

klausīties radioraidījumus, aplūkot ziņu tīmekļa vietnes un piedalīties apspriežu forumos, 

ko izveidojušas to izcelsmes valstis vai reģioni, vai Eiropā darbojošās etniskās plašsaziņas 

līdzekļu organizācijas. Informācija, ko imigranti iegūst no savu izcelsmes valstu un reģionu 

plašsaziņas līdzekļiem, bieži vien ir uzticamāka nekā informācija no mītnes valsts plašsaziņas 

līdzekļiem. Tas var radīt starpkultūru komunikācijas pārpratumus sabiedrībā, un, savukārt, 

varētu kavēt integrāciju. 



Integrācijas rokasgrāmata 27

Konkurence

Globalizācija apvienojumā ar tehnoloģiskajiem sasniegumiem nozīmē, ka plašsaziņas 

līdzekļu organizācijām jāiztur arvien lielāka konkurence. Lai izdzīvotu konkurences apstākļos, 

plašsaziņas līdzekļu organizācijām jānodrošina, ka to produkti ir pielāgoti patērētāju 

vajadzībām un vēlmēm. Tas aizvien vairāk attiecas uz sabiedriskajām raidorganizācijām, kā 

arī uz privātiem plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem. Šajā ziņā konkurence ir gan iespēja, gan 

problēma attiecībā uz integrāciju. 

Tehnoloģiju pārmaiņas, kā arī nozarē valdošā spriedze ir bijušas par iemeslu nestabilākai 

nodarbinātībai un mazākiem ieguldījumiem redakcionālajā saturā un apmācībā, un tas 

ietekmē žurnālistikas standartus un kvalitāti. Laika un budžeta ierobežojumu dēļ plašsaziņas 

līdzekļu profesionāļiem ir kļuvis grūtāk veikt pamatizpēti un rūpīgi pārbaudīt informāciju. 

Turklāt daudzi ziņu veidotāji paļaujas uz seno parunu, ka labas ziņas ir sliktas ziņas, tādējādi 

veicinot sensāciju radīšanu un panikas celšanu saistībā ar imigrāciju. Rezultātā programmās 

un rakstos ir vērojama tendence imigrantu paustajam piešķirt mazāku vērtību un ticamību, 

atspoguļot imigrantus stereotipiski, reti atspoguļot imigrantus kā ziņu dalībniekus 

tēmās, kas nav saistītas ar imigrantiem, un paļauties uz epizodisku satvaru (atsevišķiem 

notikumiem), nevis tematisku strukturējumu, kas radītu kontekstu un atspoguļojumu, kāds 

vajadzīgs izpratnes un iejūtības vairošanai attiecībā uz imigrācijas jautājumiem. 

No otras puses, imigranti un viņu pēcnācēji veido arvien lielāku patērētāju grupu Eiropā. 

Imigranti var palielināt plašsaziņas līdzekļu auditoriju un sadalījumu. Ja plašsaziņas līdzekļu 

organizācijas vēlas saglabāt dzīvotspēju, tām ir jānodrošina, ka to produkti ir piemēroti 

tirgum, kurš kultūras ziņā kļūst arvien daudzveidīgāks. Ja lielākie plašsaziņas līdzekļi nespēs 

efektīvi pielāgoties imigrantu vajadzībām un vēlmēm, vadībā izvirzīsies etniskie plašsaziņas 

līdzekļi, kā arī imigrantu izcelsmes valstu un reģionu satelīttelevīzijas, radioprogrammu, 

ziņu tīmekļa vietņu un diskusiju forumu izmantošana. 

Sabiedrības atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos 

Plašsaziņas līdzekļi ietekmē to, kā sabiedrība uztver imigrantus. Tomēr tie arī atspoguļo 

sabiedrībā dominējošos viedokļus un attieksmi — iecietīgu un neiecietīgu, atklāti 

naidīgu un vienaldzīgu. Līdzīgi arī plašsaziņas līdzekļu pieeja imigrācijas un integrācijas 

jautājumiem ir dažāda, sākot no līdzcietības līdz aktīvai aizstāvībai un no vienkāršiem 

un neapzinātiem aizspriedumiem līdz apzinātai ksenofobijai. Plašsaziņas līdzekļu 

organizācijas var tikt iedrošinātas precīzi un patiesi atspoguļot imigrantus plašsaziņas 

līdzekļos. Tomēr nevar gaidīt, ka plašsaziņas līdzekļi veicinās integrācijas programmas, ja 

vien tas nebūs viņu interesēs. 
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Plašsaziņas līdzekļi un integrācija

Plašsaziņas līdzekļu regulēšana 

Debatēs par plašsaziņas līdzekļiem un integrāciju tiek pieminētas pamattiesības un 

pamatbrīvības. Vārda brīvība ir viena no pamattiesībām jebkurā funkcionējošā demokrātijā, 

un to nedrīkst ierobežot. Šīs tiesības, kas ir noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. 

pantā un daudzu valstu konstitūcijās, ļauj plašsaziņas līdzekļos atspoguļot pretrunīgas 

idejas un diskusijas, arī tādas, kas parāda imigrantus negatīvā gaismā un kavē integrāciju. 

Tomēr jebkuras funkcionējošas demokrātijas uzdevums ir aizsargāt cilvēkus no rasistiskiem 

un ksenofobiskiem izteikumiem, kas kūda uz naidu. Grūtais uzdevums, kas jāuzņemas 

Eiropas sabiedrībai, ir aizsargāt cilvēkus no naidīgām runām, vienlaikus aizsargājot tiesības 

uz vārda brīvību. 

Plašsaziņas līdzekļu, jo īpaši preses, pašregulējums pastāv, bet tas bieži tiek kritizēts par to, ka 

tas nav pietiekami efektīvs, lai ierobežotu neprecīzu un sensacionālu reportāžu veidošanu 

un aizsargātu imigrantus no diskriminācijas. Salīdzinājumā ar drukātajiem plašsaziņas 

līdzekļiem sabiedriskā apraide dažās valstīs tiek regulēta vairāk, un tai var būt noteiktas 

kvotas attiecībā uz daudzkultūru saturu un pozitīvu rīcības pasākumu īstenošanu. Ir noteikti 

ierobežojumi apraides nozares regulēšanai Eiropā, ņemot vērā atšķirīgos daudzveidības 

līmeņus, atšķirīgo imigrantu skaita koncentrāciju konkrētā valstī un nozīmi, kāda migrācijai 

piešķirta politiskajā darba kārtībā. 

Plašsaziņas līdzekļi pārsvarā uzskata, ka pašreizējais regulējums apdraud preses brīvību 

un neatkarīgo žurnālistiku. Turpretim valdības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas 

stingrāku regulāciju bieži uzskata par brīnumlīdzekli. Daudzi eksperti uzskata, ka regulējums, 

kas vajadzīgs, lai nodrošinātu imigrantu patiesu un vienlīdzīgu atspoguļojumu plašsaziņas 

līdzekļos, lielākoties jau ir ieviests un ka problēmu cēlonis ir nevis tiesību aktu, kodeksu un 

norādījumu trūkums, bet gan to nepienācīga īstenošana.

Izpratne par plašsaziņas līdzekļiem

Daudzi cilvēki plašsaziņas līdzekļus uztver kā vienotu veselumu. Šāda vienkāršošana ir 

gan nepareiza, gan nelietderīga. Plašsaziņas līdzekļu vide ir neticami dažāda, un tā aptver 

dažādus līmeņus (pasaules, valsts, reģionālo, vietējo), formātus (televīzija, radio, drukātie 

plašsaziņas līdzekļi un internets), piederību un auditoriju.

Plašsaziņas līdzekļi ir kā visums, un integrācijas dalībniekiem var būt grūti atrast savu vietu 

konglomerātā, ko veido plašsaziņas līdzekļi, kuriem katram ir savs uzdevums un intereses. 

Integrācijas dalībniekiem, kas vēlas ietekmēt plašsaziņas līdzekļus, jāizprot struktūras un 

mehānismi, saskaņā ar kuriem jādarbojas plašsaziņas līdzekļiem un to profesionāļiem, un šo 

izpratni var gūt, apzinot plašsaziņas līdzekļu vidi vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. 

Plašsaziņas līdzekļu nozare ir ļoti sarežģīta, jo ir daudz iesaistīto personu un dalībnieku, kas 

ir atkarīgi cits no cita, ietekmē cits citu un sadarbojas cits ar citu. Ieinteresētās personas 

ir likumdevēji, plašsaziņas līdzekļu īpašnieki, plašsaziņas līdzekļu pārvaldības uzņēmumi, 
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producenti, veicinātāji, reklāmas uzņēmumi, auditorijas izpētes un reitingu veidošanas 

institūti, sabiedriskās domas aptauju organizētāji, darbā pieņemšanas aģentūras, mācību 

iestādes, patērētāju organizācijas, minoritāšu organizācijas, darbinieku arodbiedrības, 

skolotāju apvienības, reliģiskās organizācijas, politiskās partijas, lobiju grupas, žurnālisti, 

cilvēkresursu pārvaldītāji, programmu veidotāji un sabiedriskās domas veidotāji. 

Dalībniekiem, kas vēlas apzināt plašsaziņas līdzekļu vidi, jāņem vērā četras turpmāk 

raksturotās galvenās jomas.

Plašsaziņas līdzekļu organizācijas, kas izstrādā programmas un veic apraidi 

Integrācijas dalībniekiem, kas vēlas palielināt plašsaziņas līdzekļu daudzveidību vai cenšas 

panākt vienlīdzību imigrantu atspoguļojumā, vispirms ir jānosaka, kāda veida plašsaziņas 

organizācija viņiem ir vispiemērotākā, lai ar to sadarbotos. Vai tā ir vietējā, reģionālā, valsts 

vai pasaules mēroga organizācija un sabiedriska vai komerciāla organizācija? Kā un kur tā 

veic apraidi, kādi ir tās mērķi un uzdevumi, kādas ir šīs plašsaziņas līdzekļu organizācijas 

iezīmes un kā tā ir saistīta ar citām organizācijām? Pēc tam ir jāsaprot, kādā vidē plašsaziņas 

līdzekļu uzņēmums darbojas un kādas ieinteresētās personas ir iesaistītas, piemēram, 

kam pieder uzņēmums, kāda ir uzņēmuma politika (komerciālā, žurnālistikas, programmu 

veidošanas, personāla, daudzveidības politika, sponsoru un sabiedrisko attiecību politika 

un politiskās apvienības) un kādi veicinātāji izstrādā un pārraida to programmas. Ir svarīgi 

arī radīt izpratni par daudzo plašsaziņas līdzekļu nozares profesiju un organizāciju nodaļu 

funkcijām. 

Tiesību akti un kontroles institūcijas, kas nosaka, kā plašsaziņas līdzekļi var darboties 

Lai panāktu vienlīdzību sabiedrības atspoguļojumā un izskaustu rasismu plašsaziņas 

līdzekļos, ir svarīgi pārzināt preses sūdzību mehānismu veidus, kādi pastāv plašsaziņas 

līdzekļos, žurnālistu apvienībās un ir noteikti tiesību aktos attiecībā uz rasisma apkarošanu. 

Saskaroties ar kontroles institūciju, vispirms ir jānosaka tās statuss. Vai konkrētais plašsaziņas 

līdzeklis atbild valdības institūtam saskaņā ar likumu vai kādai institūcijai, pamatojoties uz 

plašsaziņas līdzekļu pašregulējumu? Kad un kas plašsaziņas līdzeklim ir jāziņo? Vai šādi 

ziņojumi ir pieejami sabiedrībai? Kādi ir kontroles institūcijas pienākumi, ja plašsaziņas 

līdzeklis neizpilda prasības? 

Plašsaziņas līdzekļu lietotāji 

Plašsaziņas līdzekļu lietotāja pasīvā loma auditorijas locekļa statusā paplašinās, kļūstot 

interaktīvāka. Plašsaziņas līdzekļu lietotāji arvien biežāk piedalās programmās, izstrādā 

savas tīmekļa vietnes un darbojas kā neformāli plašsaziņas līdzekļu kontrolētāji, piemēram, 

ar reitingu un sūdzību starpniecību. Integrācijas dalībnieki, kas vēlas ietekmēt plašsaziņas 

līdzekļus, var gūt labumu no plašsaziņas līdzekļu lietotāja pieaugošās ietekmes. To var 

panākt, iedrošinot viņus vairāk izmantot sūdzību struktūras, izveidot savas plašsaziņas 

līdzekļu platformas, piedalīties interaktīvās diskusijās plašsaziņas līdzekļos, kā arī veicinot 

izglītošanu par plašsaziņas līdzekļiem skolās, lai uzlabotu zināšanas par tiem.
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Darba tirgus

Integrācijas dalībniekiem, kas vēlas palielināt darbaspēka daudzveidību plašsaziņas līdzekļu 

nozarē īstermiņā un ilgtermiņā, jānoskaidro ieinteresētās personas un iespējamie “izmaiņu 

īstenotāji”, kas ietekmē vispārējus darba tirgus jautājumus, piemēram, arodmācības, 

profesionālo orientāciju, individuālu darba apmācību un nodarbinātības politiku. Tās 

ir darbinieku arodbiedrības, darba devēju apvienības, arodizglītības iestādes un valstu 

plašsaziņas līdzekļu profesionālās orientācijas centri, kas nosaka vidi, kādā jaunie plašsaziņas 

līdzekļu profesionāļi var iesaistīties plašsaziņas līdzekļu nozarē, un iedrošina darba devējus 

apmācīt savus darbiniekus jaunu starpkultūru zināšanu un prasmju apguvē.

Plašāka informācija par plašsaziņas līdzekļu vides apzināšanu ir pieejama dokumentā "Uz 

nākotni vērsta domāšana: plašsaziņas līdzekļu daudzveidības palielināšana un ”izmaiņu 

aģentu” nozīme”: 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Skat. arī “Plašsaziņas līdzekļi daudzveidībai: vienā solī ar daudzveidību plašsaziņas līdzekļos”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes 

Plašsaziņas līdzekļu vides apzināšana var būt laikietilpīgs uzdevums. Resursu ierobežojumu 

dēļ daudziem integrācijas dalībniekiem nav iespējas veikt apzināšanu. Tāpēc būtu noderīgi 

uzlabot informētību par organizācijām, kas ir apzinājušas dažādas plašsaziņas līdzekļu 

vides, lai šīs organizācijas varētu būt resurss citiem. 

Tiklīdz apzināšanas process būs pabeigts, dalībnieki varēs daudz labāk izprast, kāpēc, kā un 

vai konkrētas plašsaziņas līdzekļu organizācijas būtu ieinteresētas sadarboties. Integrācijas 

dalībnieku un plašsaziņas līdzekļu organizācijas intereses var tikt izmantotas savstarpējai 

apmaiņai, tās var pārklāties vai arī būt pretrunīgas. Apzināšanas process palīdz dalībniekiem 

saprast, kā nodot savu vēstījumu pareizajā līmenī un pareizajai personai. 

Nesteidzīga plašsaziņas līdzekļu vides — galveno dalībnieku, tiesiskā regulējuma, lietotāju 

un darba tirgus — apzināšana palīdz integrācijas dalībniekiem saprast, kāpēc, kā un kuras 

plašsaziņas līdzekļu organizācijas ir ieinteresētas sadarboties, lai nodrošinātu precīzāku un 

vienlīdzīgāku imigrantu atspoguļojumu un etniskajā ziņā daudzveidīgāku darbaspēku.

*
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 2.2. Efektīvas stratēģijas izstrāde attiecībā uz plašsaziņas 
līdzekļiem

Daudziem integrācijas dalībniekiem plašsaziņas līdzekļi var būt vai nu pasīvs sabiedrotais, 

vai ienaidnieks. Integrācijas dalībniekiem jāapsver iespēja izstrādāt stratēģiju attiecībā uz 

plašsaziņas līdzekļiem, pielāgot to plašsaziņas līdzekļu organizācijas(-u) misijai, strukturēt 

savu vēstījumu un izveidot stratēģiskas apvienības. 

Stratēģija attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem varētu būt efektīvāka, ja dalībnieks ir apzinājis 

plašsaziņas līdzekļu vidi un identifi cējis un izanalizējis ieinteresētās personas. Tāpat jāapsver 

arī iespēja izstrādāt ilgtermiņa proaktīvu stratēģiju attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, jo tie, 

atspoguļojot notikumus, visatsaucīgākie pret izmaiņām ir tad, kad izjūt stabilitāti.

Rakstā “Kā komunicēt: stratēģiska komunikācija par migrāciju un integrāciju” (How to 

communicate: Strategic communication on migration and integration), ko publicējis Karaļa 

Boduēna fonds Beļģijā, ir sniegti praktiski padomi pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

kas vēlas izveidot efektīvāku saikni ar plašsaziņas līdzekļiem. 

www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_
sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Integrācijas dalībniekiem vajadzētu izvērtēt, kā to programmas atbilst konkrētās plašsaziņas 

līdzekļu organizācijas un tās nodaļu misijai, un attiecīgi jāpielāgo sava stratēģija attiecībā 

uz plašsaziņas līdzekļiem. Stratēģijas, kas atbalsta plašsaziņas līdzekļu organizācijas misiju, 

ir, piemēram, šādas:

konsekventas un ticamas informācijas sniegšana žurnālistiem. Žurnālisti izjūt arvien • 

lielāku spiedienu, un viņiem ir mazāk laika stāstu izpētei. Labi uzrakstīts paziņojums 

presei ir nenovērtējams plašsaziņas līdzekļu uzmanības iegūšanas ziņā, un lietotājam 

draudzīgas faktu publikācijas (ar labiem kopsavilkumiem) var sniegt žurnālistiem 

vajadzīgo kontekstuālo informāciju;

vienmēr aktuālas būtiskās informācijas nodrošināšana tīmekļa vietnē lietotājdraudzīgā • 

formātā, lai žurnālisti varētu viegli piekļūt informācijai, paziņojumiem presei un 

publikācijām; 

daudzveidības datubāzes izveide, lai palīdzētu žurnālistiem atrast runātājus, ekspertus • 

un atsevišķus imigrantus, kuri varētu pastāstīt par savu pieredzi.

Integrācijas dalībnieki var radīt lielāku ietekmi savā vietējā plašsaziņas līdzekļu vidē, 

stratēģiskajā plānošanā iekļaujot sabiedriskās attiecības un pielāgojot savu pieeju, lai tā 

atbilstu plašsaziņas līdzekļu organizāciju vispārējiem uzdevumiem un kvalitātes standartiem. 

Integrācijas dalībniekiem ir jāizvirza skaidri mērķi un uzdevumi savai stratēģijai attiecībā uz 

plašsaziņas līdzekļiem, jānosaka sava mērķauditorija un attiecīgi jāizstrādā savs vēstījums. 

Dažādās valdības struktūras bieži vien sniedz pretrunīgus vēstījumus par imigrāciju un 

*
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tās vēlamību. Valdības un citas ieinteresētās personas var labot pretrunīgus vēstījumus un 

kļūdainus priekšstatus par imigrantiem, izmantojot plašsaziņas līdzekļus kā instrumentu, 

lai izglītotu sabiedrību par imigrācijas un integrācijas jautājumiem, un tās var arī fi nansēt 

neatkarīgus pētījumus par imigrantu nozīmi un ieguldījumu vietējā sabiedrībā un izmantot 

plašsaziņas līdzekļus, lai izplatītu secinājumus. 

Dalībniekiem ir jādomā par to, kā sabiedrību ieinteresēt par imigrācijas jautājumiem. 

Piemēram, tie var pievērsties līdzīgām vērtībām un sabiedrības interešu aspektam, izmantojot 

personīgus stāstus un gadījumu izpēti. Tie var aicināt plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus izvairīties 

no tādu kategorisku izteikumu izmantošanas, kuri izraisa dalītu reakciju. Jāņem vērā arī mērķa 

plašsaziņas līdzekļa veids. Piemēram, bulvārprese vislabprātāk izvēlas emocionālus stāstus, 

tādējādi imigrantu personīgās pieredzes izmantošana var būt efektīvāka, savukārt lielformāta 

laikraksti drīzāk meklēs kvantitatīvus datus un kontekstuālu informāciju. 

Stratēģijas, kas nodrošina vēstījuma efektīvu nodošanu, ir, piemēram, šādas: 

tādu specializētu runātāju apmācība, kuriem ir likumīgas pilnvaras runāt imigrantu kopienu • 

vārdā un kuri var izskaidrot un virzīt jautājumus plašsaziņas līdzekļiem draudzīgā veidā; 

atbalsta palielināšana. Daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas bieži vien • 

neapzināti cenšas izpatikt saviem pašreizējiem atbalstītājiem, nevis vairo savu pievilcību 

sabiedrības lielākās daļas acīs; 

vietējās preses izmantošana. Vietējā prese ir ļoti ietekmīga, jo kopienu iknedēļas laikrakstiem • 

ir ievērojams lasītāju skaits un integrācija cilvēkiem ir aktuāla vietējā, nevis valsts līmenī. 

Publikācijas vietējā presē bieži vien pārņem valsts mēroga plašsaziņas līdzekļi;

produktīvu darba attiecību veicināšana ar redaktoriem un žurnālistiem — ne vien tiem, • 

kuri ir atsaucīgi pret imigrācijas jautājumiem, bet arī tiem, kuri tādi nav;

sabiedrības izglītošana nolūkā panākt kritiskāku attieksmi pret plašsaziņas līdzekļu sniegto • 

informāciju, izskaidrojot kultūras un sociālās bāzes ietekmi gan izklāstā, gan interpretācijā;

plašsaziņas līdzekļu sniegtās informācijas uzraudzība un secinājumu pārrunāšana ar • 

plašsaziņas līdzekļu organizācijām, žurnālistiem un redaktoriem, kā arī sūdzību institūciju 

(ombudu, līdztiesības atbalsta struktūru, preses padomju) izmantošana nepieciešamības 

gadījumā.

Integrācijas dalībniekiem jāizvērtē sava vietējā vide un iepriekšējā pieredze, lai rastu idejas 

par to, kā formulēt un strukturēt savu vēstījumu konkrētai mērķauditorijai.

Centrālais informācijas birojs (Apvienotā Karaliste) 2004. gadā izstrādāja publikāciju, kurā 

pētīti sociālie, kultūras un attieksmes faktori, kas ietekmē etnisko minoritāšu kopienu 

saziņas vajadzības, un sniegtas stratēģiskas un radošas norādes attiecībā uz saziņu ar 

etnisko minoritāšu kopienām. 

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 
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Plašsaziņas līdzekļu vide vienkārši ir pārāk liela un daudzveidīga, lai to varētu izmainīt viens 

integrācijas dalībnieks. Integrācijas dalībniekiem ir jāapsver iespēja sadarboties ar citām 

ieinteresētajām personām, lai paustu saskaņotu un spēcīgu vēstījumu vietējā, reģionālajā, 

valsts vai ES līmenī. 

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas var veidot attiecības ar valsts amatpersonām, lai 

saskaņotu vēstījumus vai, ja vēstījumi ir pretrunīgi, lai nodrošinātu to, ka valdība ir ņēmusi 

vērā pilsoniskās sabiedrības viedokļus un ka pilsoniskā sabiedrība reaģē, pārzinādama 

valdības intereses. 

Integrācijas dalībnieki var apvienot esošās iniciatīvas un veicināt un atbalstīt kopienas 

plašsaziņas līdzekļu iniciatīvas. Sadarbība starp valdību, akadēmiskajām iestādēm un 

pētniecības institūtiem var palīdzēt izstrādāt pētniecības un datu vadlīnijas, lai nodrošinātu 

informāciju imigrācijas jautājumu apspriešanai plašsaziņas līdzekļos. 

Stratēģiskas apvienības starp pilsonisko sabiedrību, valdību, pētniecības institūtiem un 

plašsaziņas līdzekļu profesionāļu organizācijām var palīdzēt gūt ietekmi tik plašā un 

daudzveidīgā jomā kā plašsaziņas līdzekļi. 

Migrace projekts, ko vadīja People in Need (Clovek v tisni) — nevalstiska organizācija sadarbībā 

ar Čehijas Televīziju —, atspēkoja stereotipus, aktualizējot migrācijas jautājumus plašsaziņas 

līdzekļos (TV, radio, laikrakstos, žurnālos un kultūrai un izglītībai veltītās programmās) un 

informējot Čehijas sabiedrību par imigrācijas radītajām problēmām un iespējām.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml 

Apvienotās Karalistes vietējais laikraksts Leicester Mercury sadarbojas ar Lesteras 

Daudzkultūru padomdevēju grupu, kuras dalībnieki ir vadošie pašvaldību, kopienu, 

konfesiju, brīvprātīgo un akadēmisko aprindu pārstāvji. Laikraksta redaktors iesaistās 

regulārā dialogā, lai vairotu sapratni starp plašsaziņas līdzekļiem un kopienu grupām. 

Šāda sadarbība ir veicinājusi informētāku reportāžu sagatavošanu un redaktoru lēmumu 

pieņemšanu, tādas jaunas dienas slejas izveidi, kuru raksta dažādi vietējie iedzīvotāji, un 

piekļuvi lasītājiem no grūtāk sasniedzamām imigrantu grupām. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html 

Migrācijas un komunikācijas jautājumu forums, ko vada Dublinas Tehnoloģijas institūts, apvieno 

imigrantu un neimigrantu plašsaziņas līdzekļu veidotājus, NVO pakalpojumu sniedzējus / 

kopienu aktīvistus un sociālos un politikas pētniekus, lai paplašinātu imigrantu tiesības izteikties 

un iespējas, kādu iepriekš vadošajos plašsaziņas līdzekļos nebija vai kas tika atspoguļotas 

sensacionāli vai sociālajai atstumtībai raksturīgā veidā, īstenojot vairākus plašsaziņas līdzekļu 

vadītus projektus, kuros īpaša nozīme tika piešķirta personīgiem un kolektīviem stāstiem par 

ģimenes atkalapvienošanos un migrantiem, kuriem nav dokumentu.

www.fomacs.org 
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Austrijas provinces Tiroles valdība sadarbojās ar plašsaziņas līdzekļiem, lai īstenotu savu 

integrācijas programmu. Ja galveno izdevumu žurnālisti un žurnālisti no imigrantu vides 

mērķtiecīgi atspoguļo notikumus, sabiedrība gūst priekšstatu par imigrantu ikdienas dzīvi 

un to ieguldījumu vietējā sabiedrībā. Kā dažus no tematiem var minēt imigrantu nozīmi un 

ieguldījumu darba tirgū, ģimenes dzīvi, kas aptver divas kultūras, dalību sportā un izklaidē 

un dažādu veidu imigrantu, piemēram, patvēruma meklētāju, bēgļu, pastāvīgo iedzīvotāju, 

pagaidu strādnieku / sezonālo strādnieku, studentu utt., sociālo situāciju. 

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

Plašsaziņas līdzekļu organizāciju starpkultūru lietpratības attīstīšana

Plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem jāattīsta starpkultūru lietpratība, lai varētu efektīvi 

darboties daudzveidīgā vidē, un tie var uzlabot precizitāti, objektivitāti un taisnīgumu. 

Starpkultūru lietpratība žurnālistiem tika defi nēta sestajā EquaMedia starptautiskajā 

sanāksmē, kas notika 2004. gadā Romā, un tā ir šāda:

zināšanas — zināt, kuri ir galvenie sabiedrisko procesu dalībnieki, kāda ir viņu nozīme • 

sabiedrībā un izcelsme (reliģija, kultūras paražas un vēsture);

prasmes un pieredze — papildus starpkultūru saskarsmes prasmēm spēt atrast un attīstīt • 

avotus, radīt žurnālistikas produktu par daudzkultūru tematiku un izveidot starpkultūru 

tīklu;

attieksme — būt atvērtam, izzinošam (vērsties tieši pie avota, nevis pie kopienas • 

pārstāvja) un vēlēties piešķirt lielāku teikšanu cilvēkiem, kuri tiek intervēti. 

Starpkultūru lietpratības apguvi var iekļaut plašsaziņas līdzekļu skolu mācību programmā. Tā 

kā daudzi cilvēki sāk strādāt šajā profesijā bez formālas kvalifi kācijas žurnālistikā vai plašsaziņas 

līdzekļu studijās, mācības starpkultūru jomā var iekļaut arī profesionālās izaugsmes kursos 

un praktiskajā apmācībā darbā, ko piedāvā plašsaziņas līdzekļu organizācijas, profesionālas 

struktūras un apvienības. Nepārtraukta apmācība starpkultūru lietpratībā ir svarīga, jo gan 

sabiedrības sastāvs, gan imigrācijas jautājumu apspriešana sabiedrībā mainās. Apmācības 

iniciatīvas ir jāvērš uz redaktoriem, žurnālistiem, mācībspēkiem un pašpārvaldes iestādēm. 

Integrācijas dalībnieki var palīdzēt plašsaziņas līdzekļiem un žurnālistikas skolām imigrācijas 

un kultūras daudzveidības jautājumiem veltītu kursu izstrādē. 

Materiālu, apmācību un diskusiju platformu nodrošināšana par starpkultūru lietpratības 

jautājumiem ir ļoti praktisks veids, kā tieši sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem 

viņu studiju laikā un visā profesionālās izaugsmes gaitā. Pirmais pasākums ir nodrošināt 

plašsaziņas līdzekļu jomas mācībspēku un administratoru atsaucību. 

*
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The Society of Editors and the Media Trust (Apvienotā Karaliste) ir izstrādājuši metodisku līdzekli 

“Ziņošana par daudzveidību” (Reporting Diversity), lai palīdzētu žurnālistiem patiesi atspoguļot 

ar imigrāciju saistītus jautājumus. Tajā ir īsumā raksturotas mainīgās kopienas, īpaši uzsvērti 

konkrēti jautājumi, kas ir svarīgi žurnālistiem, veidojot reportāžas par kopienām aktuāliem 

jautājumiem, un minēti labas prakses piemēri no dažādiem plašsaziņas līdzekļu kontekstiem.

www.societyofeditors.co.uk/userfi les/fi le/Reporting%20Diversity.pdf 

Austrijas Integrācijas fonda ceturkšņa tematiskais žurnāls Integration im Fokus ir 

pieejams informācijas avots, kas īpaši paredzēts žurnālistiem un galvenajiem saskarsmes 

dalībniekiem, tādiem kā politiķi un pasniedzēji. Plašsaziņas līdzekļu ārkārtīgi labvēlīgā 

reakcija uz publikāciju un 17 000 eksemplāru lielā tirāža liecina, ka šis žurnāls kompensē 

īpašam interešu lokam paredzēta plašsaziņas līdzekļa trūkumu tirgū.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130 

Lai mācības būtu efektīvas, visām ieinteresētajām personām jābūt atsaucīgām, augstākajai 

vadībai ir jāatbalsta mērķi, un mācību programmai ir jābūt cieši saistītai ar plašsaziņas 

līdzekļu sniegto informāciju. Vadības atbalstu var nodrošināt, saistot mācību rezultātus 

ar vadības vēlmi tikt starptautiski atzītai, vajadzību ievērot tiesību aktus, daudzsološiem 

būtiskiem uzlabojumiem un studiju iespējām ārvalstīs. Žurnālistu un citu plašsaziņas 

līdzekļu profesionāļu atbalstu var veicināt, nodrošinot labākas prasmes un zināšanas, 

piedāvājot tādas iniciatīvas kā balvas, studiju braucienus, sertifi kātus, tīklošanas iespējas un 

vienkārši izmaiņas ierastajā dzīves ritmā un patīkamu pieredzi. 

Starpkultūru apmācībā arī turpmāk galvenokārt jāpievēršas prasmju uzlabošanai. Piemēram, 

mācību ietvaros jāsagatavo reportāžas par migrāciju. Mācību procesā arī jāsniedz padomi 

par saskarsmes uzlabošanu ar integrācijas dalībniekiem, tostarp valsts iestādēm, pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un imigrantu kopienām. Jāizvērtē mācību efektivitāte. To vislabāk 

var īstenot, novērojot, kā konkrēti jautājumi tiek atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos pirms un 

pēc mācībām. 

Eiropas Apraides komisija kopā ar Zviedrijas Eiropas Sociālā fonda padomi un ES Pamattiesību 

aģentūru izstrādāja “Daudzveidības nodrošināšanas instrumentu kopumu faktu 

atspoguļošanas programmām sabiedriskajā televīzijā”, kas paredzēts TV profesionāļiem, 

lai veicinātu kultūras daudzveidības principu ievērošanu viņu pakalpojumu sniegšanā. 

Minētais instrumentu kopums apvieno praktiskas informācijas elementus (pārbaudes 

punktu sarakstus, atsauces) un labas prakses padomus, ko var izmantot, piemērot un no 

kā var mācīties. Tajā ir arī DVD, kurā iekļauti fragmenti no vairāku Eiropas valstu ziņu un 

jaunāko notikumu informācijas programmām, uzskatāmi izklāstot dažas no grūtībām, kas 

rodas žurnālistiem, veidojot reportāžas par minoritātēm. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf  
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Spānijas Rasisma un ksenofobijas novērošanas centrs sadarbībā ar svarīgākajiem un ar 

migrantu tematiku saistītajiem plašsaziņas līdzekļiem ir izstrādājis dokumentu “Praktiski 

norādījumi plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem: plašsaziņas līdzekļu attieksme pret 

imigrācijas jautājumiem”. Tajā ir iekļauti galvenie ieteikumi, kas jāņem vērā attiecībā uz 

imigrācijas jautājumiem, praktiskas norādes un padomi par to, kā tos īstenot ikdienas darbā, 

un saraksts, kurā norādīta atbilstošā kontaktinformācija un tīmekļa vietnes plašsaziņas 

līdzekļu profesionāļu vajadzībām.

www.oberaxe.es/fi les/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf  

Redaktori un žurnālisti var izveidot savus tīklus, lai nodrošinātu to, ka viņiem ir labāka 

izpratne par imigrantu kopienu un jautājumiem, kas tos ietekmē, tā, lai viņi varētu vairāk 

pielāgoties šo kopienu vajadzībām un sarunāties vai nu ar cilvēkiem, kas ir tieši saistīti 

ar konkrēto notikumu / jautājumu, vai ar personu, kas var runāt precīzi un likumīgi šādu 

cilvēku vārdā.

Lai labāk izprastu plašsaziņas līdzekļu ietekmi uz integrāciju, var izveidot arī diskusiju 

platformas. Arī konstruktīvs dialogs ar izvēlētajām ieinteresētajām personām, kas pārstāv 

plašsaziņas līdzekļus, veicina ātru reaģēšanu uz mainīgiem notikumiem šajā jomā. 

Perslink (Presslink) — Nīderlandes sabiedriskās raidorganizācijas Mira Media un Nīderlandes 

Žurnālistu apvienības iniciatīva — ir izstrādājusi vairākus instrumentus, tostarp 

daudzveidības datu bāzi, lai uzlabotu saziņu starp etnisko minoritāšu kopienām un 

plašsaziņas līdzekļiem nolūkā sniegt līdzsvarotāku informāciju par daudzkultūru sabiedrību 

un migrantiem. Runātājiem tiek nodrošināta apmācība plašsaziņas līdzekļu jomā, un tīkla 

sanāksmes apvieno runātājus un žurnālistus. 

www.perslink.nl 

Integrācijas dalībnieki var maksimāli efektīvi izmantot savas atzītās speciālās zināšanas un 

autoritāti integrācijas jomā, paužot atzinību un atalgojot labu plašsaziņas līdzekļu praksi. 

Šīs darbības stimulē redaktorus un žurnālistus vairāk pievērsties migrantu atspoguļošanai 

un iekļaušanai plašsaziņas līdzekļos.

Labu plašsaziņas līdzekļu praksi plašsaziņas līdzekļu organizācijas, valdība un pilsoniskā 

sabiedrība var veicināt, piešķirot balvas par izcilību. 

Dažas no CIVIS Plašsaziņas līdzekļu fonda balvām ir Eiropas CIVIS Televīzijas balva un Vācijas 

CIVIS Televīzijas balva (kategorijā “Informācija”) un Vācijas CIVIS Radio balvas (kategorijās 

“Īsā programma” un “Garā programma”).

www.civismedia.eu/tv/civis 
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Balvu žurnālistiem “Par daudzveidību. Pret diskrimināciju” piešķir Eiropas Savienība, lai 

godinātu žurnālistus, kuru darbs veicina labāku sabiedrības izpratni par ieguvumiem, ko 

sniedz daudzveidība un cīņa pret diskrimināciju sabiedrībā.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

Bēgļu nedēļas Skotijas plašsaziņas līdzekļu balvas, ko organizē Tīkls labvēlīga priekšstata 

radīšanai par patvērumu (Asylum Positive Images Network), kurā iesaistījušās organizācijas 

Oxfam, Valsts Žurnālistu padome, Amnesty International, Lielbritānijas Sarkanais Krusts un 

Skotijas Bēgļu padome, piešķir žurnālistiem, kuri ir veicinājuši unikālu un patiesu patvēruma 

jautājumu atspoguļošanu Skotijas plašsaziņas līdzekļos. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

Minderhedenforum “Trefmedia” (Flandrija — Beļģija) katru gadu pasniedz Starpkultūru TV 

balvu. Šai balvai var nominēt programmas, kuru mērķis ir veicināt no stereotipiem brīvu 

attieksmi pret etnisko kultūru daudzveidību.

www.trefmedia.be 

 2.3. Daudzveidīgāku plašsaziņas līdzekļu radīšana

Maz ticams, ka imigranti varētu veidot karjeru plašsaziņas līdzekļu jomā vairāku iemeslu dēļ, 

kurus visus ieteicams ņemt vērā darbā pieņemšanas stratēģijās. Daži no tiem ir autoritāšu 

trūkums, kas vērojams gan imigrantu kopienā, gan plašsaziņas līdzekļos, tas, ka karjeras 

veidošana plašsaziņas līdzekļu jomā nav vēlama vairākās kultūrās, kurās priekšroku dod 

tādai karjerai, kas nodrošina stabilākas darba iespējas, un zināšanu trūkums imigrantu 

kopienās par plašsaziņas līdzekļu nozarē pieejamo darbavietu klāstu. 

Mainīgā Eiropas sabiedrības demogrāfi ja nozīmē, ka gados jauni imigranti veidos ievērojamu 

daļu no nākotnes darbaspēka. Darbā pieņemšanas stratēģijām, ko īsteno plašsaziņas 

līdzekļu organizācijas un mācību iestādes, ir jāpierāda gados jaunajiem imigrantiem 

un viņu vecākiem, ka plašsaziņas līdzekļu industrija viņus uztvers nopietni un piedāvās 

viņiem vienlīdzīgas iespējas (ir spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir aizsargāt imigrantus no 

diskriminācijas viņu rases, etniskās piederības vai reliģijas dēļ, bet ne pamatojoties uz viņu 

kā imigrantu statusu).

Plašsaziņas līdzekļu organizācijas var rīkot plašsaziņas līdzekļu karjeras dienas vidusskolās, 

piedāvāt īpašas darba pieredzes gūšanas shēmas un piešķirt koledžu stipendijas. Svarīga 

nozīme gados jaunu imigrantu iedrošināšanai veidot karjeru plašsaziņas līdzekļu jomā ir arī 

arodbiedrībām, darba devēju organizācijām un kopienu organizācijām. Piemēram, kopienu 

organizācijas var iesaistīt gados jaunus imigrantus vietējās kopienas plašsaziņas līdzekļu 

projektos. 
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Atgriezenisko saiti no plašsaziņas līdzekļos nepietiekami pārstāvētajām grupām var 

izmantot, lai izstrādātu specializētas darbā pieņemšanas stratēģijas, padarot žurnālistiku 

par pievilcīgāku karjeras iespēju gados jauniem imigrantiem. 

CREAM ir Eiropas projekts, kas sastāv no dažādām izglītošanas darbībām plašsaziņas līdzekļu 

jomā un profesionālās orientācijas pasākumiem jauniešiem un ko īsteno sadarbībā ar 

plašsaziņas līdzekļu nozari. Šīs darbības un pasākumi kopumā piedāvā studentiem, jo īpaši 

studentiem no etniskajām minoritātēm, iespēju gūt pieredzi darbā plašsaziņas līdzekļos un 

rosina viņus izvēlēties studijas, kurās viņi tiek sagatavoti karjerai plašsaziņas līdzekļu nozarē. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

Somijas Mundo projekts ir plašsaziņas līdzekļu nozares izglītības un darba apmācību 

projekts, kas ir vērsts uz imigrantiem un bēgļu grupām. Šis projekts piedāvā vispusīgu 

apmācību par plašsaziņas līdzekļiem, tostarp praksi plašsaziņas līdzekļu organizācijās, un tā 

mērķis ir arī sagatavot darbaudzinātājus individuāliem studentiem no imigrantu vidus, kas 

studē imigrācijas un etnisko minoritāšu tematikai veltītu plašsaziņas līdzekļu jomā.

www.yle.fi /mundo 

DigiTales rosina imigrantus apsvērt iespēju veidot karjeru plašsaziņas līdzekļu jomā, 

iesaistot viņus digitālā stāstu projektā, kurā viņi veido īsfi lmu par savu dzīvi. Šajā procesā 

viņi var uzzināt, kā rakstīt scenāriju, kā ierunāt aizkadra tekstu un rediģēt fotoattēlus, video 

un zīmējumus kinolentē. 

www.digi-tales.org 

Daudzveidības darbaudzināšanas shēmas un attīstības iespējas ļauj un rada iespējas 

maksimāli palielināt savu potenciālu. To var sasniegt, organizējot reālistiskas un īstenojamas 

karjeras attīstības programmas, dodot cilvēkiem iespēju pārvarēt organizatoriskos šķēršļus, 

kas kavē virzību un attīstību, kā arī attīstot kompetenci un palielinot motivāciju. Arī 

plašsaziņas līdzekļu profesionāļus no imigrantu vidus var aicināt veidot tīklus ar arodbiedrību 

un darba grupu starpniecību, lai sniegtu savstarpēju profesionālu atbalstu, kā arī padomu 

par mācībām, darba iespējām un karjeras attīstību.

Etniskās plašsaziņas līdzekļu organizācijas var veicināt integrāciju, vienlaikus saglabājot 

etnisko un kultūras identitāti. Šī divkāršā pieeja palīdz rast iespējas risināt alternatīvu 

dialogu ar lielākajiem plašsaziņas līdzekļiem, vienlaikus nodrošinot saikni ar izcelsmes 

valsti un kultūru. Etniskajiem plašsaziņas līdzekļiem var būt svarīga nozīme, atspēkojot 

plašā sabiedrības daļā pieņemtos uzskatus. Tie imigrantu grupām dod iespēju 

izteikties, atspoguļot sevi patiesi, iesaistīties dialogā ar vietējo sabiedrību un paust savu 

aizvainojumu. Minēto iemeslu dēļ plašsaziņas līdzekļu organizācijām un integrācijas 

jautājumos ieinteresētajām personām jāapsver iespēja piedāvāt darbaudzināšanas un 

attīstības iespējas tiem profesionāļiem, kuri strādā etniskajos plašsaziņas līdzekļos. 

*
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Darbaudzināšanas un attīstības iespējas gan jaunajiem, gan esošajiem profesionāļiem no 

imigrantu vidus ir efektīvs instruments plašsaziņas līdzekļu organizācijas daudzveidības 

politikas veicināšanai attiecībā uz darbinieku pieņemšanu darbā, paaugstināšanu amatā un 

paturēšanu.

Mediam'Rad ir Eiropas trīsgadu programma, ko izstrādājis PANOS institūts Parīzē, lai palieli -

nātu uzskatu plurālismu un nostiprinātu viedokļu daudzveidību plašsaziņas līdzekļos, 

atbalstot ilgstošu sadarbību un partnerību starp etniskajiem un lielākajiem plašsaziņas 

līdzekļiem. Programmas pasākumi ietver prasmju apmaiņas seminārus, kas veltīti 

profesionālajai praksei un pieredzei, Eiropas plašsaziņas līdzekļu sanāksmes, salīdzinošu 

satura analīzi par plašsaziņas līdzekļos ietverto informāciju, kas publicēta etniskajos un 

lielākajos plašsaziņas līdzekļos, un partnerības veicināšanas fondu — visi šie pasākumi 

rada attīstības iespējas etnisko plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem. 

www.mediamrad.org/ 

Ņemot vērā etnisko plašsaziņas līdzekļu profesionāļu trūkumu, nepietiekami izmantots 

resurss ir ārvalstīs apmācīti plašsaziņas līdzekļu profesionāļi. Viņu kvalifi kāciju un pieredzi 

darba devēji vai apvienības bieži vien neatzīst. Turklāt darba iespējas plašsaziņas līdzekļos 

bieži vien tiek reklamētas “no mutes mutē”, un tāpēc par tām neuzzina plašsaziņas līdzekļu 

profesionāļi, kas attiecīgajā brīdī nestudē vai nestrādā šajā nozarē. Plašsaziņas līdzekļu 

organizācijām, profesionāļu organizācijām, apvienībām un darba devēju organizācijām 

jāapsver, kā iekļaut ārvalstīs apmācītus profesionāļus savās darbinieku atlases stratēģijās 

un organizēt mācības, tādējādi nodrošinot prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas ārvalstīs 

izglītību ieguvušam profesionālim, lai viņš varētu efektīvi strādāt uzņēmējā valstī. 

Ārvalstu žurnālisti, kuri tiek vajāti par strādāšanu savā profesijā, var tikt izraidīti un, 

pamatojoties uz to, atzīti par bēgļiem kādā Eiropas valstī. Pēc tam var atzīt šādu profesionāļu 

kvalifi kāciju un sniegt tiem atbalstu, lai tie turpinātu strādāt savā profesijā Eiropā. To var 

īstenot, izstrādājot prasmju novērtēšanas un mācību sistēmu, programmu norīkošanai 

darbā, piedāvājot stipendijas izraidītiem žurnālistiem izpētes veikšanai vai mācību kursu 

apmeklēšanai un izveidojot tīklus, kuros izraidītie žurnālisti var veikt informācijas apmaiņu 

un veicināt apmācības un darba iespējas. 

Valsts iestādēm un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ir galvenā nozīme nodarbinātības 

iespēju veicināšanā un bieži neizmantota resursa, proti, ārvalstīs apmācītu plašsaziņas 

līdzekļu profesionāļu un jo īpaši izraidīto žurnālistu, prasmju un kvalifikācijas atzīšanā.

*
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Izraidīto žurnālistu tīkls (The Exiled Journalists Network) (Apvienotā Karaliste), ko atbalsta 

Valsts Žurnālistu biedrība un organizācija MediaWise Trust, palīdz žurnālistiem, kuri ir 

ieradušies Apvienotajā Karalistē, lai izvairītos no vajāšanas, kas pret viņiem tiek īstenota 

tāpēc, ka viņi strādā plašsaziņas līdzekļos. Tas ir balstīts uz RAM projektu, kas atbalstīja 

izraidītos žurnālistus, piedāvājot darba iespējas, apmācību un informāciju par plašsaziņas 

līdzekļu vidi Apvienotajā Karalistē, izveidojot savu plašsaziņas līdzekļu darbību, “karjeras 

piekļuves punktus” un apmācību sniedzējus. Valsts Žurnālistu biedrība arī nodrošina 

specializētu mācību kursu pieejamību. Turklāt RAM projekta ietvaros tika izveidots izraidīto 

žurnālistu reģistrs, lai rosinātu drukāto un apraides plašsaziņas līdzekļu redaktorus piedāvāt 

darbu vai amatu izraidītajiem žurnālistiem. 

www.exiledjournalists.net 

Daudzveidības stratēģiju īstenošana

Efektīvām daudzveidības stratēģijām ir raksturīgas kopīgas īpašības, proti, tās:

ir sagatavotas kā vajadzīgs atbildes pasākums uz mainīgo auditorijas un darbaspēka • 

demogrāfi ju;

ir integrētas visos plašsaziņas līdzekļu organizācijas aspektos un izpaužas galveno • 

izpildpersonu un augstākās vadības pārstāvju darbībās, darbā pieņemšanas stratēģijās, 

darbavietas, stāsta un programmas izvēlē, kopienu attiecībās un tirgvedībā un saziņā; 

ietver stingras apņemšanās un mērķus, kuru izpilde tiek cieši uzraudzīta un sīki izklāstīta • 

gada ziņojumos; 

tām ir paredzēts īpašs daudzveidības nodrošināšanas budžets. • 

Nīderlandes valdība jau kopš 1996. gada ir ieviesusi plašsaziņas līdzekļu un daudzveidības 

politiku, saistībā ar kuru tiek piešķirts īpašs budžets nevalstisko organizāciju, drukātās preses 

un apraides iniciatīvām. Nīderlandes Sabiedriskā raidorganizācija ir noslēgusi sasniegumu 

līgumu ar valdību, kurā paredzēti arī daudzveidības mērķi. Piemēram, tai ir noteikts likumā 

paredzēts uzdevums 20 % no sava televīzijas apraides laika un 25 % no radio apraides laika 

veltīt daudzkultūru tematikas programmām. 

Daudzveidība un vienlīdzīgas darba iespējas ir tēma, kas iekļauta Apvienotās Karalistes 

Apraides likumā, lai gan tajā ir noteikti arī īpaši valdības daudzveidības politikas virzieni 

attiecībā uz dažādiem plašsaziņas līdzekļu aspektiem un ieinteresētajām personām. 

Raidorganizācija BBC ir apņēmusies atspoguļot Apvienotās Karalistes daudzveidību un 

nodrošināt savu pakalpojumu pieejamību visiem pilsoņiem. Tās Daudzveidības centrs 

regulāri veic atspoguļošanas uzraudzības apsekojumus, lai novērtētu, kā par minoritātes ir 

pārstāvētas  vakara stundu programmās / reportāžās reģionālajā un valsts līmenī. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 
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Beļģijas raidsabiedrība VRT 2003. gadā izstrādāja Daudzveidības hartu, uz kuru pamatojoties 

tika izveidota “Daudzveidības šūna”. Tā veido tīklus ar minoritāšu apvienībām, jaunatnes 

organizācijām un starpkultūru plašsaziņas līdzekļiem ar divkāršu mērķi, proti, meklēt jaunus 

talantus un sniegt programmu potenciālo dalībnieku kontaktinformāciju. Tā organizē arī 

izpratnes veidošanas pasākumus un mācības par daudzveidību kopā ar kolēģiem un 

sniedz minoritāšu ekspertu kontaktinformāciju un padomus par daudzveidības tematikas 

iekļaušanu galvenajās apraides programmās.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.

shtml  

France Télévisions 2004. gadā uzsāka Pozitīvas integrācijas rīcības plānu. Sadarbībā ar Radio 

France International minētā organizācija ir atbildīga par PlurielMedia projektu, kurā tiek veikta 

pētniecība par daudzveidību organizācijā France Télévisions, nodrošināta vadītāju apmācība 

par daudzveidības jautājumiem, žurnālistu apmācība par starpkultūru jautājumiem un 

apmācība jauniem plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem no etnisko minoritāšu grupām, kuri 

strādā Francijas televīzijā.

www.francetelevisions.fr 

Plašsaziņas līdzekļu organizācijas var ieviest informācijas un prakses apmaiņu, lai varētu 

mācīties no citu pieredzes. 

Lai daudzveidības stratēģijas būtu veiksmīgas, plašsaziņas līdzekļu organizācijām ir 

jāizstrādā īstenošanas mehānismi un jāuzrauga efektivitāte.

Lielbritānijas vadošās raidorganizācijas izveidoja Kultūras daudzveidības tīklu, lai 

nodrošinātu Lielbritānijas etnisko iedzīvotāju patiesu atspoguļojumu gan ekrānā, gan 

aizkadrā. Tīkla dalībnieki atbalsta starpnozaru iniciatīvas un apmainās ar zināšanām, 

resursiem un labas prakses piemēriem.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk 

Plašsaziņas līdzekļu satura orientēšana uz imigrantu grupām 

Plašsaziņas līdzekļu organizācijas savas programmas var vairāk pielāgot savas arvien 

daudzveidīgākās auditorijas vajadzībām. To var sasniegt, pilnvērtīgi izmantojot informācijas 

avotu daudzveidību un dodot imigrantu kopienām un reportāžu subjektiem iespējas 

izteikties, izstrādājot formātus attiecībā uz dažādu kopienu locekļiem un viņu ikdienas dzīvi 

un populārās programmās atspoguļojot daudzveidību kā normālu sabiedrības iezīmi.

Sestais kopīgais integrācijas pamatprincips uzsver, cik liela nozīme ir tam, lai imigranti 

varētu piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem tāpat kā valsts pilsoņi un bez diskriminācijas. 

Sabiedriskajām raidorganizācijām kā valsts fi nansētām struktūrām ir pienākums apmierināt 

to daudzveidīgās auditorijas, tostarp imigrantu un etnisko minoritāšu, vajadzības un 

veicināt sociālo kohēziju. 

*
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Imigranti jāiedrošina piedalīties programmās kā aktīvi dalībnieki, subjekti, iesaistītās personas, 

auditorijas pārstāvji un eksperti un veidot savas izrāžu un izklaides programmas. Lai nodrošinātu 

imigrantu patiesu atspoguļojumu seriālos un drāmās, jāizmanto aktieri un scenāristi no imigrantu 

vidus, ja sižetā ir iekļautas starpkultūru attiecības un imigrantu personāži. 

Izstrādājot stratēģijas, lēmumos par saturu un programmām starp citām mērķauditorijas 

grupām ņem vērā arī imigrantu vajadzības, vēlmes un atspoguļojumu.

EBU Eurovision Starpkultūru un daudzveidības grupa veicina televīzijas programmu apmaiņu 

starp kultūrām — tas ļauj dalībniekiem apmainīties ar īsām dokumentālām fi lmām, kurās 

atspoguļotas Eiropas sabiedrības dažādās kultūras un daudzveidīgums, un pielāgot tās 

savām apraides vajadzībām. 

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

Nīderlandes PSB NOS izmanto Monitoru, kas grafi ski attēlo televīzijas darbības rezultātus, veicot 

dažādu grupu (tostarp etnisko) atspoguļojuma kvantitatīvu analīzi, ko izmanto kā politikas 

veidošanas instrumentu. Tādējādi tiek gūtas atbildes uz šādiem jautājumiem: vai Nīderlandes 

televīzija rada reprezentatīvu priekšstatu par sociālo daudzveidību; vai ir atšķirība starp 

sabiedriskajiem un komerciālajiem kanāliem attiecībā uz vietējiem iedzīvotājiem / migrantiem 

veltītā raidlaika īpatsvaru; kāda ir saikne starp dažādu grupu un indivīdu televīzijas skatīšanās 

ieradumiem un personāžiem, kas redzami konkrētās televīzijas programmās.

Efektīva regulējuma nodrošināšana un veicināšana 

Kontroles institūcijas ir neatkarīgas apraides iestādes, žurnālistikas padomes, preses 

sūdzību struktūrvienības, ombudi, parlamenti un preses ministrijas. Plašsaziņas līdzekļu 

regulējumu var noteikt valdība (kā tas bieži ir attiecībā uz apraidi), vai arī to pašregulējumu 

pēc brīvprātības principa var veikt plašsaziņas līdzekļu nozare (kā tas bieži ir attiecībā 

uz drukātajiem plašsaziņas līdzekļiem). Plašsaziņas līdzekļus netieši regulē arī tiesību 

akti, kas liedz kurināt naidu, un tiesību akti, kas attiecas uz apmelojumiem un neslavas 

celšanu. Plašsaziņas līdzekļus regulē ne vien valsts līmenī, bet arī Eiropas un starptautiskā 

līmenī (Unesco, ES, Eiropas Padome, EDSO). Piemēram, ES Pamatlēmums par rasisma un 

ksenofobijas apkarošanu aizliedz apzinātu rīcību, kurā publiski kūda uz vardarbību vai naidu 

pret kādu personu grupu šādu personu rases, ādas krāsas, reliģiskās pārliecības, izcelsmes 

vai valstiskās vai etniskās piederības dēļ. Jaunajai Audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu 

pakalpojumu direktīvai jābūt transponētai valstu tiesību aktos līdz 2009. gada beigām. 

Tāpat kā tās “priekštece”, proti, Direktīva par televīziju bez robežām, tā raidorganizācijām 

paredz pienākumu vērsties pret jebkuru kūdīšanu uz naidu rases, dzimuma, reliģiskās 

pārliecības vai tautības dēļ. 

Valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī jau ir ieviesti noteikumi par diskriminācijas izskaušanu 

un daudzveidības veicināšanu, un plašsaziņas līdzekļi un integrācijas dalībnieki tos var 

izmantot efektīvāk.

*

*
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Vācijas Preses padomes un tās sūdzību komiteju galvenais uzdevums ir izskatīt atsevišķas 

sūdzības par publikācijām vai norisēm presē un pieņemt lēmumu par tām. Tā kā minētā 

padome ir saskaņā ar privāttiesībām institucionalizēta lielāko preses apvienību struktūra, 

tai ir pilnvaras kā brīvprātīgai pašregulējuma iestādei, kuras piešķirtas, pamatojoties uz tās 

kā tāda kvalifi cēta privātā kritiķa reputāciju, pie kura var vērsties jebkura privātpersona. 

Vēl nesen bija vairāki gadījumi, kad pamatnostādnes tika paplašinātas un atjauninātas, 

piemēram, saistībā ar diskriminācijas, vardarbības slavināšanas aizliegumu un pieļaujamību 

minēt cilvēku vārdus kriminālziņās. 

www.presserat.info 

Ja nav pietiekamas regulācijas, dalībvalstis var izmantot Unesco Konvenciju par kultūras 

daudzveidību (2005. gads) un Eiropas Padomes Deklarāciju par sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja misiju informācijas sabiedrībā (2006. gads), un tās Ministru komitejas ieteikumu 

dalībvalstīm par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un satura daudzveidību (2007. gads).

Pašregulējums kā tāds nenovērš nepatiesas un diskriminējošas runas par imigrantiem un 

imigrantu grupām. Lielā mērā tas tā ir šādu iemeslu dēļ:

sūdzības, pamatojoties uz rasi, etnisko piederību, valstspiederību, reliģisko pārliecību • 

un ticību, bieži vien var iesniegt tikai persona(-s), kas minēta(-s) konkrētajā gadījumā, 

nevis citas personas, kas izjutušas apvainojumu. Turklāt var nebūt aizliegts diskriminējoši 

izteikties par cilvēku grupām, piemēram, imigrantiem un patvēruma meklētājiem; 

sūdzībās, kas iesniegtas, pamatojoties uz neprecīzas informācijas sniegšanu, jāpierāda, • 

ka šāda neprecizitāte ir nozīmīga. Par to, visticamāk, tiks spriests saistībā ar nozīmīgumu 

gadījuma kontekstā, nevis nozīmīgumu attiecībā uz sūdzības iesniedzēju vai sociālo 

kohēziju; 

sodi par prakses kodeksa neievērošanu var nebūt bargi, piemēram, redaktoram var • 

būt vienīgi pienākums publicēt regulējošās iestādes kritiku, kas bieži vien tiek izteikta 

daudzus mēnešus vēlāk — pārāk vēlu, lai ietekmētu vai mazinātu nodarīto kaitējumu. 

Lai pārvarētu šos šķēršļus, nozares un organizāciju prakses kodeksos jāņem vērā iemesli, 

kuru dēļ tiek izkropļota informācija un sniegta nepareiza informācija par imigrācijas 

jautājumiem. 

Plašsaziņas līdzekļu organizācijas var vienoties par jauniem pašregulējuma instrumentiem, 

piemēram, rīcības vai ētikas kodeksiem un pamatnostādnēm par redaktoru politiku 

attiecībā uz iecietību.

*
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Ziņu satura aspekti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība, ir izklāstīti 2003. gada pārskatā 

attiecībā uz pētījumu par rasismu un kultūras daudzveidību Eiropas plašsaziņas līdzekļos. 

Tie ir šādi:

avota izmantošana. Paši imigranti reti kad ir avots, pat ja konkrētais stāsts viņus ietekmē • 

tieši; imigrantu viedoklim tiek piešķirta mazāka nozīme, tam tiek piedēvēta mazāka 

ticamība, un bieži vien to citē selektīvi saistībā ar negatīvām tēmām un/vai atspoguļo 

stereotipiski; plašsaziņas līdzekļi pilnībā neatspoguļo uzskatu daudzveidību, paļaujoties 

uz ierobežota pārstāvju skaita uzskatiem, un imigranti reti kad ir iekļauti ziņās kā galvenās 

personas ar imigrāciju nesaistītos plašsaziņas līdzekļos; 

kontekstuālas informācijas trūkums. Sniegtā pamatinformācija ir nepietiekama, un tāpēc • 

informācija par imigrantiem reti kad tiek sniegta kontekstā. Maz uzmanības tiek pievērsts 

imigrantu ikdienas dzīvei un apstākļiem vai to cēloņiem. Piemēram, plašsaziņas līdzekļi 

var stāstīt par patvēruma meklētājiem kā par cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus savas valsts, 

neminot, ka valdības politika liedz viņiem likumīgi strādāt; 

uzsvars uz negatīvo. Ziņas var izklāstīt sensacionāli un selektīvi, manipulējot ar • 

sabiedrības aizspriedumiem. Ziņas, kurās imigranti tiek uzsvērti bieži minēti saistībā 

ar noziegumiem, var nostiprināt uzskatu vai priekšstatu, ka noziedzība ir neizbēgami 

saistīta ar konkrētām imigrantu grupām. Pozitīvi stāsti, īpaši par migrantu ekonomisko 

ieguldījumu sabiedrībā,  mēdz būt dzirdami un lasāmi daudz retāk; 

attiecības starp plašsaziņas līdzekļiem un politiku. Politiskajām programmām ir spēcīga • 

ietekme uz imigrantu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos. Ekstrēmisti imigrāciju var 

raksturot kā draudu pašreizējam dzīves modelim — kultūras normām un vērtībām, 

nacionālajai identitātei, dzīves līmenim, labklājības līmenim un darba iespējām.

Turklāt rīcības kodeksos vajadzētu censties izvairīties no nekorektas (un musinošas) 

terminoloģijas, piemēram, termina “nelikumīgi patvēruma meklētāji”, lietošanas.’

Redaktori var aicināt žurnālistus veicināt izpratni par starpkultūru attiecībām, negatīvas 

ziņas atspoguļojot līdzsvaroti un kritiski. Šāda veida ziņošanā nav pieļaujama musinoša 

valoda un stereotipi. Kontekstuālas informācijas sniegšana nodrošina to, ka stāsti ir balstīti 

uz faktiem, nevis pieņēmumiem. Žurnālisti var arī atspēkot pieņēmumus par imigrantiem, 

intervējot imigrantus ar imigrāciju nesaistītos ziņu sižetos vai paplašinot imigrācijas 

tematiku, veidojot jaunas rubrikas, piemēram, par imigrantu kopienas ēšanas paradumiem, 

sportu, kultūru, mūziku, kino, virtuvi un modi.
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Lai nodrošinātu atbilstību un precizitāti, var izstrādāt arī pamatnostādnes sadarbībā ar 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām un kopienu vadītājiem. Šādās pamatnostādnēs var 

iekļaut informāciju par:

korektas un atbilstošas terminoloģijas lietošanu ziņās, kas attiecas uz imigrantiem;• 

imigrantu pārstāvētās valsts, reģiona vai kopienas etnisko sastāvu un šādu imigrantu • 

kopienu kultūras un reliģisko praksi;

imigrantu kopienu un etnisko plašsaziņas līdzekļu kontaktpersonām.• 

Plašsaziņas līdzekļu organizācijas var nodrošināt to, ka sods par rīcības kodeksa pārkāpšanu 

tiek piemērots pēc iespējas drīzāk, piemēram, nekavējoties nosakot korektīvus pasākumus 

vai ieceļot “lasītāju redaktorus”, kas bieži darbojas kā starpnieki, lai izvairītos no lietas 

ierosināšanas tiesā. 

Sūdzību padomēm un plašsaziņas līdzekļu ombudiem var būt konstruktīva nozīme nozares 

pašregulējumā, nostiprinot ētikas standartus un atbalstot integrāciju ar šādu pasākumu 

starpniecību:

plašsaziņas līdzekļu darbības uzraudzība attiecībā uz imigrācijas jautājumiem;• 

pašregulējuma pārredzamības palielināšana sabiedrībā;• 

bezmaksas un pārredzamas sūdzību iesniegšanas procedūras;• 

nodrošinot uzticamu un ātru lēmumu pieņemšanu un izpildi;• 

vairojot žurnālistu un redaktoru zināšanas par esošajiem kodeksiem un ētikas standartiem.• 

Darbību var uzraudzīt ar neatkarīgu novērošanas centru, ietekmīgu preses padomju un citu 

integrācijā ieinteresēto personu starpniecību. 

Pašregulējumu var novērtēt, ieviešot efektīvas ar plašsaziņas līdzekļiem saistītu sūdzību 

iesniegšanas procedūras un novērošanu, ko veic vairākas uzticamas ieinteresētās personas.

Portugāles Augstā imigrācijas un starpkultūru dialoga komisija (ACIDI) uzrauga, kā imigranti 

un imigrācija tiek atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos. Tā pārrunā savus secinājumus ar 

plašsaziņas līdzekļiem, lai tos informētu par atšķirību starp ziņām un realitāti, un izdod 

publiskus paziņojumus ar ofi ciāliem datiem, lai atspēkotu stereotipiskus ziņu sižetus. 

www.acidi.gov.pt 

Latvijas ideju laboratorijas Providus gada uzraudzības ziņojumā “Izaicinājums pilsoniskajai 

līdzdalībai” (Shrinking citizenship) tiek veikta tekstuāla analīze par drukāto plašsaziņas līdzek -

ļu attieksmi pret jauniem imigrantiem, bēgļiem, jauniem pilsoņiem un citām etniskajām vai 

minoritāšu grupām, nolūkā koncentrēt ieinteresēto personu atbalstu minoritātēm un NVO 

dalībai sabiedriskās politikas debatēs.

www2.providus.lv/public/27124.html 

*
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 Secinājumi

1. Nesteidzīga plašsaziņas līdzekļu vides — galveno dalībnieku, tiesiskā regulējuma, 

lietotāju un darba tirgus — apzināšana palīdz integrācijas dalībniekiem saprast, 

kāpēc, kā un kuras plašsaziņas līdzekļu organizācijas ir ieinteresētas sadarboties, lai 

nodrošinātu imigrantu precīzāku un līdzsvarotāku atspoguļojumu un etniskajā ziņā 

daudzveidīgāku darbaspēku.

2. Integrācijas dalībnieki var radīt lielāku ietekmi savā vietējā plašsaziņas līdzekļu vidē, 

stratēģiskajā plānošanā iekļaujot sabiedriskās attiecības un pielāgojot savu pieeju, 

lai tā atbilstu plašsaziņas līdzekļu organizāciju vispārējiem uzdevumiem un kvalitātes 

standartiem.

3. Integrācijas dalībniekiem jāizvērtē sava vietējā vide un iepriekšējā pieredze, lai rastu 

idejas par to, kā formulēt un strukturēt savu vēstījumu konkrētai mērķauditorijai.

4. Stratēģiskas apvienības starp pilsonisko sabiedrību, valdību, pētniecības institūtiem 

un plašsaziņas līdzekļu profesionāļu organizācijām var palīdzēt gūt ietekmi tik plašā 

un daudzveidīgā jomā kā plašsaziņas līdzekļi. 

5.  Materiālu, apmācību un diskusiju platformu nodrošināšana saistībā ar starpkultūru 

lietpratības jautājumiem ir ļoti praktisks veids, kā tieši sadarboties ar plašsaziņas 

līdzekļu profesionāļiem viņu studiju laikā un visā viņu profesionālās izaugsmes gaitā. 

Pirmais pasākums ir nodrošināt plašsaziņas līdzekļu jomas mācībspēku un adminis-

tratoru atsaucību. 

6.  Labu plašsaziņas līdzekļu praksi plašsaziņas līdzekļu organizācijas, valdība un 

pilsoniskā sabiedrība var veicināt, piešķirot balvas par izcilību. 

7.  Atgriezenisko saiti no plašsaziņas līdzekļos nepietiekami pārstāvētajām grupām 

var izmantot, lai izstrādātu specializētas darbā pieņemšanas stratēģijas, padarot 

žurnālistiku par pievilcīgāku karjeras iespēju gados jauniem imigrantiem. 

8.  Darbaudzināšanas un attīstības iespējas gan jaunajiem, gan esošajiem profesionāļiem 

no imigrantu vidus ir efektīvs instruments plašsaziņas līdzekļu organizācijas 

daudzveidības politikas veicināšanai attiecībā uz darbinieku pieņemšanu darbā, 

paaugstināšanu amatā un paturēšanu.

9.  Valsts iestādēm un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ir galvenā nozīme 

nodarbinātības iespēju veicināšanā un bieži neizmantota resursa, proti, ārvalstīs 

apmācītu plašsaziņas līdzekļu profesionāļu un jo īpaši izraidīto žurnālistu, prasmju un 

kvalifi kācijas atzīšanā.

10.  Lai daudzveidības stratēģijas būtu sekmīgas, plašsaziņas līdzekļu organizācijām ir 

jāizstrādā īstenošanas mehānismi un jāuzrauga efektivitāte.
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11.  Izstrādājot daudzveidības stratēģijas, lēmumos par saturu un programmām starp 

citām mērķauditorijas grupām ņem vērā arī imigrantu vajadzības, vēlmes un 

atspoguļojumu.

12.  Valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī jau ir ieviesti noteikumi par diskriminācijas 

izskaušanu un daudzveidības veicināšanu, un plašsaziņas līdzekļi un integrācijas 

dalībnieki tos var izmantot efektīvāk.

13.  Plašsaziņas līdzekļu organizācijas var vienoties par jauniem pašregulējuma 

instrumentiem, piemēram, rīcības vai ētikas kodeksiem un pamatnostādnēm par 

redaktoru politiku attiecībā uz iecietību.

14.  Pašregulējumu var novērtēt, ieviešot efektīvas ar plašsaziņas līdzekļiem saistītu sūdzību 

iesniegšanas procedūras un novērošanu, ko veic vairākas uzticamas ieinteresētās 

personas.



48 Integrācijas rokasgrāmata



49Integrācijas rokasgrāmata

3. nodaļa

 Izpratnes veidošana un iespēju radīšana 

migrantiem
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Izpratnes veidošana palielina cilvēku zināšanas un iejūtību attiecībā uz integrāciju. 

Tā ļauj attiecīgajām grupām veidot informētākus uzskatus par daudzveidību 

un palīdz pilnvērtīgi iesaistīties integrācijas procesā. Iespēju radīšana palielina 

imigrantu resursus un spējas, ļaujot viņiem izdarīt apzinātāku izvēli un rīkoties, lai 

īstenotu integrāciju. 

Izpratnes veidošanas un iespēju radīšanas jēdzieni apvieno 1., 6., 7. un 9. kopīgo 

pamatprincipu, nostiprinot uzskatu, ka integrācija ir imigrantu un vietējās sabiedrības 

savstarpējas pielāgošanās divvirzienu process. Abas minētās grupas var apvienoties un 

darboties kā rezidenti, īstenojot biežu savstarpējo mijiedarbību, kā brīvprātīgie, iesaistoties 

sabiedrības vairākuma iestāžu darbā un organizāciju partnerattiecībās, un kā vietējie 

pilsoņi, piedaloties integrācijas politikas veidošanā. 

Šī nodaļa ir iedalīta divās daļās, kurās ir izskaidrots, kā integrācijas speciālisti šīs pieejas un 

savus mērķus var pārvērst dažādos kvalitātes projektu vadības pasākumos.

Dinamika starp izpratnes veidošanu un migrantu izpausmes iespēju 
radīšanu 

Pirmā daļa ir pakāpeniska pieeja izpratnes veidošanai. Šie pasākumi, kas bieži izpaužas kā 

informācijas kampaņas un pasākumi, nodrošina konkrētai mērķa grupai (plašai sabiedrībai, 

politikas veidotājiem, imigrantiem utt.) informāciju par faktiem un pieredzi, kas gūta saistībā 

ar konkrētu integrācijas jautājumu. Mērķa grupas zināšanu un iejūtības palielināšana ļauj tai 

veidot informētākus uzskatus par daudzveidību un aktīvāk piedalīties integrācijas procesā, 

tādējādi ietekmējot visu pilsoņu savstarpējo pielāgošanos.

Otrā daļa attiecas uz iespēju radīšanu. Šie pasākumi, kas bieži izpaužas kā apmācība, 

partnerattiecības un darbā iekārtošana, nodrošina atsevišķiem imigrantiem un imigrantu 

apvienību pārstāvjiem iespējas skaidri formulēt savas vajadzības un rīkoties, lai tās 

apmierinātu. Imigrantu iespēju un resursu palielināšana ļauj viņiem izdarīt savu izvēli 

attiecībā uz savu integrācijas stāvokli un rīkoties, lai to uzlabotu, tādējādi nodrošinot lielākas 

iespējas iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un pārstāvēt tajā sevi.

Izpratnes veidošana un iespēju radīšana ir atšķirīgi, tomēr savstarpēji pastiprinoši pasākumi, 

kuru mērķis ir vērsties pret diskrimināciju un sociālo atstumšanu. Izpratnes veidošanas 

pasākumi, kuru pamatā ir stāsti par atsevišķiem migrantiem un migrantu apvienību zināšanas 

un pieredze, rada imigrantiem iespējas, vispirms palielinot viņu izredzes izteikties publiski, 

tad paplašinot viņu darbības jomu un pēc tam radot iespējas sadarboties ar organizācijām. 

Tāpat arī izpausmes iespēju radīšanas pasākumi uzlabo vispārējo priekšstatu par 

migrantiem un veicina integrācijas iekļaušanu sabiedriskajās darba programmās. Imigranti 

ar lielākām iespējām un resursiem ir lieliski izpratnes veidotāji, kas var veicināt informētāku 

un līdzsvarotāku sabiedrības priekšstatu veidošanos par migrāciju un integrāciju.
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 3.1. Izpratnes veidošana — informētāku sabiedrības 
uzskatu veidošana un tās rosināšana uz rīcību

Pārpratumi sabiedrībā saistībā ar migrantu attieksmi, raksturīgajām iezīmēm un viņu 

klātbūtni mītnes valstī (migrācijas plūsma, strādājošo migrantu skaits darba tirgū utt.) 

rada apstākļus, kas veicina etnocentrismu un diskrimināciju starp iedzīvotājiem, imigrantu 

segregāciju un sociālo atstumtību, kā arī bezdarbību vai atkāpšanās metožu izmantošanu 

politikā. Piemēram, precīzas informācijas un zināšanu trūkums vietējā sabiedrībā tika 

identifi cēts kā vislielākā problēma saistībā ar daudzveidību darbavietās un diskriminācijas

novēršanas jomā, spriežot pēc atbildēm, ko sniedza gandrīz 800 Eiropas uzņēmumu, 

atbildot uz Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta 2005. 

gada aptauju par tēmu “Uzņēmējdarbības prakse daudzveidībai”. Lielākā daļa no tiem 

uzskatīja, ka pašreizējās izpratnes veidošanas darbības šajā jomā ir nepietiekamas, un 

atzina, ka vēlētos saņemt vairāk informācijas gan no darba devēju organizācijām, gan 

valstu valdībām.

Izpratnes veidošanas kampaņas un pasākumi ļauj visiem pilsoņiem uzzināt faktus par 

migrāciju un integrāciju un uzzināt, kā viņi var iesaistīties integrācijas procesā. Tās arī rada 

iespēju nodrošināt migrantu un vietējo pilsoņu biežu mijiedarbību, tādējādi attīstot visu 

iedzīvotāju starpkultūru lietpratību. 

Eiropas Komisijas Eiropas politikas padomdevēju biroja sagatavotajā ziņojumā “Migrācija 

un sabiedrības uztvere” sekmīgi izpratnes veidošanas pasākumi ir raksturoti kā specializēti 

un mērķtiecīgi, kuros ņemti vērā konkrēti sociālie faktori, vēsturiskā realitāte un vietējā, 

reģionālā un nacionālā identitāte. Pasākumus var apvienot arī ar efektīvāku datu apkopošanu 

un padziļinātiem sociālās pētniecības projektiem. Sekmīgas izpratnes veidošanas rezultāts 

ir labāka sabiedrības izpratne par integrācijas procesu un lielākas iespējas sabiedrībai sniegt 

ieguldījumu šajā procesā. 

Uz pierādījumiem balstīta pieeja attiecībā uz mainīgajiem priekšstatiem

Salīdzināma informācija par imigrantu grupām un lielāko sabiedrības daļu var atklāt 

dažādus trūkumus informācijā par integrācijas jautājumiem. Arī apsekojumos un viedokļu 

apkopošanas pasākumos var gūt priekšstatu par valsts prakses ietekmi uz sabiedrības 

uzskatu veidošanos (un pretēji). Horizontālie apsekojumi un aptaujas var palīdzēt politikas 

veidotājiem un pētniekiem novērtēt to stratēģiju ietekmi, kuru mērķis ir veidot sabiedrības 

izpratni un uzlabot sabiedrības uztveri. 

Ja izpratnes veidošanas pasākumu mērķis ir pārpratumu novēršana, tad šādi pārpratumi ir 

jāidentifi cē, jānovērtē un jāanalizē, izmantojot dažādus informācijas vākšanas instrumentus. 

Tie, kas veic sabiedriskās domas aptaujas, nedrīkst baidīties uzdot apsekojuma jautājumu, 

baidoties no iespējamās atbildes. Apsekojumus var vēlāk izmantot, lai atspēkotu reālas 

bailes, pārpratumus un aizspriedumus sabiedrības uzskatos. 

*
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Projektu izstrādātāju rīcībā ir vairākas apsekojumu metodes. Viens no līdzekļiem, ko var 

izmantot, lai katras valsts pieredzi izvērstu plašākā kontekstā, ir kvantitatīvi Eiropas mēroga 

apsekojumi. Eirobarometrs, Eurostat, Eiropas Darbaspēka apsekojums un Eiropas Sociālais 

apsekojums nodrošina salīdzināmus datus attiecībā uz imigrāciju un integrāciju Eiropas 

līmenī. Kvantitatīvus reprezentatīvus apsekojumus dalībvalstu līmenī var efektīvi pielāgot, 

lai tie būtu vērsti uz konkrētu demogrāfi jas aspektu kopumu un jautājumiem, kas ļauj 

politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām pieņemt informētus lēmumus dažādos 

pārvaldības līmeņos. Kā sākumpunktu izpratnes veidošanai un interešu aizstāvībai var 

izmantot arī kvalitatīvus līdzekļus. 

EU-MIDIS ir pirmais ES mēroga apsekojums par imigrantu un etnisko minoritāšu grupu 

pieredzi attiecībā uz diskrimināciju un viktimizāciju ikdienas dzīvē. Veicot šo apsekojumu, 

kura pasūtītājs ir ES Pamattiesību aģentūra, tiek jautāts, vai pret atsevišķām imigrantu un 

etnisko minoritāšu grupām ir bijusi vērsta diskriminācija un rasistiska vardarbība, kāpēc 

tās ir vai nav ziņojušas par šādiem noziegumiem un vai tās zina, kurām organizācijām un 

amatpersonām ir uzdevums tām palīdzēt, un vai šīs grupas uzticas tām. EU-MIDIS laikā tika 

veiktas tiešas intervijas ar 23 500 personām no atlasītām imigrantu un etnisko minoritāšu 

grupām visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Rezultātu salīdzināšanai tika intervēti arī 

5000 personu, kas pārstāv lielāko sabiedrības daļu.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm  

Dānijas analīzes birojs Catinét Research veic regulāras intervijas ar apmēram 1000 imigrantiem 

un viņu pēcnācējiem, lai novērtētu viņu pieredzi attiecībā uz diskrimināciju, viņu subjektīvās 

izjūtas par integrāciju un domas par politikas priekšlikumiem un sabiedrības diskusijām. Tas 

uzskata, ka imigrantu aptaujāšana ir kļuvusi par vienu no tā darbības pamatvirzieniem, jo viņu 

uzskati un pieredze ir svarīga, bet integrācijas debatēs iesaistītajiem bieži vien nezināma.

www.catinet.dk/ 

Apsekojumus saistībā ar integrāciju regulāri veic galvenajās imigrantu grupās tādās valstīs 

kā Nīderlandē un Portugālē. Plašāka informācija par pieejamiem apsekojumiem ir atrodama 

tīmekļa vietnē 

www.prominstat.eu 

Uz pierādījumiem balstīta pieeja var uzlabot vienu izpratnes veidošanas kampaņu jomas 

aspektu, kurā uzlabojumi ir īpaši vajadzīgi, proti, novērtēšanā. Pamatdatu vākšana un 

atjaunināšana dod iespēju projektos identifi cēt mērķa grupu uzskatu un darbības izmaiņas 

īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Tajos var identifi cēt jebkādu cēloņsakarību starp 

integrācijas ziņām, to atspoguļojumu dažādos plašsaziņas līdzekļos un jebkādām no tā 

izrietošām uztveres izmaiņām. Šo informāciju izmanto, lai pastāvīgi pielāgotu kampaņas 

uzdevumus, valodu, vēstījumus un mērķa grupu.
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Pirms 2007. gada, kas tika pasludināts par Eiropas vienlīdzīgu iespēju gadu visiem, kā arī 

pēc tam tika organizēti īpaši Eirobarometri par tēmu “Diskriminācija ES”. Īpašā 263. un 296. 

Eirobarometra salīdzinošā analīze ir ļāvusi Eiropas politikas veidotājiem novērot uztveres 

un uzskatu izmaiņas gadā, kurā notika 430 valstiska mēroga pasākumi un 600 izpratnes 

veidošanas pasākumi attiecībā uz diskrimināciju. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf  

Kopš 2002. gada Skotijas izpildvaras ilgtermiņa kampaņas “Viena Skotija, daudzas kultūras” 

(One Scotland, Many Cultures) mērķis ir radīt izpratni par rasistiskas attieksmes negatīvo 

ietekmi un pozitīvo ieguldījumu, ko cilvēki no dažādām kultūrām sniedz Skotijas sabiedrībā. 

Regulāri tiek veikti pētniecības projekti, lai identifi cētu rasistisku attieksmi un pieredzi saistībā 

ar rasismu un novērtētu kampaņas ietekmi un efektivitāti attiecībā uz tās mērķauditoriju. Šie 

novērtējumi ļauj laika gaitā salīdzināt spontāni un ātri radītu izpratni, vēstījuma palikšanu 

atmiņā un attieksmes izmaiņas. Publiski pieejamos ikgadējos novērtējumos kampaņa tiek 

novērtēta attiecībā pret budžetu, to, cik daudz par šo imigrācijas tēmu ziņo plašsaziņas 

līdzekļi, pārredzamību un ietekmi uz izpratnes līmeņiem.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

Spānijā regulāri veic apsekojumus ar mērķi noskaidrot galvenās tendences sabiedrības 

uzskatos par imigrāciju un novērtēt ksenofobisku un rasistisku tendenču attīstību. Saistībā 

ar pirmo minēto mērķi jāmin valsts apsekojums, kuru veicis Valsts statistikas institūts un 

kura nosaukums ir “Valstisks pētījums par imigrāciju”; attiecībā uz otru mērķi visjaunākais 

pieejamais dokuments ir apsekojums par rasisma un ksenofobijas attīstību Spānijā 2008. gadā. 

Specializētākos viedokļu apsekojumos tiek novērtēta situācija, kādā atrodas “musulmaņu 

izcelsmes migrantu kopiena Spānijā”, un Spānijas jauniešu viedoklis par migrāciju. 

www.oberaxe.es 

Īstenojot projektus, kas vērsti uz mazām grupām un atsevišķām personām, ir jāsaprot, ka 

tie diezin vai mainīs vispārējo attieksmi. Sasniegto ietekmi var novērtēt, veicot padziļinātas 

intervijas un apsekojumus attiecībā uz ieinteresētajām personām īstermiņā un novērojot 

izmaiņas darba programmās un partnerattiecībās vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Uz pierādījumiem balstīta pieeja izpratnes veidošanai sākas ar mērķtiecīgu apzināšanas 

posmu, kad apsekojumos un aptaujās tiek iegūta ticama pamatinformācija par migrantu un 

plašas sabiedrības uztveri, ko var regulāri novērtēt.

Pēc apzināšanas posma jābūt atšķirīgam analīzes posmam, lai izvērtētu savstarpēji 

papildinošus, tomēr pretrunīgus rezultātus (piemēram, atšķirības migrantu un sabiedrības 

uztverē), iekļautu rezultātus valstiskās debatēs, identifi cētu mērķa grupas un izvēlētos 

visatbilstošākos pasākumus. Apsekojumi un aptaujas vien nevar liecināt par sabiedrības 

uzskatiem. 

Pētniecība atbilstošajā pārvaldības līmenī palīdz saprast, kādi faktori ietekmē atsevišķas 

personas vai grupas attieksmi pret migrantiem un viņu integrāciju. 

*
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Ziņojumā “Sabiedrības vairuma attieksme pret migrantiem un minoritātēm”, ko 2005. gadā 

sagatavoja ES Pamattiesību aģentūras priekštecis, ir sniegts pārskats par sabiedrības uzskatu 

tendencēm attiecībā uz imigrāciju un minoritātēm un faktoriem, kas palīdz tās izskaidrot. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Ir daudz neizskaidrotu faktoru saistībā ar iemesliem, kuru dēļ cilvēki domā par imigrāciju 

tā, kā viņi domā, un uztver to tā, kā viņi to uztver. Tomēr integrācijas speciālisti tik un tā 

var izmantot apzināšanas procesā gūtos rezultātus, lai identifi cētu galvenos faktorus un 

noteiktu atbilstošo mērķa grupu saviem izpratnes veidošanas pasākumiem. Piemēram, 

vairākos pētījumos tiek secināts, ka vispozitīvākā un iecietīgākā attieksme ir saistīta ar:

jauniešiem;• 

augstāku sociālekonomisko stāvokli;• 

augstāku izglītības līmeni;• 

labi apmaksātiem darbiniekiem;• 

lielāku saskarsmi ar imigrantiem.• 

Ietekme ir arī sociālajiem, ģeogrāfi skajiem un vēsturiskajiem faktoriem, ciktāl runa ir 

par ievērojamām atšķirībām dažādu dalībvalstu sabiedrības uzskatos par imigrantiem. 

Sagatavošanās apsekojumi ne vien veic apzināšanas un analīzes funkciju, bet tiem ir arī 

nozīme izpratnes veidošanā un saziņā. Piemēram, analīze par 263. īpašo Eirobarometru 

“Diskriminācija ES” liecina, ka visbiežāk valstīs, kurās ir stingri tiesību akti diskriminācijas 

novēršanas jomā, iedzīvotāji ir informēti par savām kā iespējamo upuru tiesībām un uzskata, 

ka diskriminācija ir plaši izplatīta. 

Pareizajā laikā veikti sabiedrības uzskatu apsekojumi var pievērst sabiedrības un plašsaziņas 

līdzekļu uzmanību galvenajiem jautājumiem un dot ievirzi debatēm par plānotajām 

iniciatīvām. Tādējādi piemērota laika izvēlei, lai šos pētījumus darītu zināmus sabiedrībai, 

ir izšķiroša nozīme izpratnes veidošanas projektos un politikas veidošanas procesā. 

Sabiedrības izpratnes veidošana par integrācijas jautājumiem nozīmē arī to, ka tiek vairotas 

sabiedrības cerības sagaidīt politiskus atbildes pasākumus. 

Apsekojumu rezultātu analīze ļauj noskaidrot uztveri ietekmējošos faktorus, tādējādi 

palīdzot noteikt atbilstošo mērķa grupu. Šos rezultātus var arī izmantot, lai pievērstu 

plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības uzmanību izpratnes veidošanas kampaņas atklāšanai.

*
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Sabiedrības izteiksmes veida ietekme 

Sabiedrības izteiksmes veids un saturs var labvēlīgi vai nelabvēlīgi ietekmēt to, kā veidosies 

sabiedrības viedoklis par migrantiem un viņu integrāciju. Politiskajās un plašsaziņas līdzekļu 

debatēs nepamatoti daudz uzmanības var tikt pievērsts mazāk aktuāliem integrācijas 

jautājumiem, un dažkārt tajās var tikt radīta nepamatota saikne starp imigrāciju un citiem 

sociāliem jautājumiem. Piemēram, imigranti bieži tiek saistīti ar nedrošības sajūtu, ko rada 

sabiedrības bažas par konkurenci nodarbinātības un mājokļu jomā, pieaugošās prasības 

attiecībā uz labklājību un vispārēja baiļošanās par valsts drošību. 

Nevajadzētu aizmirst, ka sabiedrības uztveri par imigrantiem netieši uzlabo politikas 

pasākumi, kuru rezultāts ir pārvaldīta migrācija, labāka ārējo robežu kontrole, uzticami 

patvēruma režīmi, pret diskrimināciju vērsti pasākumi un efektīva integrācija. Noderīgu 

informācijas bāzi publiskajām debatēm un politikas veidošanai nodrošina arī labāki 

salīdzināmi statistikas dati par migrāciju un integrāciju. Šajā ziņā izpratnes veidošanas 

pasākumiem var būt svarīga nozīme politiskās atgriezeniskās saiknes radīšanā, palielinot 

atbalstu dažādiem migrācijas un integrācijas politikas uzlabojumiem. 

Valdības integrācijas politikas un vēstījumu saskaņotībai var būt būtiska ietekme uz 

izpratnes veidošanas ticamību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz valsts organizētām vai 

fi nansētām kampaņām. 

Vietējais līmenis var būt piemērotāks partnerattiecību izveidei un iegūt plašāku atsaucību 

izpratnes veidošanā par konkrētiem notikumiem, kas norisinās pilsētās un apkaimē. 

Informācijas kampaņa, ko īstenoja Sadzīvošanas un sadarbības veicināšanas partnerība 

Lincā, Austrijā, veiksmīgi vairoja izvēlēto darba devēju, jo īpaši MVU, un vietējo politikas 

veidotāju interesi par to ieguvumu izpēti, kurus nodrošina pārrobežu darba tirgus un 

pārdevējiem un darbiniekiem no migrantu vidus paredzētu starpkultūru apmācības 

programmu izveide.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Pašvaldību vēlēšanu laikā Grācā, Austrijā, 2008. gada janvārī, diskriminācijas novēršanas 

eksperti izveidoja vēlēšanu uzraudzības sistēmu, kuras mērķi bija radīt izpratni par 

diskrimināciju un uzlabot iesaistīto personu galveno vēstījumu kvalitāti. Izmantojot 

“luksofora sistēmu” (sarkans/dzeltens/zaļš), tika novērtēti 650 teksti, kas vēlāk tika prezentēti 

četrās preses konferencēs un nobeiguma sabiedriskajā apspriešanā. Uzraudzību labvēlīgi 

uztvēra lielākā daļa partiju, un to var viegli pielāgot citām pilsētām un reģioniem.

http://wahlkampfbarometer-graz.at 

Tieši tāpat tādi integrācijas dalībnieki kā skolotāji, policisti un ārsti, kuri parasti ir tie, kas 

redzami runājot par integrāciju, var būt autoritatīvāki izpratnes veidošanā par viņus pašus 

interesējošiem specifi skiem jautājumiem.
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Veselības nozarē regulāri notiek sabiedriskās asins donoru kampaņas. Jau desmit gadus 

Brīvprātīgā asins donoru apvienība Itālijā (AVIS) organizē mērķtiecīgas kampaņas, lai veicinātu 

imigrantu līdzdalību asins ziedošanā, tādējādi palielinot pozitīvu imigrantu ieguldījuma 

novērtējumu sabiedrībā un starpkultūru dialoga veidošanas iespējas. Šī pieredze tika 

izmantota, lai izveidotu Asins ziedošanas kultūras novērošanas centru, kas ir parakstījis 

sadarbības protokolus ar citām medicīnas organizācijām imigrantu izcelsmes valstīs.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

Cieša sadarbība ar institūcijām, kas iesaistītas reālajā dzīvē, būtiski palīdz nodrošināt 

sabiedrības uzmanību izpratnes veidošanas pasākumiem. Pretējā gadījumā kampaņas, 

kam nav vietēja konteksta, var tikt uztvertas kā pārāk lejupvērstas un tādas, kas balstās 

uz galvenajiem politiskajiem “modes vārdiem”. Šie partneri var arī informēt kampaņas 

veidotājus par izmaiņām, ko tie novērojuši attiecībā uz vietējās sabiedrības uztveri. Tādējādi 

viņi var nodrošināt agrīnās brīdināšanas sistēmu šādu izmaiņu identifi cēšanai un atbildes 

pasākumu veikšanai.

Ja politika nav pietiekami saskaņota vai ja ir vairāki neskaidri un pretrunīgi vēstījumi, 

sabiedrības izpratnes veidošanu var izmantot arī politisko darba programmu veicināšanai. 

Tā kā valsts politikai un vēstījumiem ir ievērojama ietekme uz kampaņas uzticamību un 

efektivitāti, politikas un uzskatu veidotāji var būt viena no kampaņas galvenajām mērķa 

grupām.

Slovākijas Republikā tika īstenots projekts “Cilvēki kā mēs”, lai vairotu zināšanas un iejūtību 

sabiedrībā, kā arī starp profesionāļiem, kas īsteno migrācijas politiku. Cilvēkiem jaunās 

galamērķa valstīs, kurās imigrantu skaits ir neliels, ir jādzird stāsti par imigrantiem un viņu 

reālo ieguldījumu ikdienas dzīvē. Kampaņa tika popularizēta televīzijā un sanāksmēs ar 

skolu, iestāžu un muitas darbinieku pārstāvjiem. 

www.ludiaakomy.sk 

Pamatojoties uz jauniem datiem, kas savākti par jauniebraucējiem Augšreinas departamentā 

Elzasā, Reģionālais Integrācijas un pilsētpolitikas novērošanas centrs (ORIV) organizēja 

tikšanos ar 160 vietējām amatpersonām un ieinteresētajām personām, lai veicinātu izpratni 

un apspriestu ieteikumus par katrai pilsētai raksturīgiem jauniebraucēju uzņemšanas 

veidiem un apstākļiem.

www.oriv-alsace.org 

Viens no faktoriem, kas Austrijas Integrācijas fondu motivēja publicēt savu otro ikgadējo 

Statistikas rokasgrāmatu par migrāciju un integrāciju, ir uz faktiem balstītas informācijas 

sniegšana un atsevišķu emociju izslēgšana no integrācijas politikas debatēm. Rokasgrāmatu 

nodrukāja 10 000 eksemplāros un nosūtīja galvenajiem komunikāciju dalībniekiem visā 

Austrijā, piemēram, žurnālistiem, politiķiem un pilsētu mēriem. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009 

*
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Pareizās mērķa grupas noteikšana, informētu uzskatu veidošana

Visiem dalībniekiem, kuri cer informēt plašu sabiedrību un uzlabot sabiedrības uzskatus, 

ir jāapzinās, ka šī izpratnes veidošanas kampaņa būs ilgtermiņa uzdevums. Laika gaitā būs 

jāīsteno daudzas un dažādas stratēģijas un pasākumi — plašsaziņas līdzekļu kampaņas, 

notikumi, īstenošanas projekti, politikas izmaiņas utt.

Tie, kuru rīcībā ir mazāk līdzekļu, iespējams, apsver iespēju pievērsties konkrētām mērķa 

grupām, jo īpaši lēmumu pieņēmējiem vai uzskatu veidotājiem. Darba devēji, namīpašnieki, 

bankas, valsts amatpersonas un dažādi pakalpojumu sniedzēji var nepārzināt dažādu 

imigrantu kategoriju, piemēram, bēgļu, statusu un tiesības un līdz ar to var vilcināties 

nodrošināt vajadzīgo atbalstu informācijas trūkuma dēļ.

Atbilstošas mērķa grupas noteikšana (t. i., plašas sabiedrības, imigrantu vai atsevišķu 

ieinteresēto personu vai sabiedrības grupu uzskatu mainīšana) ir izšķirošs kampaņas 

panākumu faktors.

Berlīnes Federālās zemes 2006. gada informācijas kampaņā “Berlīnei tu esi vajadzīgs!” tika 

vienlaicīgi pievērsta uzmanība zemajam nodarbinātības līmenim jauniešu imigrantu vidū 

un noraidošajai attieksmei pret visu jauno valsts sektorā. Tāpēc kā kampaņas veiksmes 

rādītājs ir noteikts migrantu izcelsmes stažieru īpatsvars valsts sektorā nodarbināto vidū. 

Laikā no 2006. līdz 2008. gadam šis rādītājs palielinājās no 8 % līdz 14,5 %. Novērtēšanas 

apsekojumos tika novērota mērķa grupu — imigrantu jauniešu — intereses palielināšanās 

un lielāka labvēlība pret starpkulturālismu sabiedrības diskusijās un starp valsts sektora 

darbiniekiem.

www.berlin-braucht-dich.de  

“OXLO — Oslo Extra Large” ir ilgtermiņa kampaņa, ko uzsāka pilsētas mēra birojs 2001. gadā, 

reaģējot uz rasistisku slepkavību. Tās mērķi — radīt izpratni un padarīt valsts dienestus 

iekļaujošākus — tika vērsti galvenokārt uz skolām, dienas aprūpes centriem un veselības 

klīnikām. Līdz 2005. gadam to darbinieku skaits, kuriem ir dažāda izcelsme, bija palielinājies 

gandrīz līdz 30 %. 

www.oslo.kommune.no 

Grieķijas Migrācijas politikas institūts ir veicis pasākumus, kas vērsti uz skolēniem saistībā 

ar projektu “Otrādi”, kā arī uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Visgrieķijas 

Atlētisko sieviešu apvienību.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

*
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Mērķu apzināšanās, pareizo līdzekļu izvēle 

Dažādās stratēģijās māksla un kultūra ir īpaši uzsvērtas kā noderīgs līdzeklis, lai veicinātu 

mērķa grupas spēju izdarīt apzinātu izvēli un rīkoties saistībā ar izpratnes veidošanu. Ļaujot 

izteikties nesadzirdētajiem un atklājot iepriekš nepieredzētus priekšstatus, māksla var radīt 

apstākļus diskusijām par vairākām identitātēm un atšķirību pārrunāšanai. 

Reālajai dzīvei atbilstošs priekšstats par imigrantiem un dažādām 
kopienām

Atšķirība starp imigrācijas uztveri un realitāti ir ievērojama. Piemēram, uztveri var kropļot 

tas, ka plašsaziņas līdzekļos vai sabiedrības diskusijās tiek pārspīlēti bieži stāstīts par īpašām 

grupām, piemēram, patvēruma meklētājiem, migrantiem, kuriem nav dokumentu, vai 

migrantiem, kuri ir acīmredzami atšķirīgi vai kuriem ir atšķirīga izcelsme kultūras, valodas 

vai reliģijas ziņā. Ārvalstīs dzimušu iedzīvotāju īpatsvars valstī sabiedriskās domas aptaujās, 

ko veic atlasītās Eiropas valstīs, tiek stipri pārspīlēts; šāds pārspīlējums ir no 60–70 % (Dānijā, 

Norvēģijā, Vācijā un Zviedrijā) līdz 150–200 % Francijā un Apvienotajā Karalistē. Lielbritānijā 

veiktajos apsekojums tika konstatēts, ka iedzīvotāji imigrantu skaitu valstī vērtē kā vidēji 

četras reizes lielāku, nekā tas ir patiesībā. Turklāt vairāk nekā ceturtā daļa no iedzīvotājiem 

uzskatīja, ka imigrantu skaits pārsniedz pusi no Apvienotās Karalistes iedzīvotāju skaita. 

Piemēram, Lielbritānijā veiktos apsekojums tika secināts, ka iedzīvotāji ievērojami pārvērtē 

fi nansiālās palīdzības apjomu, kas pieejams patvēruma meklētājiem ar pabalstu sistēmas 

starpniecību, un uzskata, ka Apvienotā Karaliste ir uzņēmusies daudz lielāku daļu no 

pasaules bēgļu sloga (desmitreiz lielāku).

Izpratnes veidošanas kampaņās var uzsvērt migrantu faktisko pieredzi un dzīves apstākļus, kā 

arī sociālās izmaiņas un ieguvumus viņu mītnes pilsētā, reģionā vai valstī. Galveno uzmanību 

var pievērst īpašiem apstākļiem konkrētā apdzīvotā vietā, jo sabiedrībai abstraktas parādības, 

tādas kā imigrācija un integrācija, ir vieglāk uztvert kontekstā, ja ir iespējams salīdzināt savus 

pieņēmumus ar datiem un faktiem par kopienu, kas pazīstama vislabāk.

Skotijas izpildvaras “Jauno talantu iniciatīva” (Fresh Talent Initiative) daļēji ir balstīta uz 

priekšnosacījumu, ka Skotija var kļūt par pievilcīgāku vietu, kur dzīvot, strādāt un studēt, 

ja varbūtējiem potenciālajiem migrantiem tiek sniegta precīza informācija par iespējām 

un iekārtošanās apstākļiem. Projektu izvērtē, veicot publiskus novērtējumus reizi sešos 

mēnešos (no 2005. līdz 2007. gadam), pamatojoties uz brīvprātīgi sniegtām atbildēm uz 

aptaujas anketām, pēc kurām var spriest par iespējām un problēmām, kas rodas migran

tiem — pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri pieņemti darbā ar minētās iniciatīvas starpniecību.

www.scotlandistheplace.com 

Spānijas valdība 2007. gadā uzsāka vērienīgu informācijas veidošanas kampaņu, izmantojot 

TV raidījumus, radio klipus un reklāmu drukātajos plašsaziņas līdzekļos un sabiedriskajā 

telpā, pamatojoties uz daudzajām un dažādajām imigrantu sociālajām vajadzībām, ar šādu 

vēstījumu: “Nodrošinot imigrantu integrāciju, mēs visi būsim ieguvēji” un apakšnosaukumu 

“Visi atšķirīgi, visi vajadzīgi”. 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm 
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Iniciatīvas var izskaust stereotipisku domāšanu par migrantiem vai viņu kā atsevišķas grupas 

viktimizāciju vai stigmatizāciju un izvirzīt priekšplānā migrantu, viņu ģimeņu un kopienu 

dzīves stāstus. Lai ietekmētu sabiedrisko domu, “reālajai dzīvei atbilstoša” pieeja ietver:

skaidru, precīzu un reālu mērķu izstrādi un noteikšanu;• 

mērķauditorijas noteikšanu un atbilstošu metožu izstrādi;• 

mērķu un metožu pamatošanu ar pētījumos gūtiem pierādījumiem un teorijām par • 

attieksmes izmaiņām;

atbilstoša iniciatīvas īstenošanas grafi ka un ģeogrāfi skā seguma rūpīgu pārdomāšanu; • 

labu darba attiecību izveidi ar plašsaziņas līdzekļiem; • 

stratēģiju izstrādi un atbilstošu resursu piešķiršanu iniciatīvas ietekmes novērtēšanai.• 

‘“Mītu sagraušanas” iniciatīvas uzlabo sabiedrisko domu, radot reālu priekšstatu par 

imigrāciju, pamatojoties uz faktiem un personīgo pieredzi. Tādējādi sabiedrība kļūst 

iejūtīgāka pret dažādu migrantu grupu, jo īpaši vismazāk aizsargāto un visvairāk 

stereotipizēto, piemēram, migrantu, kuriem nav dokumentu, patvēruma meklētāju un 

sieviešu imigrantu, īpašajām iezīmēm un vajadzībām

Īrijas Starpkultūru un antirasisma nedēļā, ko fi nansēja no Valsts rīcības plāna rasisma 

apkarošanai, publikācija “Mītu un maldinošas informācijas izskaušana par darbiniekiem 

migrantiem un viņu ģimenēm” (Challenging Myths and Misinformation on Migrant Workers & 

their Families) tika apvienota ar izpratnes veidošanas pasākumiem, kuru mērķis bija uzlabot 

pakalpojumu pieejamību minoritāšu etniskajām grupām daudzās dzīves jomās. 

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

Beļģijas Vienlīdzīgu iespēju centrs 2008. gadā organizēja kampaņu “Vai es esmu migrants?”, 

lai veicinātu cilvēku izpratnes veidošanu par viņu izcelsmi. Kampaņā tika stāstīts par 

slaveniem cilvēkiem, kurus tikai nedaudzi uzskatītu par migrantiem, lai tādējādi lauztu 

stereotipus par migrāciju un integrāciju. 

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be 

Federālais Kultūras fonds Vācijā 2002. gadā uzsāka “Migrācijas projektu”, kas tika izmantots 

kā informācijas centrs vairāk nekā 120 pasākumiem un projektiem, kuri atspoguļo migrācijas 

izraisītās pārmaiņas sabiedrībā. Informācija tika sagatavota starpdisciplināri, uzsverot saikni 

starp sociāli zinātniskajiem, dokumentārajiem un mākslinieciskajiem secinājumiem un starp 

dažādu veidu partneriem Vācijā un visā Eiropā. Ar projekta starpniecību tika īpaši rosināts 

īstenot “migrācijas projektus”, ko izstrādā migranti. 

www.projektmigration.de 

*
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Valsts muzeji, it īpaši tie, kas saistīti ar emigrācijas vai imigrācijas daudzveidību un vēsturi, 

ir ļoti piemērotas vietas, kur organizēt izstādes, pasākumus, izglītības programmas, 

pētniecības pasākumus, debates un starptautisku informācijas un pieredzes apmaiņu. Bieži 

vien sociāli atstumto imigrantu dzīvesstāstu iekļaušana plašākā valsts vēsturē ir sarežģīts 

un dažkārt pretrunīgi vērtēts uzdevums, kas jāveic muzeju darbiniekiem. Konferencē 

“Migrācija muzejos — stāsti par daudzveidību Eiropā”, kas notika 2008. gadā, tika uzsvērta 

nepieciešamība palielināt muzeju iespējas veikt pētniecību pasaules vēstures jomā, rast 

jaunus paņēmienus kultūras izmaiņu atspoguļošanai un vākt un dokumentēt subjektīvo un 

ļoti personīgo informāciju par imigrantiem un daudzveidību viņu kultūrās. Jaunu arhīvu, 

izstāžu un starpdisciplīnu pieejas izmantošana uzlabo muzeju sadarbību ar dažādām 

integrācijā ieinteresētajām personām un izcelsmes valstīm. 

Cité nationale de l’histoire de l’immigration muzejā Parīzē Francija vēstures kontekstā ir 

atspoguļota kā tradicionāla imigrācijas valsts, ko veidojusi dažādu viļņveidīgi imigrējušo 

iedzīvotāju integrācija. Muzeja kolekcija pārsvarā ir atsevišķas liecības un senlietas. Kopš 

2007. gada jūnija Cité muzejs ir iemantojis diezgan plašu uzmanību presē, apmeklētību un 

izveidojis saikni ar skolām, pētniekiem un NVO. 

www.histoire-immigration.fr 

Ja nav tādu specializētu vietu kā migrācijas muzeji, līdzīgu funkciju var veikt izstādes. 

Tā kā Luksemburga tika izvēlēta par 2007. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu, pamatojoties 

uz tās unikālo pārrobežu sadarbību ar Beļģiju, Franciju un Vāciju, par gada aktuālāko tēmu 

kļuva migrācija. Tā bija vienīgā no piecām tēmām, kas iemantoja korporatīvo sponsoru 

atsaucību. Ar migrāciju saistītos eksponātus par interesantiem atzina 80 % Luksemburgas 

iedzīvotāju, un tie palielināja kultūras patēriņu divās konkrētās mērķauditorijas grupās, 

proti, gados jaunu un bijušo imigrantu grupu vidū. 43 % no Portugāles pilsoņiem, kas 

dzīvo Luksemburgas Lielhercogistē, 2007. gadā apmeklēja vairāk kultūras pasākumu nekā 

parasti.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_fi nal_anglais.pdf  

2005. gadā Vietējās vēstures muzejs Berlīnes piepilsētā Fridrihshainā–Kreicbergā savu 

pastāvīgo izstādi papildināja ar tēmu Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre Migrationsgeschichte 

in Kreuzberg. Tā vietējā mēroga pieeja palielina apmeklētāju interesi par šo tēmu un tās 

pieņemšanu, un hronoloģiskā pieeja parāda, kā Kreicbergas nodibināšana un izaugsme ir 

bijusi saistīta ar migrāciju.

www.kreuzbergmuseum.de 

Arī bibliotēkām ir svarīga nozīme informācijas sniegšanā par kultūras daudzveidību, 

nodrošinot arī vietēja mēroga tikšanās vietu dažādiem sabiedrības pārstāvjiem. 

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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Kopš 2002. gada, īstenojot projektu “Daudzveidība bibliotēkās”, 500 bibliotēkām Čehijā, 

Dānijā, Vācijā un Nīderlandē ir piešķirtas grāmatu kolekcijas par vietējo imigrantu un 

etnisko minoritāšu grupu vēsturi, tradīcijām un situāciju. Interaktīvos semināros bibliotēku 

vadītājiem tika sarīkotas mācības par starpkultūru lietpratību. Otrajā posmā INTI fi nansētajā 

projektā “Bibliotēkas kā vārti” galvenā uzmanība tiek pievērsta īstenošanas stratēģiju 

paplašināšanai un turpmāku vadlīniju un veicināšanas pasākumu izstrādei.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Patvēruma meklētāji

Sabiedrība bieži vien uzskata, ka patvēruma joma netiek kontrolēta, lai gan patvēruma 

pieteikumu skaits mazinās un pašlaik jau vairākus gadus ir viszemākais. Tāpat arī personas, kas 

meklē patvērumu, bieži tiek jauktas ar nelegālajiem imigrantiem, kuri imigrē darba meklēšanas 

nolūkos. Viens no veidiem, kā uzlabot sabiedrības uztveri par patvēruma meklētājiem, ir fi nansēt 

projektus, kas ietver tādu sižetu sagatavošanu un izplatīšanu, kuros patvēruma meklētājiem 

piešķir cilvēcīgus vaibstus un bēgļus tieši sasaista ar konfl iktiem, no kuriem viņi bēg. 

Apvienotās Karalistes Patvēruma un bēgļu jautājumu informācijas centra dokumentā 

“Saprast svešinieku — saiknes veidošanas kopienas rokasgrāmata” (Understanding the 

Stranger: Building bridges community handbook) ir izvērtēts 21 projekts, kā mērķis bija 

centieni nodrošināt starpniecību saspīlētajās attiecībās un izveidot saikni starp vietējām 

uzņemošajām kopienām un patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Projekti liecina, ka, ja 

tiek veikta rūpīga plānošana, regulāri tiek nodrošināta piekļuve informācijai un iespējas 

tikties ar patvēruma meklētājiem, vietējā kopiena, iespējams, sāks pieņemt un uzņemt 

jauniebraucējus, kuri pretējā gadījumā varētu izjust naidīgumu, aizspriedumus un bailes. 

www.icar.org.uk/uts  

Eiropas Bēgļu un trimdinieku padomes (ECRE) rīkotajā Bēgļu stāstu projektā tika apkopota 

120 cilvēku personīgā pieredze dažādos patvēruma procedūras posmos 12 ES valstīs. Stāstus 

iespējams atlasīt pēc izcelsmes reģiona, galamērķa valsts un dzīves tēmas. Šādu stāstu mērķis ir 

veicināt atgriešanos pie pamatvērtībām, pārstrukturējot politikas debates tā, lai tās būtu vērstas 

uz to cilvēku cerībām, vajadzībām un pieredzi, kuri meklē patvērumu un dzīvesvietu Eiropā. 

www.ecre.org/refugeestories 

Bēgļu tematikai veltītajā izpratnes veidošanas projektā, kas no 2005. gada līdz 2008. gadam tika 

īstenots Bristolē, Notingemā un Liverpūlē, 192 interaktīvus specializētus seminārus apmeklēja 

4772 sabiedrības pārstāvji. Vairāk nekā puse atzina, ka viņu izpratne par bēgļu un patvēruma 

meklētāju situāciju ir ievērojami uzlabojusies. Daudzas no iesaistītajām grupām piedalījās 

projekta vēlākajos pasākumos, lai veicinātu to, ka bēgļi savā kopienā vairāk jūtas kā mājās.

www.refugee-action.org.uk 
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Projekts “Vislabākais bēgļu stāsts”, kas tika īstenots, sadarbojoties UNHCR Slovākijā un 

Comenius universitātes Žurnālistikas fakultātei, veicināja plašāku un dziļāku bēgļu problēmu 

atspoguļojumu laikā, kad šādi jautājumi vēl bija diezgan maz apspriesti, jo Slovākija par 

galamērķa valsti ir kļuvusi nesen. Tika piešķirtas balvas par izcilākajiem ieguldījumiem 

dzīvesstāstu, integrācijas procesa un dzīves apstākļu atspoguļošanā. Attiecīgās pārraides un 

raksti presē ne vien tieši uzrunāja plašu sabiedrību, bet arī bija vērsti uz izpratnes veidošanu 

starp valsts amatpersonām, kuras tos izlasīja un pārrunāja kā žūrijas locekļi.

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

Vairākas starptautiskās un pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir izstrādājušas izglītojošu 

materiālu kopumus, grāmatas, spēles un brošūras, kas īpaši paredzētas izglītības iestādēm. 

Kā dažus no tiem var minēt lomu spēles uzdevumus, kuros tiek izspēlēta situācija, ko 

piedzīvo patvēruma meklētāji, bēgļi un citas imigrantu grupas.  

UNHCR spēle “Ejas” ir simulācijas spēle, kuras mērķis ir radīt labāku izpratni par bēgļu 

problēmām. Dalībnieki izspēlē vairākus spēles posmus, kuros tiek imitēta bēgļu pieredze, 

sākot no bēgšanas līdz ierašanās brīdim bēgļu nometnē, kā arī bēgļu integrācijas un 

repatriācijas grūtības.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf 

“Enséñame, Africa”, gadu ilgā, 2005. gadā rīkotā iejūtības veicināšanas kampaņa, kas 

notika Kanāriju salās, sasniedza savus mērķus, proti, iesaistīt 1000 studentu semināros par 

motivāciju un galvenajiem iemesliem, kuru dēļ notiek migrācija no Senegālas, lai šie studenti 

izstrādātu savus izpratnes veidošanas materiālus, ko izmantotu citi skolotāji Spānijā, un 

ziedot mācību materiālus Senegālas lauku skolām.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

Sievietes — imigrantes

Stereotips par sievietēm — imigrantēm kā atkarīgām un apspiestām mājsaimniecēm ir ne 

vien uzskats, kas neatbilst imigrācijas plūsmu pašreizējai feminizācijai, bet arī pats par sevi 

var radīt šķēršļus viņu iesaistīšanai darba tirgū un sociālajā dzīvē. 

Var sagatavot un izplatīt informāciju par sieviešu — imigranšu dažādajām situācijām un 

raksturojumiem un mainīgajām dzimumu attiecībām migrantu kopienās. Pirmais veicamais 

pasākums ir sīkāku statistikas datu nodrošināšana, ņemot vērā dzimuma jautājumus. 

Nākamais pasākums ir nodrošināt iespēju sievietēm — migrantēm izteikties un izpausties, 

gan tām, kurām ir rīcības brīvība, gan tām, kuras ir ekspluatācijas upuri. 
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Eiropas Sieviešu lobija 2001. gada kampaņā par sievietēm — patvēruma meklētājām tika 

sagatavoti 20 000 pastkaršu un izveidota specializēta tīmekļa vietne, lai uzlabotu sabiedrības 

izpratni par to, kādā situācijā ir sievietes — patvēruma meklētājas, jo īpaši tās, kuras cietušas 

no smagas vardarbības, kas saistīta ar dzimumu, piemēram, izvarošanas un izmantošanas. 

Kopš tā laika lobijs ir atbalstījis Eiropas sieviešu — migranšu tīkla izveidi; viens no šā tīkla 

ilgtermiņa mērķiem ir aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar sieviešu integrāciju, un pievērst 

tiem valstu un ES politikas veidotāju uzmanību.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html 

Izpratnes veidošana, palielinot vietējās sabiedrības līdzdalību 

Integrācijas speciālistiem ir jāapzinās, kādas ir “reālajai dzīvei atbilstošas pieejas” kā 

galvenā izpratnes veidošanas mehānisma iespēju robežas. Korektas informācijas sniegšana 

cilvēkiem, lai atspēkotu maldinošu informāciju, ne vienmēr izraisa attieksmes maiņu. Fakti 

var mainīt to cilvēku attieksmi, kuri ir diezgan vienaldzīgi pret konkrētajiem jautājumiem. 

Tie parasti neuzlabo visnaidīgāk noskaņoto cilvēku uzskatus (tie pat var tos saasināt). 

Piemēram, iniciatīvā “Viena Skotija” (One Scotland Initiative) tika konstatēts, ka sešus gadus 

pēc tās darbības sabiedrība ir kļuvusi informētāka, bet to personu īpatsvars, kurām ir 

rasistiski uzskati, nav mainījies.

Informēti pilsoņi tik un tā var neizrādīt aktivitāti integrācijas procesā, ja viņi nezina par 

iespējām piedalīties integrācijas pasākumos un starpkultūru dialogā, kas notiek daudzās 

viņu dzīves jomās — darbā, apkaimē, piedaloties apvienībās vai reliģiskās grupās utt. 

Izpratnes veidošanas kampaņas var veicināt iesaistīšanos pasākumos, kuros tiek radīta 

jēgpilna saskarsme starp imigrantiem un uzņemošajām kopienām. Īpaši pasākumi un 

festivāli ir iespējas iepazīstināt sabiedrību ar migrantu ieguldījumu viņu mītnes valsts 

dzīvē un kultūrā. Tie arī nodrošina “tikšanās vietu” organizācijām, kas veic apmācību, un 

brīvprātīgo darba iespējām. Šie svinīgie pasākumi var uzlabot to, kā sabiedrība uztver 

imigrantus, un veicināt starpkultūru lietpratības attīstību.

2009. gadā 26. ikgadējā Migrācijas, kultūras un pilsoniskuma festivālā Luksemburgā bija 

izveidoti stendi, kas pārstāvēja gandrīz 250 organizāciju, kuras darbojas integrācijas jomā.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html  

Kipras Varavīksnes festivāls ir daudzkultūru festivāls, kura mērķis ir vairot Kipras sabiedrības 

interesi par citu tautu kultūras un civilizāciju bagātību un veicināt daudzveidību un migrantu, 

patvēruma meklētāju un visu “nekipriešu” tiesību ievērošanu.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html 
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Var uzaicināt māksliniekus un izpildītājus — imigrantus, lai kultūras pasākumiem piesaistītu 

vairāk publikas. Viņi var izvēlēties pārstāvēt savu tradicionālo izcelsmes kultūru vai jaunus 

starpkultūru izpausmes veidus, kas radušies mītnes valstī.

Spānijā daudzgadu projekts Entre 2 Orillas, ko īsteno Directa fonds, uzskatāms par telpu, kurā 

notiek starpkultūru apmaiņa, un tā ietvaros paredzēts izstrādāt katalogu, kurā iekļauti māksli -

nieki — migranti, kas darbojas mūzikas, teātra, glezniecības, kino, dejas, tēlniecības, fotogrāfi jas 

un citās jomās, tādējādi palīdzot vairot mākslinieku — migrantu ieguldījuma pamanāmību.  

www.entredosorillas.org

Daudzkultūru mākslas apvienība Kassandra Helsinkos izmanto mākslas seminārus un teātri, 

lai vairotu sabiedrības izpratni un nodrošinātu telpu sadarbībai un tīklu izveidei starp 

vietējiem un ieceļojušiem teātra māksliniekiem un parādītu ieceļojušo mākslinieku talantu 

plašsaziņas līdzekļiem.

www.kassand.net/english 

Centrs Zakk–Zentrum für action, kommunikation und kultur ir apņēmies kļūt par integrācijas 

pasākumu centru Diseldorfā. Tā rīkoto starpkultūru pasākumu skaits ir ievērojami 

palielinājies, un ir palielinājusies mērķauditorijas atsaucība un vispārējā interese par valstī 

dzīvojošiem ārvalstu pilsoņiem.

www.zakk.de 

Valstu svētkos un sporta pasākumos var vairāk iesaistīt imigrantus un kultūras daudzveidības 

tematiku. ANO ir ieviesusi tādas starptautiskās dienas kā Pasaules bēgļu diena un Starptautiskā 

migrantu diena, lai veicinātu un koordinētu valstu platformas un darbības.

Valsts svētki un kultūras pasākumi padara imigrantu ieguldījumu un daudzveidības sniegtās 

priekšrocības pamanāmākus plašai sabiedrībai, vienlaikus nodrošinot “tikšanās vietu”, kurā 

organizācijas, kas darbojas integrācijas jomā, var piesaistīt brīvprātīgos.

Daudzi šādi pasākumi Eiropas un dalībvalstu līmenī tika uzsākti 2008. gadā, kas bija 

izsludināts par Eiropas Starpkultūru dialoga gadu.

www.interculturaldialogue2008.eu 

Arī Eiropas Padomes tīmekļa portālā, kas veltīts starpkultūru dialoga tēmai, ir norādītas 

saites uz vairākām datu bāzēm, kurās atrodama informācija par līdzīgu praksi.

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

“Par daudzveidību, pret diskrimināciju” bija Eiropas piecgadu informācijas kampaņa, kas 

noslēdzās 2007. gadā. Tajā plaša sabiedrība tika iepazīstināta ar informāciju par tiesību aktiem, kas 

paredz izskaust diskrimināciju, un pozitīvajiem vēstījumiem par daudzveidību. Tika izmantotas 

ar konkrētu valsti saistītas mērķa grupas, lai izstrādātu valstiskus un reģionālus pasākumus, kas 

tika attīstīti tālāk ciešā sadarbībā ar valstu valdībām, sociālajiem partneriem un NVO.

 

www.stop-discrimination.info 

*
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2008. gadā otrajā ikgadējā Integrācijas dienā Beļģijas fl āmu kopienā tika godināti imigranti, 

kuri pabeiguši integrācijas programmu. Šī īpašā pasākuma un plašās valsts un reģionālās 

plašsaziņas līdzekļu kampaņas mērķis ir izrādīt sabiedrības atzinību par tās jauno pilsoņu 

apņemšanos un centieniem. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

INTI projektā “Integrācija sportā” labas prakses rokasgrāmata tika izdalīta tūkstošiem sporta 

klubu, jaunatnes grupu un skolu Austrijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā un Slovēnijā.

www.united-by-sports.net/en 

Kopīga rīcība — sabiedriska pieeja iespēju radīšanai

Visefektīvākie izpratnes veidošanas pasākumi rada telpu jēgpilnai un ilgtspējīgai sadarbībai 

starp privātpersonām un organizācijām. Šajā ziņā saikne ar iespēju radīšanu ir visciešākā. 

Ziņojumā “Attieksmes, uztveres un mītu atspēkošana” (Challenging attitudes, perceptions 

and myths), kas tika sagatavots iesniegšanai Apvienotās Karalistes Integrācijas un kohēzijas 

komisijā, tika secināts, ka ar neilgu vai virspusēju saskarsmi bez reālas iesaistīšanās nepietiek, 

lai veicinātu cieņu, un ka tā var pat saasināt aizspriedumus. 

Kopīga rīcība var uzlabot sabiedrības uztveri un veicināt integrācijas procesu, ja tā:

nostiprina ikviena cilvēka identitātes izjūtu;• 

tiek īstenota, identifi cējot un atspēkojot aizspriedumainu attieksmi un izturēšanos;• 

ļauj gūt priekšstatu un izraisa iejūtību attiecībā uz citu cilvēku pieredzi;• 

rada izpratni par dažādību;• 

rada kopīgu pamatu un kopīgas vērtības un intereses; • 

veicina un nostiprina draudzīgas attiecības starp atšķirīgi domājošām sabiedrības • 

grupām, tādējādi radot abpusējas ilgtermiņa saistības.

Šī telpa var būt virtuāla, piemēram, tiešsaistes forumi, vai praktiska, piemēram, pilsoņu 

iniciatīvas. Projektus, kuru pamatā ir kopīgi, praktiski īstenojami mērķi, uzskata par 

efektīvākiem līdzekļiem stereotipu laušanai, un tie veicina konstruktīvāku pieeju integrācijas 

procesam. 

Sabiedriska pieeja iespēju radīšanai attiecībā uz izpratnes veidošanu nozīmē, ka informācijas 

sniegšana ir tieši saistīta ar telpu, kas izveidota jēgpilnai un ilgtspējīgai atsevišķu imigrantu 

un sabiedrības locekļu savstarpējai mijiedarbībai.

*
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Turīnas projektā “Tūrists kā mājās”, kas notika no 2000. gada līdz 2002. gadam, 600 vietējiem 

iedzīvotājiem palīdzēja atklāt savas pilsētas veikalu un restorānu daudzveidību. Izmantojot 

vietējo laikrakstu, tika izplatīti 200 000 karšu eksemplāru, kuros norādītas apkārtnē esošās 

ar daudzkultūru tematiku saistītas ievērības cienīgas vietas. Tas veicināja attīstību teritorijā 

ar augstu migrantu koncentrāciju, jo projektā ļoti aktīvi iesaistījās apkārtnes uzņēmēji — 

imigranti, kuriem bija iespēja paplašināt savu klientu loku. 

“Instrumentu bibliotēka” Lesterā, Apvienotajā Karalistē, ir unikāls kopienas pasākums, kas 

ir veicinājis jauna starpkultūru mūziķu tīkla izveidi. Raidorganizācija BBC organizē publiskus 

aicinājumus ziedot lietotus mūzikas instrumentus. Pēc tam vietējā bibliotēka tos nodod 

reģionā jaunieceļojušiem mūziķiem — patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Projekts 

nodrošina šādiem mūziķiem iespējas uzstāties un līdzekļus, lai viņi varētu iesaistīties vietējā 

mūzikas dzīvē.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf 

 3.2. Iespēju palielināšana un rīcības veida izvēle

Individuālu un organizatorisku izpausmes iespēju radīšanas pasākumu mērķis ir palielināt 

migrantu un viņu apvienību iespējas sadarboties ar sabiedrības vairākuma organizācijām 

un iekļauties sabiedrībā un sabiedriskajā dzīvē.

Jaunieceļojušiem imigrantiem piemīt dažādas spējas, un daudzi no viņiem cer izmantot savu 

esošo kapitālu, zināšanas un resursus, apgūstot papildu prasmes integrācijas procesā. Arī 

migrējošie pastāvīgie iedzīvotāji, iespējams, vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus, pārvarot 

personīgos un institucionālos šķēršļus, kas kavē viņu piekļuvi pieejamiem resursiem un 

tiesībām, viņu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē vai viņu spēju dzīvot neatkarīgu, cienīgu 

dzīvi, kādu paši izvēlējušies.

Aktīva un vienlīdzīga līdzdalība, sākot no lēmumu pieņemšanas līdz 
īstenošanai

Nodrošinot individuāliem migrantiem vai migrantu apvienību pārstāvjiem iespēju pašiem 

izlemt, kā mainīt savus dzīves apstākļus, vai radot tiem iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē, 

var vieglāk izjaukt apziņā iesakņojušos atkarības modeļus un aizbildnieciskās attieksmes 

tendences.

Projektos, kuros tiek īstenota iespēju radīšanas pieeja, migranti tiek uztverti kā vērā ņemami 

politisko diskusiju dalībnieki. Daudzu iespēju radīšanas pasākumu konkrētais mērķis bieži vien 

ir palīdzēt migrantiem rast iespēju izteikties un aktīvi iesaistīties politikas izstrādē. Informācija, 

tīklu veidošana un platformas bieži ir galvenie instrumenti, ko izmanto migrantu iespēju 

radīšanai. Mērķa grupas dalībnieki tiek īsumā informēti par galvenajiem jautājumiem un 

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20CASE%20STUDY_INFO.pdf
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lēmumu pieņemšanas procesiem, tāpat kā lēmumu pieņēmēji tiek informēti par to, kā mācīties 

no migrantu pieredzes un izmantot to. Tādējādi izpausmes iespēju radīšanas pasākumi var 

tikt pielāgoti gala lietotāju vajadzībām un vēlmēm un tieši ietekmēt viņu dzīves apstākļus. 

Lai brīvprātīgo darbam kā sociālās integrācijas veicināšanas mehānismam būtu labi rezultāti, 

ir jārisina juridiski jautājumi saistībā ar līgumiem, jāņem vērā atšķirība starp brīvprātīgu un 

apmaksātu darbu un tas, ka dalība šajos pasākumos ir brīvprātīga.

“Neko, kas attiecas uz mums, neizlemt bez mums” principam ir izšķiroša nozīme jebkura 

iespēju radīšanas pasākuma sekmīgā īstenošanā. Lai tas būtu iespējams, gala lietotājiem 

jābūt galvenajiem dalībniekiem plānošanas, īstenošanas un uzraudzības posmā.

Imigrantu vajadzību novērtēšana un analīze un to novērtēšana un 
analīze, ko veic imigranti

Iespēju radīšana sākas ar izpētes un vajadzību novērtēšanas posmu, kurā projektu ietvaros 

tiek apstiprināts tas, vai un kā imigranti risina dzīves problēmas, kas ir raksturīgas konkrēti 

viņu situācijai. Šāda izpēte veido iesaistīto indivīdu vai organizāciju izpratni par galvenajām 

problemātiskajām jomām un palīdz tām izlemt, kā novērtējumus pārveidot praktiskā rīcībā.

Nīderlandes EQUAL projektā, kura nosaukums ir Vrijbaan, tika izstrādāti vairāki “diagnostikas” 

instrumenti par tēmu “Pārvaldi savu integrāciju”. Pašnovērtēšana ļauj indivīdiem saprast, 

ciktāl, viņuprāt, viņi paši nosaka savu attīstības virzienu savā vidē.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Īrijas Migrantu tiesību centrs uzskata, ka tā īstenotā kopienas darba pieeja ir visveiksmīgākā 

tad, ja konkrētos gadījumos iesaistītie cilvēki spēj uz tiem paraudzīties plašākā kontekstā, 

analizējot strukturālas nevienlīdzības, ietekmes dinamiku un galvenos cēloņus. Tas rada 

apstākļus kopīgu panākumu gūšanai, kas nodrošina labumu visiem sabiedrības pārstāvjiem 

un veicina sabiedrības grupu solidarizēšanos (piemēram, vietējo strādnieku, sēņu lasītāju 

un sieviešu — migranšu).

www.mrci.ie/activities/index.htm 

Apvienotās Karalistes Migrantu un bēgļu kopienu foruma projektā “Kopienas iespēju 

radīšana” (Community Empowerment) tiek veikta migrantu organizāciju vajadzību 

novērtēšana. Pēc tam tās attiecīgi pielāgo savu attiecīgā brīža pakalpojumu piedāvājumu, 

lai uzlabotu organizācijas pakalpojumu sniegšanu un atbalstu locekļiem.

www.mrcf.org.uk/#cep 

Jauniešu iespēju radīšanas partnerības programma (YEPP) Mannheim Neckarstadt West, 

Vācijā, izmanto līdzīgu pieeju, lai veidotu izpratni par vietējām strukturālām problēmām, 

kas kavē integrāciju, un pēc tam izstrādātu uz vajadzībām vērstu atbalstu individuāliem, 

mazāk priviliģētiem jauniešiem. 

www.yepp-community.org/yepp/cms 

*
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Četrdesmit septiņām melnādaino un etnisko minoritāšu grupām tika nodrošināta apmācība, 

un pēc tam tās īstenoja Apvienotās Karalistes Veselības ministrijas 2003. gada projektu, kurā 

tika novērtētas melnādaino un etnisko minoritāšu vajadzības saistībā ar narkotiku lietošanu. 

Viņu veiktajā pētījumā tika konstatēts, ka visās kopienās informētība par narkomāniju (jo 

īpaši vairākās paaudzēs) ir nepietiekama, un tāpēc šīs grupas pašas sāka izstrādāt konkrētus 

priekšlikumus attiecībā uz minētās problēmas integrēšanu sabiedrības apziņā un pakalpojumu 

kvalitāti. Projekts palielināja šo grupu iesaistīšanos vietējos politikas veidošanas procesos, un 

viņu ieteikumi veicināja konkrētus uzlabojumus pakalpojumu nodrošināšanā.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

Vajadzību novērtēšana kā novatoriska iesaistošās pētniecības metode ir viens no veidiem, 

kā projektos pulcēt vienkop pētniekus, imigrācijas speciālistus un pašus imigrantus.

Vajadzību novērtēšana un analīze, ko veic iespēju radīšanas pasākuma tiešie labuma guvēji, 

nodrošina pamatu viņu pašu personīgās vai viņu kopienas/organizācijas situācijas izvērtēšanai.

Pētniecības projektā Politis 76 studenti, kas augstskolu absolvējuši valstīs, kas nav ES 

valstis, intervēja 176 pilsoniski aktīvus imigrantus. Secinājums, ka viens no svarīgākajiem 

noteicošajiem faktoriem pilsoniskajai aktivitātei bija vienkārši tas, ka pie viņiem vērsās 

kāda organizācija, radīja stimulu organizēt papildprojektu “Imigrantu kā aktīvu dalībnieku 

piesaistīšana” (WinAct — Winning immigrants as active members). Pieaugušie izglītības 

profesionāļi, no kuriem daudzi ir imigranti, tika apmācīti, lai viņi varētu organizēt vietējus 

seminārus politiskajām partijām un arodbiedrībām par to, kā īstenot sekmīgas imigrantu 

atbalsta un darbā pieņemšanas stratēģijas. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

Somijas Sociālo lietu un veselības ministrija fi nansēja divus Tamperes Universitātes migrantu 

kopienas pētniecības projektu kopumus 2003. un 2005. gadā. Sociālā darba pētnieki — 

migranti noteica sava pētījuma koncepciju un izpētes mērķi. Viņi izvēlējās savos ziņojumos 

vairāk pievērsties tādiem jautājumiem kā patērētāju viedoklis par garīgās veselības aprūpes 

pakalpojumiem, primārās aprūpes pakalpojumu uztvere kopienā un otrās paaudzes karjeras 

centieni. 

www.uta.fi /laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

Pareizās mērķa grupas noteikšana, tās situācijas uzlabošana

Sarunās ar migrantiem un organizācijām, veicot pētniecību un vajadzību novērtēšanu, var 

atklāt ļoti daudzveidīgu vajadzību klāstu, pamatojoties uz dažādiem faktoriem: vecumu, 

dzimumu, izglītību, juridisko statusu, statusu darba tirgū, prasmēm un kvalifi kācijām, 

motivāciju utt. Piemēram, konsultāciju struktūras bēgļu uzņemšanā ļauj patvēruma 

meklētājiem un bēgļiem sniegt atsauksmes par dažādiem uzņemšanas un integrācijas 

aspektiem un iesaistīties pasākumu īstenošanā. Lai izpausmes iespēju radīšanas pasākumi 

būtu sekmīgi, tie bieži vien ir jāvērš uz ļoti specifi sku mērķa grupu.

*
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Projekts “Iespēju radīšana migrantu organizācijām” (Kommit — Empowerment of migrant 

organisations), kas notika Brandenburgā, Vācijā, bija vērsts uz iesaistīto migrantu 

organizāciju izvēlēto prasmju un spēju uzlabošanu. 30 migrantu organizāciju vadītājiem 

tika nodrošināta 80 stundu tieša tematiska apmācība, savukārt 1000 dalībnieku piedalījās 

kopienas semināros un tīklu izveides iespēju nodrošināšanā. Projekta panākumu rādītāji 

bija dalībnieku apmierinātība ar tematiku, metodēm un kvalitāti. Projekta rokasgrāmatā 

tika publicēti ļoti pozitīvi novērtējuma rezultāti, kā arī kvalitātes standarti turpmākajām 

pieaugušo izglītības programmām, kas paredzētas migrantu organizācijām.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de  

Iespēju radīšana īpašām mērķa grupām var būt sekmīga stratēģija, kas izmantojama 

attiecībā uz grūti sasniedzamām grupām, piemēram, sievietēm — imigrantēm. Projektos 

jāņem vērā tas, ka viņas var izvēlēties iesaistīties citādā veidā vai ne tik aktīvi. Valsts iestāžu 

un citu fi nansētāju iespējamais mērķis varētu būt izmaksu kompensēšana vai dalības šķēršļu 

mazināšana.

Pasākumi, kas ir elastīgi un ir īpaši pielāgoti labuma guvēju īpašajām noteiktajām vaja -

dzībām, attaisno dalībnieku cerības un sasniedz iespēju radīšanas galīgo mērķi, proti, 

uzlabo viņu situāciju. 

Roterdamas Sieviešu centru Delfshaven pilnībā vada sievietes — imigrantes, radot vidi, 

kurā dažādu vecumu un tautību (tostarp nīderlandiešu) sievietes varētu justies ērti. Tas 

ir neformālā veidā palīdzējis daudzām sievietēm tikt ārā no izolācijas un nodrošinājis 

valodu un jaunrades kursus tūkstošiem cilvēku, pamatojoties uz novērtējumiem par to, cik 

iespējama ir viņu iekļūšana darba tirgū. 

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html  

Kad vien Clientenbelang Utrecht (pacientu un klientu interešu grupai) rodas ar politiku saistīts 

jautājums par imigrantēm — mātēm, tā vēršas tieši pie tīkla Immigrant Wmo Watchers, kas 

apvieno imigrantes — mātes, kurām ir skolas vecuma bērni. Šīs sievietes ievāc vajadzīgo 

informāciju no sava paplašinātā sociālā tīkla un izstrādā neformālu materiālu, lai uzlabotu 

politikas veidošanu.

www.senia.nl 

E.L.S.A. programmā tika izmantota dalības aktivitāšu izpēte, lai ietekmētu vietējo labklājības 

politiku Itālijas provinces Forli-Čezēnas apgabalos. Projekta laikā imigrantēm — sievietēm, 

kas veic aprūpes darbus, tika sniegta informācija, apmācība un konsultācijas, ko viņas 

lūdza. Tas veicināja saziņu ar vietējām iestādēm un arodbiedrību, kas sadarbojās. Tas arī 

nodrošināja atbalsta iniciatīvas aprūpes saņēmējiem un viņu ģimenēm, kas veicina savu 

aprūpētāju iesaistīšanos un regularizāciju. 

www.palliative.lv/45/70 

*
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Mērķu apzināšanās, pareizo līdzekļu izvēle iespēju radīšanai

Dažādu veidu migrantu un organizatoriskos izpausmes iespēju radīšanas pasākumos tiek 

īstenota dinamiska, uz rezultātiem vērsta pieeja attiecībā uz iespēju vienlīdzību. Iniciatoriem 

ir jānosaka atbilstoši līdzekļi vēlamo, skaidri noteikto mērķu sasniegšanai attiecībā uz 

konkrētu mērķa grupu, nodrošinot plašas iespējas dažādiem efektīvas darbības veidiem. 

Izpausmes iespēju radīšanas pasākumi tādējādi palielina migrantu vai organizāciju spēju 

mainīties un nodrošina telpu šīs spējas izmantošanai. Šī telpa var būt pašas organizācijas/

valdība, iesaistīšana darbā vai lēmumu pieņemšanā vai jaunu mērķtiecīgu programmu 

izstrāde. 

Dažādās telpas informācijas apmaiņai un lēmumu pieņemšanai starp imigrantiem un 

sabiedrības vairākuma organizācijām ir galvenie jēdzieni visu šo pasākumu īstenošanas 

procesā. Viens no piemēriem ir darbā iesaistīšanas programmas mākslas un kultūras jomā.

Atšķirība starp iespēju radīšanas pasākumu un daudzām imigrantu integrācijas jomā 

ieviestajām izglītības programmām ir izglītības un darbības apvienojums, kas nodrošina 

mērķa grupām unikālu iespēju rīkoties, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām.

Lielbritānijas Padomes projekta “Integrācija un daudzveidība izglītībā” (Inclusion and 

Diversity in Education) pamatideja ir ļaut skolniekiem no skolām, kas atšķiras etniskajā un 

kultūras ziņā, uzņemties vadību darba programmu noteikšanā, nolīgumu apspriešanā un 

skolnieku hartas izstrādē integrācijas veicināšanai skolās. Skolnieku — līderu grupas vada 

īstenošanas projektus, lai radītu plašākas iespējas studentu grupām, vecākiem un kopienai 

kopumā. 

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

Kultūras nozares darbā iesaistīšanas programmas ”Lec iekšā!” mērķis ir panākt gados jaunu 

etnisko minoritāšu mākslinieku un studentu plašāku pārstāvību Nīderlandes kultūras 

organizācijās. Šajā vietēja mēroga starpkultūru dialoga veicināšanas procesā uzņemošās 

organizācijas izveido tiešus saziņas kanālus ar māksliniekiem no dažādām kopienām, 

savukārt mākslinieki gūst nepastarpinātu pieredzi savas profesionālās izaugsmes 

veicināšanai. Tā pamatā ir tādi izmēģinājuma projekti kā Roterdamas teātra Zuidplein 

Starpkultūru komiteja, kurai kopš 1998. gada ir bijusi ievērojama ietekme uz tās auditorijas 

daudzveidību, kuru teātris var piesaistīt.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in 

Ideāla vide, kurā imigranti un viņu organizācijas var darboties un apmainīties ar informāciju, 

ir izpratnes veidošanas pasākumi. 

*
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EQUAL fi nansēts radioprojekts Commedia.Net deva iespēju migrantiem, bēgļiem un 

patvēruma meklētājiem Grieķijā, kuri ieinteresējas par plašsaziņas līdzekļiem, veikt 

programmu izvēli, labāk izprast savas un citas kopienas un dalīties ar iegūtajām zināšanām 

ar citiem radioklausītājiem. Nodrošinot arodizglītību un darba iespējas, viņiem tika piešķirta 

galvenā loma izpratnes veidošanā un tā veida mainīšanā, kādā sabiedrība tiek informēta 

par migrāciju. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

Laikā no 2003. līdz 2008. gadam projektā “Ar migrantiem par migrantiem” (MiMi — With 

Migrants For Migrants) tika sarīkotas mācības 600 imigrantiem — “kultūru saziņas 

starpniekiem” 35 Vācijas pilsētās. Viņi īstenoja 900 pasākumus 32 valodās, izskaidrojot 

Vācijas veselības aprūpes sistēmu un ar to saistītus jautājumus apmēram 10 000 migrantu, 

savukārt vēl 100 000 tika uzrunāti ar brošūru un veselības ceļveža starpniecību.

www.aids-migration.de 

Projektā “SEIS — Somijas attīstība bez diskriminācijas” (STOP) tika sarīkotas mācības 

imigrantiem un etnisko minoritāšu pārstāvjiem un organizēti izpratnes veidošanas semināri 

skolās un valstu iestādēs. Imigrantu līdzdalība bija noderīga eksperimentālajā koordinācijas 

komitejā plānošanas posmā, īstenošanā un projekta novērtēšanā. Pozitīvās atsauksmes 

un publicitāte veicināja projekta plašāku izvēršanos par potenciālo skolotāju un policistu 

apmācību diskriminācijas novēršanas jomā.

www.stop-discrimination.info/134.0.html 

Imigrantu un viņu apvienību integrēšana sabiedrības vairākuma 
organizācijās — abpusēji izdevīga situācija

Iespēju radīšanas pasākumus dažreiz uzsāk paši imigranti sākotnējā līmenī, un vēlāk tos 

fi nansē sabiedrības vairākuma organizācijas — valsts iestādes, sociālie partneri, privātais 

sektors vai pilsoniskā sabiedrība. Citos gadījumos šos pasākumus uzsāk sabiedrības 

vairākuma organizācijas un vēlāk tiek izvērsta sadarbība ar migrantiem (princips “nedari 

to mūsu dēļ, dari to kopā ar mums”). Tās var vēlēties radīt iespējas atsevišķiem migrantiem, 

nodrošinot pakalpojumus, piesaistot dažādus dalībniekus ar iesaistošu programmu 

starpniecību vai izveidojot platformu migrantu dalībai sabiedriskajā dzīvē.

Nevajadzētu aizmirst, ka gan migranti, gan sabiedrības vairākuma organizācijas gūst 

abpusēju labumu iespēju radīšanas pasākumos, kas ir vienlīdz vērsti uz adaptēšanos vietējā 

sabiedrībā un uz migrantu dalību. Sabiedrības vairākuma organizācijas cer, ka šādā partnerībā 

tiks risināta kāda konkrēta integrācijas problēma vai uzlabosies to integrācijas pārvaldība. 

Šie iespējamie ieguvumi ir iemesls, kāpēc minētās organizācijas ir ļoti ieinteresētas radīt 

iespējas migrantiem un veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šos ieguvumus. Var 
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izstrādāt kvalitātes standartus, lai novērtētu, vai sabiedrības vairākuma organizācijas 

īsteno procedūras iespēju radīšanai migrantiem, kas gūst labumu, un personālam un vai šīs 

procedūras ir ievērojami mainījušas organizācijas politiku un misiju.

Sabiedrības vairākuma organizāciju iespējas palielina arī migrantu iespēju radīšanas pasā -

kumi, kurus tās veic. To uzlabotās spējas, resursi un starpkultūru lietpratība uzlabo lēmumu 

pieņemšanas un pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un integrētspēju.

Eiropas Kultūras fonda “Svešinieku festivāla” mērķis ir radīt šādu situāciju, kurā ieguvēji 

būtu visi, pamatojoties uz domu, ka, palielinot no dažādām aprindām nākušu jauniešu 

iespējas izmantot jaunus tīmekļa plašsaziņas līdzekļus, vēlāk palielināsies šādu plašsaziņas 

līdzekļu auditorijas (Eiropas NVO, kultūras iestāžu, plašsaziņas līdzekļu un valdības) iespējas 

sadarboties ar jauniešiem starpkultūru dialoga projektos.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

Involve bija INTI fi nansēts iesaistošs pētījumu projekts par to, kā veicināt brīvprātīgo 

iesaistīšanos abpusējā integrācijas procesā. Tika formulēti sešpadsmit konkrēti ieteikumi 

politikas veidotājiem dažādos pārvaldības līmeņos un integrācijas speciālistiem sabiedrības 

vairākuma un migrantu organizācijās. 

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf  

Apvienotās Karalistes Kopienu un pašvaldību ministrijas 2005. gada publikācija “Etniskuma 

uzraudzības pamatnostādnes — iesaistīšana” (Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement) 

tika sagatavota ar mērķi iesaistīt melnādaino un etnisko minoritāšu kopienas apkārtējās 

vides atjaunošanas pasākumos, veicinot vietēju sadarbību ar kopienu apvienībām.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771 

Migrantu apvienības, NVO un vietējās un reģionālās iestādes veido Pangejas Attīstības 

partnerību Spānijas reģionā Kastīlijā–Lamančā. “Kultūru saiknes” jeb starpnieki ir spējuši 

uzrunāt vairāk nekā pusi no visiem imigrantiem, kas dzīvo šajā lauku reģionā. Starpnieki vi -

ņiem nodrošināja piekļuvi integrētai un specializētai apmācībai un konsultāciju pakalpo-

jumiem un aktuālām darbā iekārtošanas atbalsta programmām. Izpratnes veidošanas 

pasākumi tiek apvienoti ar “starpkultūru barometra” pētījumiem attiecībā uz tādiem 

tematiem kā imigrantu sociālekonomiskais un kultūras ieguldījums konkrētā pašvaldībā.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm 

*
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 Secinājumi

1.  Izpratnes veidošanas kampaņas un pasākumi ļauj visiem pilsoņiem uzzināt faktus par 

migrāciju un integrāciju un uzzināt arī to, kā viņi var iesaistīties integrācijas procesā. Tās 

arī rada iespēju nodrošināt migrantu un vietējo pilsoņu biežu mijiedarbību, tādējādi 

attīstot visu iedzīvotāju starpkultūru lietpratību. 

2.  Uz pierādījumiem balstīta pieeja izpratnes veidošanai sākas ar mērķtiecīgu apzināšanas 

posmu, kad apsekojumos un aptaujās tiek iegūta ticama pamatinformācija par 

migrantu un plašas sabiedrības uztveri, ko var regulāri novērtēt.

3.  Apsekojumu rezultātu analīze ļauj noskaidrot uztveri ietekmējošos faktorus, tādējādi 

palīdzot noteikt atbilstošo mērķa grupu. Šos rezultātus var arī izmantot, lai pievērstu 

plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības uzmanību izpratnes veidošanas kampaņas 

atklāšanai.

4.  Tā kā valsts politikai un vēstījumiem ir ievērojama ietekme uz kampaņas uzticamību 

un efektivitāti, politikas un uzskatu veidotāji var būt viena no kampaņas galvenajām 

mērķa grupām.

5.  Atbilstošas mērķa grupas noteikšana (t. i., plašas sabiedrības, imigrantu vai atsevišķu 

ieinteresēto personu vai sabiedrības grupu uzskatu mainīšana) ir izšķirošs kampaņas 

panākumu faktors.

6.  “Mītu sagraušanas” iniciatīvas uzlabo sabiedrisko domu, radot reālu priekšstatu par 

imigrāciju, pamatojoties uz faktiem un personīgo pieredzi. Tādējādi sabiedrība kļūst 

iejūtīgāka pret dažādu migrantu grupu, jo īpaši vismazāk aizsargāto un visvairāk 

stereotipizēto, piemēram, migrantu, kuriem nav dokumentu, patvēruma meklētāju 

un sieviešu imigrantu, īpašajām iezīmēm un vajadzībām. 

7.  Valsts svētki un kultūras pasākumi padara imigrantu ieguldījumu un daudzveidības 

sniegtās priekšrocības pamanāmākas plašai sabiedrībai, vienlaikus nodrošinot 

“tikšanās vietu”, kurā organizācijas, kas darbojas integrācijas jomā, var piesaistīt 

brīvprātīgos.

8.  Sabiedriska pieeja iespēju radīšanai attiecībā uz izpratnes veidošanu nozīmē, ka 

informācijas sniegšana ir tieši saistīta ar telpu, kas izveidota jēgpilnai un ilgtspējīgai 

atsevišķu imigrantu un sabiedrības locekļu savstarpējai mijiedarbībai.

9.  “Neko, kas attiecas uz mums, neizlemt bez mums” principam ir izšķiroša nozīme 

jebkura iespēju radīšanas pasākuma sekmīgā īstenošanā. Lai tas būtu iespējams, gala 

lietotājiem jābūt galvenajiem dalībniekiem plānošanas, īstenošanas un uzraudzības 

posmā.

10.  Vajadzību novērtēšana un analīze, ko veic tiešie labuma guvēji, nodrošina pamatu 

viņu pašu personīgās vai viņu kopienas/organizācijas situācijas izvērtēšanai.
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 Izpratnes veidošana un iespēju radīšana migrantiem

11.  Pasākumi, kas ir elastīgi un ir īpaši pielāgoti labuma guvēju īpašajām noteiktajām 

vajadzībām, attaisno dalībnieku cerības un sasniedz iespēju radīšanas galīgo mērķi, 

proti, uzlabo viņu situāciju. 

12. Atšķirība starp izpausmes iespēju radīšanas pasākumu un daudzām izglītības 

programmām, kuras tiek ieviestas imigrantu integrācijas jomā, ir izglītības un darbības 

apvienojums, kas nodrošina mērķa grupām unikālu iespēju rīkoties, pamatojoties uz  

iegūtajām zināšanām.

13. Sabiedrības vairākuma organizāciju iespējas palielina arī migrantu iespēju radīšanas 

pasākumi, kurus tās veic. To uzlabotās spējas, resursi un starpkultūru lietpratība uzlabo 

lēmumu pieņemšanas un pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un integrētspēju.
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4. nodaļa

Dialoga platformas
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Dialoga platformas

  

Dialogu izmanto visās kultūras tradīcijās, lai veicinātu savstarpēju sapratni un 

uzticību un novērstu un atrisinātu konfl iktus. Lai apspriestu integrācijas jautājumus, 

var izmantot speciāli izveidotas un esošas dialoga platformas, tādējādi kompensējot 

savstarpējas sapratnes un uzticības trūkumu, kas var būt vērojams starp migrantiem, 

pastāvīgajiem iedzīvotājiem, pilsoņiem, kas ir imigranti, un pilsoņiem, kas nav 

imigranti, un starp šīm dažādajām grupām un valdību visos līmeņos. 

Sekmīga platforma nodrošina atklātu un cieņpilnu viedokļu apmaiņu un, ja to īsteno 

saprātīgi, palīdz dalībniekiem rast kopīgu pamatu sadarbībai. Tā ir “telpa”, kur apspriest 

pretrunīgas intereses un rast kopīgus risinājumus. No dialoga platformas izrietošās 

turpmākās darbības var nostiprināt sociālos un apvienību tīklus kopienā un kopīgu 

identitātes izjūtu daudzveidīgā sabiedrībā. 

Šī nodaļa ir balstīta uz Pirmo kopīgo pamatprincipu, kas defi nē integrāciju kā visu imigrantu 

un dalībvalstu iedzīvotāju savstarpējas pielāgošanās divvirzienu procesu. Valdības tiek 

aicinātas integrācijas politikā iesaistīt abas grupas un skaidri formulēt to savstarpējās tiesības 

un pienākumus. Saskaņā ar Septīto kopīgo pamatprincipu viens no pamatmehānismiem 

ir bieža un jēgpilna mijiedarbība vietējā līmenī starp vietējiem iedzīvotājiem — gan 

imigrantiem, gan neimigrantiem. 

Šajā nodaļā ir izklāstīts katrs dialoga platformas izveides un vadīšanas posms un praktiskie 

šķēršļi, kas bieži vien jāpārvar. Tajā vispirms ir aplūkots atbilstošais tiesiskais regulējums, 

kādu mērķa grupu intereses un vajadzības ir platformas mērķis, kas ir platformas dalībnieki, 

kādas ir vajadzīgās galvenās prasmes, kādi ir spēles noteikumi. Šajā nodaļā ir izpētīts, kā 

savstarpēju sapratni un uzticību dialogā var izvērst plašākā sadarbībā kopienas mērogā. 

Vadoša valsts iestāde vai kāds pilsoniskās sabiedrības pārstāvis var veicināt dialoga 

platformu, uzņemoties dažādus pienākumus, lai radītu platformām efektīvākas darba 

metodes, efektīvāku uzraudzību un lielāku kopienas ietekmi. Šajā nodaļā ir izskaidrots, kādi 

pienākumi dialogu organizējošajai valsts iestādei vai pilsoniskās sabiedrības pārstāvim 

var būt katrā dialoga platformas posmā. Gūto pieredzi var izmantot kā iedvesmas avotu 

platformu izveidei vietējā apkaimē, pašvaldību, reģionālajā vai valsts līmenī un pat Eiropas 

līmenī, kurā 2009. aprīlī tika uzsākts Eiropas Integrācijas forums.

Starptautiskā migrācija ir veicinājusi Eiropas daudzveidību etniskajā, kultūras, reliģijas un 

valodu ziņā un veicinās to arī turpmāk. Pēc 2007. gada 217. Flash Eirobarometra datiem, lielākā 

daļa ES pilsoņu ir atzinuši, ka viņiem pēdējā laikā ir bijusi pozitīva saskarsme ar cilvēkiem 

ar dažādu etnisko piederību, reliģisko pārliecību un valstspiederību. Lai gan aptaujātajiem 

dalībniekiem bija grūti defi nēt, kas ir “kultūru dialogs”, tas viņiem raisīja pozitīvas asociācijas, 

sākot no dažādu kopienu komunikācijas līdz starptautiskai mobilitātei, iespējām piedalīties 

kultūras dzīvē un valodu daudzveidībai. Ilgtermiņā Eiropa spēs saskatīt visas priekšrocības, 

ko šāda daudzveidība sniedz tās ekonomiskajai izaugsmei, konkurētspējas veicināšanai, 

jaunradei un sava stāvokļa nostiprināšanai pasaulē.
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Tā kā sabiedrības daudzveidība arvien palielinās, sabiedriskie pakalpojumi un citi sabiedris -

kie pasākumi ir jāpielāgo jaunajai daudzveidības realitātei. Tas, kā vieta — gan valsts, gan 

tuvākā apkaime — pielāgojas šādai daudzveidībai īstermiņā un vidējā termiņā, var izraisīt 

savstarpējās uzticības un sapratnes kāpumus un kritumus sabiedrībā. Piemēram, nesen 

veiktā pētījumā ir izvirzīts pieņēmums, ka augsts daudzveidības līmenis (t. i., kad dažādi 

cilvēki dzīvo līdzās vienā kopienā) var izraisīt “pašizolāciju” un “sociālo attālināšanos” starp 

cilvēkiem. Salīdzinājumā ar vidusmēra iedzīvotājiem, cilvēkiem, kuri dzīvo ļoti heterogēnā 

vidē, ir šādas tendences:

mazāk zināt par saviem kaimiņiem un mazāk viņiem uzticēties neatkarīgi no tā, vai • 

informācijai par viņiem ir tāda pati vai citāda izcelsme;

mazāk uzticēties vietējiem politiķiem, līderiem un plašsaziņas līdzekļiem (bet ne vienmēr • 

mazāk interesēties par tiem); 

politiski iesaistīties dažādos pasākumos, piemēram, ielu protestos un sociālo reformu • 

grupās;

viņi jūtas sliktāk;• 

viņi uzskata, ka viņiem būs mazāka ietekme politisko lēmumu pieņemšanā un ka viņu • 

kopienas diezin vai sadarbosies, lai atrisinātu kopīgu problēmu.

Šie secinājumi ir kā brīdinājums, ka kopienās, kas atrodas pārejas posmā un ir atstātas novārtā, 

var būt īslaicīgi vērojams zemāks savstarpējās sapratnes un uzticības līmenis iedzīvotāju 

vairākuma grupās un minoritāšu grupās, starp vairākuma grupām un minoritātēm un 

attiecībās ar vietējo pašvaldību. 

Zemāks savstarpējās sapratnes un uzticības līmenis tiek bieži saistīts ar zemāku sociālā 

kapitāla līmeni (tas ir, mazāku sociālo un organizatorisko tīklu skaitu). Sadraudzības 

organizācijas un pilsoniskā sabiedrība nodrošina indivīdiem vietēja mēroga iespējas jēgpilnai 

mijiedarbībai un attiecību izveidei. Tas, cik stipri ir sociālie un apvienību tīkli, ietekmē 

uzticības un solidaritātes līmeni kopienā un tās iedzīvotāju personīgo un ekonomisko 

labklājību. Pieaugošā daudzveidība ir tikai viens no faktoriem, kas izraisa sociālā kapitāla 

vispārēju mazināšanos daudzās Rietumu sabiedrībās, kur cilvēki nav tik sociāli un pilsoniski 

aktīvi kā kādreiz. 

Sociālo integrāciju nelabvēlīgi ietekmē sociālo un apvienību tīklu vājināšanās, kas var izraisīt 

galēju individuālismu un vienaldzību pret citiem cilvēkiem, abpusēju stereotipizēšanu un 

vainīgo meklēšanu, mazāk aizsargāto grupu izteikšanās iespēju mazināšanos, bezdarbību 

attiecībā uz reālām kopienas problēmām, konfl iktus saistībā ar resursu sadalījumu un 

daudzas diskriminācijas un ekstrēmisma izpausmes visos aspektos. 

Šāda vājināšanās ietekmē arī jauniebraucēju — kurus šī situācija ietekmē vissmagāk — 

integrāciju. Iekārtošanās procesā jauniebraucējiem ir tendence vairāk paļauties uz esošajiem 

sociālajiem un apvienību tīkliem nekā uz vietējiem iedzīvotājiem vai izveidotām grupām, lai 

kompensētu savu sociālā kapitāla trūkumu konkrētajā valstī. 
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Dialoga platformas

Ilgtspējīga, jēgpilna kultūru mijiedarbība palīdz vietējiem iedzīvotājiem saprast, kā 

citi viņiem līdzīgie un no atšķirīgām vidēm nākušie mainās sabiedrībā, kas kļūst arvien 

daudzveidīgāka. Viņi labāk izprot cits citu un uzticas cits citam, jo viņi sāk sevi uztvert kā 

pilntiesīgus kopienas locekļus ar kopīgu identitāti un ieinteresētību citam cita labklājībā.

 4.1. Platformas izveide un vadīšana — šķēršļu pārvarēšana

Politikas veidotāji bieži vien uzsāk dialogu, lai nomierinātu sabiedrību, reaģējot uz svarīgām 

ziņām par sociālajiem konfl iktiem. Šādi konfl ikti var liecināt par lielākām problēmām saistībā 

ar nevienlīdzību un nelabvēlīgiem apstākļiem daudzveidīgā sabiedrībā (t. i., atstumtību 

no darba tirgus, nabadzīgām pilsētu teritorijām, rasismu). Tādējādi šādi saspīlējumi galu 

galā novedīs pie nepieciešamības kopīgi izveidot atbilstošus integrācijas politikas atbildes 

pasākumus, lai atrisinātu konkrēto problēmu.

Dialoga platformu var uzskatīt par sākumpunktu šāda atbilstoša politikas atbildes pasākuma 

apspriešanai. Tā varētu būt pirmā saskarsmes institūcija, lai novērstu pārpratumus un 

neuzticēšanos. Tās ietvaros uzsāk sarunas par konkrētu problēmu, nodrošinot pilsonisku 

telpu atklātai un cieņpilnai viedokļu apmaiņai. Atkarībā no tā, kāds ir izpratnes un uzticības 

trūkuma cēlonis, šāda viedokļu apmaiņa var notikt starp imigrantiem, ar vietējiem 

iedzīvotājiem un ar valdību. Dalībnieki iesaistās savstarpējas mācīšanās procesā. Viņi 

apvieno savus atšķirīgos viedokļus vienotā izpratnē par problēmu, rada uzticēšanās pamatu 

un rod kopīgu pamatu sadarbībai, lai šo problēmu atrisinātu.

Dialoga platforma ir pilsoniska telpa, kurā var uzsākt atklātu un cieņpilnu viedokļu apmaiņu 

starp imigrantiem, vietējiem iedzīvotājiem un valdību. Mērķis ir nodrošināt to, ka starp 

dalībniekiem rodas sapratne un uzticība attiecībā uz konkrētu problēmu un ka viņi rod 

kopīgu pamatu sadarbībai, lai šo problēmu atrisinātu.

Iecerētie dialoga platformas rezultāti un ietekme

Sekmīgas dialoga platformas veicina sadarbības veidošanos starp dalībniekiem, kas īsteno 

kopīgus sabiedriskus pasākumus, partnerības un jaunus, aktuālus apspriežu mehānismus. 

Šāda turpmāka sadarbība nodrošina jaunas iespējas jēgpilnai mijiedarbībai, nu jau ar 

plašāku sabiedrību. Vidējā termiņā tā veicina jaunu un spēcīgāku sociālo un apvienību tīklu 

izveidi un apspriešanos ar valdību. Partneri veido jaunu organizāciju vai iekļauj sadarbību 

savas organizācijas pamatdarbībā. Abos gadījumos šādai sadarbībai jānotiek neatkarīgi, 

bez vajadzības pēc dialoga platformas atbalsta. 

*



Integrācijas rokasgrāmata 81

$

Z

Z

Z

Ilgtermiņā dialoga platformas izraisītais process var mazināt sociālo distancēšanos un 

savstarpēji nostiprināt visu iedzīvotāju sociālo kapitālu un labklājību. Tas var palīdzēt 

apvienot un mainīt identitātes tuvējā apkaimē, pilsētā un, iespējams, pat reģionālā, valsts 

vai Eiropas līmenī. Politiskie un pilsoniskās sabiedrības līderi var izmantot šādu pilsonisko 

telpu, lai integrētu daudzveidību spēcīgākā, plašāk izplatītā kopīgā identitātes izjūtā un 

attīstītu iesaistošāku izteiksmes veidu kopīgu problēmu apspriešanai.

Imigrācija var izraisīt jautājumus vietējās un ārvalstu politikas kontekstā par to, kas ir 

arvien daudzveidīgākās Eiropas kopīgās vērtības. ES atbilde uz tiem ir tās moto “vienotība 

daudzveidībā”, kas defi nēts ES līguma preambulā kā “tiekšanās nostiprināt savu tautu 

solidaritāti, vienlaikus respektējot to vēsturi, kultūru un tradīcijas.” Šī doma ir iekļauta 

Eiropas Padomes Baltajā grāmatā par Starpkultūru dialogu un attiecināta uz imigrantu 

integrāciju tādā pašā apjomā, kādā tā attiecas uz Eiropas integrāciju; “dialoga neesamības 

gadījumā netiek ņemta vērā mācība, ko sniedz Eiropas kultūras un politikas mantojums. 

Eiropa vēsturē ir bijusi miermīlīga un produktīva ikreiz, kad ir bijusi reāla vajadzība runāt 

ar mūsu kaimiņvalstīm un sadarboties starptautiskā līmenī... Tikai dialogs dod cilvēkiem 

iespēju dzīvot pēc principa “vienotība daudzveidībā”.

Vairāk informācijas un piemēru saistībā ar kultūru dialogu un platformu praksi ir pieejams šādos 

dokumentos:

“Darbības, kas veiktas 2008. gadā — Eiropas Starpkultūru dialoga gadā”

www.interculturaldialogue2008.eu

“Varavīksnes grāmata: starpkultūru dialogs — no prakses līdz politikai un otrādi” (The 

Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back), ko izstrādājusi 

Platforma starpkultūru Eiropai:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

“Baltā grāmata par starpkultūru dialogu — cieņpilna sadzīvošana kā vienlīdzīgam ar 

vienlīdzīgu” (White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity), ko 

sagatavojusi Eiropas Padome:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp 

Tiesiskais regulējums kā dialogu veicinošs faktors

Dialoga platforma var tikt izveidota konkrētā kontekstā — darbavietā, skolā, kultūras jomā, 

sabiedrisko pakalpojumu jomā, reliģiskajā dzīvē, kaimiņattiecībās, ārlietās utt. Katrā no šiem 

kontekstiem ir savas iespējas veikt viedokļu apmaiņu un kopīgi pieņemt lēmumus. Politikas 

veidotājiem jānodrošina, lai pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem būtu līdzīgas iespējas 

iesaistīties šajos kontekstos. Atkarībā no iespējām, kā var īstenot politisku līdzdalību, 
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iepriekš minētais ietver tiesības veidot apvienības, politiskās partijas vai ar darbu saistītas 

organizācijas, saņemt resursu palielināšanas fi nansējumu, balsot vēlēšanās vai pastāvīgi būt 

iesaistītiem apspriedēs ar valdību.

Šādas iespējas ļauj izvirzīties dažādiem vēlētiem pārstāvjiem un citiem dalībniekiem, kuri 

pēc tam piedalīsies platformās. Šādu pilsonisko kopienu var uzskatīt par infrastruktūru, kas 

padara dialoga platformas iespējamas konkrētā sabiedrībā.  

Čehijas Iekšlietu ministrija 2006. gadā paplašināja Likuma 83/1990 interpretāciju, kas 

nozīmē, ka apvienības var veidot ne vien pilsoņi, bet arī jebkura fi ziska persona. Iepriekš 

nepilsoņiem tāda iespēja bija tikai tad, ja viņi bija piesaistījuši vismaz trīs Čehijas pilsoņus.

Spānijā Konstitucionālā tiesa ar Lēmumu Nr. 236/2007 noteica, ka pastāv konkrētas 

pamattiesības, kas attiecas uz ikvienu personu neatkarīgi no administratīvā statusa, tostarp 

tiesības veidot apvienības, tiesības uz atkalapvienošanos, tiesības piedalīties demonstrācijās 

un tiesības uz izglītību.

Austrijā ar 2006. gada Likumu par Darba kameru un Likumu par institucionālajiem 

nosacījumiem darbavietās visiem darbiniekiem, kas ir trešo valstu pilsoņi, tika piešķirtas 

tiesības balotēties vēlēšanās kā arodbiedrību pārstāvjiem (arodbiedrību locekļiem, kuri 

pārstāv savu darba kolēģu intereses pārrunās ar vadību) un kā Darba kameras (platforma, 

kas pārstāv visus privātos darba ņēmējus) pārstāvjiem. 

Lai fi nansētu valsts, reģionālo un vietējo padomdevēju iestāžu attīstību un resursu 

palielināšanas programmas, lai trešo valstu pilsoņi un viņu apvienības varētu piedalīties 

demokrātijas procesā, var izmantot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 

nacionālās programmas.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Valsts vai pašvaldības iestāde, kas izrādījusi atvērtību pret strukturālām, pastāvīgām 

konsultācijām un radījusi uzticību un sapratni, var izmantot šīs prasmes, lai izveidotu jaunu 

dialoga platformu un pievērstos vēl jutīgākiem jautājumiem.

Novēršot tiesiskā regulējuma radītos šķēršļus imigrantu līdzdalībai pilsoniskajā dzīvē, tiek 

radītas iespējas attīstīt pilsonisko sabiedrību un padomdevējas iestādes, kas vēlāk būs 

galvenie dialoga platformas dalībnieki.

Etnisko minoritāšu padome Dānijā ir valsts padomdevēja iestāde, ko veido vietējā līmenī 

ievēlētas integrācijas padomes. Kad kādā TV pētījumā tika konstatēts, ka pašvaldību 

iedzīvotāju apmierinātība ar vietējām padomēm ir zema un vietējo politiķu uzticība tām 

ir neliela, Padome izmantoja savu esošo struktūru, lai veicinātu piecu reģionālo dialoga 

platformu izveidi ar nolūku apspriest, kā vislabāk vadīt dialogu nākotnē. Vietējie padomju 

locekļi darbojās kā galvenie veicinātāji, kas var mobilizēt starpetniskos tīklus un iesaistīt 

dalībniekus no pašvaldības un plašsaziņas līdzekļiem.

www.rem.dk 
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Minoritāšu forums (Minderheded Forum) ir neatkarīga “jumta” organizācija, kas apvieno 

vairāk nekā 1000 vietējo imigrantu organizāciju 15 federācijas Flandrijā un Briselē. Tā 

fi nansējums un tas, ka fl āmu kopiena to ir ofi ciāli atzinusi, dod minētajam forumam iespēju 

piedalīties jaunos valdības dialogos un noteikt darba programmas. Iekšēji tas vada darba 

grupas un platformas saviem dalībniekiem. Valdībai ir pieejams “īsākais ceļš” līdz dažādām 

minoritāšu grupām, līdz ar to tai nepastāv risks izvēlēties kādu “nejaušu runātāju” grupu. 

Dalībnieki var izteikties ar foruma starpniecību un izmantot savas struktūras, lai stiprinātu 

savu organizāciju. 

www.minderhedenforum.be 

Pievēršanās konkrētai problēmai, pamatojoties uz kopienas 
vajadzībām

Platformām būtu jāvairās no plaša konteksta, aptverot visu integrācijas koncepciju; tām būtu 

jāpievēršas konkrētām vajadzībām un jautājumiem, piemēram, veselībai, nodarbinātībai, 

izglītībai, uzmākšanās novēršanai utt. Uz vajadzībām balstītas platformas pamatā ir 

problēmas, kas ir visaktuālākās konkrētā jomā un ir vienlīdz svarīgas gan imigrantiem, gan 

vietējiem iedzīvotājiem. Pievēršanās vajadzībām un jautājumiem kā kopējam atsauces 

punktam ļauj izvairīties no dažkārt liekas atšķirību uzsvēršanas, kas notiek, pamatojoties, 

piemēram, uz to, ka ir atšķirīgas kopienas. Lai uz vajadzībām balstīta platforma sekmīgi 

risinātu konkrētu integrācijas jautājumu, izšķirošs faktors ir uzņemošo un migrantu kopienu 

uzklausīšana. Uzklausīšana notiek ne vien izstrādes posmā, bet visā platformas īstenošanas 

procesā. Lai to panāktu, ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks apspriedēm, atbildes pasākumiem un 

atgriezeniskajai saitei. 

To, vai ir vajadzīga platforma, nosaka, lūdzot konkrētās kopienas pārstāvjiem minēt viņu 

galvenās problēmas, jautājot, vai, viņuprāt, citi zina par viņu problēmām un vai viņi uzticas 

citiem, lai sadarbotos problēmu risināšanā.

Mančestras Bēgļu un migrantu foruma mērķis ir nodrošināt bēgļiem un patvēruma 

meklētājiem iespēju darīt zināmas viņu konkrētās vajadzības un cerības, lai informētu 

vietējos un valsts lēmumu pieņēmējus. Tas veicina cieņu un sadarbību Mančestras bēgļu 

un migrantu sabiedrībā un nodrošina “telpu”, kur dalīties prasmēs, informācijā un resursos. 

Forums tika uzsākts 2006. gadā, pamatojoties uz Mančestras Bēgļu hartu — paziņojumu 

par tiesībām un pienākumiem, ko bija uzrakstījuši bēgļi un patvēruma meklētāji un 

apstiprinājuši 100 politikas un uzskatu veidotāji Mančestrā, ieskaitot pilsētas domi. 

www.mrsn.org.uk/forum 

Apspriežu procesā, kas notiek pirms platformas izveides, noskaidro, kādi ir galvenie jautājumi, 

kas izraisa viedokļu atšķirības un aizdomas un kas kavē kopienu sadarbību. Minētais ietver 

pasākumus, kas vērsti uz starpetniskajiem tīkliem, pienākumu noteikšanu neatkarīgajiem 

veicinātājiem un jaunu tehnoloģiju piesaisti, lai atbalstītu dialogu ārpus platformas.
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“Jauno kaimiņu pamatprogramma” ir Barselonas pašvaldības platforma, kurā iesaistījušies 

pakalpojumu sniedzēji, valsts iestādes un NVO, kas sadarbojas ģimeņu atkalapvienošanās 

veicināšanā. Plānošanas posmā tika noskaidrotas konkrētās vajadzības un izstrādāts 

platformas virziens, telefoniski aptaujājot pašreizējos ģimeņu atkalapvienošanās pieteikumu 

iesniedzējus, mērķa grupas, ko veido bijušie pieteikumu iesniedzēji un viņu ģimenes, kā arī 

tiekoties ar skolās uzņemšanas biroju, lai pārrunātu grūtības, kas radušās izglītības sistēmā.

INTI projektā “Integrācijas apmaiņa”, ko vadīja Quartiers en Crise — Eiropas Atjaunošanas 

teritoriju tīkls, tika izveidotas astoņas vietējās darba grupas no vietējām ieinteresētajām 

platformām un daudzvalodu tiešsaistes platformām, lai apkopotu vietējās un reģionālās 

zināšanas starptautisku salīdzinošu novērtējumu veikšanai par Kopīgo pamatprincipu 

vietējo īstenošanu un pārzināšanu. Savstarpēja mācīšanās un apmaiņa grupās veicinās 

iespējas un darba attiecības starp iesaistītajām valsts aģentūrām, uz kopienām balstītām 

organizācijām, vietējām diskriminācijas novēršanas organizācijām, darba devējiem, 

arodbiedrībām un pētniekiem.

www.qec-eran.org 

Vajadzības jāizskaidro viegli saprotamā valodā, kas veicinātu plaša atbalsta gūšanu no visām 

iesaistītajām pusēm. Kopīgu valodu var rast vieglāk, ja risināmie jautājumi tiek formulēti 

saistībā ar sociālās atstumtības izskaušanu dažādās minoritāšu grupās vai darba apstākļu vai 

vecāku un skolotāju attiecību uzlabošanu. Jāpielāgo arī vajadzības, lai tās atbilstu mainīgajiem 

apstākļiem, tādējādi ļaujot pašreizējā domāšanas veidā iekļaut jaunus virzienus. 

Tiklīdz ir izlemts, uz ko tiks vērsta platforma, tās dalībniekiem ir vieglāk rast kopēju valodu, 

ja problēma ir formulēta, izmantojot iekļaujošus jēdzienus, kas attiecināmi uz visiem 

iedzīvotājiem.

Attiecībā uz jautājumu par to, kam ir jābūt dialoga platformas dalībniekiem, platformas 

organizētāji var izmantot vai nu demokrātisku “pārstāvju” ievēlēšanas pieeju, vai arī 

tehniskāku “dalībnieku” atlases pieeju. Problēma ir izvēlēties metodi, kas būtu atbilstoša 

konkrētajam jautājumam, ko ieinteresētās personas uzskatītu par uzticamu un kas būtu 

noteikta, ņemot vērā nevienādo varas dinamiku starp valsts iestādēm, pilsoņiem un 

nepilsoņiem ar ierobežotām politiskajām iespējām, jo īpaši jauniebraucējiem. 

Dialoga platformas reprezentativitāte tiek nodrošināta, īstenojot demokrātisku procesu. 

Tā ir procedūra, ko ievēro arī attiecībā uz ofi ciālām padomdevējām iestādēm. Vietējās 

padomdevējas iestādes tādās valstīs kā Austrija, Dānija, Luksemburga, Portugāle, Vācija un 

Zviedrija, kuras ievēro šo ieteikumu, var apgalvot, ka to locekļi pārstāv šajās valstīs dzīvojošo 

trešo valstu pilsoņus visā to daudzveidībā. 

Eiropas Padomes 1992. gada Konvencijas par ārzemnieku piedalīšanos vietējo pašvaldību 

darbā 5. panta 2. punktā noteikts, ka konsultējošas struktūras nodrošina to, ka “ārzemnieku 

pārstāvji (..) var tikt ievēlēti no vietējā teritorijā dzīvojošo ārzemnieku vidus vai arī tos var 

iecelt atsevišķas ārzemnieku asociācijas.”

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 
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Lielākā daļa dialoga platformu, kurās iesaistīti imigranti Eiropā, izvēlas tehniskāku pieeju. 

Platformu organizētāji vēlas, lai platformā tiktu iekļauti visatbilstošākie un efektīvākie 

dalībnieki. Atbilstību nosaka dalībnieka zināšanas par apspriežamo problēmu, vispārējā 

atvērtība dialogam un spēja sadarboties. Efektivitāti nosaka dalībnieka spējas darboties 

kā potenciālajam izmaiņu īstenotājam. Izmantojot šo iespēju, atbilstošais jautājums ir 

nevis par to, vai izveidotā platforma būs reprezentatīva, bet par to, vai tajā būs iekļautas 

visatbilstošākās un efektīvākās personas un organizācijas. 

Arī forumā var būt jaukta dalība. Tieši ievēlētie pārstāvji dara zināmus savu vēlētāju viedokļus 

un uzņemas vadību dialogā un lēmumu pieņemšanā, savukārt īpaši uzaicinātie dalībnieki 

dod ieguldījumu ar savām zināšanām un spēju veicināt turpmākas uzraudzības darbības.

Platformas dalībnieki ir “pārstāvji”, ja viņus brīvi ievēl, vai “dalībnieki”, ja viņi ir izvēlēti, 

pamatojoties uz viņu spēju sadarboties un efektivitāti saistībā ar konkrēto problēmu. 

Platformas organizētājiem ir jānovērtē, vai būs vajadzīga demokrātiska vai tehniska pieeja, 

lai kopiena viņu platformu uzskatītu par uzticamu pilsonisko telpu.

Dalības kritērijiem jābūt objektīviem, pārredzamiem un vispārēji piemērojamiem jebkuram 

ieinteresētajam dalībniekam. Dialoga principi paredz, ka dalība ir brīvprātīga un netiek 

noteikta piespiedu kārtā. Īpaši platformas organizētāju doti norīkojumi vai iejaukšanās (jo 

īpaši attiecībā uz iestādēm), visticamāk, mazinās platformas uzticamību un efektivitāti, un 

tās rezultāti tiks uzskatīti par neobjektīviem vai sagrozītiem, lai tos pielāgotu konkrētām 

interesēm.

Var būt lietderīgi nodrošināt platformas pieejamību visiem, nepiemērojot atbilstības 

kritērijus un atlases procedūru. Daudzas platformas tiek attiecinātas uz ļoti konkrētām 

jomām un nozarēm (t. i., slimnīcu administratori konkrētā pilsētā) vai laiku (vienreizēja, 

īstermiņa, īpaša platforma). Visatbilstošākie dalībnieki nosaka sevi paši, ņemot vērā 

platformas darbības jomu un mērķus. 

NVO platforma attiecībā uz ES patvēruma un migrācijas politiku ir pieejama visām NVO, kas 

darbojas Briselē, izmantojot Eiropas tīklu, kas aktīvi iesaistās debatēs par patvērumu, bēgļiem 

un migrācijas politikas attīstību ES. Tā tika izveidota pēc UNHCR, Amnesty International 

un Baznīcu komisijas migrantu jautājumos Eiropā iniciatīvas, un tā darbojas kā atvērta, 

neformāla un politiski neitrāla telpa informācijas apmaiņai dažādās kompetences jomās, 

kā arī aizstāvības stratēģiju koordinēšanai un sadarbībai ar valstu dalīborganizācijām, kas 

strādā ar bēgļiem, patvēruma meklētājiem vai migrantu kopienām, vai izcelsmes valstīs. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf
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Diasporas attīstības forums (DFD) Nīderlandē apvieno divdesmit vienu nacionālo diasporas 

organizāciju, kas pārstāv migrantus un bēgļus no sešpadsmit izcelsmes valstīm. Tas 

darbojas kā koordinējoša struktūrvienība, paplašinot šo organizāciju pārstāvēto personu 

loku, radot to stratēģiskās horizontālās alianses un palielinot to iespējas izteikties migrācijas 

un attīstības politikas veidošanā. Migrantu līderu atbilstību vērtēja, ņemot vērā viņu spēju 

praktisku pieredzi pārveidot politikas instrumentiem paredzētos modeļos. Sanāksmju 

formāts tika veidots tā, lai veicinātu neierobežotas diskusijas starp cilvēkiem ar dažādu 

izcelsmi.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf 

Vairākas platformas nosaka atbilstības kritērijus attiecībā uz sastāvu. Lielākā daļa vēlas panākt 

līdzsvaru starp imigrantu un vietējās sabiedrības grupām. Citas iekļauj pat perspektīvu 

daudzveidību no imigrantu, kā arī vietējās sabiedrības grupām. Uz dzimumu līdzsvaru 

bieži atsaucas valstis, kurās ir juridiski noteikti pienākumi vai spēcīga kultūra attiecībā 

uz dzimumu līdztiesību lēmumu pieņemšanā. Attiecībā uz vietējo sabiedrību vecums ir 

svarīgs faktors, kam ir nozīme, ņemot vērā uzskatu daudzveidību. Attiecībā uz imigrantiem 

svarīgs kritērijs var būt paaudze (t. i., pirmā, otrā, trešā). Atkarībā no izskatāmā jautājuma 

organizatori var vēlēties nodrošināt reliģisko, kultūras vai etnisko organizāciju vienlīdzīgu 

pārstāvību. Tādējādi tiek nodrošināts tas, ka jaunākas, mazākas vai sadrumstalotākas grupas 

“nepazūd” starp lielajām.

Kopš 1997. gada valsts dialoga struktūra etnisko minoritāšu grupām ir nodrošinājusi 

Nīderlandes valdībai stingru juridisko un fi nansiālo bāzi apspriedēm ar etniskajām 

minoritātēm, tādējādi papildinot esošos demokrātijas principus. Visas domstarpības 

starp dialoga dalībniekiem un valdību izšķir Nīderlandes Parlaments. Viens no četriem 

formālajiem minētās struktūras mērķiem ir būt par instrumentu dialoga virzīšanai sociālās 

spriedzes laikā. Likumā ir noteikti kritēriji attiecībā uz fi nansējumu un dalību. Minoritāšu 

organizācijām jābūt valsts mēroga organizācijām, tajās vadošos amatos jābūt sievietēm 

un otrās paaudzes imigrantiem, kā arī to ietvaros jābūt izveidotām prasmīgu un zinošu 

ekspertu padomēm dažādās svarīgās politikas jomās, piemēram, mājokļu, darba tirgus 

un izglītības jomā. Minoritāšu organizāciju reprezentativitāte tika novērtēta 2004. un 

2005. gadā attiecībā pret katru no kritērijiem, kā rezultātā tika izslēgta viena neatbilstoša 

organizācija. 

www.minderheden.org/lom.html  

Lai veicinātu īpaši grūti sasniedzamo vai tradicionāli sociāli atstumto grupu, piemēram, 

uzņemšanas programmām atlasīto personu apgādājamo, bērnu, sieviešu, gados vecu 

cilvēku, analfabētu vai personu ar invaliditāti, iesaistīšanos pilsoniskajā dzīvē, var izmantot 

arī Eiropas Integrācijas fonda valstu programmas.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm

 

Šie dažādie kritēriji nozīmē, ka platforma neignorē iekšējās pretrunas un konfl iktus, kādi 

rodas imigrantu un vietējā sabiedrībā. Tā nodrošina šīm kopienām iespējas satuvināties, 

ļaujot veidot plašākus tīklus un sadarbību. 
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Dalība konkrētu nozaru īstermiņa platformās var būt atvērta vai diferencēta. Citas var 

noteikt atbilstības kritērijus attiecībā uz piemērotību, efektivitāti un sastāva līdzsvarotību. 

Šādu kritēriju mērķis ir piesaistīt ieinteresētās personas ar visplašākajām zināšanām un 

ietekmi uz dažādajām kopienas daļām.

Dalības noteikumi — vienlīdzība un savstarpēja cieņa starp 
dalībniekiem

Visiem dalībniekiem jāvienojas par vienlīdzības un cieņas principiem un jāapņemas ievērot 

vispārējās cilvēktiesības un tiesiskumu. Nevienu atsevišķu dalībnieku, vai tas būtu vietējā 

sabiedrība, imigranti vai valdība, nevar uzskatīt par vienīgo, kurš atbild par šo pamatvērtību 

ievērošanu vai nodrošināšanu. Šo apņemšanos parāda, dalībniekiem atvērti sadarbojoties 

savā starpā. 

Praksē vienlīdzīgas attieksmes princips nozīmē, ka visiem dalībniekiem ir atļauts veidot 

platformas darba programmu un ir vienlīdzīgas tiesības izteikties. Dalībnieki nevar cerēt, ka 

viņi dominēs dialogā vai būs tajā uzvarētāji, kā tas notiek debatēs, jo mērķis ir radīt pamatu 

savstarpējai sapratnei un uzticībai, kas veicina koalīciju veidošanu un praktisku sadarbību.

Procesam, kurā ievēro vienlīdzīgu attieksmi pret dalībniekiem, jārisina raksturīgās 

nevienlīdzības problēmas valsts/privātajās/NVO partnerībās un vairākuma/mazākuma 

varas dinamikā. Vietējās sabiedrības NVO var veikt ofi ciālas valsts līmeņa funkcijas, un 

tām var būt labāka piekļuve resursiem, kas nodrošina tām lielākas iespējas piedalīties 

nekā mazākajām imigrantu NVO. Patiešām, piekļuve resursiem un reliģijas un kultūras 

atzīšana var būt vispretrunīgākie jautājumi, kurus cer atrisināt dialogā. Neizvērtējot 

iespējamo varas nelīdzsvarotību, dialoga platformas var kļūt par tās problēmas pazīmi, 

kuru tās risina. Dalībnieki var izrādīt ieinteresētību attiecībā uz šo dinamiku, apsverot tādu 

pasākumu ieviešanu, kas ļautu imigrantu pārstāvjiem sniegt vienlīdz vērtīgu un novērtētu 

ieguldījumu. 

“Minoritāšu iniciatīva” (Initiative Minderheiten), kas zināma arī kā “Austrijas Minoritāšu 

platforma”, atbalsta vienlīdzīgu attieksmi un tiesības attiecībā uz minoritātēm, kas defi nētas 

kā tādas, kuras tiek diskriminētas etniskās, sociālās vai reliģiskās piederības, seksuālās 

orientācijas vai invaliditātes dēļ. Defi nīcijas pamatā ir nevis dalībnieku skaits grupā, bet gan 

to nespēja dzīvot saskaņā ar saviem uzskatiem pēc taisnības un vienlīdzības principiem. 

Nevalstiskās organizācijas mērķis ir veidot saiknes starp apvienībām, organizācijām un 

indivīdiem no šīm dažādajām grupām, lai atbalstītu īpašus sociālpolitiskus aicinājumus. 

www.initiative.minderheiten.at
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Finansējums — partnerības pieeja vienlīdzībai un cieņai

Ņemot vērā, ka daudzas NVO un imigrantu apvienības vada brīvprātīgie un tie, kuri 

darbojas ar grūti sasniedzamām un dažādām kopienām, platformas var apsvērt domu par 

“partnerību”, lai pārvarētu tādus būtiskus darbības šķēršļus kā fi nansējums. Partnerība var 

būt vairāk attiecināma uz pilsonisko sabiedrību un minoritāšu organizācijām, kas ievēro 

dažādus dalības modeļus un kuru fi nansiālā situācija ir citāda nekā dalībniekiem no valsts 

sektora, sociālajiem partneriem vai citām stabilām ieinteresētajām personām. Lēmumu 

pieņemšana par resursu sadalījumu nav pretrunā ar dialoga procesu, ja tā ir decentralizēta, 

tās pamatā ir pierādījumi un tā ir pilnībā pārredzama. Tādējādi organizācijas var saņemt 

tehniskos līdzekļus, lai piedalītos dialogā kā partneri, neietekmējot un neriskējot ietekmēt 

savus kā savu organizāciju vai locekļu demokrātisko pārstāvju pamatpienākumus.

Ievērojot partnerības pieeju, platformas organizētāji finansē NVO un brīvprātīgo organizāciju 

dalību, tādējādi iegūstot zināšanas un kontaktus. 

Birojs tehniskā atbalsta sniegšanai imigrantu apvienībām (GATAI) sadarbojas ar Padomdevēju 

padomi imigrācijas lietās, lai pieņemtu lēmumus par imigrantu apvienību atzīšanu un 

nodrošinātu tehnisko atbalstu dažādu imigrantu kopienu tīklam. Motivācija ir tāda, ka 

dalībnieki, kuriem ir imigrantu apvienības statūti, ir likumīgi pārstāvji, kuri ir visizdevīgākajā 

situācijā, lai veidotu partnerības kultūras pasākumu jomā. GATAI nodrošina telpu, iespējas 

un tehniskās zināšanas, piedalās projektos, novērtē un uzrauga tos un organizē regulāras 

tikšanās ar imigrantu apvienībām. Laikā no 2002. gada jūlija līdz 2005. gada februārim tika 

apstiprināti 88 fi nansiālā atbalsta pieteikumi par kopējo summu aptuveni 962 000 eiro 

apmērā. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&fi le=article&sid=2674  

CAISA ir starptautisks kultūras centrs, kas nodibināts 1996. gadā un ko atbalsta Helsinku 

pilsētas Kultūras birojs. Tas atbalsta etnisko grupu kultūras pasākumus pilsētas līmenī, 

tādējādi veicinot mijiedarbību starp imigrantiem un pārējiem Helsinku iedzīvotājiem. Nesen 

veiktā novērtējumā tika secināts, ka imigrantu apvienībām ievērojamu labumu ir sniedzis 

materiālais atbalsts un atbalsts natūrā, jo tās pašas nespēja rast pietiekamus resursus, lai 

organizētu pasākumus un iesaistītu tajos somu sabiedrību.

www.caisa.fi  

“Mazākumtautību nams” Prāgā, Čehijā, piedāvā biroju telpas un dotācijas minoritāšu 

pilsoniskajām apvienībām. Māja darbojas kā kontaktpunkts sadarbībai un mazākumtautību 

un ieinteresēto sabiedrības locekļu sanāksmēm.

www.dnm-praha.cz 

*
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Pamatzināšanu un prasmju radīšana

Lai visus partnerus iepazīstinātu ar spēles noteikumiem, sniegtu viņiem pamatzināšanas, 

zināšanas starpkultūru jomā un nodrošinātu prasmes un piedāvātu stratēģijas, var izmantot 

apmācību un instruktāžas. Apmācība līderības un starpniecības prasmju attīstīšanā var arī 

veicināt platformas organizētāja spēju vadīt dialoga platformu. Tādējādi dialoga platformas 

var būt daļa no organizāciju mācību stratēģijas starpkultūru jautājumos.

Platforma “Paaudze” Amadorā, netālu no Lisabonas, Portugālē, tika izveidota ar mērķi 

veicināt izpratni par dinamiku, kas izraisa imigrantu jauniešu sociālās atstumtības sajūtas 

veidošanos, skolu apmeklējuma kavējumus un izslēgšanu no skolām šajā nelabvēlīgajā 

piepilsētā. Reģiona pašvaldība, brīvprātīgo organizācijas, valsts skolas un vietējā pagasta 

padome organizēja kongresu un seminārus kopā ar jauniešiem. Pieci gados jauni 

pastāvīgie iedzīvotāji tika apmācīti par veicinātājiem, lai viņi darbotos kā starpnieki starp 

kaimiņreģioniem un ārējām kopienām. 

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) sagatavo saviem locekļiem izpētes ziņojumu 

un rīcības plānu darba devēju un arodbiedrību sarunām par migrantiem un etnisko 

minoritāšu strādniekiem svarīgiem jautājumiem, ko var izmantot kā instrumentu dialogam 

par integrāciju darbavietā. Šajos dokumentos ir izklāstītās galvenās tēzes, kas jāņem vērā 

darba devēju un arodbiedrību savstarpējo sarunu politikā, un uzsvērti dažādi panākumi, ko 

guvušas valstu konfederācijas vai dalīborganizācijas.

www.etuc.org/r/113 

Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSEAD), kas atrodas 

Strasbūrā, Francijā, organizēja divu nedēļu informācijas un viedokļu apmaiņas pasākumu 

“Kultūru tikšanās” 36 jauniešiem no trīs uzņemošajām Eiropas valstīm (Vācijas, Zviedrijas 

un Francijas) un trīs Vidusjūras reģiona valstīm, no kurām nāk imigranti (Turcijas, Libānas, 

Alžīrijas). Tika organizēti nepilnas dienas semināri, kultūras darbsemināri un vizītes saistībā 

ar migrāciju un nevienlīdzību starp Ziemeļiem un Dienvidiem, identitātes un kultūras 

daudzveidību starp minoritātēm, reliģijas nozīmi integrācijā un to, kā Eiropai jārīkojas 

attiecībā uz imigrantu tiesībām.

http://amsed.fr/echanges.php 

Praktiska pieeja

Pieņemot lēmumus par platformas īstenošanu un vadīšanu (t. i., tās struktūru, norises vietu 

un laiku), var izmantot praktisku pieeju, pamatojoties uz aktīvas iekļaušanas principu. Šī 

pieeja ietver radošus un elastīgus risinājumus, piemēram, vakara apspriedes darbiniekiem, 

bērnu aprūpes pakalpojumus vecākiem un transporta izmaksu segšanu tiem, kuriem tas 

nepieciešams. Ņemot vērā, ka praksē cilvēku faktiskais valodu zināšanu līmenis un tas, 

cik ērti viņi jūtas, var būt zemāks, nekā viņi atzīst, tulku pieejamība var nodrošināt to, ka 
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valodu prasme nekļūst par šķērsli savstarpējas uzticības un sapratnes veidošanai ar dialoga 

starpniecību. Visbeidzot, darba programmās un grafi kos jāparedz to jauno jautājumu 

risināšana, kuri nenovēršami radīsies, kad būs sapulcēti partneri un process būs uzsākts. 

Ja lēmumus par to, kā īstenot platformu (t. i., tās struktūru, norises vietu, laiku, interpretāciju), 

pieņem, pamatojoties uz aktīvas iekļaušanas principiem, katra nelielā praktiskā darbība 

veicina atvērta un cieņpilna dialoga kultūras izveidi.

Īrijas Veselības dienesta izpildvaras valsts starpkultūru veselības stratēģijas galvenā 

prioritāte ir etniskās vienlīdzības uzraudzības īstenošana. Viens no priekšnosacījumiem, lai 

plānošana un novērtēšana būtu elastīgāka un vairāk balstītos uz pierādījumiem, ir dažādas 

izcelsmes pakalpojumu saņēmēju veselības vajadzību un rezultātu pārzināšana. Stratēģijas 

apspriešanas procesā tika izmantoti daudzi elastīgi un radoši atbildes pasākumi, lai aktīvi 

iesaistītu grūti sasniedzamas grupas, piemēram, strādājošus imigrantus, imigrantus, 

kuriem nav dokumentu, un sievietes no konservatīvas vides, kuras nejūtas brīvi publiskās 

diskusijās. Koordinatori noorganizēja vakara apspriedes, izmantoja dažādus formātus, 

sākot no plašiem semināriem un apsekojumiem līdz nelielām mērķa grupām un atsevišķām 

intervijām, sniedza atbalstu transporta izdevumu segšanā un bērnu pieskatīšanā un 

vajadzības gadījumā nodrošināja tulku pieejamību. 

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

Saskaņotības nodrošināšana starp nozarēm un pārvaldības līmeņiem 

Eiropā dialoga platformas ir veidojušās neplānoti un nevienmērīgi daudzās un dažādās 

nozarēs. Valdību konsultatīvās padomes vai pamatnostādnes attiecībā uz sarunām starp 

darba devējiem un arodbiedrībām par integrācijas jautājumiem Ziemeļeiropā pastāv kopš 

pēckara perioda, savukārt valstu starpreliģiskie dialogi ir radušies daudz vēlāk. Vairāki 

projekti ir radušies kultūras un izglītības nozarē pagājušajā desmitgadē un vēl intensīvāk 

2008. gadā — Eiropas Starpkultūru dialoga gadā. 

Dialoga platformās var būt nepieciešams iekļaut tematus, kas savstarpēji pārklājas, 

piemēram, mājokļa pieejamība, veselības aprūpe un izglītība. Ja valsts iestāde uzņemas 

dialoga platformas organizēšanu, tai ir jānodrošina politikas un dialoga saskaņotība. 

Vienlīdzības partnerības Apvienotajā Karalistē apvieno vietējās padomes un galvenās 

valsts iestādes, piemēram, policiju, primārās aprūpes centrus un brīvprātīgo dienestus, lai 

apspriestu un koordinētu to vienlīdzības un daudzveidības veicināšanas darbu pakalpojumu 

sniegšanā kopienā. Viens no piemēriem ir Seftonas Vienlīdzības partnerība.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

*
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No atsevišķa dialoga līdz pastāvīgam dialogam un darbībai

Platformas uzsākšana vieš sabiedrībā un ieinteresētajās personās cerības, ka izskatāmie 

jautājumi tiks atrisināti sekmīgi. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš rezultātu plānošanai. 

Organizētājiem ievērojama daļa no sava laika būs jāvelta platformas mērķa saglabāšanai un 

tās dalībnieku daudzo interešu pārvaldībai. Tiem nevajadzētu atteikties no iespējas pulcēt 

ieinteresētās personas, kurām ir iespējas dot ieguldījumu platformas mērķu sasniegšanā. 

Pretējā gadījumā platformas kļūst par sarunu pasākumu vien. Tas var izraisīt apspriežu 

“atslābumu”, kā rezultātā ieinteresētās personas zaudētu interesi par dalību nākamajā 

platformā, ja nekas netiek darīts saistībā ar to, ko tās paudušas iepriekšējā platformā. 

Nevar gaidīt, ka dialoga platformas būs “ātrs risinājums”. Lai dialogu pārvērstu darbībās, 

dalībniekiem jau no paša sākuma platforma ir jāuztver nevis kā vienreizējs pasākums, bet 

gan kā daļa no procesa, kurā viņu dalībai ir izšķiroša nozīme. Pienākums veikt turpmāku 

uzraudzību visvairāk attiecas uz pašiem organizatoriem, jo īpaši tad, ja tie ir valsts iestādes, 

kas sasauc platformu.

Atkarībā no savstarpējas sapratnes un uzticības pakāpes starp dalībniekiem ir paredzams, 

ka platformai būs dažādi rezultāti un ietekme uz dalībniekiem un kopienu. 

Piemēram, dialogs notiek kā savstarpēja informācijas apmaiņa. Dalībnieki izklāsta savu 

interpretāciju un nostāju konkrētā situācijā. Fakts, ka dažādās puses ir sapulcējušās, lai 

veiktu atklātu un cieņpilnu viedokļu apmaiņu, var pārliecināt sabiedrību, kaut arī simboliski 

un uz neilgu brīdi.

Pēc dialoga dalībniekiem veidojas citāda un saprotošāka attieksme pret dažādiem 

uzskatiem. Kā uzticības apliecinājumu viņi pielāgo šīs uzskatu atšķirības retoriskā līmenī. 

Šie nelielie pielāgojumi “iespiežas” cilvēku domāšanas  un izteiksmes veidā par konkrēto 

jautājumu. Šajā scenārijā dalībnieki pielāgojas cits citam, veicot publiskas pārrunas, kas ir 

mazāk radikālas un iekļaujošākas. 

Izvēršot šo scenāriju plašāk, dalībnieki vienojas par vienotu, sarežģītāku izpratni par 

jautājumu un identifi cē kopīgu pamatu un daudzveidības sniegtos ieguvumus. Noslēgumā 

partneri pauž cits citam savstarpēju uzticību un aicina uz sabiedrisku darbību, lai iedvesmotu 

arī citu sabiedrības un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaistīšanos. Šiem rezultātiem 

varētu būt lielāka ietekme uz cilvēku domāšanas un izteiksmes veidu. Aicinājumi varētu 

veicināt tādu īpašu kopienas pasākumu īstenošanu, kuri nostiprina — vismaz uz laiku — 

kopienas sociālos un apvienību tīklus.
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“Vācijas Islāma konference” (DIK) ir Iekšlietu ministrijas un Vācijas islāma izcelsmes iedzīvotāju 

un pilsoņu pastāvīgs dialoga process, kurā tiek apspriesti tādi jautājumi kā integrācija, 

ekstrēmisms un sociālās un reliģijas politikas principi. Plenārsēdēs, kas notika 2007. gadā 

un 2008. gadā, 15 dalībnieki no dažādiem pārvaldības līmeņiem un 15 dalībnieki no Vācijas 

islāma kopienām vienojās par četru DIK darba grupu secinājumu pagaidu kopsavilkumu, 

kurā defi nēta vienota izpratne par integrāciju, paredzēts fi nansējums izpētei, lai savāktu 

vairāk empīrisku datu par musulmaņu dzīvi Vācijā, izklāstīti veidi, kā paātrināt musulmaņu 

reliģijas mācīšanas ieviešanu valsts skolās, un paredzēta plašsaziņas līdzekļu informētības 

palielināšana un informācijas centra izveide turpmākai sadarbībai. Ir izveidota jauna tīmekļa 

vietne, kuras mērķis ir palielināt apspriežu un ieteikumu pārredzamību, veicināt dialoga 

atzīšanu, radot lielākas dalības iespējas, un vairot objektivitāti Vācijā notiekošajās debatēs 

par islāma reliģijas praksi.

www.deutsche-islam-konferenz.de 

Dialoga gaitā dalībnieki arī izstrādā konkrētas koncepcijas turpmākas procesa uzraudzības 

darbībām. 

Viņi var nolemt, ka ir jānodrošina dialoga ilgtspējīgums, institucionalizējot platformu. Ja 

organizētājs ir valsts iestāde, tā var iekļaut dialogu attiecīgā(-o) valdības departamenta(-u) 

apspriežu infrastruktūrā. Viens no šādu institucionālu izmaiņu rezultātiem ir spēcīgāki 

asociatīvie tīkli un kopīga mērķa izjūta starp organizācijām, kas risina vienus un tos pašus 

jautājumus. 

“Musulmaņu apaļais galds” un Musulmaņu padome tika izveidoti, lai izveidotu saikni starp 

musulmaņu organizāciju pārstāvjiem un Minhenes pilsētas vicemēra biroju. Platformas ir 

kļuvušas par nodibinātiem tīkliem, kā rezultātā pilsētas dome ir pieņēmusi priekšlikumu 

par musulmaņu apbedīšanas procedūru un musulmaņu reliģijas mācīšanas ieviešanu ciešā 

sadarbībā ar Minhenes skolām un apaļo galdu. 

www.muenchen.de/interkult 

Īrijas Valsts Padomdevēja komiteja rasisma un starpkultūru jautājumos (NCCRI) no 1997. 

līdz 2008. gadam darbojās kā kultūru dialoga platforma ar mērķi panākt vienprātību un 

informēt par politikas attīstību, un pēc tam tā tika iekļauta valdības darbā.

www.nccri.ie

Tāpat dalībnieki var nolemt, ka tiks izveidotas jaunas platformas par citiem 

problēmjautājumiem. Dalību var atklāt un pielāgot atkārtoti, jo platformas organizētāja 

pienākumus uzņemas rotācijas kārtībā. Rezultātā dalībnieki gūst labumu no savstarpējas 

sapratnes un uzticības vienā jomā, lai pievērstos citai, cerībā vairot pozitīvo ietekmi.
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Dalībnieki uzņemas īstermiņa saistības katrā no savām darba programmām, lai veiktu 

kopīgas darbības. Šādās sabiedriskās darbībās dalībnieku nesen ieviestā savstarpējā 

sapratne un uzticība tiek izmantota kā sākumpunkts sapratnes un uzticības vairošanai 

starp viņu atbalstītājiem un plašu sabiedrību. Rezultāts ir uz laiku spēcīgāki asociāciju un 

sociālie tīkli. Lai nodrošinātu darbību kopīgu īstenošanu noteiktā termiņā un strukturēti, 

ievieš koordinācijas un izpildes mehānismus.

Lai dialogu pārvērstu darbībā, pēc pirmā Integrācijas samita Vācijā, 2006. gada jūlijā, 

Valsts Integrācijas plānā tika noteikti skaidri mērķi, kā arī vairāk nekā 400 pasākumu un 

brīvprātīgas saistības, ko uzņemtos valsts un nevalstiskie dalībnieki dažādos pārvaldības 

līmeņos. Pirmais progresa ziņojums tika laists klajā 2008. gada novembrī.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Platformu organizētājiem nevajadzētu būt pārāk preskriptīviem, apspriežot iespējamos 

rīcības veidus. Platformas visbiežāk gūst atbalstu turpmākajai uzraudzībai, ja tās rodas no 

pašu idejām. Piemēram, “kritiska iesaistīšanās” ietver tiesības protestēt, iesniegt petīcijas, 

aizstāvēt un pārstāvēt dažādas intereses. Dalībnieki un sabiedrība arī sagaida, ka valdība 

viņu atsauksmes ņems vērā savā turpmākajā darba plānā. 

Berlīnes federālās zemes Rīcības programma attiecībā uz sociālo kohēziju vietējā apkaimē 

ir atvēlējusi pusmiljonu eiro 2007. gadā un vienu miljonu 2008./2009. gadā “tandēma 

projektiem”, lai izveidotu ilgstošu sadarbību starp imigrantu organizācijām un vietējo 

sabiedrību/valsts iestādēm. Tiek īstenoti kopīgi projekti saistībā ar jauniešu izglītošanu, 

diskriminācijas novēršanu un pieaugušo apmācību ar īstermiņa mērķi nodot zināšanas 

imigrantu apvienībām un palielināt to resursus. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html 

Reliģiju padome Dženovā ir organizējusi regulāras dialoga sanāksmes starp 16 reliģiskām 

kopienām un divām ekumēniskām apvienībām, lai veicinātu efektīvāku zināšanu nodošanu 

un saziņu ar valsts pārvaldi. Katru gadu Padome cenšas izstrādāt vismaz vienu kopīgu 

publikāciju un kopīgu pasākumu, iesaistot pilsoņus, kas pārstāv dažādas kultūras un 

reliģijas.

www.comune.genova.it 

Dalībnieki uzņemas ilgāka termiņa sadarbības saistības cerībā, ka saglabāsies īstermiņa 

ieguvumi, pat ja dialoga platforma vairs nepastāv un sabiedrība un politisko programmu 

izstrādātāji ir pievērsušies citiem jautājumiem. Lai to īstenotu, viņi ievieš publiskus 

novērtēšanas un atgriezeniskās saites mehānismus saistībā ar savu kopīgo darbību 

īstenošanu un rezultātiem. 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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“Dialoga dienu” Roterdamā pašlaik vada platforma, kurā piedalās pārstāvji no 74 dažādām 

organizācijām. Tās locekļi apmāca “Dialoga dienas” veicinātājus, kuriem tiek uzticēts 

pienākums radīt drošu vidi, kurā iesaistītie roterdamieši varētu mācīties cits no cita par 

tādām galvenajām tēmām kā sadzīvošana daudzkultūru pilsētā, piederības izjūta un 

identitāte. Dalībnieki izmanto arī savus attiecīgos tīklus, lai “Dialoga diena” varētu piesaistīt 

plašu pilsētas daļu, netērējot apjomīgu sabiedrisko attiecību budžetu. Dalībnieki atzīst, ka 

sadarbība platformā pati par sevi ir kļuvusi par mērķi viņu organizācijām. “Dialoga dienā” 

2007. gadā piedalījās 1700 roterdamiešu. Novērtējumi liecina, ka dalībnieki ir ļoti entuziastiski 

noskaņoti attiecībā uz šo procesu. Organizatori norāda, ka domu par šādu pasākumu jau 

pārņēmušas 20 pilsētas Nīderlandē, kā arī Berlīne un Brisele. 

www.dagvandedialoog.nl  

Birmingemas Sieviešu miera grupa (1993.–2006. gads) bija neliela aizlūgšanas grupa, kas bija 

izveidota kā daļa no sieviešu lūgšanu ķēdes, reaģējot uz Bosnijas kariem. Tā paplašinājās, no 

noslēgtas ekumēniskās grupas kļūstot par grupu, kas apvieno cilvēkus ar dažādu reliģisko 

pārliecību, savas darbības intensīvākajā periodā katrā sanāksmē iesaistot 80–100 sieviešu, 

kuras pārstāv 30 tautības un dažādas reliģijas, rases, vecuma kategorijas un sociālos slāņus. 

Dalībnieki atklātās diskusijās guva plašāku izpratni par citu cilvēku reliģisko pārliecību, 

darba un dzīves pieredzi. Viņu dialoga rezultātā palielinājās kopienas pakalpojumu projektu 

skaits, grupu komandējumi, tīklu izveide ar citiem integrācijas dalībniekiem un līdzekļu 

vākšana katastrofu seku likvidēšanai, bēgļiem — sievietēm un migrantu pakalpojumu 

organizācijām. Viens no visbūtiskākajiem rezultātiem bija musulmaņu, sikhu un indiešu 

sieviešu pieņemšana darbā kapelāņu amatos Birmingemas slimnīcās.

Projekts “Garīgie tēvi — imigranti padara kopienu drošāku” sākās 1997. gadā Kopenhāgenas 

Nerrebro rajonā, Dānijā. Lai vērstos pret vardarbīgajām sadursmēm starp policiju un otrās 

imigrantu paaudzes jauniešiem, 70 garīgo tēvu grupa un vietējais imams organizēja dialogu 

ar kādu zēnu grupu par personīgo un kopienas atbildību. Vietējā padome un brīvprātīgie 

no Sarkanā Krusta vēlāk pauda atbalstu viņu darbībām, kas paplašinājās, iesaistot otrās 

imigrantu paaudzes meitenes un iekļaujot dāņu un arābu valodas apmācību. Tika novērtēts, 

ka projekts ir vairojis uzticēšanos starp garīgajiem tēviem, jauniešiem un vietējo padomi. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256 

 4.2. Pienākumi, kas jāuzņemas vadošajai valsts iestādei vai 
pilsoniskās sabiedrības organizācijai

Atzītām amatpersonām ir jāatbalsta platforma, lai tās varētu to iekļaut politikas veidošanas 

procesā attiecībā uz integrāciju un visas sabiedrības starpkultūru lietpratību. Politika rada 

pamatu pilsoniskās sabiedrības dialogam. Valsts iestādes var iekļaut dialogu savā darbā 

un palielināt tā ietekmi, to saistot ar dažādiem līmeņiem un nozarēm. Tomēr tiem, kuri ir 

visizdevīgākajā situācijā, lai atbalstītu platformu, var nebūt iespēju to vadīt vai organizēt. 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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Pamatojoties uz subsidiaritātes un tuvināšanas principiem, iestādes zemākajos pārvaldības 

līmeņos tika pietuvinātas iedzīvotājiem kā īpaši uzticamas un ar iespējām uzņemties 

organizētāja un vadītāja pienākumus. Darbu, ko pilsēta veic saistībā ar atsevišķām imigrantu 

grupām, imigrantu kopienu, vietējo apkaimi un visu pašvaldību, ir vieglāk koordinēt, 

izmantojot platformu, kas pati par sevi kļūst par acīmredzamu pierādījumu, ka ir iesaistījušās 

vairākas kopienas.

Platformas var arī tikt veidotas kā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas starp vienlīdzīgām 

kultūras, izglītības un reliģiskajām organizācijām. To izveidi var veicināt arī fondi, sociālie 

partneri un citi privātā sektora dalībnieki. 

Jebkurā dialoga platformā var izšķirt četrus posmus, proti, vienošanos un sagatavošanos, 

dialogu un apmaiņu, atspoguļošanu un ziņošanu un novērtēšanu un rīcību. Valsts iestādes 

un pilsoniskās sabiedrības līderi šajos posmos uzņemas dažādus pienākumus.

Vienošanās un sagatavošanās 

Iestādes vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī var darboties kā fi nansētājas un 

veicināt dialoga platformu attīstīšanu, nosakot prioritātes un darbības principus savos 

uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Šim nolūkam var tikt izveidots arī īpašs fonds. Citos 

gadījumos iestādes var palīdzēt iegūt fi nansējumu, nodibinot saikni ar citiem iespējamiem 

līdzekļu devējiem un rīkojoties atbilstoši tam, ko tie gaida. 

No platformām izrietošais dialogs ir plašas sagatavošanās un partneru un to attiecīgo 

pamatstruktūru savstarpējo apspriežu rezultāts. Lai vienotos par mērķiem, izmantojot 

pēc iespējas plašāku informāciju, valsts iestādes var atbalstīt pētniecisku misiju, kurā tiek 

novērtēta konkrētā brīža situācija, dažādu ieinteresēto personu cerības un vajadzīgās 

dialoga metodes. Tās var fi nansēt vai organizēt apmācību, izpēti un īsas apspriedes par 

iedzīvotāju — migrantu dzīves apstākļiem un atbilstošo sociālekonomisko, integrācijas un 

diskriminācijas novēršanas politiku. Tās var arī palīdzēt organizēt sanāksmes starp dialoga 

partneriem un organizācijām, dalībniekiem vai iedzīvotājiem, ko tie pārstāv. Iestādēm var 

būt nepieciešams apsvērt pasākumus vai fi nansēšanas politiku, kas saistīta ar iespējamo 

uztveri par kooptāciju, jo īpaši par migrantu kopienas organizācijām.

Valsts iestādes vai pilsoniskās sabiedrības līderi var veicināt dialoga platformas īstenošanu 

praksē, finansējot sagatavošanās vajadzību novērtējumu un apspriedes ar kopienu, 

sekretariātu un tās locekļu līdzdalību un apmācību.

Piemēram, Spānijā Luisa Vivesa [Luis Vives] fonds ir uzņēmies šo lomu, lai palielinātu NVO, jo 

īpaši migrantu NVO, resursus, sniedzot specializētu tehnisko palīdzību un ieguldījumu.

www.fundacionluisvives.org 

*
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Dialogs un apmaiņa

Mazākā aktīvā loma, kāda var būt valsts iestādēm, ir novērotāja statusā ieklausīties platformā 

notiekošajā informācijas apmaiņā un mācīties no tās. Vēlāk iestādes var tikt aicinātas 

izteikties kā eksperti konkrētā politikas jomā. Valsts iestādēm var piešķirt formālāko 

organizētāja lomu. Šo lomu var uzņemties kopīgi ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, 

fondiem un sociālajiem partneriem, kas bieži vien ir snieguši savu ieguldījumu dialoga 

platformās. Šī loma ietver tādus pienākumus kā platformas vadīšana un sagatavošanās 

pasākumu veikšana, izstrādājot ievada vai nobeiguma piezīmes. Valsts iestādes var arī tikt 

aicinātas uzņemties aktīvāko starpnieka lomu, kas ietver tādus pienākumus kā sanāksmes 

vadīšana un darba programmas saskaņošana ar partneriem. To saistības var palielināties, 

ja, ņemot vērā augsto neuzticības līmeni starp partneriem, tām jādarbojas kā starpniekiem. 

Visbeidzot, valsts iestādes var tieši piedalīties dialogā kā visatbilstošākie un reprezentatīvākie 

partneri, lai risinātu kādu ar saziņas nodibināšanu saistītu jautājumu, jo īpaši reaģējot uz 

dramatiskiem politiskiem vai sociāliem notikumiem. 

Iestādēm vai pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem var būt vairākas lomas: “godīgs mākleris”, 

kas veicina atklātu un cieņpilnu viedokļu apmaiņu, organizētājs vai starpnieks, vienkāršs 

dalībnieks, eksperts, ar kuru apspriežas, vai ieinteresēts novērotājs.

Dublinas pilsētas Dome veicina integrāciju, iesaistoties politiski ar “Balsotāju —migrantu 

projektu” (Migrant Voters Project). Gados jauni, daudzsološi līderi — imigranti, jo īpaši no 

jauniebraucēju grupām, tiek apmācīti un nodrošināti ar reklāmas materiāliem vairākās 

valodās un resursiem mērķtiecīgu “balsu iegūšanas” sesiju organizēšanai viņu kopienās.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

Spānijā publiskais fonds Pluralismo y Convivencia (“Plurālisms un sadzīvošana”) darbojas 

kā dialoga platforma kopā ar pārstāvjiem no dažādām minoritāšu reliģiskajām kopienām 

un pēc tam atbalsta projektus, ko tie izstrādā kultūras, izglītības un sociālās integrācijas 

jomās. Vēl viens no tā pasākumiem ir informācijas izplatīšana par šīm reliģiskajām kopienām 

Spānijas sabiedrībā, lai izskaustu sabiedrības stereotipus un aizspriedumus. 

www.pluralismoyconvivencia.es 

Atspoguļošana un ziņošana

Dialogs nebeidzas ar faktisku informācijas apmaiņu. Tas ir nepārtraukts process, kas ietver 

atbilžu sniegšanu un atkārtotu izvērtēšanu, vienošanos un domstarpības, līdzības un 

atšķirības, iedibinātu rīcību un eksperimentēšanu. Process norisinās, veicot turpmākas 

apspriedes, organizējot divpusējas sanāksmes, izpēti, apspriežu sanāksmes utt.

*
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Organizētāja vai starpnieka lomu var papildināt sekretariāta pienākumi. Šis pienākums ietver 

saziņas un pienācīgas darbības veicināšanu platformā. Platformas rezultātu formulēšanu 

rakstiski un centienus tos sasniegt var izmantot arī kā “informācijas centru”. Rezultāti ir 

iekšējie teksti, piemēram, protokoli, kārtības noteikumi, dokumentācija un novērtēšanas 

ziņojumi. Ir iespējami vairāki ārēji rezultāti, sākot no pamatvienošanās par standartu 

minimumu attiecībā uz dialogu līdz kopīgas rīcības koncepcijām, pamatnostādnēm un 

rīcības kodeksiem, kas paredzēti organizācijām, kopējas politikas prioritātēm, vienotiem 

uzskatiem, deklarācijām, instrumentu kopumiem utt. Šos rezultātus dara pieejamus 

plašai sabiedrībai, kas var izmantot šos materiālus turpmākiem dialogiem un izstrādes 

uzdevumiem. 

Arī valsts iestāžu palīdzība izplatīšanā var būt dialoga platformas mērķauditorijas 

sasniegšanas stratēģiju nozīmīga daļa. Atbalsts saziņas stratēģijas izstrādē var palielināt 

dialoga platformu spēju raisīt preses interesi un nodibināt saikni ar izglītības iestādēm, 

pilsonisko sabiedrību un politikas dalībniekiem citās dalībvalstīs un Eiropas līmenī. Tās var 

pārraudzīt procesu, lai nodrošinātu to, ka informācija sasniedz daudzos sabiedrības slāņus, 

tostarp mazāk aizsargātās grupas. Tās var arī izstrādāt paziņojumus, kuros dialogs ir iekļauts 

kontekstā, un attiecīgi reaģēt uz dažādu dalībnieku un sabiedrības paustajām cerībām.

Dublinas pilsētas domes Attīstības padome 2008. gadā uzsāka projektu “Virzībā uz integrāciju: 

pilsētas konteksts” (Towards Integration: A City Framework) — jaunu pamatu sadarbībai starp 

valsts, pašvaldību, biznesa un sociālajiem partneriem. Platformā iesaistītās ieinteresētās 

personas tiek aicinātas veicināt partnerības integrācijas politikas īstenošanai. Piemēram, tās 

pārskata un pielāgo savu politiku un prioritātes, pamatojoties uz kopīgu 10 punktu Saistību 

hartu. Platformas mērķis ir būt par sākumpunktu apspriedēm ar imigrantu kopienām, lai 

noteiktu galvenās problemātiskās jomas, kā arī būt par kontaktpunktu tīkliem un pētniecībai 

un par Ikgadējā integrācijas dialoga un reģionā notiekošu integrācijas forumu veicinātāju. 

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf 

Novērtēšana un rīcība 

Valsts iestādes, darbojoties kā organizētājas, starpnieces un bieži kā fi nansētājas, var tikt 

aicinātas veikt novērtēšanu. Dialoga platformu novērtēšana ir problemātisks jautājums, kas 

izvirzīts turpmākai apspriešanai starp integrācijas speciālistiem. Lai gan partneri dialogu 

novērtē pozitīvi, katrs no tiem var gūt citādu mācību un pretrunīgus priekšstatus no šādas 

apmaiņas, lai gan pamatā esošie sociālie jautājumi visbiežāk paliek neatrisināti. Darbojoties 

kā novērtētājām, valsts iestādēm ir jārod dažādi veidi, kā izmērīt dialoga platformu rezultātus. 

Tām jāatspoguļo iesaistīto partneru intereses un viedokļi, izmantojot dažādus kvalitatīvus 

un kvantitatīvus līdzekļus, piemēram, apsekojumus un intervijas. Otrais posms var ietvert 

pārrunas pirms jebkādu galīgo secinājumu izdarīšanas.
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Austrijas Federālā Iekšlietu ministrija un Austrijas Integrācijas fonds 2007. un 2008. gadā 

organizēja “Integrācijas platformu”, kurā tika aicināti piedalīties valdības pārstāvji, federālās 

zemes, reliģiskās kopienas, migrantu organizācijas un ekspertu NVO. Iekšlietu ministrijas 

izstrādātais valsts rīcības plāns tika izmantots par pamatu valsts mēroga apspriedēm, 

kurās tika apkopoti ekspertu secinājumi, pilsoņu idejas un kopienu iniciatīvas. 40 000 

cilvēku apmeklēja tīmekļa vietni, un 6000 piedalījās ceļojumu informācijas kampaņā uz 

20 pilsētām, kā rezultātā tika saņemts vairāk nekā tūkstotis ierosinājumu. “Integrācijas 

platformas” rezultāti, tostarp ekspertu ziņojumi, veicināja to, ka tiek izstrādāts Valsts rīcības 

plāns attiecībā uz Integrāciju Austrijā.

www.integration.at 

Visbeidzot, valsts iestādes var izvēlēties pārvērst dialoga rezultātus rīcībā, ko īsteno dažādie 

dialoga partneri. No platformām var izrietēt jaunas dialoga platformas, informācijas 

kampaņas, lūgumraksti, referendumi, kursi, sabiedriskie pakalpojumi, rokasgrāmatas, 

festivāli, brīvprātīgo projekti, brošūras, izpētes dokumenti, mācību grāmatas, tīmekļa 

vietnes, mākslas projekti utt. Valsts iestādes vai citas trešās personas var fi nansēt jebkuras 

citas no dialoga platformām izrietošas vienošanās par kopīgu rīcību vai pārraudzīt to 

īstenošanu. Tās var arī nodrošināt nepārtrauktību ilgtermiņā, izveidojot atgriezeniskās 

saiknes ar citiem dialogiem vai iekļaujot to savās apspriežu procedūrās. Tādējādi valsts 

iestādes palīdz nostiprināt dialoga radīto sadarbību un uzticību.

Vietējās padomes Apvienotajā Karalistē var izmantot valsts “Vislabākās kvalitātes 

darbības rezultātu rādītājus” (Best Value Performance Indicators) attiecībā uz līdzvērtības 

līmeņu standartu, kas noteikts pašvaldībām, lai tās pašas novērtētu sava vienlīdzības un 

daudzveidības veicināšanas jomā veiktā darba kvalitāti un virzību. 2. līmenis attiecas uz 

to, vai vietējām iestādēm ir attīstības novērtēšanas un apspriežu platformas, kas apvieno 

pašvaldības dažādās daļas.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance 

Accenture Sabiedrisko pakalpojumu vērtības institūts organizēja astoņus “globālos 

forumus” (tostarp Londonā, Berlīnē, Parīzē un Madridē), kuros tika apvienotas mērķa 

grupas, ko veidoja 60–85 vietējie iedzīvotāji, kuri pārstāv pilsētas demogrāfi sko dažādību. 

Viņu sniegtās atsauksmes tika izmantotas, lai izstrādātu “Sabiedrisko pakalpojumu 

vērtības pārvaldības sistēmu” kā publiski vairāk iesaistītu pārvaldības modeli, lai pilsoņi 

varētu sadarboties ar ievēlētām amatpersonām nolūkā izstrādāt un virzīt sabiedriskos 

pakalpojumus.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf 

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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 Secinājumi

1.  Dialoga platforma ir pilsoniska telpa, kurā var uzsākt atklātu un cieņpilnu viedokļu 

apmaiņu starp imigrantiem, ar vietējiem iedzīvotājiem un ar valdību. Mērķis ir 

nodrošināt to, ka starp dalībniekiem rodas sapratne un uzticība attiecībā uz konkrētu 

problēmu un ka viņi rod kopīgu pamatu sadarbībai, lai šo problēmu atrisinātu.

2.  Novēršot tiesiskā regulējuma radītos šķēršļus imigrantu līdzdalībai pilsoniskajā dzīvē, 

tiek radītas iespējas attīstīt pilsonisko sabiedrību un padomdevējas iestādes, kas vēlāk 

būs galvenie dialoga platformas dalībnieki. 

3.  To, vai ir vajadzīga platforma, nosaka, lūdzot konkrētās kopienas pārstāvjiem minēt 

viņu galvenās problēmas, jautājot, vai, viņuprāt, citi zina par viņu problēmām un vai 

viņi uzticas citiem, lai sadarbotos problēmu atrisināšanā.

4.  Tiklīdz ir izlemts, uz ko tiks vērsta platforma, tās dalībniekiem ir vieglāk rast kopēju 

valodu, ja problēma ir formulēta, izmantojot iekļaujošus jēdzienus, kas attiecināmi uz 

visiem iedzīvotājiem.

5.  Platformas dalībnieki ir “pārstāvji”, ja viņus brīvi ievēl, vai “dalībnieki”, ja viņi ir izvēlēti, 

pamatojoties uz viņu spēju sadarboties un efektivitāti saistībā ar konkrēto problēmu. 

Platformas organizētājiem ir jānovērtē, vai būs vajadzīga demokrātiska vai tehniska 

pieeja, lai kopiena viņu platformu uzskatītu par uzticamu pilsonisko telpu.

6.  Dalība konkrētu nozaru īstermiņa platformās var būt atvērta vai diferencēta. Citas 

var noteikt atbilstības kritērijus attiecībā uz piemērotību, efektivitāti un sastāva 

līdzsvarotību. Šādu kritēriju mērķis ir piesaistīt ieinteresētās personas ar visplašākajām 

zināšanām un ietekmi uz dažādajām kopienas daļām.

7.  Ievērojot partnerības pieeju, platformas organizētāji fi nansē NVO un brīvprātīgo 

organizāciju dalību, tādējādi iegūstot zināšanas un kontaktus. 

8.  Ja lēmumus par to, kā īstenot platformu (t. i., tās struktūru, norises vietu, laiku, 

interpretāciju), pieņem, pamatojoties uz aktīvas iekļaušanas principiem, katra nelielā 

praktiskā darbība veicina atvērta un cieņpilna dialoga kultūras izveidi.

9.  Valsts iestādes vai pilsoniskās sabiedrības līderi var veicināt dialoga platformas 

īstenošanu praksē, fi nansējot sagatavošanās vajadzību novērtējumu un apspriedes ar 

kopienu, sekretariātu un tās locekļu līdzdalību un apmācību.

10.  Iestādēm vai pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem var būt vairākas lomas: “godīgs 

mākleris”, kas veicina atklātu un cieņpilnu viedokļu apmaiņu, organizētājs vai starp -

nieks, vienkāršs dalībnieks, eksperts, ar kuru apspriežas, vai ieinteresēts novērotājs.
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5. nodaļa

Pilsonības iegūšana un aktīvs

pilsoniskums praksē 
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Pilsonība norāda uz cilvēku tiesisko saikni ar valsti. Pilsoņiem un valstij ir konkrēti 

pienākumi un konkrētas tiesības attiecībā vienam pret otru. Pilsonību iegūst vairākos 

juridiskos procesos, ieskaitot naturalizāciju un pilsonības iegūšanu ius soli (piedzimstot 

konkrētajā valstī). Lai gan mūsdienās pasaulē pastāv vairāki pilsoniskuma veidi, to visu 

pamatā ir to tiesību un pienākumu īstenošana, kuri ir saistoši personām, kas ir brīvas 

demokrātiskas kopienas locekļi (piemēram, pilsonis, ES pilsonis, vietējais iedzīvotājs, 

ekonomikas, sociālais un kultūras dalībnieks, utt.). Aktīvs pilsoniskums apvieno 

kopienas locekļu daudzās identitātes un dod viņiem iespēju sniegt ieguldījumu 

sabiedrības ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un politiskajā dzīvē. 

Šī nodaļa ir veltīta galvenokārt divkāršajām stratēģijām, kuru mērķis ir veicināt imigrantu 

integrāciju ar pilsonības iegūšanas starpniecību. Uz pilsoņiem vērsta pieeja attiecībā uz 

integrāciju ietver vairāku pilsoniskuma iespēju radīšanu, kā rezultātā tiek iegūta pilsonība. 

Var tikt likvidēti konkrēti juridiski un politiski šķēršļi, par kuriem tiek secināts, ka tie neviļus 

liedz imigrantiem pieteikties pilsonības iegūšanai vai attur tos no pieteikšanās, un tādējādi 

vairota atvērtība plašā sabiedrībā un palielināts pilsonību ieguvušo imigrantu skaits. Var 

uzlabot tos administratīvā procesa elementus, kas varētu veicināt pilsonības iegūšanas 

procesu, tādējādi palielinot jauno pilsoņu apmierinātību ar šo pakalpojumu un efektivitāti 

tādu pasākumu īstenošanā kā valodas zināšanu novērtēšana. Viens no veicināšanas 

procedūru komponentiem, kam piešķirta augstāka prioritāte vairākās dalībvalstīs, ir plašas 

sabiedrības aktīvāka iesaistīšanās, piemēram, ar naturalizācijas ceremoniju starpniecību. 

Jauno un esošo pilsoņu aktīva pilsoniskuma veicināšana dod viņiem iespēju veidot 

daudzveidīgas sabiedrības kopīgo nākotni. 

Pilsonības un attiecīgi arī ES pilsonības iegūšanu ekskluzīvi reglamentē dalībvalstu tiesību 

akti un politika. Tomēr pilsoniskums ir jautājums, kas ir iztirzāts vairākās ministru un 

Eiropadomes sanāksmēs, kā arī Eiropas Komisijas paziņojumos. Arī Eiropas Kopienu Tiesa ir 

vairākkārt izskatījusi lietas, kas attiecas uz dalībvalstu tiesību aktiem pilsonības jomā.

Tamperes Eiropadome 1999. gadā apstiprināja mērķi, kas paredz trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kuri ilgstoši un likumīgi dzīvojuši kādā dalībvalstī, piedāvāt iespēju 

iegūt tās dalībvalsts pilsonību, kurā viņi dzīvo.

Saskaņā ar 2005. gada Kopīgo integrācijas programmu 9. kopīgā pamatprincipa (imigrantu 

līdzdalība demokrātijas procesā) īstenošana tiek nostiprināta valsts līmenī, izstrādājot valsts 

pilsonības un naturalizācijas sagatavošanas programmas. 

ES integrācijas ministru neformālajā sanāksmē, kas notika 2007. gadā Potsdamā, tika izteikts 

aicinājums īstenot Eiropas sadarbību, lai izpētītu un noskaidrotu “dažādās koncepcijas un 

pieejas attiecībā uz idejām par līdzdalību un dažādās koncepcijas attiecībā uz pilsoniskumu, 

kas tiek apspriests, ņemot vērā atbilstošos EK tiesību aktus, kas attiecas uz imigrantu 

integrāciju un dalībvalstu konstitucionālajām un juridiskajām sistēmām, kā arī veiktu 

viedokļu un pieredzes apmaiņu par naturalizācijas sistēmām, ko piemēro dalībvalstīs.” 
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 5.1. Jēdzieni un daudzējādās intereses daudzveidīgas 
sabiedrības kopīgajā nākotnē

Termini “pilsonība” [nationality] un “pilsoniskums” [citizenship] ikdienas sarunās tiek lietoti kā 

savstarpēji aizstājoši. Abu šo jēdzienu nozīmi ir pat grūti nošķirt daudzās Eiropas valodās. 

Eiropas Konvencija par pilsonību tika parakstīta Strasbūrā 1997. gada 6. novembrī un 

stājās spēkā 2000. gada 1. martā. Šī Eiropas Padomes visaptverošā konvencija ietver 

pamatprincipus un noteikumus, kas attiecas uz visiem pilsonības aspektiem, piemēram, 

bezvalstniecības novēršanu, diskriminācijas novēršanu un to personu tiesību ievērošanu, 

kuras pastāvīgi dzīvo attiecīgajās teritorijās. Līdz šim Konvenciju ir parakstījušas 18 ES 

dalībvalstis un ratifi cējušas 11. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/

2007&CL=ENG 

Jēdziens “pilsonība” Eiropas Konvencijā par pilsonību ir defi nēts kā “tiesiska saikne starp 

personu un valsti, kura nenorāda uz personas etnisko izcelsmi.” Šīs saistības paredz tiesības 

(politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras utt.) un pienākumus, kas jāīsteno valsts pilsoņiem. 

“Vairākvalstu pilsonība” nozīmē situāciju, kad vienai un tai pašai personai vienlaikus ir 

divu vai vairāku valstu pilsonība. Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas (1948. gads) 15. 

pants nosaka, ka katram cilvēkam ir tiesības uz tautību, ko valsts nevar patvaļīgi atņemt. 

Tāpat arī personai ir tiesības mainīt savu tautību, atsakoties no vienas un/vai iegūstot citu. 

Naturalizācija ir juridisks process, kurā nepilsoņi var iegūt valsts pilsonību. 

“Pilsoniskums” ietver to tiesību un pienākumu īstenošanu, kas jāīsteno personai, kura ir vai 

kļūst par konkrētas struktūras (t. i., valsts, reģiona, pilsētas un profesionālo organizāciju, 

politisko partiju, sociālo kustību un reliģisko organizāciju) dalībnieku. Tas ir ne tik daudz 

tiesību kā politiskās fi lozofi jas jēdziens. Konkrētā vienība apņemas nodrošināt savu atvērtību 

dalībai, pielāgojot iesaistīšanās noteikumus, lai iedrošinātu potenciālos jaunos dalībniekus 

un nodrošinātu viņiem apstākļus, kuros tie var piedalīties kā aktīvi dalībnieki. Jauni 

dalībnieki no dažādām kopienām arī apņemas sniegt ieguldījumu šīs kopienas nākotnē un 

izmantot dalības un aktīvas iesaistīšanās iespējas. Esošie dalībnieki apņemas aicināt jaunus 

dalībniekus, izturoties pret viņiem kā pret vienlīdzīgiem, un kopīgi veidot nākotni.

“Valsts pilsonību” [national citizenship] — klasisko saikni starp juridisko un politiski fi lozofi sko 

jēdzienu — var defi nēt kā to tiesību un pienākumu uzņemšanos un īstenošanu, kuras ir 

rezervētas pilsoņiem. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Tomēr mūsdienu politikā jēdzieni “pilsoniskums” un “pilsonība” ir nošķirti un to nozīmes ir 

plašākas. Izmantojot Eiropas un starptautisko sadarbību, ir izveidotas jaunas pārvalstiskā 

[supra-national] un vietējā [sub-national] pilsoniskuma formas. Iespējas un nosacījumi 

dalībai šādās pilsoniskuma formās tiek regulāri uzraudzītas starptautiskā līmenī.

“Civilpilsoniskums” [civic citizenship] radās no Eiropas sadarbības integrācijas jomā kā 

jēdziens, kas nozīmē solidaritātes un vienotas piederības izjūtas veicināšanu starp pilsoņiem, 

ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi dzīvo kādā dalībvalstī. Valsts 

apņemas piešķirt trešo valstu valstspiederīgajiem, kas tajā likumīgi dzīvo, plašākas tiesības 

un pienākumus, pamatojoties uz to, cik ilgi viņi konkrētajā valstī ir nodzīvojuši.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

“Eiropas Savienības pilsonības” pamatā ir ES dalībvalsts pilsonība. ES pilsoņiem, kuri dzīvo 

jebkur Eiropas Savienībā, jābūt piešķirtām vienām un tām pašām pamattiesībām un 

pienākumiem. Piemēram, viņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot citā ES dalībvalstī, 

dzīvot kopā ar savu ģimeni un balsot un balotēties savas pašvaldības un Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās.

Kopš 1974. gada ES pilsonības subjektīvais aspekts tiek regulāri novērots Standarta 

Eirobarometrā kā ES pilsoņu piederības izjūta, galveno politikas jautājumu uztvere, atbalsts 

dalībai, Eiropas Savienības tēls un uzticēšanās tās institūcijām. Ir pieejami arī dati par to, kā 

tiek īstenotas tiesības iegūt ES pilsonību. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Turklāt saistībā ar tiesību aktīvu īstenošanu un pienākumu uzņemšanos kopienās, kas 

darbojas pārvalstiskā un reģionālā vai vietējā līmenī, ir radušās jaunas, nelikumīgas 

pilsoniskuma formas.

Aktīvu pilsoniskumu Eiropas Komisija ir izmērījusi, to izsakot kā līdzdalību politiskajā 

dzīvē, pilsoniskajā sabiedrībā, kopienu dzīvē un kopīgas vērtības, kas vajadzīgas aktīvam 

pilsoniskumam (t. i., cilvēktiesības, demokrātija, sapratne starp dažādām kultūrām).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf
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Pilsoniskuma iespēju radīšana 

Kad pirmās paaudzes imigranti ir iejutušies savā mītnes valstī, viņi izvēlas iesaistīties 

dažādās pilsoniskuma formās. Valstīm, reģioniem, pašvaldībām, darba devējiem un 

izglītības iestādēm ir nozīme tādu pilsoniskuma iespēju radīšanā un veicināšanā, kuru 

rezultātā tiek iegūta pilsonība. Šo uz pilsoņiem vērsto pieeju attiecībā uz integrāciju var 

raksturot kā pasākumus, ko veic, lai likvidētu šķēršļus dalībai un atbalstītu organizācijas, 

kuras rada jaunas imigrantiem un vietējiem iedzīvotājiem pieejamas pilsoniskuma formas. 

Šo pasākumu klāsts ir dažāds — izglītošana par pilsoniskumu skolās, mācību stundas par 

kopienām, balsstiesības pašvaldībās un sabiedrības uzrunāšana, kā arī kopīgas attīstības 

programmas ar izcelsmes valstīm. Iespēju veidi, kas veicina aktīvu, brīvprātīgu iesaistīšanos, 

var būt:

reāli īstenojami (nelieli šķēršļi iekļūšanai un dalībai);• 

mainīgi (ņemot vērā imigrantu pašu spējas un prasības);• 

atvērti visiem iedzīvotājiem (veicinot biežu mijiedarbību un vienlīdzīgu attieksmi);• 

labi organizēti (pielāgoti kvalitātes standartiem attiecībā uz aktīvu pilsoniskumu un • 

mūžizglītību).

Pilsoņu un nākamo pilsoņu ieinteresētība 

Imigranti, kuri plāno apmesties uz pastāvīgu dzīvi savā mītnes valstī, ir ieinteresēti pieņemt 

pilsonību un uzņemties visas ar to saistītās tiesības un pienākumus, tostarp tiesības uz darbu 

daudzās valsts sektora jomās, brīvas pārvietošanās tiesības un pilnas formālās demokrātiskās 

tiesības. Starptautiskā apsekojumā par NVO, kas piedāvā atbalstu naturalizācijas 

pretendentiem, tika identifi cētas citas iniciatīvas atkarībā no valsts konteksta: pastāvīgas 

uzturēšanās tiesību, vienlīdzīgu sociālo tiesību un administratīvo grūtību novēršana.

Pretendents var uztvert naturalizāciju kā savu galīgo integrācijas mērķi, taču var to tā arī 

neuztvert. Pilsoņa tiesiskā statusa iegūšana negarantē, ka nenotiks ilgstoša atstumšana vai 

diskriminācija etniskās, reliģiskās vai valstiskās izcelsmes dēļ, kuru var novērst, īstenojot 

politisku līdzdalību un diskriminācijas novēršanas pasākumus.

Imigranti, kuri savu nākotni saista ar kādu konkrētu valsti, ir ieinteresēti tajā dzīvot pastāvīgi 

kā pilntiesīgi valsts sabiedrības locekļi.

Pilsonībai un pilsoniskumam tiek piešķirta arvien augstāka prioritāte politiķu aprindās un 

pilsoniskajā sabiedrībā. Migrācija un integrācija var būt virzītājspēki, kas saista dažādus 

identitātes līmeņus. Vietējie iedzīvotāji jūtas “starptautiskāki”, valstu vēsture kļūst globālāka 

un arvien ciešāk iekļaujas savstarpēji saistītā pasaulē. Dažādie identitātes līmeņi arvien 

vairāk papildina cits citu, piemēram, Kārdifas iedzīvotājs var vienlaikus justies kā velsietis, 

brits, eiropietis, Sadraudzības un pasaules pilsonis. 

*



106 Integrācijas rokasgrāmata

Pilsonības iegūšana un aktīvs pilsoniskums praksē

Lai gan pilsonība mainās atbilstoši tiesību aktiem, identitātes attīstās un kļūst dinamiskākas 

aktīva pilsoniskuma procesā. Uzņemošā sabiedrība ir ieinteresēta iedrošināt imigrantus 

iegūt pilsonību, dodot iespēju jaunajiem un esošajiem pilsoņiem veidot kopīgu nākotni 

daudzveidīgā sabiedrībā. 

Pilsoņu un nākamo pilsoņu intereses atkārtoti saplūst, tiklīdz tiek iesaistīta jaunā paaudze. 

Imigrantu bērni un mazbērni, kuri piedzimuši un socializējušies valstī tāpat kā pilsoņu bērni, 

veido ievērojamu sabiedrības daļu daudzās valstīs, kas vēsturiski kļuvušas par imigrācijas 

valstīm. Tā dēvētā otrā un trešā paaudze valsti, kurā tā dzimusi, bieži uzskata par svarīgu 

savas identitātes daļu un nevienu citu valsti nepārzina tik labi kā savējo.  

Imigrācijas valsts ieinteresētība 

Valsts ir demokrātiski, sociāli un ekonomiski ieinteresēta veicināt, ka tās pilsonību iegūst 

tajā ilgstoši dzīvojošie nepilsoņi, jo īpaši tajā dzimušie bērni. 

Pilsonības iegūšana novērš ilgtermiņa demokrātijas defi cīta rašanos, kad trešo valstu pilsoņi 

apjauš, ka viņi nav daļa no demokrātijas procedūrām savā izcelsmes valstī un daudzās ES 

dalībvalstīs. Nevar paļauties, ka izcelsmes valsts iesaistīsies mītnes valsts lietās to pilsoņu 

vārdā, kuri ilgstoši dzīvojuši ārpus tās, vai no valsts izbraukušo paaudžu vārdā. Tiek piemērots 

vēlēšanu tiesību došanas princips, saskaņā ar kuru visiem iedzīvotājiem, kas dzīvo saskaņā 

ar valsts tiesību aktiem, ir vienlīdzīgas tiesības izteikties to izstrādāšanā. 

Sociālās un ekonomiskās integrācijas ilgtermiņa defi cītu var novērst, iegūstot pilsonību 

un īstenojot aktīvu pilsoniskumu. Papildus daudzajiem materiālajiem ieguvumiem, ko 

nepārprotami nodrošina pilsonība, salīdzinošā pētījumā ir novērota arī nemateriāla “pilsonības 

pievienotā vērtība”. Darba devēji dod priekšroku tādu iedzīvotāju pieņemšanai darbā, kuriem 

ir valsts pilsonība, nevis tiem, kuriem tās nav. Valsts sektorā ir vērojama līdzīga tendence, proti, 

darba prasībās priekšroku dot pilsoņiem. Tāpēc domu par to, ka pilsonībai ir “pievienotā vērtība”, 

var izskaidrot ar lielāku ieguldījumu atdevi, kuru papildina arī lielākas dalības iespējas un lielāka 

vietējās sabiedrības atvērtība pret naturalizētiem pilsoņiem.

Šo nodarbinātības šķēršļu likvidēšana ir viens no visbūtiskākajiem novērotajiem ieguvumiem, 

ko nodrošina pilsonības iegūšana. Horizontālie apsekojumi liecina, ka nākamajos gados pēc 

naturalizēšanās jaunajiem pilsoņiem, jo īpaši bijušajiem trešo valstu valstspiederīgajiem, ir 

lielāka profesionālā mobilitāte, un arī viņu algas strauji palielinās, sasniedzot vidējo algas 

līmeni valstī. Naturalizācijas sniegto ieguvumu apjoms ir atšķirīgs atkarībā no strukturālajiem 

faktoriem (“pievienotās vērtības”, ko valsts un vietējā sabiedrība piešķīrusi valsts pilsonībai) 

un personīgajiem faktoriem (piemēram, vecuma). Pilsonības iegūšana tiek uzskatīta par 

papildu instrumentu vienlīdzīgu iespēju veicināšanā, iekļaujot valstī pastāvīgi dzīvojošos 

trešo valstu valstspiederīgos valsts un ES diskriminācijas novēršanas tiesību aktu darbības 

jomā. 

*
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Imigrācijas valstis ir ieinteresētas nodrošināt pilnīgu sociālekonomisko un politisko 

iekļaušanu, pilnībā atzīstot tajā pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju pilsonību. 

Zemu naturalizācijas rādītāju uzlabošana

Fakts, ka pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā imigrantu sabiedrība, kas apmetusies uz dzīvi Eiropā, 

ir palielinājusies, nozīmē, ka arvien vairāk pretendentu ir tiesīgi saņemt kādas ES dalībvalsts 

pilsonību. Lielākajā daļā valstu pilsonību ieguvušo imigrantu skaits ir palielinājies, bet visā 

ES tas ir atšķirīgs un svārstīgs. No 1996. līdz 2005. gadam tas ir bijis salīdzinoši nemainīgs 

tādās valstīs kā Itālija un Spānija, savukārt Dānijā un Ungārijā tas ir ievērojami svārstījies gadu 

no gada. Dažās valstīs, piemēram, Somijā un Apvienotajā Karalistē, šis skaits laika gaitā ir 

palielinājies. Citās valstīs — Austrijā un Beļģijā — tas ir ļoti strauji palielinājies un pēc tam 

samazinājies. Citās, piemēram, Nīderlandē, tas ir samazinājies, dažus gadus pat strauji. 

Lai gan jauno pilsoņu skaits kopumā palielinās, visā ES tas joprojām ir zems, jo īpaši 

salīdzinājumā ar tradicionālajām imigrācijas valstīm, tādām kā Austrālija un Kanāda, kas 

īpaši uzsver to, cik svarīgi imigrantu grupām ir iegūt pilsonību. Piemēram, 2006. gadā 

ES 27 valstīs pilsonība tika piešķirta tikai 25 no katriem 1000 valstī pastāvīgi dzīvojošiem 

ārvalstniekiem. Tikai neliela daļa no nepilsoņiem, kuri ir tiesīgi iegūt pilsonību, tai faktiski 

piesakās. Pārējie paliek “civilpilsoņi” uz visu mūžu attiecīgajā valstī — pašu izvēles, apstākļu 

sakritības dēļ vai tādēļ, ka radušies sarežģījumi naturalizācijas procesā. 

Nemainīgi zemam un dažādam pilsonību ieguvušo imigrantu skaitam ES ir daudz izskaid-

rojumu. Viens no tiem ir tāds, ka iniciatīva pilsonības iegūšanā ir zemāka starp dalībvalstī 

ilgstoši dzīvojošiem imigrantiem un ES pilsoņiem, kuri dzīvo citā dalībvalstī. Piemēram, dalīb -

valstī ilgstoši dzīvojošiem imigrantiem ir nodrošināta relatīva pastāvīgās uzturēšanās drošība, 

un viņi bauda tādu pašu attieksmi kā valsts pilsoņi nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes 

un pašvaldību vēlēšanu jomā. Viņu iespējas integrēties un vēlāk iekļauties sabiedrībā kā valsts 

pilsoņiem ietekmē daudzi citi pilsonības iegūšanas politikas un procedūru aspekti.

Nemainīgi zemu pilsonību ieguvušo imigrantu skaitu var palielināt, likvidējot atsevišķus 

elementus pilsonību reglamentējošos tiesību aktos, kas neviļus rada būtiskus šķēršļus, 

atturot uz pastāvīgu dzīvi apmetušos nepilsoņus no pieteikšanās pilsonības saņemšanai. 

Izklāsti par ES dalībvalstu politiku attiecībā uz pilsonības iegūšanu un tās saikni ar migrāciju 

ir pieejami šādos dokumentos:

“Pilsonības iegūšana un zaudēšana — politika un tendences 15 Eiropas valstīs” (Acquisition 

and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries), kas sagatavots NATAC 

projekta ietvaros —

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498; 

*
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“Pilsonības politika jaunajā Eiropā” (Citizenship policies in the new Europe), kas sagatavots 

CPNEU projekta ietvaros —

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

 5.2. Pilsonības iegūšana

Pastāvīgās uzturēšanās prasības, kas ir pieejamas jauniebraucējiem 

Divas pamatprasības, kas nosaka tiesības uz naturalizāciju, ir likumīga pastāvīgā dzīvesvieta 

un konkrēts valstī pastāvīgi nodzīvotu gadu skaits. Eiropas Konvencija par pilsonību paredz 

maksimālo pastāvīgas uzturēšanās periodu, kas ir desmit gadi. Attiecībā uz šo periodu netiek 

ņemtas vērā valsts prioritātes imigrantu integrācijas veicināšanā. Naturalizācijas kontekstā 

daži no pilsonības iegūšanas veicināšanas pasākumiem, saskaņā ar Eiropas Konvencijas 

par pilsonību paskaidrojuma ziņojumu, var būt vajadzīgā pastāvīgās uzturēšanās perioda 

saīsināšana, mazāk stingras valodu zināšanu prasības, kā arī vienkāršāka procedūra un 

zemākas procedūru nodevas.

Daudzi pirmās paaudzes imigranti nodibina reālu un efektīvu saikni ar konkrēto valsti un 

iegūst praktiskas zināšanas par to jau pēc nedaudziem tajā pastāvīgi nodzīvotiem gadiem. 

Viņi var atbilst dalības nosacījumiem un vēlēties uzņemties tiesības un pienākumus, ko 

piešķir valsts pilsonība. Imigranti vairākās valstīs kļūst tiesīgi pieteikties naturalizācijai 

apmēram tajā pašā laikā, kad viņi kļūst tiesīgi arī pastāvīgi uzturēties valstī, kā tas noteikts EK 

direktīvā. Tad viņi var izvēlēties, vai kļūt par pilntiesīgu valsts pilsoni vai par “civilpilsoni”.

Atbilstības kritēriji, ko piemēro attiecībā uz naturalizāciju, var atspoguļot faktu, ka vienkāršie 

jauniebraucēji var būt tiesīgi un vēlēties kļūt par valsts pilsoņiem jau pēc dažu gadu ilgas 

pastāvīgas uzturēšanās konkrētajā valstī.

Kā iecerēts, Beļģijas Pilsonības kodeksa reformas, kas notika 1984., 1991. un 2000. gadā, 

bija galvenie faktori, kas veicināja nepilsoņu plašāku integrāciju, palielinoties pilsonību 

ieguvušo imigrantu skaitam. Reformā, kas notika 2000. gadā, prasību par likumīgo 

pastāvīgās uzturēšanās periodu attiecībā uz diskrecionāro parlamentāro procedūru 

samazināja no pieciem līdz trim gadiem vienkāršajiem pirmās paaudzes imigrantiem. 2000. 

gada reforma arī veicināja beznosacījuma tiesības uz pilsonību, pamatojoties uz deklarāciju, 

pēc septiņiem gadiem. Desmit gadu laikā tā imigrantu sabiedrības daļa, kam nav Beļģijas 

pilsonības, samazinājās no divām trešdaļām 1995. gadā līdz apmēram pusei. Kopš 2003. 

gada pilsonības iegūšanas rādītāji ir samazinājušies un nostabilizējušies 1997. gada līmenī. 

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519 

*
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Vācijas Pilsonības likuma reformā, kas notika 1999./2000. gadā kā daļa no jaunas visaptverošas 

migrācijas stratēģijas, tika atzīts, ka pilsonības iegūšana ir vēlams rezultāts, ko Vācija vēlas sasniegt 

kā imigrācijas valsts. Mīkstinot prasību par pastāvīgas uzturēšanās periodu, to samazinot no 

piecpadsmit līdz astoņiem gadiem, ievērojami palielinājās ārvalstnieku vēlme kļūt par Vācijas 

pilsoņiem. Vācijā joprojām naturalizējas vairāk imigrantu nekā jebkad pirms 1998. gada.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/

Einbuergerung/einbuergerung.html 

Plašāka veicināšana attiecībā uz īpašām grupām

Visīsākais vajadzīgais pastāvīgās uzturēšanās periods ir noteikts pirmās paaudzes grupām, 

kas ir nodibinājušas reālas un efektīvas saites, kā izklāstīts Eiropas Konvencijā par pilsonību. 

Piemēram, ir vairāki starptautiski juridiski instrumenti, kas nosaka šādas saites, pamatojoties 

uz individuālām aizsardzības vajadzībām, piemēram, atzītiem bēgļiem, bezvalstniekiem 

un attiecīgās valsts teritorijā dzimušiem bērniem — bezvalstniekiem. Bēgļu konvencijas 

34. pantā noteikts, ka valstis, ciktāl iespējams, veicina bēgļu naturalizāciju, paātrinot 

naturalizācijas kārtību atbilstoši iespējām un pazeminot nodevas un izmaksas.

Vairākas ES dalībvalstis veicina bēgļu un bezvalstnieku naturalizāciju. Pēc 2000. gada 

reformas Beļģijā šīm grupām piemērojamā prasība attiecībā uz pastāvīgās uzturēšanās 

periodu tika samazināta līdz diviem gadiem. Piemēram, Luksemburgā un Īrijā naturalizācijas 

procedūras ir pielāgotas vajadzībai nodrošināt starptautisko aizsardzību, atceļot vēl vairākus 

būtiskus uz bēgļiem attiecinātus nosacījumus, piemēram, attiecībā uz valodu zināšanām.

Slovēnija savā 2002. gada likumā, ar ko groza Pilsonības likumu, atsaucās uz starptau-

tiskajiem juridiskajiem standartiem, lai vienkāršotu naturalizāciju, cita starpā bēgļiem un 

bezpavalstniekiem. Šī reforma ir mazinājusi atkarību no izņēmuma procedūras un ievērojami 

palielinājusi veicinātās metodes izmantošanu.

Valstis bieži piešķir savu pilsoņu laulātajiem vai partneriem neatkarīgu statusu pilsonību 

reglamentējošos tiesību aktos. Šī ar dzimumiem saistītā pieeja nodrošina vīriešu un sieviešu 

vienlīdzību un ģimenes vienotību pilsonībā.

Spānijā pilsoņu laulātie var pieteikties pilsonībai pēc tam, kad viņi valstī ir pastāvīgi 

uzturējušies vienu gadu un stājušies laulībā, savukārt Itālijā — pēc sešiem mēnešiem, ja 

laulātais jau ir pastāvīgais iedzīvotājs. Tādās valstīs kā Beļģija un Portugāle minētais attiecas 

arī uz pilsoņu partneriem vai kopdzīves partneriem. 

Dažas valstis joprojām veicina “privileģētu” etnisko vai valstiskās izcelsmes grupu 

naturalizāciju, pamatojoties uz viņu vēsturisko saikni ar valsti. Imigranta valstiskā vai etniskā 

izcelsme var liecināt par konkrētu reālu un efektīvu saikni (t. i., valodas zināšanām un ģimenes 

saitēm). Tomēr, tā kā imigrantu plūsmas globalizējas, imigrantu sabiedrība daudzās Eiropas 

valstīs kļūst daudzveidīgāka etniskās un valstiskās izcelsmes ziņā. Šo jauno sabiedrības daļu 

integrāciju var veicināt, nodrošinot atvieglotās procedūras pieejamību jebkuras valstiskās 

un etniskās izcelsmes imigrantiem, kuri atbilst pamatnosacījumiem.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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No 1996. līdz 2005. gadam naturalizācijas rādītāji Portugālē bija vieni no zemākajiem visā 

ESAO, proti, naturalizējās apmēram 0,5 % no ārvalstīs dzimušajiem iedzīvotājiem. Tradicionāli 

postkoloniālās imigrantu plūsmas dažādoja liels skaits moldāvu, rumāņu un ķīniešu. Faktiski 

viena no pašlaik lielākajām imigrantu grupām valstī ir ukraiņi. Portugāles 2006. gada 17. 

aprīļa Jaunais pilsonības likums tika pieņemts ar mērķi likvidēt apstākļus, kas izraisa sociālo 

atstumtību, mazināt pilsonības iegūšanas procedūru sarežģītību un veicināt integrāciju 

Portugālē kā jaunā imigrācijas valstī. Jaunais likums īsāko pastāvīgās uzturēšanās periodu, 

kas pirms tam bija noteikts to valstu valstspiederīgajiem, kurās runā portugāļu valodā (seši 

gadi), attiecināja arī uz visiem pirmās paaudzes imigrantiem, kuriem ir portugāļu valodas 

pamatzināšanas un nav sodāmības. Likuma panākumus lielā mērā veicināja vienošanās 

starp vadošajām politiskajām partijām nepolitizēt pilsonības jautājumu. Pamatojoties uz šo 

vienošanos, likums tika vienprātīgi apstiprināts Parlamentā. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

Nostāja attiecībā uz jauno paaudzi

Daudzas dalībvalstis, īstenojot pilsonību reglamentējošajos tiesību aktos noteiktos 

integrācijas mērķus, ir pieņēmušas uz paaudzēm vērstu pieeju. 

Ius soli principa ieviešana attiecībā uz imigrantu pēcnācējiem nozīmē, ka piedzimšana ir 

pietiekams pamatkritērijs, lai iegūtu tiesības uz pilsonību. “Pilsonības pievienotā vērtība” 

nozīmē, ka vislielāko labumu, kļūstot par pilsoņiem, gūst gados visjaunākie. Jo gados 

jaunāks ir jaunais pilsonis, jo lielāka ir ieguldījuma atdeve, jo šādi pilsoņi uzkrāj ieguvumus 

visā personīgās un profesionālās izaugsmes laikā. Turpretī, jo ilgāks ir laiks, līdz bērns 

kļūst par pilntiesīgu pilsoni, jo lielāka varbūtība, ka viņa kā nepilsoņa statuss radīs viņam 

sarežģījumus viņa attīstības posmā, kurus būs grūti izlabot vēlākajā dzīvē. 

Otrajai paaudzei ir automātiskas tiesības uz pilsonību, ja viņi piedzimst tādās tradicionālās 

imigrācijas valstīs kā Kanāda vai Amerikas Savienotās Valstis. Praksē, kas apzināta ES 

dalībvalstīs, līdzīgas tiesības var pieprasīt trešā imigrantu paaudze, otrā paaudze tikai kādu 

laiku pēc dzimšanas un/vai tikai likumīgajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem dzimušie.

Ieviešot ius soli principu attiecībā uz pirmās paaudzes pēcnācējiem, tiesību aktiem var būt 

nozīme vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanā bērniem, kuri piedzimuši konkrētajā valstī, un 

labāka sākuma stāvokļa nodrošināšanā viņu skolas un profesionālās karjeras virzīšanai.

Īrijā ir noteikts, ka tajā dzimušie imigrantu bērni var kļūt par Īrijas pilsoņiem piedzimstot, 

ja viņu vecāki ir bijuši likumīgi šīs valsts pastāvīgie iedzīvotāji trīs no pēdējiem četriem 

gadiem. Līdzīgi noteikumi, kuru pamatā ir vecāku statuss, ir spēkā tādās valstīs kā Beļģija, 

Portugāle un Apvienotā Karaliste. Visi trešās paaudzes bērni piedzimstot automātiski 

kļūst par pilsoņiem Beļģijā, Īrijā, Nīderlandē, Portugālē un kopš 2009. gada 1. janvāra arī 

Luksemburgā.

*
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Vairākās pilsonību reglamentējošo tiesību aktu reformās tiek ņemta vērā arī situācija 

“pusotras paaudzes” integrācijas jomā. Šo paaudzi veido imigrantiem dzimušie vai viņu 

adoptētie bērni, kuri ieceļo, pamatojoties uz ģimenes atkalapvienošanās atļaujām. Viens no 

nosacījumiem, lai iegūtu tiesības uz pilsonību, ir ģimenes vienotība; šie bērni automātiski 

kļūst par pilsoņiem, kad viņu vecākiem tiek atļauts naturalizēties. Vēl viens iemesls ir 

socializācija; viņi var kļūst par pilsoņiem ar pilnām tiesībām pēc tam, kad viņi vairākus gadus 

mācījušies valstī noteiktajā izglītības sistēmā. Pārsvarā pilsonībai piesakās vecāki viņu vārdā, 

bet viņiem ir arī tiesības tikt uzklausītiem, ja tiek pieņemti viņus ietekmējoši ar pilsonību 

saistīti lēmumi, pamatojoties uz 12. pantu Konvencijā par bērna tiesībām.

Zviedrijā migrantu nepilngadīgie bērni kļūst par Zviedrijas pilsoņiem pēc tam, kad viņi piecus 

gadus pastāvīgi nodzīvojuši Zviedrijā un kad viņu vecāki ir iesnieguši vienkāršu paziņojumu. 

Sākot no 12 gadu vecuma Ziemeļvalstīs un no 14 gadu vecuma Austrijā, imigrantu bērniem 

ir tiesības paust savus uzskatus vai pašiem iesniegt naturalizācijas procedūras pieteikumu.

Ienākumi kā slieksnis valsts pilsonības iegūšanai

Ņemot vērā, ka nepilsoņiem, kuri iesniedz pieteikumu, vēl nav iespēju izmantot pilsonības 

“pievienoto vērtību”, kas palielinātu viņu algas, nosacījumi attiecībā uz ienākumiem vai 

augstās nodevas var izraisīt tādas nevēlamas sekas kā neizdevīga stāvokļa nostiprināšanās 

integrācijai darba tirgū, nevis stimulēt iesaistīšanos darba dzīvē. Ir vērts ņemt vērā faktu, ka 

iepriekš ienākumi tika atcelti kā uz sociālo stāvokli balstīts slieksnis pilnas valsts pilsonības un 

balsstiesību īstenošanai. Tā kā daudzi pieteikumu iesniedzēji ir pastāvīgie iedzīvotāji, kuriem 

jau ir tāda pati piekļuve sociālajai palīdzībai un sociālajai aizsardzībai kā pilsoņiem, pilsonības 

iegūšana drīzāk var būt jautājums, kas attiecas uz piekļuvi demokrātiskai līdzdalībai, nevis 

jautājums, kas attiecas uz piekļuvi labklājībai vai bezdarbnieka pabalstiem. 

Var novērtēt iztikas līdzekļu pārbaužu un nodevu efektivitāti attiecībā uz ekonomisko 

integrāciju un ietekmi uz demokrātisko pārvaldību. 

“Iztikas līdzekļu” pārbaudes tika svītrotas no naturalizācijas procedūrām Zviedrijā 1976. 

gadā, Nīderlandē 1977. gadā, Beļģijā 2000. gadā un Portugālē 2006. gadā. Turklāt Portugālē 

jebkura reģistrācija vai deklarācijas iesniegšana saistībā ar pilsonību un jebkuru vajadzīgo 

sertifi kātu izsniegšana ir bez maksas tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdzvērtīgi valstī 

noteiktajai minimālajai algai vai mazāki par to.

Naturalizācijas procedūra neietver nekādas izmaksas Beļģijā, Francijā, Luksemburgā 

un Spānijā. Ar Igaunijas 2006. gada 6. februāra Valdības dekrētu kompensācija par 

valodu kursiem naturalizēšanās nolūkos tika paaugstināta līdz 100 procentiem no visām 

izmaksām. 

*
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Pienākums atteikties no iepriekšējās pilsonības

Vairākvalstu pilsonība rada divējādas ar valsts interesēm saistītas problēmas. Pirmā ir 

saistīta ar valsts attiecībām ar citām valstīm. Tika pieņemts, ka, ļaujot imigrantiem, kas 

pretendē uz naturalizāciju, saglabāt savu iepriekšējo pilsonību, rastos konfl ikti starp valstīm 

tādās jomās kā karadienests, iesaukšana dienestā un nodokļu piemērošana. Otrā ir saistīta 

ar valsts attiecībām ar tās pilsoņiem. Pastāv neatbildēti jautājumi par lojalitāti (kādā veidā 

pilsoņi izrāda lojalitāti pret valsti?), dzīvošanu ārvalstīs (vai pilsoņi, kuri izceļo no valsts, 

saglabā efektīvas saites un viņiem pienākas tādas pašas tiesības, piemēram, uz konsulāro 

aizsardzību?) un ietekmi uz kultūru (vai ir gaidāms, ka personas, kas iegūst savas pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts pilsonību, pieņems konkrētu valsts noteiktu kultūru, atsakoties no savas 

izcelsmes kultūras ?).

Lai arī šīs ilglaicīgās problēmas pastāv, vairākvalstu pilsonība ir kļuvusi par juridisku realitāti. 

Sākot no divdesmitā gadsimta beigām, daudzās Eiropas valstīs ir novērota tendence likvidēt 

juridiskos šķēršļus vairākvalstu pilsonības iegūšanai, kas tajās tika ieviesti gadsimta sākumā 

un vidū. Iemesli, kāpēc dažās dalībvalstīs ir mainījusies attieksme pret dubultpilsonību, 

ir tādi, ka šo dalībvalstu pilsoņi ir kļuvuši mobili un globāli saistīti, imigrantu skaits tajās 

ir palielinājies un imigranti arvien biežāk apmetas uz pastāvīgu dzīvi, un to pilsonību 

reglamentējošos tiesību aktos ir ieviests ius soli princips. Daudzas valstis pieļauj vairākvalstu 

pilsonību de iure vai de facto saviem pilsoņiem, jauniem pilsoņiem un viņu bērniem. Citas 

to pieļauj tikai konkrētām grupām vai konkrētās situācijās. Pēc tam valsts līmenī rodas 

jautājumi par vairākvalstu pilsonības saskaņotu piemērošanu. 

Vairākvalstu pilsonība ir kļuvusi arī par demogrāfi sku realitāti, jo līdz ar pielaidīgāku attieksmi 

pret vairākvalstu pilsonību ir palielinājies arī tā dēvēto dubultpilsoņu skaits. Dalībvalstu 

pilsoņi migrē un stājas laulībā ar citu valstu pilsoņiem. Turklāt, atceļot pienākumu atteikties 

no iepriekšējās pilsonības, lielākajā daļā ES valstu laika periodā no 1996. līdz 2005. gadam 

nepilsoņu naturalizācijas rādītāji ir palielinājušies. 

Iemesli, kuru dēļ jauniebraucēji labprātāk naturalizējas valstīs, kurās atzīst vairākvalstu 

pilsonību, bieži vien ir vairāk saistīti ar viņu personīgo vai pragmatisko saikni ar savu 

izcelsmes valsti, nevis ar situāciju integrācijas jomā viņu pastāvīgās uzturēšanās valstī. 

Imigranti, kuri dzīvo valstī, kas pieļauj vairākvalstu pilsonību, var naturalizēties, nekādi 

neietekmējot savas plašākās ģimenes vai sociālās saites ārpus valsts. Tie, kuri var paturēt 

savu iepriekšējo pilsonību, saglabā svarīgas mobilitātes tiesības, un viņiem nerodas jauni 

ar vīzām un ceļošanu saistīti ierobežojumi, kas dažreiz izmaksā dārgi. Patiešām, viena 

no grupām, kas visbiežāk izvēlas vairākvalstu pilsonību, ja tā tiek pieļauta, ir ar augstāku 

cilvēkkapitālu, piemēram, uzņēmēji — imigranti un uzņēmēji, kas darbojas kopīgas attīstības 

mērķiem. Vēlme saglabāt iepriekšējo pilsonību var būt atkarīga arī no konkrētās dzimšanas 

valsts. Piemēram, daudzās valstīs, tādās kā Balkānu valstis, Ziemeļāfrika un Tuvie Austrumi, 

atteikšanās ir vai nu nelikumīga, vai arī ir saistīta ar augstām nodevām un mantojuma un 

īpašumtiesību zaudēšanu. 
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Ņemot vērā šīs tendences attiecībā uz vairākvalstu pilsonības pieļaušanu, valstis cenšas 

atrisināt savas tradicionālās problēmas ar citu politikas instrumentu starpniecību. Nesen 

izstrādātajās starptautiskajās juridiskajās vadlīnijās ir atrisināti problemātiskie jautājumi 

par iespējamiem starpvalstu konfl iktiem, nosakot prioritāti pastāvīgās uzturēšanās 

valstij. Neatrisinātos jautājumus par lojalitāti liberālā demokrātijā, to jauno un veco 

pilsoņu tiesībām, kuri izvēlas emigrēt, un ietekmi uz kultūru var risināt, veicot izglītošanu 

par pilsonības jautājumiem un veicinot lielāku mijiedarbību starp pilsoņiem, kuriem ir 

vairākvalstu pilsonība, un pilsoņiem, kuriem tās nav.

Viena no priekšrocībām, ko nodrošina juridiskā un demogrāfiskā tendence virzībā uz 

vairākvalstu pilsonības atzīšanu, ir augstāki naturalizācijas rādītāji daudzās ES dalībvalstīs. 

Šajās valstīs imigranta izvēlei naturalizēties nav nelabvēlīgas ietekmes uz viņa ģimeni un 

sociālajām un ekonomiskajām saitēm. 

Ļoti daudzas valstis, sākot no Kipras un Francijas līdz Ungārijai un Slovākijai, nepieprasa 

pilsoņiem, kuri naturalizējas, atteikties no viņu iepriekšējās pilsonības. Beļģija, Francija, Īrija, 

Portugāle un Apvienotā Karaliste ļauj pirmās imigrantu paaudzes bērniem, kuri dzimuši 

valstī, kļūt par dubultpilsoņiem.

2003. gadā Somijas politiskās partijas vienojās par to, ka vairākvalstu pilsonības atzīšana 

saglabātu valsts konkurētspēju un iespējas sadarboties starptautiskā līmenī un labvēlīgi 

ietekmētu jauniebraukušās imigrantu kopienas Somijā. Tās vienojās arī veicināt tādas 

pašas tendences, kādas notiek citās ES valstīs (tostarp Zviedrijā, kas vairākvalstu pilsonību 

atzina 2001. gadā). Šī reforma divkārt palielināja interesi par Somijas pilsonības iegūšanu, 

nodrošinot valstij vislabākos naturalizācijas rādītājus ES 2004. gadā, proti, 6,4 %. 

www.migri.fi /netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

Mērķis, ko noteica Luksemburga 2008. gada 28. oktobra likumā, bija pielāgot pilsonību 

reglamentējošos tiesību aktus tās sabiedrības mainīgajai realitātei un nostiprināt to 

ārvalstnieku integrāciju, kuri nolēmuši apmesties šajā valstī uz visiem laikiem. Fakts, 

ka pilsonības pretendentam būtu vairāku valstu pilsonība, liecina par viņa saikni ar 

Luksemburgu, vēlmi integrēties un saitēm ar savu izcelsmes valsti un kultūru. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html  

 5.3. Administratīvās procedūras, kas iedrošina nākamos 
pilsoņus

Kad naturalizācija ir saistīta ar dažādiem atbilstības kritērijiem un nosacījumiem, problēma, 

kas jārisina, ir plašā pārvaldes iestāžu rīcības brīvība. Gan imigranti, iesniedzot pieteikumus, 

gan pārvaldes iestādes apņemas izpildīt tiesību aktos paredzētos nosacījumus. Skaidri 

saprotamas, sīki izstrādātas un saistošas labas pārvaldības pamatnostādnes nodrošina to, 

ka noteiktie publiskie naturalizācijas kritēriji ir reālie kritēriji, ko piemēro pārredzamās, ātrās, 

*
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pārvaldāmās un par saprātīgām izmaksām īstenotās procedūrās. Piemēram, diskriminācijas 

novēršanas tiesību akti var nepārprotami nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 

pretendentiem uz pilsonību.

Valstis var interpretēt un īstenot savu politiku, veicinot tādu procedūru ieviešanu, kurās 

attieksme pret imigrantiem, kas pretendē uz pilsonību, ir kā pret nākamajiem pilsoņiem.

Visas ES dalībvalstis kā 1965. gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 

parakstītājas minētās konvencijas 1. panta 3. punktā vienojas, ka neatkarīgi no to pilsonību 

reglamentējošiem tiesību aktiem un politikas to noteikumi netiks piemēroti, diskriminējot 

personas, kurām ir kāda noteikta valstspiederība.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm 

Daļa no labas pārvaldības pieejas ir situācija, kad pārvaldes iestāžu kultūrā tiek atzīts, ka 

pretendenti uz pilsonību ir nākamie valsts pilsoņi. Administratīvās prakses rīcības kodeksi, 

atbilstības uzraudzība, novērtēšanas mehānismi un kritēriju noteikšana un salīdzinošās 

novērtēšanas programmas ir daži no instrumentiem, ar kuriem varētu veikt apmaiņu 

vairākos pārvaldības līmeņos. 

Plašās pārvaldes iestāžu rīcības brīvības atcelšana un atbilstošu vadlīniju un pārraudzības 

nodrošināšana veicina tiesiskuma ievērošanu un naturalizācijas procedūru efektivitāti.

Lielākajā daļā valstu naturalizācija ir procedūra, kurā pārvaldes iestādēm ir plaša rīcības brīvība. 

Vācijas 2000. gada reformā rīcības brīvību pieļaujoša prakse tika aizstāta ar tiesībām iegūt 

pilsonību, pamatojoties uz atziņu, ka naturalizācija notiek sabiedrības interesēs. Federālajā un 

zemju līmenī tika panākta vienošanās par kopīgām administratīvām pamatnostādnēm un notika 

atkārtotas sarunas, kurās tika risināti jautājumi saistībā ar atšķirībām reģionālajā interpretācijā 

un praksē. Arī Austrijā ir precizēti neskaidrie juridiskie kritēriji, organizējot regulāras sanāksmes 

starp federālo zemju un provinču pārstāvjiem un īstenojot Administratīvās tiesas lēmumus. 

Ungārijā naturalizācijas rādītāju palielināšanos kopš 1990. gada daļēji var izskaidrot ar 

konstitucionālajām reformām, ar kurām tika ierobežota Iekšlietu ministrijas rīcības brīvība 

pilsonības jautājumos. Ministrijai ir jānodrošina, ka prezidenta lēmumi par naturalizāciju tiek 

pieņemti par labu tiem pretendentiem, kuri atbilst tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem. 

Dokumenti

Administratīvajās procedūrās var ņemt vērā situāciju izcelsmes valstī un samazināt vajadzīgo 

dokumentu apjomu. Piemēram, dokumentu iegūšana no izcelsmes valsts var būt apgrūtinošs 

process, kas ietver pārmērīgi augstas izmaksas, ir saistīts ar atkārtotu ceļošanu turp un atpakaļ, 

kā arī ir vajadzīgs tulkojums un konsulāro amatpersonu apstiprinājums. Drošības apsvērumu 

dēļ tas var būt neiespējami personām no atsevišķām valstīm vai bezvalstniekiem. Nodrošinot 

*
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elastīgumu un skaidras pamatnostādnes attiecībā uz izņēmumiem, var sekmīgi novērst 

vairākkārtēju dokumentu pieprasīšanu un iestāžu savstarpējās saziņas nepilnības, kas aizkavē 

procedūras un rada situāciju, ka to dokumentu termiņš, kuriem ir ierobežots spēkā esamības 

laiks, beidzas pirms lēmuma pieņemšanas.

Ja nav iespējams iegūt konkrētus dokumentus, Somijas Imigrācijas direktorāts pieņem no 

pretendenta deklarāciju, ja tā ir ticama un saskanīga. Šī elastīgā pieeja attiecībā uz dokumentāciju 

apvienojumā ar lēmumu pieņemšanas līmeņa samazināšanu ļauj sākt izskatīšanu nekavējoties 

un pieņemt lēmumus dažu mēnešu laikā. Gadījumos, kad ir vajadzīgi precizējumi, vidējais 

izskatīšanas laiks ir samazinājies no trīs gadiem 2003. gadā līdz diviem gadiem 2009. gadā. 

www.migri.fi /download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

Nīderlandē iespējamās problēmas saistībā ar dokumentu — galvenokārt dzimšanas un 

laulības apliecību — iesniegšanu tiek risinātas jau agrīnā posmā, kad imigranti pirmoreiz 

reģistrējas pašvaldībā. Daudzos gadījumos, lai pieteiktos pilsonības saņemšanai, pietiek ar 

pasi un uzturēšanās atļauju. 

Pilsonības pārbaudes dienests (NCS) ir partnerība, kas izveidota starp Apvienotās Karalistes 

Iekšlietu ministrijas Pilsonības nodaļu un dažādām vietējām padomēm Anglijā un Velsā. 

Tas mazina lieku kavēšanos procesā, lai pieteiktos uz Lielbritānijas pilsonības saņemšanu. 

Par pašizmaksu, kas ir zemāka nekā privāto juristu prasītā, vietējās padomes pārbauda, vai 

pieteikumi ir aizpildīti pareizi un vai ir iekļauti vajadzīgie apliecinošie dokumenti. 

www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

Maksimālie termiņi pieteikumu izskatīšanai

Eiropas Konvencija par pilsonību nosaka, ka izskatīšanai jābūt pabeigtai atbilstošā 

termiņā. Viena no tendencēm ir noteikt maksimālos izskatīšanas termiņus kā standartu 

administratīvajai praksei un garantiju pieteikumu iesniedzējiem. Administrācijas tad var veltīt 

lielākus cilvēkresursus un fi nanšu resursus nākamajos posmos radušos problēmu risināšanai, 

piemēram, lai padarītu iekavētos darbus, pastāvīgi informētu pieteikumu iesniedzējus par 

viņu pieteikuma izskatīšanas procesu un pamatotu jebkuru nelabvēlīgu lēmumu. 

Kopš 2003. gada Īrijas Informācijas komisārs pieprasa, lai naturalizācijas procedūra atbilstu 

Informācijas atklātības likumam, jebkuru atteikumu pienācīgi pamatojot ar lēmumu. 

www.foi.gov.ie 

Zviedrijas Migrācijas pārvaldes 2006. gadā pieņemtajās pamatnostādnēs noteikts, ka 

maksimālais naturalizācijas procedūras ilgums ir astoņi mēneši. Pašlaik uz lēmuma 

pieņemšanu vidēji jāgaida no viena līdz sešiem mēnešiem. Arī Austrija, Beļģija un Nīderlande 

ir noteikušas maksimālo procedūru termiņu, kas ir mazāks par vienu gadu.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
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Kvalifi kācijas periodi, lai dotu iespēju laboties rehabilitētajiem 
pieteikumu iesniedzējiem

Valsts likumīgās interesēs ir nodrošināt to, ka naturalizācijas procedūrās īpaša uzmanība tiek 

pievērsta pretendentiem, kuri notiesāti par smagu noziegumu izdarīšanu. Tomēr daudzās 

naturalizācijas procedūrās iepriekšēja notiesāšana par smaga nozieguma izdarīšanu ir 

automātisks pamatojums noraidījumam, neņemot vērā rehabilitācijas principus. Viens 

no risinājumiem, kas ticis izmantots, ir “kvalifi kācijas periods”, dodot otru iespēju tiem, 

kuri notiesāti par konkrētu noziegumu izdarīšanu. Viņi izcieš sodu tāpat kā jebkurš cits 

noziedznieks, un tad, ja viņi atbilst nosacījumiem, pēc noteikta laika var pretendēt uz 

pilsonības saņemšanu. Valsts iestāžu rīcības brīvību var ierobežot, piemērojot likumā 

noteiktus taisnīgus, pārredzamus un nepārprotamus kritērijus un aprēķina metodes saistībā 

ar konkrētiem noziegumiem un piespriestajiem sodiem. 

Zviedrijā pretendenti uz naturalizāciju, kuri izdarījuši noziedzīgu nodarījumu, ir tiesīgi to 

saņemt pēc nogaidīšanas perioda. Tā ilgumu nosaka atbilstoši nozieguma smagumam 

un piespriestajam sodam. Skaitīšana sākas no nozieguma izdarīšanas dienas vai, ja soda 

izciešanas laiks ir ilgs, no atbrīvošanas dienas. Šis periods dod iestādēm iespēju izvērtēt 

konkrēta pieteikuma iesniedzēja pašreizējo uzvedību. Pakāpeniskas nogaidīšanas perioda 

sistēmas elementi ir novērojami Dānijā, Somijā un Norvēģijā.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp 

Valodas un integrācijas nosacījumi, kas efektīvi iedrošina
pieteikumu iesniedzējus un ļauj viņiem gūt panākumus

Lielākajā daļā naturalizācijas procedūru ir pamatoti gaidīt, lai lielākā daļa pirmās paaudzes 

pieteikumu iesniedzēju, kuri var pretendēt uz pilsonību tikai pēc vairākiem valstī pastāvīgi 

nodzīvotiem gadiem, ir pamatlīmenī apguvuši vienu no valstī lietotajām saziņas valodām. 

Vairāku nesen pieņemtu valodas vai integrācijas/pilsonības nosacījumu, tostarp kursu un 

testu, standarti un ietekme joprojām būtu jānovērtē neatkarīgiem ekspertiem, lai noteiktu 

to efektivitāti un lietderīgumu, pirms tie tiek apstiprināti kā integrācijas iniciatīvas. Dažas 

dalībvalstis ir pieņēmušas šos nosacījumus, pamatojoties uz motivāciju, ka imigranti, kuri 

tajās dzīvo ilgstoši, tiks aicināti uzlabot savas valodu prasmes un zināšanas par valsts 

iestādēm un politisko sistēmu. Tajā pašā laikā citas tos pašus nosacījumus ir sašaurinājušas 

vai atcēlušas, uzskatot, ka tie kavē naturalizāciju un tiem ir citi politikas mērķi un nesamērīga 

ietekme uz konkrētām grupām, piemēram, mazāk izglītotiem imigrantiem vai imigrantiem 

ar zemāku sociālekonomisko statusu. 

Pirmajā posmā valodas vai integrācijas nosacījumus vai testus var efektīvi īstenot veidos, 

kas ietekmē vai ierobežo valsts iestāžu rīcības brīvību. Dalība kursos, sertifi kātu vai tādu citu 

izglītības dokumentu uzrādīšana, kuri apliecina testa veiksmīgu nokārtošanu, ir process, kas ir 

standartizētāks un salīdzināmāks, neatkarīgāks no valsts iestāžu iejaukšanās un efektīvāk veicina 
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liela pieteikumu skaita iesniegšanu. Tas samazina risku, ka tiesību akti varētu tikt piemēroti 

patvaļīgi, nekonsekventi vai, iespējams, diskriminējoši, salīdzinājumā ar citiem personīgākiem 

vai subjektīvākiem valsts iestāžu veiktā novērtējuma veidiem. Tādējādi nenoteiktus kritērijus var 

vai nu atcelt, vai aizstāt ar skaidrākiem novērtēšanas veidiem, kas jāanalizē un jāapspriež. 

Luksemburgas 2001. gada 24. jūlija likumā ar 1940. gadu datētā frāze, proti, ka ārvalstniekiem 

ir “jāpamato pietiekama asimilācija”, tika aizstāta ar frāzi “jāpierāda pietiekama integrācija”. 

Ir formalizēti valodu zināšanu testi un sabiedriskie kursi, un sabiedrības piekļuvi šai 

informācijai veicina dažādi instrumenti, piemēram, tieša tālruņa līnija.

Apspriedēs saistībā ar 2000. gadā veikto Beļģijas Pilsonības kodeksa reformu tika secināts, 

ka iepriekšējais integrācijas tests ir praktiski maz izmantojams naturalizācijas mērķiem. 

Pierādījumi par to, vai pieteikuma iesniedzējam ir “vēlme integrēties”, bija jāiegūst vietējās 

policijas veiktā izmeklēšanā, kuras rezultātā tika iegūti īpaši subjektīvi un pretrunīgi 

novērtējumi. Tagad imigranti savu vēlmi integrēties apliecina, piesakoties naturalizācijai un 

paziņojot par savu vēlmi kļūt par Beļģijas pilsoni un ievērot tās Konstitūciju, tiesību aktus un 

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. 

Valodas prasmju novērtējumi nekad nav bijuši juridiska prasība Zviedrijas pilsonības 

likumos, un praksē veikti patvaļīgi novērtējumi ir aizliegti kopš pagājušā gadsimta 70. gadu 

beigām. Doma par šādas prakses ieviešanu ir vairākkārt noraidīta, jo ir bijušas lielākas bažas 

par integrāciju un tiesiskumu, kā arī domstarpības par novērtējuma mērķi un standartiem. 

Otrajā posmā valodas vai pilsonības nosacījumu struktūru var ieviest tādā veidā, kas 

palielina vai saglabā iesniegto pieteikumu skaitu laika gaitā un nodrošina ļoti augstu 

sekmīgo pretendentu skaitu, līdz ar ko ir vērojami arī tādi paši vai pat augstāki pieņemšanas 

rādītāji. Pievēršoties iesniegto pieteikumu, prasības izturējušo pieteikumu un pieņemto 

pieteikumu rādītājiem, var palielināt procedūru efektivitāti un vairot politikas uzticamību. 

Tos var izmantot kā standartu, kas liecina par imigrantu ilgstošu interesi, ieguldījumiem un 

labvēlīgu attieksmi pret naturalizāciju kā pasākumu virzībā uz integrāciju.

Imigranti visbiežāk piesakās vai turpina pieteikties ar tādu pašu intensitāti, ja ir pieejami 

bezmaksas kvalitatīvi, sertifi cēti sagatavošanās kursi, kas ir pietiekami elastīgi, lai pielāgotos 

pieteikumu iesniedzēju mācīšanās un praktiskajām vajadzībām. Valsts uzdevums var būt 

garantēt kvalitāti, vai nu nodrošinot kursus, vai ofi ciāli apstiprinot profesionāli sertifi cētas NVO 

un izglītības organizācijas. Valsts var arī sniegt informāciju un piešķirt vai nu atsevišķus kuponus, 

vai nodokļu atvilkumus, lai pakalpojumi būtu pieejami bez maksas vai būtu pieejami par mazu, 

simbolisku maksu. Profesionālie sertifi kāti dažos gadījumos ir lētāki un efektīvāki gan pieteikumu 

iesniedzējiem, gan iestādēm. 

Ļoti labus rezultātus var sasniegt, izmantojot bezmaksas un viegli pieejamas procedūras 

un sagatavošanas materiālus pašmācīšanās procesam, piemēram, mācību norādījumus 

un eksāmenu jautājumu paraugus. Turklāt testu vai kursu izstrādātāji var izmantot 

vispārpieņemtus standartus, piemēram, Eiropas Kopīgās pamatnostādnes (CEF) valodu 

apguvei. Norādījumus, atsauces standartus un saistītās gadījumu izpētes ir izstrādājusi 

Eiropas Padomes Valodu politikas nodaļa. 
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Eiropas Pilsonības novērošanas centru (Eucitac) fi nansē Eiropas Integrācijas fonds. Papildus 

informācijai par pilsonības normām, tiesību aktiem, politiku un analīzi tīmekļa vietnē 

tiek sniegti pieejamie un aktuālākie ofi ciālie statistikas dati par pilsonības iegūšanu un 

zaudēšanu 27 ES dalībvalstīs un to kaimiņvalstīs. Tā paplašinās statistikas datus, kas jau 

pieejami no NATAC projekta, izsakot valstu tendences skaitļos un salīdzinājumos. 

Ungārijā ir pieejams testa jautājumu saraksts un mācību norādījumi mutiskajam eksāmenam 

par pamatzināšanām politikā un vēsturē. Versijas var izdrukāt par minimālu maksu vai 

lejupielādēt tiešsaistē bez maksas. Valdības nodrošināti mācību norādījumi ir pieejami arī 

tādās valstīs kā Austrija, Dānija, Igaunija, Latvija un Apvienotā Karaliste. 

www.bmbah.hu 

Pretendentiem uz naturalizāciju Portugālē ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina portugāļu 

valodas pamatzināšanas un kurus saņem, nokārtojot eksāmenu. Šādu apliecību par 

eksāmena nokārtošanu var izsniegt jebkura Portugāles ofi ciālā izglītības iestāde. Var 

izmantot arī bezmaksas, publiski pieejamus testa modeļus valodas testam. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

Somijā likums par imigrantu integrāciju un patvēruma meklētāju uzņemšanu paredz, ka 

ikviens imigrants, kurš ir bezdarbnieks un saņem sociālos pabalstus, ir tiesīgs, lai viņam 

tiktu izstrādāts personīgais integrācijas plāns, kas var ietvert valodas kursus, daudzkultūru 

kursus un pamatinformāciju par Somijas dzīvi un arodizglītības iespējām. Pretendenti uz 

naturalizāciju pierāda savas valodas prasmes dažādos veidos, piemēram, uzrādot apliecību 

par Somijas tautskolas pabeigšanu.

www.suomi.fi /suomifi /english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html

Attiecībā uz testiem labus rezultātus var sasniegt, veicot testēšanu plānošanas posmā vai 

izmēģinājuma projektā. Kļūdas robežas ir raksturīgas visiem testēšanas uzdevumiem, tāpēc 

no testiem, pirms tos sāk plaši izmantot, ir jāsvītro visi sarežģītie vai neprecīzie jautājumi. 

Vēlākā posmā bieža, publiska pārskatīšana un izrietošā lielākā politizācija pierādīs 

sabiedrībai, cik grūti un subjektīvi ir noteikt un pamatot standartu attiecībā uz to, kas ir 

uzskatāms par “pamata” vai pietiekamu.

Tāpat ir jāņem vērā imigrantu individuālie apstākļi. Plaša apjoma testos, kas bieži ir 

datorizēti, var pārāk zemu novērtēt patiesās spējas. Dažas valstis nosaka izņēmumus sociāli 

mazāk aizsargātām un neaizsargātām personām, piemēram, nepilngadīgajiem un veciem 

cilvēkiem, analfabētiem, tiem, kuri nav pabeiguši pamatizglītību vai kuriem ir garīgās 

veselības problēmas. Daudziem cilvēkiem var nebūt pietiekamu spēju labi izpildīt testu, 

neatkarīgi no viņu vēlmes mācīties un iegūt valsts pilsonību. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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Cilvēkiem, kuri piesakās naturalizācijai Nīderlandē, nav jākārto naturalizācijas eksāmens, ja 

viņi ir pastāvīgi dzīvojuši valstī astoņus gadus obligātās izglītības skolas vecumā, absolvējuši 

universitāti Nīderlandē vai ir nīderlandiešu valodā runājošie no Surinamas un Beļģijas. 

Citiem ir noteikti vismaz daļēji izņēmumi, ja viņiem ir medicīniskas vai ar valodu/lasīt vai 

rakstīt prasmi saistītas problēmas. Piemēram, Igaunija ir ieviesusi izņēmumus attiecībā uz 

pilsonības testiem tiem cilvēkiem, kuriem ir ierobežota aktīvā tiesībspēja un mīkstinoši, 

ar veselību saistīti apstākļi. Austrijā izņēmumi ir iespējami arī holokaustā izdzīvojušiem, 

nepilngadīgiem bērniem, kuri apmeklē pamatskolu, veciem cilvēkiem un medicīnisku 

iemeslu dēļ. 

Ārpus ES robežām jāmin Austrālija, kuras valdība aizstāja iepriekš subjektīvo intervijas 

formātu ar pirmo pilsonības testa mēģinājumu 2007. gada oktobrī. Ievērojams iesniegto 

pieteikumu skaita samazinājums un lielais nesekmīgo pretendentu skaits, jo īpaši 

humanitāro imigrantu vidū, rosināja valdību 2008. gada janvārī uzsākt pilsonības testa 

pārskatīšanu un sabiedriskas apspriedes. Valdība un imigrantu organizācijas apstiprināja 

pārskatīšanas ieteikumus par to, ka pilsonības testu mērķis ir noskaidrot, vai persona atbilst 

tiesību aktos noteiktajām prasībām. To īsteno, cenšoties veidot izpratni nevis par sadzīvi 

Austrālijā, bet gan par to, ko nozīmē būt par pilsoni; īsumā — veidot izpratni par “saistību 

ķīlu”, ko sniedz pieteikumu iesniedzēji, kļūstot par Austrālijas pilsoņiem. Testa jautājumi 

un mācību materiāli tiks uzrakstīti vienkāršākā, saprotamākā angļu valodā. Racionalizētā 

procesā uzsāks vairāku testēšanas metožu un izņēmumu izstrādi, lai pielāgotos mazāk 

aizsargāto un neaizsargāto cilvēku vajadzībām. Tiks īstenota arī valstiskā līmenī saskaņota 

pamatizglītības programma pilsonības jautājumos. 

www.citizenshiptestreview.gov.au 

Tiklīdz efektivitātes pasākumos tiek konstatēts, ka jebkurš ar valodu vai pilsonību saistīts 

nosacījums ir turpinājis iedrošināt imigrantus un radīt viņiem iespējas pieteikties pilsonības 

saņemšanai, un sekmīgi iegūt to tādā pašā intensitātē, var izstrādāt galīgo efektivitātes 

pasākumu. Plānošanas posmā var veikt horizontālu apsekojumu kopā ar kontroles 

grupām. Pēc rezultātiem varēs spriest, vai grupā, kas atbildusi konkrētajam nosacījumam, 

ir novērojami skaitliski izmērāmi uzlabojumi attiecībā uz tās līdzdalības intensitāti (sociālo, 

ekonomisko, politisko utt.) un tās pašvērtējumu par labklājību un piederības izjūtu. 

Izmantojot šos secinājumus, varēs veikt sabiedriskas apspriedes par savstarpējo saikni starp 

valsts pilsonību un ilgtermiņa integrāciju.

Efektīvu naturalizācijas nosacījumu saistībā ar valodu vai pilsonību ievieš tā, lai tiktu 

turpināta pieteikumu iesniegšanas veicināšana, un īsteno tā, lai pieteikumu iesniedzējiem 

būtu iespējas gūt panākumus. Efektivitāte uzskatāma par pierādītu, ja personas, kuras 

atbilst konkrētajam nosacījumam, vairāk iesaistās sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā 

dzīvē un ir atzinušas, ka izjūt lielāku piederību nekā iepriekš. 

*
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Brošūrā, ko 2007. gadā laida klajā Apvienotās Karalistes Karalienes padomnieka lorda 

Goldsmita Pilsonības pārskata ietvaros, tika ieteikts veikt horizontālu novērtējumu par 

jauno testu un naturalizācijas prasību ietekmi uz veidiem, kā migranti virzās uz pilsonības 

iegūšanu. Toreizējā Rasu vienlīdzības komisija 2005. gadā publicēja ziņojumu “Pilsonība un 

piederība: kas ir “britiskums”?” (Citizenship and Belonging: what is Britishness?), kurā dažādas 

izcelsmes britiem lūdza dalīties savās pārdomās par vienotu “britiskuma” defi nīciju. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf 

 5.4. No pilsonības iegūšanas līdz aktīvam pilsoniskumam 
esošo un jauno pilsoņu vidū 

Aktīva sabiedrības informēšanas politika

Visi pilsoņi gūst labumu no informācijas par pilsonības sniegtajām priekšrocībām un 

atbilstības noteikumiem un nosacījumiem. Bieži vien ir vērojams, ka imigrantiem un 

sabiedrībai trūkst zināšanu par naturalizācijas procesu, un viņi atzīst, ka, viņuprāt, šis process 

ir vienkāršs valstīs, kurā tas patiesībā ir sarežģīts, un pretēji. Neatbilstošas informācijas 

saņemšana ir daudzu sūdzību cēlonis, kuras pieteikumu iesniedzēji iesniedz atbalstošajām 

NVO. Savukārt iestādes sūdzas, ja tās saņem prasībām neatbilstošus vai nepilnīgi 

aizpildītus pieteikumus, kas vēl vairāk iekavē nepadarītos darbus. Pārpratumi sabiedrībā 

par naturalizācijas politiku un tās mērķiem attiecībā uz imigrācijas valsti ir arī cēlonis pret 

imigrantiem vērstiem uzskatiem, kas var ierobežot politikas veidošanu. 

Aktīvas saziņas stratēģija palīdz imigrantiem, kas iesniedz pieteikumus, un iedrošina viņus, 

vienlaikus informējot sabiedrību par ieguvumiem, ko imigrācijas valstij sniedz 

naturalizācija.

Notiekošā kampaņa Passt mir!, ko īsteno Berlīnes Integrācijas komisārs, jau ir sasniegusi 

savu mērķi tās pirmajā darbības gadā, 2006. gadā, — pirmo reizi sešos gados palielināt 

naturalizācijas rādītājus Berlīnē. Galvenais taustāmais rezultāts ir buklets, kurš pēc izskata 

atgādina Vācijas pilsoņa pasi un kurā Berlīnes slavenības, tādas kā boksa čempions Oktajs 

Urkals [Oktay Urkal], skaidro ieguvumus, ko naturalizācija nodrošina sociālās un politiskās 

integrācijas jomā, kā arī procesu. Bukletu papildina sabiedrības izpratnes veidošanas 

kampaņa, tostarp diskusijas klātienē un publicitātes pasākumi valsts iestādēs, skolās un 

etnisko minoritāšu plašsaziņas līdzekļos.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 
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Var izveidot bezmaksas pašnovērtēšanas tīmekļa vietnes, kuru kvalitāti pārbaudītu 

iestādes vai NVO. Atbildot uz vienkāršiem jautājumiem, potenciālais pieteikuma iesniedzējs 

pakāpeniski iegūst zināšanas par tiesību aktiem un uzzina, vai viņš atbilst prasībām, ko 

gaidīt un kam pievērst uzmanību šajā procesā. 

www.migri.fi /kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

Valsts Imigrācijas atbalsta centri (CNAI) Portugālē ir “vienas pieturas aģentūras”, kas 

nepārtraukti attīsta pakalpojumus, lai reaģētu uz politikas izmaiņām un vajadzībām, kādas 

ir imigrantiem, kuri arvien biežāk valstī apmetas uz pastāvīgu dzīvi, kā arī tās pilsoņiem. 

Arvien lielāks skaits Portugāles pilsoņu ir sākuši izmantot šo pakalpojumu, kuram nav 

noteikts konkrēts juridisks statuss. Ieviešot 2006. gada jauno Pilsonības likumu, centros tika 

atvērtas Centrālās dzimtsarakstu nodaļas fi liāles, lai apstrādātu pieteikumus, kas saņemti 

no imigrantiem un viņu pēcnācējiem, kuri dzimuši Portugālē. Juridiskā atbalsta biroji sniedz 

kvalitatīvus juridiskus pakalpojumus atbilstoši vajadzībām.

www.oss.inti.acidi.gov.pt 

Integrācijas uzraudzības objekts var būt arī izmaiņas pilsoņu un nepilsoņu uztverē par 

pilsonību. Veicot integrācijas uzraudzību Igaunijā 2000. gadā, tika pierādīts, ka Igaunijas 

nepilsoņi pārsvarā ir ieinteresēti iegūt pilsonību un visaugstāk vērtē tās nozīmi attiecībā uz 

saviem bērniem, laulātajiem un vecākiem. Apsekojumā, ko veica 2005. gadā, tika konstatēts, 

ka lielāks iecietības līmenis ir uzlabojis Igaunijas sabiedrības uzskatus — 54 % atbalstīja 

vienkāršotu pilsonības iegūšanas procedūru Igaunijā dzimušajiem krievvalodīgajiem. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

Ceremonijas kā vienojošs elements 

Iepriekš faktiskais pilsonības piešķiršanas akts bija diezgan vienkāršots birokrātisks 

pasākums, kurā izsniedza valsts pilsonību apliecinošu dokumentu. Pilsonības piešķiršana 

publiski var saistīt kopā daudzus identitātes līmeņus — vietējos, reģionālos, valsts, 

starptautiskos. Lai gan šīs ceremonijas bieži tiek ieviestas saistībā ar debatēm par nacionālās 

identitātes veidiem, kas rodas, tās notiek vietējās pašvaldībās, un tāpēc tām tiek piešķirtas 

dažādas “nokrāsas” un nozīmes, kas ir tuvākas imigrantu un sabiedrības ikdienas realitātei. 

To pamatā ir valsts demokrātijas vēstures gūtā pieredze vai līdzība ar citām pilsoniskām 

ceremonijām, piemēram, jauniešu balsstiesību iegūšanu.

Ceremonijās ir jāiesaista sabiedrības pārstāvji, politiķi un plašsaziņas līdzekļi. Ar viņu 

līdzdalību ceremonijas kļūst par platformu izpratnes veidošanai un konkrēti — izpausmes 

iespēju nodrošināšanai jaunajiem pilsoņiem. Visi dalībnieki, kas darbojas aktīva pilsoniskuma 

un daudzveidības jomā, varētu apsvērt iespēju izmantot tās kā vienojošu elementu, lai 

iesaistītu jaunus brīvprātīgos vai reģistrētu jaunus balsotājus. 
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Publiski zvēresti un ceremonijas, kas Eiropas Savienībā joprojām notiek reti, ir dinamisks 

pašreizējās pilsonības politikas elements. Valstis, kurām ir publisku ceremoniju vēsture, 

ir atjaunojušas šo tradīciju (Norvēģija to izdarīja pēc 30 gadu pārtraukuma). Citas to ir 

ieviesušas pirmoreiz, iedvesmojoties no Ziemeļamerikas modeļiem, kas vēl tiek apspriesti 

un pārstrādāti. Ceremonijas pašlaik organizē Igaunijā, Francijā, Apvienotajā Karalistē, 

dažās Austrijas provincēs, Nīderlandē Naturalizācijas dienā (24. augustā) un Dānijā (valsts 

Parlamentā). 

Galvenais risināmais jautājums ir prasības, kas varētu liegt sekmīgiem pieteikumu 

iesniedzējiem piedalīties vai saņemt savas valsts pilsonību. Organizatori arī vēlēsies 

pievērst uzmanību dalības rādītāju palielināšanai, īstenojot uzaicinājumus un sabiedrības 

uzrunāšanas pasākumus un atvēlot pietiekamus valsts resursus.

Pilsonības piešķiršanas ceremoniju izmantošana nodrošina platformu izpratnes veidošanai 

un aktīvam pilsoniskumam jauno un esošo pilsoņu vidū.

Kopš 2006. gada Francijas prefektūrām ir pienākums organizēt brīvprātīgas “sveikšanas 

ceremonijas saistībā ar Francijas pilsonības iegūšanu” imigrantiem, kuri ieguvuši Francijas 

pilsonību. Vajadzīgie dokumenti tiek izsniegti neatkarīgi no ceremonijas. Ceremonija ir 

paredzēta gan kā svinīgs, gan kā izklaidējošs pasākums, kurā iesaistītas amatpersonas un 

politiķi. Saskaņā ar 2008. gada novērtēšanas aptaujas rezultātiem gandrīz visas prefektūras 

uzskatīja, ka ceremonijas notiek apmierinoši un ka uzaicinātā sabiedrība tās vērtē atzinīgi.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 

Apvienotajā Karalistē pēc 2002. gada apspriežu procedūras tika uzsākta pilsonības 

piešķiršanas ceremoniju ieviešana, kurās sveic jaunos pilsoņus ar iekļaušanos pilsoniskajā 

sabiedrībā. Pašvaldības var brīvi noteikt, kādas būs viņu vietējās ceremonijas, vai tajās tiks 

izmantoti valsts un vietējie simboli, būs jādod zvērests/apliecinājums Karalienei un solījums 

aizstāvēt demokrātiskās vērtības un ievērot pilsonības uzliktos pienākumus. Kopš 2007. 

gada 1. jūnija jaunie Apvienotās Karalistes pilsoņi var dot zvērestu un solījumu velsiešu 

valodā. No 2004. gada februāra līdz 2005. gada jūlijam pilsonības piešķiršanas ceremonijās 

piedalījās 77 900 pieaugušo. 

http://ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

Nīderlandes Tieslietu ministrijas Imigrācijas un naturalizācijas dienests ir devis pašvaldības 

iestādēm norādījumus ceremoniju runās pievērsties tādām tēmām kā jauno pilsoņu nesen 

iegūtās pamattiesības, viņu tiesības balsot un balotēties apakšpalātas, provinces padomes 

un Eiropas Parlamenta vēlēšanās un viņu atbilstība iecelšanai visos valsts civildienesta 

amatos, piemēram, ministra, tiesneša, vēstnieka vai policijas amatpersonas amatā.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie 
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Aplūkojot valstis, kuras nav ES dalībvalstis un kurām ir ilgstoša pieredze ceremoniju 

rīkošanā, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstis, jānorāda, ka šīm ceremonijām bija 

galvenā nozīme “Jauno amerikāņu demokrātijas projektā”, ko koordinēja Ilinoisas Imigrantu 

un bēgļu tiesību koalīcija. No 2004. līdz 2006. gadam balsošanai tika reģistrēti 42 000 jaunu 

balsotāju — imigrantu. Savukārt 2008. gadā vien 20 praktiskie organizatori visā Čikāgas 

apgabalā reģistrēja apmēram 20 000 un mobilizēja apmēram 50 000 balsotāju prezidenta 

vēlēšanām, kas notika 2008. gada novembrī.

http://icirr.org/en/nadp 

Pilsonības projekti un izglītība esošajiem un jaunajiem pilsoņiem

Aktīvs pilsoniskums ir saistīts ar to, kā indivīdi var iesaistīties pilsoniskajā sabiedrībā, 

kopienā un politiskajā dzīvē dažādos pārvaldības līmeņos tā, lai nostiprinātu kopīgo sociālo 

kapitālu. Noteikumus attiecībā uz iesaistīšanos aktīvā pilsoniskumā nosaka mūsdienu 

politiskās normas un tiesiskums — kopīgas vērtības, piemēram, cilvēktiesības, demokrātija 

un izpratne par starpkultūru jautājumiem. 

Pieaugušo brīvprātīgās un pilsonības organizācijas iesaista jaunus un esošos pilsoņus kā 

vienlīdzīgus konkrētās ikdienas situācijās, kas palīdz veidot vienotu turpmāko pilsonības 

politiku un identitātes debates.

Aktīva pilsoniskuma iniciatīvas un izglītošana obligātās izglītības skolās veicina to tiesību un 

pienākumu īstenošanu, kas rodas, iegūstot pilsonību, tādējādi veicinot vienotu piederības 

sajūtu daudzveidīgā sabiedrībā.

Nīderlandes Politiskās līdzdalības centrs ir neatkarīga, objektīva organizācija, kas ir 

izstrādājusi vairākus speciālus kursus, apspriežu sanāksmes, izpētes projektus un tīklu 

pasākumus, lai veicinātu pilsonību ieguvušo imigrantu politisko līdzdalību un palielinātu 

viņu īpatsvaru pašvaldību un reģionu padomēs.

www.publiek-politiek.nl/English 

“Jauno pilsoņu balss” (New Citizens Voice) ir bezpeļņas organizācija, kas darbojas kopš 2003. 

gada, lai paaugstinātu balsstiesīgo naturalizēto Apvienotās Karalistes un Sadraudzības 

pilsoņu statusu un pamanāmību. Mērķis ir dot viņiem iespēju būt līdzvērtīgiem dalībniekiem 

Apvienotās Karalistes attīstībā. Daži no pasākumiem ir migrantu mērķa grupas, semināri, ar 

pilsonību saistīti braucieni un Jauno pilsoņu radio. Organizācija informē, ka ir palielinājies 

dalībnieku lepnums un pašnovērtējums un dalība vietējā kopienā un sabiedrībā tādos 

amatos kā skolu pārvaldnieki, pašvaldību deputāti un pat Parlamenta deputāti. 

www.newcitizensvoice.com 
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Itālijā 2006. gadā tika pieņemta pilsonības un integrācijas vērtību harta, lai skaidrotu 

vērtības un principus, kas attiecas uz visiem Itālijas sabiedrības locekļiem. Tā attiecas uz 

cilvēka cieņu, sociālajām tiesībām, ģimenes dzīvi, laicīgumu un reliģisko brīvību, un Itālijas 

starptautiskajām saistībām. Harta un Itālijas Konstitūcijas pirmie 44 panti ir pieejami 

tiešsaistē daudzās Itālijas pastāvīgo iedzīvotāju — imigrantu dzimtajās valodās.  

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fi les/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf  

Izglītošanu par pilsonību obligātās izglītības programmās var uzskatīt par aktīva 

pilsoniskuma sākumpunktu daudzveidīgā sabiedrībā.

Pilsoniskās izglītības apsekojumā, ko 1999. gadā veica Starptautiskā Izglītības sasniegumu 

novērtēšanas asociācija, tika aptaujāti 90 000 četrpadsmit gadus vecu skolēnu 28 valstīs, 

tostarp Anglijā, Vācijā, Zviedrijā, Šveicē un Beļģijas franču valodā runājošajā kopienā. Sociāli 

nelabvēlīgo etnisko minoritāšu pārstāvji visbiežāk atzina, ka viņi kaut ko ir iemācījušies 

pilsonības izglītošanas programmās, kas iekļautas obligātajā izglītībā. Tika konstatēts, ka 

viņi atbalsta pilsoniskās vērtības (tādas kā patriotismu, uzticību un dzimumu vienlīdzību) 

tikpat lielā mērā, cik vietējie jaunieši no tādas pašas sociālās vides, uzskatot šīs vērtības 

par vispārējām, nevis par tādām, kas attiecas tikai uz kādu konkrētu kultūru vai identitāti. 

Viņi pat izrādīja augstāku solidaritātes līmeni, lielāku iecietību pret imigrantiem un biežāku 

līdzdalību skolas un politiskajā dzīvē. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

Austrijā un jo īpaši Vīnē kopš 1997. gada ir ieviesti ētikas kursi, tādējādi reaģējot uz pieaugošo 

reliģisko daudzveidību. Kursu programma palīdz studentiem gūt kopīgas zināšanas par 

cilvēktiesībām, salīdzinošiem reliģiskiem pētījumiem un pilsonības pamatvērtībām. 

Novērtējumā ir pierādījies, ka ir palielinājušās studentu zināšanas un dialogs par salīdzinošo 

reliģisko pārliecību un kultūras tradīcijām. Savukārt pasniedzēji ir atzinīgi novērtējuši šo 

programmu kā tādu, kas papildina reliģisko izglītību un izveido saikni dialoga veicināšanai.

Eiropas Pilsoniskās izglītības tīkls — Vācijas Federālās pilsoniskās izglītības aģentūras 

starptautiska iniciatīva — veicina prasmju nodošanu un jaunas Eiropas sistēmas izveidi 

esošajām valstiskajām iniciatīvām. Tās rīkotajās konferencēs ir risināts jautājums par 

pilsonības izglītības pārskatīšanu Eiropas migrantu sabiedrībā. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).

html 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html


Integrācijas rokasgrāmata 125

 Secinājumi

1.  Imigranti, kuri savu nākotni saista ar kādu konkrētu valsti, ir ieinteresēti tajā dzīvot 

pastāvīgi kā pilntiesīgi valsts kopienas locekļi.

2.  Lai gan pilsonība mainās atbilstoši tiesību aktiem, identitātes attīstās un kļūst 

dinamiskākas aktīva pilsoniskuma procesā. Uzņemošā sabiedrība ir ieinteresēta 

iedrošināt imigrantus iegūt pilsonību, dodot iespēju jaunajiem un esošajiem pilsoņiem 

veidot kopīgu nākotni daudzveidīgā sabiedrībā. 

3.  Imigrācijas valstis ir ieinteresētas nodrošināt pilnīgu sociālekonomisko un politisko 

iekļaušanu, pilnībā atzīstot tajā pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju pilsonību. 

4.  Pastāvīgi zemu pilsonību ieguvušo imigrantu skaitu var palielināt, likvidējot atsevišķus 

elementus pilsonību reglamentējošos tiesību aktos, kas neviļus rada būtiskus šķēršļus, 

atturot uz pastāvīgu dzīvi apmetušos nepilsoņus no pieteikšanās pilsonības saņemšanai. 

5.  Atbilstības kritēriji, ko piemēro attiecībā uz naturalizāciju, var atspoguļot faktu, ka 

vienkāršie jauniebraucēji var būt tiesīgi un vēlēties kļūt par valsts pilsoņiem jau pēc 

dažu gadu ilgas pastāvīgas uzturēšanās konkrētajā valstī.

6.  Ieviešot ius soli principu attiecībā uz pirmās imigrantu paaudzes pēcnācējiem, 

tiesību aktiem var būt nozīme vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanā bērniem, kuri 

piedzimuši konkrētajā valstī, un labāka sākuma stāvokļa nodrošināšanā viņu skolas un 

profesionālās karjeras virzīšanai.

7.  Var novērtēt iztikas līdzekļu pārbaužu un nodevu efektivitāti attiecībā uz ekonomisko 

integrāciju un ietekmi uz demokrātisko pārvaldību. 

8.  Viena no priekšrocībām, ko nodrošina juridiskā un demogrāfi skā tendence virzībā 

uz vairākvalstu pilsonības atzīšanu, ir paaugstināti naturalizācijas rādītāji daudzās ES 

dalībvalstīs. Šajās valstīs imigranta izvēlei naturalizēties nav nelabvēlīgas ietekmes uz 

viņa ģimeni un sociālajām un ekonomiskajām saitēm.

9.  Valstis var interpretēt un īstenot savu politiku, veicinot tādu procedūru ieviešanu, kurās 

attieksme pret imigrantiem, kas pretendē uz pilsonību, ir tāda kā pret nākamajiem 

pilsoņiem.

10. Plašās pārvaldes iestāžu rīcības brīvības atcelšana un atbilstošu vadlīniju un pārraudzības 

nodrošināšana veicina tiesiskuma ievērošanu un naturalizācijas procedūru efektivitāti.

11.  Efektīvu naturalizācijas nosacījumu saistībā ar valodu vai pilsonību ievieš tā, lai 

tiktu turpināta pieteikumu iesniegšanas veicināšana, un īsteno tā, lai pieteikumu 

iesniedzējiem būtu iespējas gūt panākumus. Ir pierādījies, ka tas ir efektīvi tad, ja 

jaunie pilsoņi atzīst, ka viņiem radusies spēcīgāka piederības izjūta, un viņi iesaistās 

sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē vairāk nekā iepriekš. 
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12. Aktīvas saziņas stratēģija palīdz imigrantiem, kas iesniedz pieteikumus, un iedrošina 

viņus, vienlaikus informējot sabiedrību par ieguvumiem, ko imigrācijas valstij sniedz 

naturalizācija.

13. Pilsonības piešķiršanas ceremoniju izmantošana nodrošina platformu izpratnes 

veidošanai un aktīvam pilsoniskumam jauno un esošo pilsoņu vidū.

14. Aktīva pilsoniskuma iniciatīvas un izglītošana obligātās izglītības skolās veicina to 

tiesību un pienākumu īstenošanu, kuri rodas, iegūstot pilsonību, tādējādi veicinot 

vienotu piederības sajūtu daudzveidīgā sabiedrībā.
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 6. nodaļa

Imigranti — jaunieši,

izglītība un darba tirgus
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Izglītības un apmācības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana un tās pieejamības 

nodrošināšana imigrantiem rada vairāk un labākas karjeras iespējas. Tas veicina 

imigrantu integrāciju darba tirgū, tādējādi sekmējot sociālo kohēziju.  

Sociālekonomiskie faktori un valodas zināšanas būtiski ietekmē iespējas un problēmas, kas 

imigrantiem rodas katrā viņu izglītības posmā, sākot no mazotnes līdz pat vēliem pusaudža 

gadiem. Pasākumi var palielināt gan gados jaunu imigrantu spējas, gan arī to galveno 

iestāžu spējas, kuras atbild par šādu imigrantu izglītības vajadzību izpildi. 

Šajā nodaļā ir izklāstītas stratēģijas ieceļojušo skolēnu izglītības sasniegumu vairošanai, 

uzlabojot skolu sistēmu, veicinot skolotāju un administratoru resursu palielināšanu un 

aktīvi iesaistot gados jaunus imigrantus un viņu vecākus. 

Šīs nodaļas pamatā ir 5. kopīgais pamatprincips, kas uzsver, ka “izglītības un mācību 

sistēmām dalībvalstīs ir būtiska nozīme jauniebraukušo gados jauno imigrantu integrācijā, 

arī otrās un trešās paaudzes imigrantu integrācijā, jo īpaši attiecībā uz valodu apguvi.”

 6.1. Skolu sistēmas uzlabošana 

Neatkarīgi no tā, vai pirmās un otrās imigrantu paaudzes nepietiekamās izglītības iemesls 

ir viņu ģimeņu valodu prasmes un migrācijas un dzīves apstākļi vai citi faktori, izglītības 

līmenis ir atšķirīgs katrā skolu sistēmā, kā arī laika gaitā mainās. Tas, kā imigrantu bērniem 

sokas mācībās, parasti ir saistīts ar viņu sociālekonomisko statusu, bet ar to nevar pilnībā 

attaisnot viņu neizdevīgo stāvokli. Dažās valstīs šādiem bērniem ir sliktāki — vai labāki — 

mācību rezultāti nekā citiem bērniem, kuriem ir līdzīgs sociālekonomiskais statuss. Dažādos 

izglītības sistēmas posmos skolēniem — imigrantiem rodas atšķirīgas iespējas un šķēršļi. 

Šķēršļi, kas netiek atrisināti agrīnā posmā, var palielināt grūtības vēlākajā dzīvē, savukārt 

agrīni izmantotas iespējas var radīt jaunas un labākas mācību un darba iespējas. 

Šo dažādo neizdevīgā stāvokļa faktoru īpatsvars dažādos posmos un dažādās skolu sistēmās 

nosaka, kāds politikas atbildes pasākumu kopums ir visatbilstošākais. Pētījumi liecina, ka 

dažās valstīs vai skolu sistēmu posmos skolēnu mācību rezultātus visvairāk ietekmē viņu 

sociālekonomiskais statuss. Tādos gadījumos politika būs efektīvāka, ja tajā tiks izmantoti 

vispusīgi pasākumi, kas vērsti uz plašu mērķa grupu, kurā iekļauti gan skolēni — imigranti, 

gan vietējie skolēni. Šī mērķa grupa var būt skolēni ar neapmierinošām sekmēm, skolēni, 

kas klasifi cēti īpašās sekmju kategorijās vai īpašos pārejas posmos, vai skolēni no ģimenēm, 

kurām ir zems sociālekonomiskais statuss. Tomēr pētījumos ir iespējams arī secināt, ka 

skolēnu panākumus mācībās visvairāk ietekmē viņu valodas prasmes vai tas, vai viņi 

ir migranti vai ne. Šādās valstīs un skolu sistēmas posmos politika būs efektīvāka, ja tajā 

tiks izmantoti mērķtiecīgi pasākumi, kas ir īpaši noderīgi atsevišķām imigrantu un viņu 

pēcnācēju kategorijām. To mērķa grupa var būt jauniebraucēji, otrā un trešā imigrantu 
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paaudze vai skolēni no ģimenēm, kurās nerunā valsts valodā. Tāpēc skolu sistēmā izmanto 

gan speciālus, gan vispusīgus pasākumus atkarībā no tā, kurš no šiem pasākumu veidiem, 

saskaņā ar pētījuma rezultātiem, būs visefektīvākais sasniegumu gūšanā.

Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts 2008. gadā uzsāka šo jautājumu 

apspriešanu ES līmenī, sagatavojot Zaļo grāmatu “Migrācija un mobilitāte — ES izglītības 

sistēmu problēmas un iespējas”. 

Prakses sīkāka analīze un piemēri ir pieejami

Zaļās grāmatas papildinošajā pētījumā “Migrantu izglītošana un integrācija” (Education and 

the Integration of Migrants):

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf; 

dokumentā “Imigrantu bērnu integrācija Eiropas skolās” (Integrating Immigrant Children 

into Schools in Europe), ko sagatavojis Izglītības un Kultūras ģenerāldirektorāta Eurydice 

informācijas tīkls par izglītību Eiropā:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf;

dokumentā “Kādi ir efektīvi līdzekļi migrantu izglītošanā? Pierādījumu un politikas iespēju 

pārskats” (What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options), kas 

sagatavots ESAO Tematiskajam pārskatam par migrantu izglītošanu:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF; 

dokumentā “Jomas, kurās studenti — imigranti gūst panākumus — salīdzinošs pārskats par 

darbību un līdzdalību PISA 2003” (Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review 

of Performance and Engagement in PISA 2003), ko sagatavojusi ESAO:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

Kāda ir politikas veidotāju nozīme izglītībā, integrācijā un citās 
politikas jomās?

Pirmās un otrās imigrantu paaudzes snieguma uzlabošana izglītības jomā ir daudzu valsts 

pārvaldes iestāžu un pārvaldības līmeņu mērķis. Lielākā daļa nelabvēlīgo faktoru, kurus 

skolēni — imigranti izjūt skolu sistēmā un integrācijā darba tirgū, ir saistāmi ar izglītības 

politiku. 

Izglītības ministrijas uzņemas vadību, pieņemot lēmumu par labu vispusīgiem vai 

konkrētiem mērķiem. Tās pēc tam var veicināt horizontālo koordināciju un starpnozaru 

projektus kopā ar citām ministrijām, tostarp integrācijas ministrijām. Mērķtiecīgas jauniešu 

programmas, kas pieņemtas imigrācijas un integrācijas ministrijās, var tikt balstītas uz 

izglītības politikā ieviestajām speciālajām zināšanām, principiem un standartiem. Konkrētu 
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jautājumu risināšanā var iesaistīt citas ministrijas, piemēram, mājokļu un pilsētattīstības 

ministrijas skolu segregācijas jautājumos, ģimenes un sociālo lietu ministrijas pirmsskolas 

izglītības jautājumos vai nodarbinātības un vienlīdzīgu iespēju ministrijas darbam 

ar programmām, kas saistītas ar integrāciju darba tirgū. Iestādēm, kas veic vertikālo 

koordinēšanu, ir vienlīdz svarīga nozīme partnerattiecību izveidē, lai īstenotu šos politikas 

mērķus atbilstošā pārvaldības līmenī. Šīs iestādes var arī izmantot, lai veidotu stratēģijas 

partnerības, piemēram, vietējām iniciatīvām, lai piesaistītu augstāka līmeņa ieinteresēto 

personu vai fi nansētāju līdzekļus un uzmanību.

Plašāki sociālie apstākļi, ko nosaka dažādas politikas jomas, piemēram, imigrācija, mājokļi, 

sociālās lietas un nodarbinātība, var vai nu veicināt, vai kavēt efektīvas izglītības politikas 

īstenošanu. 

Pamatizglītība un vidējā izglītība, kas pieejama visiem

Lielākā daļa dalībvalstu tiesības uz izglītību attiecina uz visiem bērniem pamatskolēnu un 

vidusskolēnu vecumā neatkarīgi no viņu juridiskā statusa vai pastāvīgās uzturēšanās ilguma. 

Šīs tiesības ir skaidri noteiktas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un ANO Konvencijā 

par bērna tiesībām. Tikai nedaudzās valstīs nav aizsardzības pasākumu, kas nosaka skolām 

pienākumu uzņemt tos bērnus, kuru statuss ir nelikumīgs vai kuri ir uzturējušies vai, 

paredzams, uzturēsies valstī neilgu laiku. Piemēram, var pārskatīt patvēruma meklētāju 

uzņemšanas kārtību, lai nodrošinātu atbilstošu novērtējumu par patvēruma meklētāju 

bērnu vajadzībām un viņu uzņemšanu skolās, cik drīz vien iespējams pēc viņu ierašanās vai 

pieteikuma iesniegšanas. 

Iespējamā skolu segregācija daļēji ir mājokļu segregācijas sekas. Imigranti, kuriem ir zems 

sociālekonomiskais statuss, varētu tikt izstumti no vides, kurā pieejamas kvalitatīvas skolas 

(vai — diskriminācijas gadījumā — atturēti no šādas vides), savukārt vietējās ģimenes 

varētu doties prom no vides, kurās arvien palielinās imigrantu skaits (tā dēvētā “balto 

cilvēku bēgšana”). Daži skolēni ir spējuši piekļūt kvalitatīvām skolām ārpus viņu dzīves 

vides, izmantojot “skolu izvēles” programmas, kas dod vecākiem lielākas iespējas izvēlēties 

skolu, kuru apmeklēs viņu bērni. Tomēr daudzas no šādām “skolu izvēles” programmām 

nedarbojas to ģimeņu labā, kuru locekļi ir imigranti vai kurām ir zemāks sociālekonomiskais 

statuss. Ir konstatēts, ka vietējās ģimenes biežāk izmanto “skolu izvēles” programmas 

un neizvēlas skolas, kurās ir liels imigrantu īpatsvars. ESAO norāda, ka “skolu izvēles” 

programmās varētu izmantot vienkāršus loterijas mehānismus, lai mazinātu nelabvēlīgu 

apstākļu rašanos imigrantiem kā neiederīgām personām. 

Viena no stratēģijām ir pārtraukt saikni starp imigrantu grupu veidošanos un zemām 

sekmēm izglītībā, lai pievērstos skolu uzlabošanai un mācību kvalitātes uzlabošanai skolās, 

kurās ir liels imigrantu īpatsvars.

*
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Organizācija “Kvalitāte etniski daudzveidīgās skolās” (QUIMS) Šveicē nodarbojas ar izglītības 

standartu paaugstināšanu un veic kvalitātes nodrošināšanu skolās, kurās 40 % vai vairāk 

skolēnu ir no imigrantu vidus, lai piesaistītu vairāk šveiciešu un vidusšķiras skolēnu. Šīs 

skolas saņem papildu resursus un profesionālu atbalstu tādās konkrētās jomās kā valodu 

mācīšana, vajadzību novērtēšana nepārtrauktam atbalstam un iekļaujošs, nediskriminējošs, 

visu skolu aptverošs ētoss. 

www.quims.ch 

Vēl viena no stratēģijām ir apvienot skolas, kurās ir vietējo skolēnu vairākums, ar imigrantu 

skolām, izveidojot jauktu skolēnu sastāvu. Piemēram, skolas, kurās ir vietējo skolēnu 

vairākums, piedāvā materiālos stimulus, lai piesaistītu migrantus. Dažus ieguvumus var gūt, 

izveidojot ciešas mācību un ārpusmācību partnerības starp blakusesošām skolām, kurās ir 

augsts attiecīgi vietējo skolēnu vai skolēnu — imigrantu īpatsvars. 

Viens no pasākumiem ir mazināt segregāciju starp skolām, ko apmeklē skolēni — imigranti 

un vietējie skolēni, kā ierosināts Kopenhāgenas 2006. gada Integrācijas modelī. Skolas, 

kurās pārsvarā mācās skolēni — imigranti, izmantotu dažādas visaptverošas stratēģijas, 

lai piesaistītu etniskās dāņu ģimenes, savukārt skolas, kurās pārsvarā mācās etniskie dāņi, 

varētu noalgot integrācijas speciālistus un dzimtās valodas tulkus, lai piesaistītu imigrantu 

ģimenes. Jānorāda, ka apmēram 15 % atšķirību sekmju ziņā starp imigrantiem un vietējiem 

skolēniem ir izskaidrojami ar imigrantu grupu veidošanos un vecāku sekmēm mācībās. 

www.kk.dk 

Atbrīvošanās no aizspriedumiem skolēnu atlasē un grupēšanā skolu 
sistēmā

Imigrantu grupu veidošanās var būt arī izglītības sistēmā ieviesušos aizspriedumu sekas. 

Vispārpieņemtajā izglītības praksē skolēnus sāk grupēt un viņu sekmes klasifi cēt atbilstoši 

“labākām” vai “sliktākām” spējām. Tomēr, ja bērnam ir zemāks sociālekonomiskais statuss 

vai ja viņš ir imigrants, pētījumi liecina, ka viņš visbiežāk tiek iekļauts sliktāku spēju 

kategorijā nekā viņa vienaudži, kuru rezultāti standartizētajos testos ir līdzīgi. Aizspriedumi, 

ar kuriem ir izskaidrojams šāds mazāk izdevīgs stāvoklis, ir subjektīvu skolotāju ieteikumu 

izmantošana, sekmju līmeņa klasifi cēšana jau agrīnā posmā, skolu veidu lielā dažādība un 

iespējamais maldinošais priekšstats par skolēniem — imigrantiem vai etnisko minoritāšu 

skolēniem kā skolēniem “ar īpašām vajadzībām”. 

Nesen vairākās ES dalībvalstīs ir uzsāktas izglītības reformas. Noteiktais laiks, kad veicama 

jauniešu atlase viņu sekmju klasifi cēšanai, var būt salīdzinoši vēls, tādējādi nodrošinot viņiem 

pietiekamu laiku pārvarēt nevienlīdzīgās sākuma pozīcijas. Dažādu veidu skolas var apvienot 

vienā, lai viena vecuma skolēni varētu gūt labumu, mācoties pēc augstas kvalitātes mācību 

programmas, kurā noteiktas augstas prasības. Tad novērtējumu var veikt, pamatojoties 

uz objektīvākiem kritērijiem, pēc iespējas mazinot stereotipu un maldinošu priekšstatu 
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ietekmi. Speciālistus, kas veic “īpašo vajadzību” novērtēšanu, var apmācīt, lai viņi spētu 

identifi cēt valodas apguves grūtības, kultūru atšķirības uzvedībā un negatīvus stereotipus par 

skolēniem — imigrantiem. “Visaugstākās kategorijas pamatskolas” koncepcijas izmantošana 

ļauj motivētiem bērniem, kuriem ir potenciāls, lai pamatskolu apmeklētu vienu papildu gadu, 

sekmīgi nokārtot iestājpārbaudījumu augstākā izglītības spēju kategorijā. Ir pāragri spriest, 

vai šie dažādie un daudzsološie centieni vainagosies panākumiem un tiks panākts objektīvāks 

novērtējums un atbilstīgāk noteiktas izglītības spēju kategorijas.

Skolēnu — imigrantu sekmes visbiežāk ir augstas tajās skolu sistēmās, kurās ir maz skolu 

veidu, un tad, ja viņu atlasi spēju grupēšanai veic vēlāk un novērtēšanai izmanto objektīvus 

līdzekļus, arī īpašu vajadzību gadījumos.

Jauniebraucēju ārvalstīs iegūto zināšanu precīza novērtēšana

Izglītības iestādēm ir pienācīgi jānovērtē jauniebraucēju iepriekšējais izglītības līmenis, kas 

iegūts viņu izcelsmes valstī. Iestādes var noteikt, ka šādi novērtējumi ir skolu pārziņā un ir 

veicami, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Skolām bieži vien trūkst kompetences vai resursu, 

lai noteiktu izglītības apjomu un izcelsmes valsts skolu sistēmas līdzvērtīgumu uzņemošajā 

valstī ieviestajai. Turklāt, ja novērtējums netiek pilnībā vai daļēji veikts skolēna dzimtajā 

valodā, konkrētais skolēns, visticamāk, tiks iekļauts klasē, kas zemāka par viņa vecuma grupu, 

tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot viņa izglītības un sociālo attīstību. Vienotu kritēriju trūkums 

varētu kļūt par iemeslu tam, ka novērtējums visur netiek veikts vienādi. Skolēna iekļaušana 

nepareizā līmenī vai kategorijā un izrietošā jauniebraukušajiem skolēniem sniegtā atbalsta 

neatbilstība var netikt konstatēta, ja šāda skolēnu iekļaušana netiek pārskatīta. 

Iestādēm ir jānosaka vienoti piemērojami kritēriji, pamatojoties uz izcelsmes valsts pašreizējo 

informāciju, kas izmantojama iepriekš iegūtās izglītības novērtēšanai. Tajā pašā laikā var 

izmantot instrumentus, lai novērtētu šādu skolēnu mācību valodas prasmi nolūkā izstrādāt 

atbilstošas valodas atbalsta programmas. Nesen ieviestie pasākumi iepriekš iegūtās izglītības 

novērtēšanai vairākās valstīs bieži vien tiek izmantoti nepietiekami, jo gan imigrantiem, gan 

administrācijām, kas nodrošina šos pasākumus, trūkst informācijas par tiem.

Tādās valstīs kā Beļģija, Ungārija, Luksemburga, Malta, Portugāle un Rumānija novērtējumu 

par iepriekš iegūto izglītību ārvalstīs, lai skolēnus uzņemtu pilna laika obligātās izglītības 

mācībām, veic, pamatojoties uz ārējiem kritērijiem. 

Beļģijā patvēruma meklētāji vai bēgļi, kuri nevar uzrādīt dokumentus, kas nepieciešami  

ārvalstīs iegūtas augstākās izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības atzīšanas 

procedūrām, var sniegt svinīgu paziņojumu. 

Francijā izglītības līmeni un valodas prasmes novērtē specializēts Valsts Izglītības ministrijas 

dienests skolēnam saprotamā valodā tūlīt pēc skolēna ierašanās šajā valstī.

*
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Jauniebraukušie skolēni, jo īpaši tie, kuri nerunā valsts valodā, izmanto orientācijas 

programmas, lai pārvarētu sākotnējos šķēršļus, kas saistīti ar pārtraukumiem viņu izglītībā 

un viņu ģimeņu dzīves apstākļiem. Galvenais mērķis ir palīdzēt katram skolēnam pārvarēt 

pārejas posmu pēc iespējas vienmērīgāk un ātrāk. Šīs programmas ir intensīvas, bieži vien 

ilgst tikai dažus mēnešus un ir izstrādātas saskaņā ar skaidri noteiktu mācību programmu 

attiecībā uz valsti un tās skolu sistēmu. Eiropas Padome iesaka izglītības iestādēm apsvērt 

iespēju ļaut jauniebraucējiem tūlītējā skolas orientācijas posmā daļu no mācībām apgūt 

viņu dzimtajā valodā. To, ka bērni, pārejot no vienas skolu sistēmas uz citu, atpaliek no 

klasesbiedriem — vietējiem iedzīvotājiem, var novērst, turpinot attīstīt izzināšanas un 

mācīšanās spējas, kas vajadzīgas, lai sekmīgi izglītotos mācību valodā. 

Augsti, vienoti standarti iepriekš iegūto zināšanu novērtējumam un orientācijas 

programmām nodrošina to, ka skolēni tiek iekļauti skolu sistēmā pareizajā līmenī.

“Sākumpunkts” — Boltonas bēgļu ievada projekts (Starting Point, Bolton’s Gateway Refugee 

Project) (Apvienotā Karaliste) nodrošina jauniebraucējiem, kuri nerunā angļu valodā, ievadu 

Lielbritānijas skolu sistēmā, kurā galvenā mācību valoda ir angļu valoda. Bērni uzturas šajā 

sākumpunktā vidēji sešas nedēļas. Sākumpunkta mērķis ir piedāvāt skolēniem drošu vidi. 

Palielinoties viņu pārliecībai par sevi, saziņas spējām un prasmēm dažādās izglītības jomās, 

viņi var veiksmīgāk iekļauties vispārējās izglītības skolās. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx 

Sistemātisks, nepārtraukts atbalsts skolēniem — imigrantiem, 
pamatojoties uz viņu vajadzībām

Prasmei brīvi pārvaldīt skolā lietoto mācību valodu ir būtiska ietekme uz skolēnu — imigrantu 

sekmēm, un tā ir kļuvusi par galveno prioritāti izglītības politikas veidotājiem imigrācijas valstīs. 

Pēc sākotnējā ievadposma fi nansējums sistemātiskam, pastāvīgam atbalstam pārsvarā tiek 

sniegts tikai tā dēvētajiem “mazāk aizsargātajiem skolēniem”. Pētījumi par migrācijas pieredzes 

ietekmi uz sekmēm liecina, ka viens no vislielākajiem šķēršļiem efektīvai valodas apguvei ir 

tas, ka atbalsts nav pieejams visos skolas līmeņos. Šiem papildu atbalsta pasākumiem jābūt 

pieejamiem dažāda vecuma skolēniem un skolēniem ar dažādiem zināšanu līmeņiem, un 

tiem jāietver ne tikai valodas atbalsts, jo imigrantiem, kuri runā tajā pašā valodā, kurā vietējie 

skolēni, noderīga ir arī palīdzība iekavētā mācību satura apguvē. 

Papildu atbalsta īstenošanas metodes, kvalitāte un apjoms ievērojami atšķiras gan starp 

ES dalībvalstīm, gan dažreiz arī pašās dalībvalstīs. Dažas skolas izvēlas “integrēto modeli”. 

Pēc tam, kad jauniebraucēji ir iekļauti pareizajā mācību gadā un pabeiguši orientācijas 

programmu, viņi tieši iekļaujas vispārējā izglītībā. Padziļinātu valodas apguvi parastajās 

mācību klasēs papildina sistemātiska valodas mācīšanās vai nu pēcstundu nodarbībās, 

vai parastajā mācību laikā. Mācīšanās parastajā mācību laikā, ietver atsevišķas nodarbības, 

kurās skolēni tiek izņemti no parastajām mācību klasēm uz dažām izglītošanas stundām.

*
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Citas skolas izmanto “atsevišķo modeli”. Pēc orientācijas jauniebraukušie bērni tiek iekļauti 

atsevišķās klasēs, kas pielāgotas viņu konkrētajām vajadzībām. Viņiem jāsasniedz noteikts 

valodas zināšanu līmenis, pirms viņus iekļauj vispārējā izglītībā. Abu modeļu galīgais mērķis 

ir integrēta izglītība kā līdzeklis, lai veicinātu sociālo saišu veidošanos un uzlabotu visu 

vispārējās izglītības klašu skolēnu sekmes. 

Nepārtraukts atbalsts palīdz skolēniem — imigrantiem apgūt iekavēto pēc iespējas ātrāk 

un vienmērīgāk. Šādos kursos noderīgi ir vispāratzīti un regulāri novērtēti kvalitātes 

standarti otrās valodas apguvei un cieša skolotāju sadarbība integrētas satura apguves 

jomā.

Abu modeļu piemērotība un strukturējums ir jāizvērtē vēl plašāk un jāapspriež. Piemēram, 

ESAO norāda, ka pilnīga mācību valodas apgūšana bērniem — imigrantiem, pirms viņiem tiek 

atļauts iekļauties vispārējās izglītības apguvē, nav nedz vajadzīga, nedz rada priekšrocības. 

Valodas un izziņas attīstība ir savstarpēji saistītas; tas nozīmē, ka skolēni — imigranti valodu 

labāk apgūs jēgpilnā, praktiskā un interaktīvā vidē.

No tā izriet, ka otrās valodas mācīšanā jāiekļauj satura mācīšana, kas atbilst vispārējās izglītības 

programmas mācību stundām. Vissekmīgākās programmas ietver šādus aspektus:

sistemātiski augstus standartus un prasības otrās valodas apguvei; • 

ciešu sadarbību starp vispārējās izglītības un valodu skolotājiem; • 

centralizēti izstrādātus mācību materiālus; • 

procedūras, kas paredz lielāku — nevis mazāku — stundu skaitu jauniebraucēju • 

individuālai mācīšanai; 

pasākumus, lai izskaustu jebkādu stigmatizējošu ietekmi attiecībā uz dalībniekiem.• 

Valstīs, kurās ir vispāratzītas un skaidri defi nētas valodas atbalsta programmas, ir salīdzinoši 

mazākas sekmju atšķirības starp skolēniem — imigrantiem un vietējiem skolēniem vai starp 

pirmās un otrās imigrantu paaudzes skolēniem.

Skolēniem — imigrantiem Zviedrijā jāapgūst zviedru valodas kā otrās valodas (ZOV) kurss, 

līdz viņi var mutiski un rakstiski izteikties par sarežģītiem jautājumiem. ZOV skolotājiem 

jābūt sertifi cētiem otrās valodas mācīšanā un jāievēro skaidri noteikta mācību programma. 

Šie papildu valodas kursi integrētā modelī ietver tādu pašu kursu slodzi un zināšanu prasības 

kā vispārējās izglītības zviedru valodas kursi, un par to apguvi piešķir tādu pašu kvalifi kāciju, 

kāda vajadzīga pēcvidusskolas izglītībai. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 
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Igaunijas Integrācijas fonds nodrošina agrīnu, sistemātisku daudzvalodu “Valodas 

padziļinātas apguves programmu”, kas izstrādāta, pamatojoties uz līdzīgām programmām 

Kanādā un Somijā. Programmas apguvējiem bija augstāks valodas prasmju līmenis nekā 

nepadziļinātu valodas kursu apguvējiem, vienlaikus uzrādot salīdzināmus rezultātus 

matemātikā un zinātnēs, kā arī viņi brīvi pārvaldīja dzimto valodu. Šie panākumi un augstais 

vecāku apmierinātības līmenis tika saistīts ar faktu, ka dalība programmā bija brīvprātīga, 

ar ciešo sadarbību starp vecākiem un programmas izstrādātājiem un nepārtraukto atbalstu 

dzimtās valodas un kultūras mācīšanā.

www.meis.ee/eng/immersion 

Resursu piešķiršanas mehānismi 

Papildu resursi individuālā vai skolu līmenī tiek piešķirti atbilstoši izmaiņām sabiedrībā, 

lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu jauniebraucēju integrācijai skolu sistēmā un saglabātu 

pretimnākošu skolu vidi. Papildu fi nansējums ir ne tik daudz izmaksas, kā ieguldījums 

pilsētai, reģionam vai valstij, kurā sabiedrības locekļi ir otrās valodas apguvēji. Skolas ne 

vien iegūst fi nansējumu, bet tās var arī ieguldīt līdzekļus, lai pilnveidotu savu lietpratību 

integrācijā un otrās valodas mācīšanā, lai šāda lietpratība vēlāk tiktu atzīta un tajā dalītos ar 

mazāk pieredzējušām skolām pašvaldību, reģionālā vai valsts līmenī.

Lai noteiktu, kurām skolām atbalsts ir vajadzīgs visvairāk, politikas veidotājiem jānosaka 

resursu piešķiršanas mehānisma mērķa grupa (t. i., ārvalstnieki, imigranti, kuriem valsts 

valoda nav dzimtā valoda, imigranti, kuriem ir zems sociālekonomiskais statuss, mazāk 

attīstīti reģioni), fi nansējuma sadalījums starp dažādiem izglītības līmeņiem (t. i., pirmsskolas, 

pamatskolas, vidusskolas) un pārvaldības līmenis šo līdzekļu sadalei valsts izglītības sistēmā 

(t. i., pašvaldība, reģions, valsts). 

“Etnisko minoritāšu izglītības dotācija” (Ethnic Minority Achievement Grant) (EMAG) 

Apvienotajā Karalistē piešķir līdzekļus uz vajadzībām balstītiem papildu atbalsta fondiem, 

ņemot vērā to skolēnu skaitu skolā, kuri nākuši no valsts etnisko minoritāšu grupām, 

kam bijušas sliktas sekmes mācībās, un kuri apgūst otro valodu. Nesen veiktā pētījumā ir 

pierādījies, ka galvenā uzmanība, kas iepriekš bijusi vērsta uz valodu apguvi, tiek orientēta uz 

atbalstu nesekmīgajiem skolēniem, nosakot skaidrus mērķus sekmju atšķirību mazināšanai 

un iesaistot pašvaldības atbalsta stratēģiju izstrādē.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

“Prioritārās izglītības zonas” (ZEP) Francijā, kas izveidotas 1981. gadā, valsts resursu 

piešķiršanā apvieno ģeogrāfi skos un uz izcelsmi balstītos kritērijus, lai veicinātu vienlīdzīgu 

iespēju radīšanu. Piemēram, viens no izmantotajiem kritērijiem ir to bērnu īpatsvars, kuriem 

vismaz viens no vecākiem ir dzimis ārvalstīs.

www.educationprioritaire.education.fr/ 
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Skolotāju apmācība un atlase darbam klasēs ar daudzveidīgu skolēnu 
sastāvu

Izglītības eksperti ir vienisprātis, ka skolotāji ir vissvarīgākais ieguldījums, ko izglītības sistēmas 

var veikt, lai uzlabotu skolēnu sekmes mācībās un jo īpaši skolēnu — imigrantu vai sociāli 

neaizsargāto skolēnu sekmes. Tomēr šīs ir grupas, kurām visretāk tiek nodrošināta augstas 

kvalitātes izglītība. Pētījumi liecina, ka plaši izmantotie instrumenti skolotāju darba kvalitātes 

uzlabošanai, piemēram, skolēnu skaita samazināšana klasē un lielāka kvalitatīvu skolotāju un 

palīgu skaita pieņemšana darbā, ir efektīvāki skolēnu — imigrantu un sociāli neaizsargāto 

skolēnu sekmju uzlabošanā nekā vidusmēra skolēnu sekmju uzlabošanā. Jo jaunāki ir skolēni, 

kad viņiem tiek nodrošināta augstas kvalitātes izglītība, jo lielāka ir ietekme uz viņu vispārējo 

akadēmisko karjeru.

Skolas ar daudzveidīgu skolēnu sastāvu, kuras pieņem darbā vairāk kvalitatīvu skolotāju 

un palīgu, var izstrādāt iniciatīvas, lai veicinātu tādu mācībspēku pieteikšanos darbā, kuri 

nākuši no imigrantu vai minoritāšu vides. Daži pierādījumi liecina par labvēlīgu ietekmi uz 

skolēnu — imigrantu sasniegumiem, jo skolotājiem no imigrantu vai minoritāšu vides ir 

tendence labvēlīgāk uztvert sadarbību ar skolēniem — imigrantiem un gaidīt labvēlīgākus 

rezultātus no šādas sadarbības. To, vai skolotājs ir augstas klases profesionālis, kas piemērots 

darbam ar skolēniem — imigrantiem, nosaka pēc ļoti daudziem parametriem; tas nozīmē, ka 

izcelsme ir svarīgs, bet ne vienīgais atlases kritērijs. To mācībspēku īpatsvara palielināšana, 

kuriem ir ar imigrāciju saistīta izcelsme, ir efektīvs un nepietiekami izmantots līdzeklis, kā 

uzlabot skolas starpkultūru lietpratību un sadarbību ar vietējām kopienām.

Daži no iespējamiem labvēlīgajiem pasākumiem, ko var noteikt skolas, ir ārvalstīs iegūtu izglītības 

diplomu atzīšanas veicināšana, piemēram, nodrošinot pārkvalifi kācijas kursus un vispusīgas 

informācijas kampaņas sadarbībā ar izglītības iestādēm un pedagoģijas augstskolām. 

Anglijas un Velsas skolu apmācības un attīstības aģentūra piesaista jaunus skolotājus, 

kam ir acīmredzama migrantu izcelsme, organizējot mērķtiecīgus reklāmas pasākumus, 

darbaudzināšanas programmas, piešķirot apmācību stipendijas un nosakot atlases mērķus 

pedagoģijas augstskolām.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

Vēl viena mērķtiecīga skolotāju kvalitātes uzlabošanas stratēģija ir vienotas prasības 

noteikšana visiem skolotājiem apgūt pamatprasmes, kas vajadzīgas, lai varētu mācīt klasi, 

kurā ir skolēni no atšķirīgas kultūras un valodas vides. 

Lielāka kvalitatīvu skolotāju skaita pieņemšana darbā ir viens no visefektīvākajiem 

ieguldījumiem sekmju līmeņa uzlabošanā un jo īpaši to skolēnu sekmju uzlabošanā, kuri 

nākuši no imigrantu vai nelabvēlīgas vides. Palielinot to skolotāju skaitu, kuriem ir ar 

imigrāciju saistīta izcelsme un/vai izglītība no atšķirīgām kultūras vidēm nākušu skolēnu 

mācīšanā, paaugstinās skolēnu sekmes, skolotāju prasības un mācību vides vispārējā 

kvalitāte.

*
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Valodas apguve notiek katrā parastajā mācību stundā neatkarīgi no tā, vai mācību 

priekšmets ir literatūra, algebra vai ķīmija. Klasē ir vajadzīga starpkultūru lietpratība, 

kultūras atšķirību pārvaldība, konfl iktu risināšanas prasmes, spēja nošķirt valodas apguves 

problēmas no sarežģījumiem mācībās, kā arī prasmes izstrādāt didaktiskus instrumentus un 

mācību stratēģijas. Skolotājiem, kas nav pietiekami labi sagatavoti vai apmācīti darbam ar 

klasi, kurā ir daudzveidīgs skolēnu sastāvs, var būt mazāk labvēlīga attieksme un zemākas 

prasības attiecībā uz bērniem ar atšķirīgu rases, etnisko, reliģisko vai sociālo izcelsmi, un tas, 

savukārt, mazina skolēnu sekmes mācībās un pazemina viņu pašnovērtējumu. 

Piemēram, Beļģija, Nīderlande, Portugāle, Apvienotā Karaliste un Norvēģija ir noteikušas 

starpkultūru lietpratības, kas skolotājiem jāapgūst līdz mācību beigām. Dažas no šādām 

lietpratībām ir zināšanas par to, kādā situācijā atrodas skolēni no dažādām kultūras vidēm, 

skolotāju uztvere attiecībā uz šādiem skolēniem un viņu spēja pārvaldīt attiecības starp 

skolēniem no dažādām kultūras vidēm.

Pedagoģiskajām augstskolām un uz iniciatīvām balstītai apmācībai darba vietā ir galvenā 

nozīme, nodrošinot nākamajiem un pašreizējiem skolotājiem dažādus profesionālās 

izaugsmes instrumentus, piemēram, labas prakses vadlīnijas par valodas atbalstu un otrajā 

valodā runājošo izglītošana. Universitātes un izcilības centri starpkultūru izglītības un otrās 

valodas apguves jautājumos var izstrādāt kopīgas augstas kvalitātes izglītības programmas, 

apmācību moduļus un īstenošanas vadlīnijas pedagogiem un politikas veidotājiem. Šādai 

apmācībai var būt labvēlīga blakusiedarbība, proti, tā vairo skolotāju izpratni par viņu 

potenciāli zemākajām prasībām, tādējādi veicinot uzvedības izmaiņas. 

Īstenojot Lielbritānijas eksperimentālo programmu “Divvalodīgo audzēkņu sekmju uzlabošana 

pamatskolās” (Raising the Achievement of Bilingual Learners in Primary Schools), tika nodrošināti 

profesionālās attīstības un labākās prakses materiāli, lai palielinātu pamatskolu skolotāju 

kompetenci un pārliecību. Tā kļuva par valsts stratēģiju 2006. gadā, tiklīdz novērtējumos tika 

konstatēts, ka skolās, kurās īsteno programmu, ir paaugstinājusies skolēnu motivācija, līdzdalība 

stundās un angļu valodas zināšanas, pārspējot pat līdzīgas skolas, kas programmā nepiedalījās.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfi les/RR758.pdf 

Starpkultūru izglītības īstenošanas prioritāšu noteikšana 

Sekmīga starpkultūru lietpratības pieeja attiecībā uz skolotāju un skolu kvalitātes 

paaugstināšanu nav iespējama, ja nenotiek izmaiņas iestādēs. Atsevišķa skolotāja spēja 

izmantot apmācībā gūtās prasmes un materiālu ir atkarīga no tā, kā visa skola kopumā 

ir apņēmusies nodrošināt starpkultūru izglītību. Piemēram, skolēni, kas tika aptaujāti 

mācību iestādēs Katalonijas reģionā Spānijā, Nīderlandē un Zviedrijā, uzskatīja, ka ir 

vajadzīga efektīvāka starpkultūru izglītības prioritāšu noteikšana ne vien mācību stundās, 

bet arī viņu praktiskajā pieredzē. 
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Plašās publiskās diskusijas par starpkultūru izglītības nozīmīgumu ir jāpārvērš skolu 

administrācijas praktiskā rīcībā. Šāda praktiska rīcība ir moduļi vai tēmas par starpkultūru 

izglītību un pilsonību, multietnisku mācību materiālu nodrošināšana un daudzveidīgākas 

ārpusstundu aktivitātes. “Eiropas konferencē par etnisko minoritāšu jauniešu aktīvu 

iesaistīšanos sabiedrībā”, ko 2006. gadā rīkoja Dānijas valdība, tika ierosināts izveidot 

specializētus centrus apmācībai konfl iktu risināšanā, saziņas prasmju attīstīšanā un 

starpkultūru darbaudzināšanas programmu veidošanā, lai nodrošinātu plašākas iespējas 

jauniešiem un veicinātu viņu centienus un sasniegumus.

Starpkultūru izglītību pilnībā ieviešot izglītības programmās, mācību materiālos un 

ārpusskolas aktivitātēs, palielinās vietējo skolēnu izpratne un skolēnu — imigrantu 

pārliecība.

Kopš 2004. gada “Daudzveidība un multikulturālisms” ir obligāts mācību priekšmets, kurā 

Lielbritānijas skolu skolēniem vecumā no 11 līdz 19 gadiem jākārto pārbaudījumi. Šis mācību 

priekšmets aptver jautājumus, kas saistīti ar daudzveidību sabiedrībā, tostarp etniskajās un 

reliģiskajās kopienās un viņu kultūrā, mainīgajām iekšējās un ārējās migrācijas tendencēm 

un politiskajiem un ekonomiskajiem cēloņiem, kuru dēļ notiek iekšējā un ārējā migrācija.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

Čehijā atsevišķās skolās tiek uzraudzīta starpkultūru pieejas īstenošana. Inspektori 

pārbauda, vai skolas direktors, skolotāji un pārējais skolas personāls īsteno norādījumus, 

kas ietverti Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas rīkojumā par rasisma, ksenofobijas un 

neiecietības izskaušanu skolās. 

www.msmt.cz 

 6.2. Ieguldīšana skolēnos

Izglītības politikas veidotāji ir ieinteresēti uzlabot pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes 

iespēju pieejamību visiem iedzīvotājiem. Agrīna izglītība maziem bērniem nodrošina 

vislielākās izaugsmes iespējas. Bērni, kuri apmeklē augstas kvalitātes pirmsskolas un 

bērnudārzus, attīsta spēcīgākas spriešanas un problēmu risināšanas spējas, viņi ir atraisītāki 

un iejūtīgāki pret citiem, viņiem ir augstāks pašvērtējums, un viņiem ir vieglāk iejusties 

pamatskolas vidē. Agrīnas izglītības priekšrocības turpina uzkrāties pamatskolas un 

vidusskolas posmā, un tā ļauj vienmērīgāk iekļauties turpmākajā izglītības dzīvē un darba 

tirgū. Pirmsskolas iestādes un bērnudārzi nodrošina arī mātēm vairāk laika aktīvāk iesaistīties 

sabiedrībā un darba tirgū.

*
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Starptautiskos pētījumos ir apstiprināts, ka pirmsskolas izglītība palīdz bērniem no 

sociālekonomiski nelabvēlīgām ģimenēm gūt sekmes skolā. Līdzīgi arī bērniem no 

svešvalodās runājošām ģimenēm jau agrīnā posmā bieži ir saskarsme ar uzņemošajā valstī 

lietoto mācību valodu tieši tajā vecumā, kad viņiem ir vislielākās valodu apguves spējas. 

Ģimenes ar zemiem ienākumiem, no kurām vairums mēdz būt imigranti, visbiežāk savus 

bērnus nesūta uz agrīnas bērnu aprūpes un izglītības iestādēm. Visiem vecākiem var rasties 

grūtības nodrošināt saviem bērniem agrīnu aprūpi, ja ir ierobežots vietu skaits vai maksa 

par to ir pārāk augsta. Vecākiem ar zemiem ienākumiem un vecākiem — imigrantiem var 

arī nebūt pietiekamas informācijas par pieejamām iespējām, viņi var mazāk uzticēties 

svešiniekiem kā aprūpētājiem un lielāku priekšroku dot ērtībām, kuras nodrošina neformāla 

bērnu aprūpe mājās, ko veic ģimenes locekļi. Vecāki — imigranti, kuri izmanto pirmsskolas 

iestāžu un bērnudārzu pakalpojumus, var secināt, ka trūkst dialoga, sapratnes un iejūtības 

starp viņiem un personālu, ja aprūpes personālam nav starpkultūru lietpratības un, vēl jo 

vairāk, prasmju mācīt uzņemošās valsts valodu kā otro valodu. Turklāt daudzas pirmsskolas 

iestādes nespēj pienācīgi novērtēt imigrantu bērnu valodu prasmes, lai nodrošinātu viņiem 

atbilstošu valodu apmācību un atbalsta programmas (ja tādas ir). 

Augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnudārziem ir jāpielāgojas šādu 

daudzvalodīgu un sociālekonomiski nelabvēlīgu ģimeņu vajadzībām. Iestādes var efektīvi 

nodrošināt tādu ģimeņu iesaistīšanos, kurām ir zemi ienākumi, sniedzot specializētu 

fi nansiālu atbalstu, vai to bezmaksas piekļuvi pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem var pieprasīt, lai viņi būtu apmācīti otrās 

valodas mācīšanā, pieprasot arī jaunas skolotāju atlases procedūras, kurās prioritāte tiek 

piešķirta otrās valodas skolotājiem un aprūpētājiem, kas dzimuši ārvalstīs un ir ieguvuši 

profesionālo apmācību. Lai mācību metodes un programmas būtu efektīvas, tām jābūt 

tieši pielīdzināmām pamatskolās lietotajām. Attiecībā uz pedagogiem un vecākiem — 

imigrantiem var izmantot atbalsta stratēģijas, lai tie savstarpēji varētu informēt cits citu 

par ieguvumiem, ko nodrošina agrīna izglītība, no vienas puses, un ģimeņu konkrētajām 

vajadzībām un prasībām, no otras puses. 

Dānija, Somija un Zviedrija ir nodrošinājušas augstu imigrantu līdzdalības līmeni, īstenojot 

savu pieeju integrācijai atbilstoši vecumam, kas apvieno dažādas izglītības un bērnu aprūpes 

programmas vienā vietējā centrā, kas paredzēts no viena līdz sešus gadus veciem bērniem. 

Eurydice 2009. gada ziņojumā “Izglītība un aprūpe agrīnā bērnībā Eiropā — sociālo un 

kultūras nevienlīdzību novēršana” ir ieteikts izveidot vienotu sistēmu, kas paredzēta visu 

vecumu grupām no 0 līdz 6 gadiem un kas nodrošinātu visam personālam augstas kvalitātes 

apmācību saistībā ar pieeju mācībām un kultūrai un iespējas aktīvi sadarboties ar vecākiem 

no sociāli nelabvēlīgas un daudzveidīgas vides:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 
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Sadarbība ar vecākiem no sociāli nelabvēlīgas vides

Vecākiem ir svarīga nozīme viņu bērnu izglītībā — valodas apguvē, palīdzības sniegšanā 

mājasdarbos un mācībās, bērnu karjeras virzībā un mērķu sasniegšanā, kā arī, rādot 

priekšzīmi. Tomēr vecākiem, kuriem ir zemāks sociālekonomiskais statuss, tostarp 

imigrantiem, ir tendence mazāk iesaistīties skolu aktivitātēs. Starptautiskie apsekojumi 

apstiprina, ka vecāki — imigranti lolo lielas cerības attiecībā uz viņu bērnu izglītību, tomēr 

viņiem ir jāpārvar daudzi šķēršļi. Šādi šķēršļi ir ierobežoti fi nanšu resursi un nepietiekamas 

zināšanas par izglītības sistēmu, izjūta, ka viņi nav gaidīti svešā skolu vidē, valodas barjera un 

atšķirīgas kultūras prasības attiecībā uz ģimenes nozīmi izglītības procesā. Skolas, izmantojot 

stratēģijas, var veicināt attiecības starp vecākiem un bērniem, ne vien, lai palielinātu vecāku 

kompetenci, bet arī, lai atbalstītu bērnus, kuriem var šķist, ka viņi ir uzņēmušies “tulka” vai 

izskaidrotāja lomu starp vecākiem un skolotājiem. 

Efektīvs atbalsta instruments ir viegli pieejamas informācijas sniegšana jauniebraucējiem 

paredzētajos materiālos iekārtošanās atvieglošanai, un tā attiecas uz valsts skolas sistēmu 

un papildu mācību iespēju, kā arī uz valodas pakalpojumu, piemēram, tulkotu materiālu 

un tulku, pieejamību. Arī skolas var ieguldīt ievērojamus resursus vecākiem — imigrantiem 

paredzētajās orientācijas programmās attiecībā uz uzņemšanas nosacījumiem, apmešanos 

uz dzīvi, aktīvu iesaistīšanos un informācijas pieejamību par turpmākajām izvēles iespējām 

skolu sistēmā. Šis atbalsts var būt dažāds, sākot no administratīvas palīdzības, ieskaitot 

tulkoto informāciju vecākiem un skolēniem par skolu sistēmu, tulkotāju pieejamību, attiecīgo 

personālu, kam jāpielāgojas skolēnu — imigrantu un viņu vecāku vajadzībām, un īpaši 

imigrantu ģimenēm paredzētām sanāksmēm, līdz psihosociālam atbalstam. Apmeklējumi 

mājās ir plaši izmantota un diezgan noderīga metode, kā iesaistīt nelabvēlīgās ģimenes. 

Aktīvas atbalsta stratēģijas attiecībā uz imigrantiem un vecākiem no nelabvēlīgas vides un 

brīvprātīgas pieaugušo tālākizglītības programmas, kas pieejamas visiem, uzlabo skolu 

apmeklētības un mācību sekmju rādītājus un veicina vecāku līdzdalību skolu pasākumos un 

aktivitātēs.  

Īrijā informācija par skolu sistēmu ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē 

sešās valodās. Uzņemšanas un integrācijas aģentūra arī sagatavo informācijas bukletu 

galvenajās imigrantu valodās, kuru var izmantot patvēruma meklētāju un bēgļu vecāki un 

nepilngadīgie bez pavadības.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

Kopš 1997. gada AOE projektā (Ausbildundsorientierte Elternarbeit) Frankfurtē pie Mainas ir 

apmācīti 60 “starpnieki” no migrantu organizācijām un skolām. Viņi 2006. gadā vien 3450 

cilvēkiem 17 dažādās valodās noorganizēja orientācijas seminārus par Vācijas izglītības un 

apmācību sistēmu, kā arī par tādiem jautājumiem kā disleksija, hiperaktivitāte, karjeras 

konsultāciju pakalpojumi un daudzvalodība.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

*
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Zviedrijā vajadzības gadījumā jānodrošina tulka pakalpojumi īpašās iepazīšanās sanāksmēs 

ar jauniebraukušajām ģimenēm, lai tām izskaidrotu tiesības un pamatvērtības, kas saistītas 

ar pirmsskolas un skolas izglītību. Vecākiem ir arī tiesības saņemt tulka pakalpojumus, lai 

piedalītos divreiz gadā notiekošajā “personīgās attīstības dialogā”.

Starptautiskā iniciatīva “Mājas mācību programma pirmsskolas vecuma bērniem” tiek 

īstenota ar mērķi palielināt no nelabvēlīgās vides nākušo vecāku, tostarp imigrantu un 

etnisko minoritāšu, informētību un iespējas, nodrošinot privātskolotāju pieejamību no viņu 

kopienu vidus. Kā liecina regulāri novērtējumi tādās valstīs kā Vācija un Nīderlande, iesaistīto 

bērnu izzināšanas spējas ir ievērojami uzlabojušās salīdzinājumā ar citiem bērniem.

www.hippy.org.il 

Vairākas valstis ir eksperimentējušas ar brīvprātīgajām pieaugušo tālākizglītības 

programmām, lai noskaidrotu, vai tās atbilst vecāku — imigrantu vajadzībām un palīdz 

pārveidot skolu par kopienu centru, kas apvieno gan vietējos skolēnus, gan skolēnus — 

imigrantus. Šīs programmas, kas zināmas arī kā “plaša mēroga skola”, “kopienas skola” vai 

“pilnu pakalpojumu skola”, ir balstītas uz vecāku iesaistīšanās veicināšanas koncepciju. 

Iespēju nodrošināšana vecākiem apgūt mītnes valsts valodu un mācīties valodu mājās un 

tādi pakalpojumi kā sporta iespējas un piekļuve internetam var vairot viņu uzticību skolai 

un viņu prasības un atbalstu bērnu sekmju uzlabošanai. 

RAA Essen (Vācija) īstenotais Rucksack projekts, kas apvieno valodas mācīšanu un citus 

izglītojošus pasākumus bērnudārzos un pamatskolās, nodrošina apmācību mātēm — 

migrantēm, lai tā varētu vadīt citu vecāku — migrantu vietējās grupas, uzlabojot viņu 

prasmes sniegt saviem bērniem atbalstu mācībās. Projekta kvalitatīvais dalībnieku 

novērtējums liecina, ka projekts ir radījis un nostiprinājis labvēlīgas izmaiņas vecāku un 

skolotāju savstarpējās attiecībās. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

“Mātes–bērna izglītības projekts” informē turku izcelsmes vecākus Beļģijā, Francijā, Vācijā, 

Nīderlandē un Šveicē par izglītības sistēmu viņu mītnes valstī un palīdz viņiem, jo īpaši 

sievietēm, apgūt prasmes un rast iespējas, lai piedalītos sociālajās un izglītības aktivitātēs. 

Nevalstisks fonds ar tādu pašu nosaukumu (AÇEV) sadarbojas ar vietējām migrantu un 

sieviešu apvienībām, reprezentatīvām padomdevējām iestādēm un sabiedrības vairākuma 

pilsoniskajām apvienībām. AÇEV uzrauga un apmāca valsts instruktorus, kuri izstrādā 

atbalsta programmas un kursus gan turku, gan mītnes valsts valodā. Neatkarīgu akadēmiķu 

novērtējumā, kurā tika salīdzinātas AÇEV apmācītas un neapmācītas ģimenes, konstatēts, 

ka projekts ir uzlabojis māšu pašvērtējumu un ieinteresētību izglītībā. Projektu atzinīgi 

novērtēja arī no īstenošanas un izplatīšanas efektivitātes viedokļa.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en 



144 Integrācijas rokasgrāmata

Imigranti — jaunieši, izglītība un darba tirgus

Z

Francijā 2008. gada novembrī 61 pamatskolā un vidusskolā uzsāka jaunu eksperimentālu 

pasākumu Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration, un to novērtēs 2009. gadā. Šīs 

brīvprātīgās iniciatīvas mērķis ir iepazīstināt pirmās vai otrās imigrantu paaudzes bērnu 

vecākus ar skolu sistēmu, tās mērķiem un darbību, lai viņi varētu efektīvāk tajā iesaistīties 

un palīdzēt saviem bērniem skolas darbos. Programma piedāvā arī brīvprātīgus valodu 

kursus. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 

Dzimtās valodas apguve 

Lielākā daļa valstu piedāvā noteiktu atbalstu dzimtās valodas un kultūras apguvei, 

uzņemoties dažāda līmeņa pienākumus. Tas tradicionāli balstās uz “savstarpēji atkarīgo 

hipotēzi”, ka skolēni — imigranti nevar apgūt jaunu valodu, kamēr viņi nav formāli apguvuši 

un sākuši kritiski spriest par valodu, kuru apguvuši kā pirmo un kuru var lietot mājās. ESAO 

literatūras pārskatā nav skaidras pētījumu vienprātības par to, vai “savstarpēji atkarīgā 

hipotēze” būtu atbalstāma vai noraidāma — tas izskaidro apjukumu un politizāciju, kas var 

rasties saistībā ar dzimtās valodas apguves nozīmīgumu. 

Daudzvalodība ir kļuvusi par prioritāti tām attīstītajām valstīm, kuras uzskata, ka darbojas 

kā zināšanās balstītas, novatoriskas un globāli savstarpēji saistītas sabiedrības. Kad skolēni 

iekļaujas darba tirgū, brīvi pārvaldot gan dzimto, gan otro valodu, šis cilvēkkapitāls rada 

būtisku ieguldījumu valsts ekonomikā un sociālajā kultūrā, jo īpaši tad, ja viņu dzimtās 

valodas zināšanas ir papildinātas ar zināšanām un sadarbības tīkliem viņu izcelsmes valstīs. 

Dzimtās valodas apguve var būt “pamatakmens” skolā nodrošinātajai starpkultūru 

izglītībai un svešvalodu mācību programmām. Skolēni no imigrantu vides spēs saglabāt 

un attīstīt šādu cilvēkkapitālu, kurā viņi vēlāk varēs dalīties ar ieinteresētajiem skolēniem, 

kuru izcelsme nav saistīta ar imigrāciju. Vietējiem skolēniem šajās skolās būs vairāk un 

labākas svešvalodu apguves iespējas un starpkultūru prasmes, lai strādātu un dzīvotu 

daudzveidīgajā vietējā sabiedrībā un ārvalstīs. Katrai skolai nodrošināt augstas kvalitātes 

divvalodu izglītības iespējas dažādajām skolēnu valodu grupām var būt pārāk resursietilpīgi. 

Tomēr ir dažādas mācību programmu iespējas, kam nav vajadzīgas augstas izmaksas un 

kas ir pieejamas visiem ieinteresētajiem skolēniem — gan imigrantiem, gan ar imigrāciju 

nesaistītajiem. Svešvalodu apmācībā var integrēt daudzveidīgu mācību programmu, ko 

piedāvā pamatskolas un vidusskolas, ieskaitot padziļinātus priekšmetu kursus. Vēl viena 

iespēja ir parastajās mācību stundās iesaistīt klašu palīgus ar divu valodu zināšanām. Šāda 

konkrēta skolas starpkultūru izglītības iespēju izmantošana nodrošina labākas mācību un 

sociālās sadarbības iespējas.

Dzimtās valodas un kultūras zināšanas sniedz ieguldījumu imigrācijas valsts cilvēkkapitālā, 

ko politikas veidotāji var maksimāli izmantot savu mērķu sasniegšanai attiecībā uz pasaules 

klases izglītību un konkurētspēju darba tirgū.

*
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Projekts “Valodu daudzveidība Portugāles skolās” veicina starpkultūru un daudzvalodu 

lietpratību un ir vērsts pret segregāciju. Tajā izveidotas Kaboverdes kreoliešu un ķīniešu 

valodas mandarīnu dialekta divvalodu eksperimentālās skolas, kas ir pieejamas gan dzimtajā 

valodā runājošiem skolēniem — imigrantiem, gan vietējiem portugāļu skolēniem. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Dzimtās valodas kursiem (konkrēti, dzimtās valodas skolotājiem) var būt arī svarīga nozīme 

ģimeņu un skolu savstarpējo attiecību veicināšanā. Šādu kursu organizēšana var būt daļa 

no skolas proaktīvās stratēģijas vecāku iesaistīšanai, lai sapulcinātu imigrantu ģimenes 

un kopienu locekļus. Skolas var nodrošināt resursu un telpu pieejamību vai subsidēt 

programmas, ko piedāvā ārpusklases nodarbībām. 

Papildu skolu forums Bristolē, Apvienotajā Karalistē, ir izveidots no 25 brīvprātīgām, kopienās 

balstītām skolām, kas nodrošina papildu stundas dzimtās valodas un kultūras apguvei, kā arī 

vispārējiem priekšmetiem, piemēram, angļu valodai. Novērtējumā, ko veica 2005. gadā, bija 

konstatēts, ka šo skolu labvēlīgo ietekmi uz sekmēm mācībās, pašnovērtējumu un identitāti var 

nostiprināt, izveidojot pilsētas labākās prakses platformu. Forums ir veicinājis plašāku pieredzes 

apmaiņu un sadarbību starp esošajām un jauniebraucēju kopienām, un vispārējās izglītības 

skolām.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

Zviedrijā skolēni, kuri apmeklē obligātās izglītības un vidējās izglītības iestādi, ir tiesīgi saņemt 

dzimtās valodas apmācību ar šādiem nosacījumiem: vienam vai abiem no vecākiem/aizbildņiem 

dzimtā valoda nav zviedru valoda, attiecīgi tā ir valoda, kurā skolēns sazinās ikdienā, skolēnam 

jau ir konkrētās valodas pamatzināšanas, un viņš vēlas to mācīties. Mācības nodrošina, ja ir 

vismaz pieci skolēni un viens skolotājs, tā ir vispārpieņemta prakse skolās, kurās ir augsts sko

lēnu — imigrantu īpatsvars, un privātskolās ar valodu novirzienu. Nesen veiktā pētījumā novērots, 

ka dzimtās valodas kursa apguve var labvēlīgi ietekmēt bērna sekmes mācībās un identitātes un 

piederības izjūtu. Tāpat bija palielinājusies vecāku iesaistīšanās izglītošanā, pat ņemot vērā viņu 

ienākumu un izglītības līmeni.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Priekšzīmes rādītāju un darbaudzinātāju nodrošināšana skolēniem — 
imigrantiem 

Darbaudzinātājiem var būt vērtīga nozīme jauniešu sagatavošanā un virzīšanā visā izglītības 

gaitā. Gados jaunus profesionāļus, kuriem ir ar imigrāciju saistīta izcelsme, varētu iesaistīt 

(kā apmaksātus darbiniekus vai brīvprātīgos) kā mācību palīgus, kas sniedz papildu atbalstu 

skolēniem — imigrantiem. Tādējādi skolēniem — imigrantiem tiktu nodrošināts ne vien atbalsts 

mācību procesā, bet arī pozitīva priekšzīme. Tam var būt īpaši vērtīga nozīme, ja etniskās 

kopienas sadalās divās atšķirīgās grupās — zemākajā sabiedrības šķirā un topošajā vidusslāņa 

elitē. Augšupvērsti un mobili darbaudzinātāji var sniegt iedvesmu un ieteikumus skolasbiedriem 

ar sliktākām sekmēm. 
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Darbaudzināšana vairo skolēnu — imigrantu pārliecību un veicina sadarbību ar priekšzīmes 

rādītājiem no topošās imigrantu elites. 

Daudzkultūru attīstības institūts (Forum) un de Baak (VNO-NCW darba devēju organizācijas 

izglītības institūts) veicina īpaši izglītotu jauniešu no imigrantu vidus personīgu sagatavo -

šanu pēdējam studiju posmam. Mentors sniedz palīdzību viņu personīgās kompetences 

un līderības spēju uzlabošanā.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html

Ārpusskolas palīdzība, lai uzlabotu panākumus un izveidotu 
sadarbību

Atpūtas pasākumi, piemēram, sporta pasākumi un vasaras nometnes, var veicināt 

saskarsmi starp bērniem — imigrantiem un vietējiem bērniem, kā arī savstarpējo saskarsmi 

šajās grupās. Bērnu vecākus var aicināt piedalīties un, ja iespējams, palīdzēt šo pasākumu 

organizēšanā. Pasākumus var arī organizēt sadarbībā ar imigrantu organizācijām. 

Ārpusskolas pasākumi veicina sadarbību starp skolēniem — imigrantiem un vietējiem 

skolēniem, un organizētājām skolām, vecākiem un imigrantu apvienībām. 

Jacobs fonds Šveicē atbalsta vasaras nometnes otrās valodas apguvējiem no imigrantu 

ģimenēm. Laika gaitā tiek testētas dažādas metodes, piemēram, teātra izglītība, un 

novērtēti dalībnieku un kontroles grupu rezultāti, lai uzlabotu zināšanas un popularizētu 

sekmīgu pieeju.

www.jacobsfoundation.org 

Kopš 1991. gada École Ouverte Francijā trešdienās, sestdienās un skolas brīvdienu laikā, 

piemēram, vasaras un ziemas brīvdienās, atver pamatskolas un vidusskolas ļoti dažādiem 

kultūras, brīvā laika pavadīšanas, svešvalodu apguves un citiem mācību pasākumiem. 

Programma ir pieejama visiem skolēniem, kuri dzīvo problemātiskās pilsētu teritorijās un 

nāk no nelabvēlīgas ekonomiskās un kultūras vides, tostarp jauniebraukušajiem skolē -

niem — imigrantiem. Kvalitātes novērtējumi liecina, ka šī programma ir efektīvs līdzeklis, 

lai novērstu konfl iktus starp kaimiņu kopienām un uzlabotu sociālo integrāciju, skolu vidi 

un attiecības starp skolotājiem, vecākiem un vietējām kopienām. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm 

Turklāt Francijā kopš 2008. gada septembra Valsts izglītības ministrija ir izveidojusi 

fakultatīvu iespēju “mācību palīgs” pamatskolā un vidusskolas pirmajos četros gados. 

Ārpusklases nodarbībās skolotāji divas stundas palīdz skolēniem izpildīt mājasdarbus un 

piedāvā papildu mācību stundas vai sporta, kultūras vai mākslas nodarbības.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

*

*
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 6.3. Pasākumi, lai veicinātu pāreju uz augstāko izglītību un 
darba tirgu

ES augstākā izglītība tiek uzskatīta par izšķirošu stratēģiju jauninājumu, produktivitātes un 

izaugsmes veicināšanai uz zinātnes atziņām balstītā sabiedrībā. To gados jauno imigrantu 

īpatsvars, kuri iegūst augstāko izglītību, dažādās imigrantu kopienās ievērojami atšķiras. 

Šīs atšķirības visbiežāk rodas, ja ir bijis pārtraukums jauniešu izglītībā (kā tas ir attiecībā uz 

lielāko daļu patvēruma meklētāju un bēgļu) un/vai ja viņi ir nākuši no valstīm, kurās izglītība 

ir pieejama mazākam cilvēku skaitam, līdz ar to viņiem nav akadēmiskās kvalifi kācijas, lai 

uzsāktu augstāko izglītību. Atšķirības arī atspoguļo vērtību, ko vecāki piešķir augstākajai 

izglītībai.

Valdība, izglītības iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, fondi un privātuzņēmumi 

var palielināt to stipendiju un programmu skaitu, kuras tie nodrošina talantīgiem jauniešiem 

no imigrantu vidus (un viņu vecākiem).

Francijā ir izstrādātas dažādas programmas, lai veicinātu daudzveidību augstākās izglītības 

izcilības centros. Politikas zinātņu studiju institūts Sciences-Po ir uzņēmis simtiem studentu 

(divām trešdaļām no tiem viens no vecākiem ir dzimis ārvalstīs), izmantojot pielāgotu 

atlases procedūru. Trīsgadu sagatavošanas programmu Une grande école? Pourquoi pas 

moi?, ko uzsāka ESSEC — uzņēmējdarbības un vadības skola —, ir pārņēmušas trīsdesmit 

elites skolas, kurās kopējais studentu skaits ir 3000. Līdzīgu individuāla līmeņa atbalstu 

inženierzinātņu un pārvaldības programmās ir sniegušas lielās Francijas telesabiedrības ar 

Cercle Passeport Telecoms starpniecību.  

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com

Alternatīva izglītošana

Jauniešiem, kuri noraidījuši tradicionālos mācību veidus, zināšanu pilnveidošanai ir 

vajadzīga alternatīva, kuru viņi uzskata par pievilcīgu un atbilstošu. Jaunieši par daudz 

interesantāku uzskata izglītību, kas ietver uz vajadzībām balstītus moduļus un paļaujas uz 

mūsdienu tehnoloģijām. Piemēram, “otrās iespējas skolas” ir paredzētas, lai nodrošinātu 

jaunas izglītības un apmācību iespējas atstumtajiem jauniešiem, kuriem pietrūkst prasmju 

un zināšanu, lai uzsāktu augstāka līmeņa mācības vai iesaistītos darba tirgū.  

Profesionālā izglītība un apmācība

Daļa no Lisabonas 2000. gada oktobra programmas, kuras mērķis ir panākt, lai ES kļūtu par 

pasaulē visdinamiskāko un konkurētspējīgāko zinātnes atziņās balstīto ekonomiku, ir to 

jauniešu skaita palielināšana, kuri iegūst pilnu vidējo izglītību. Augstāko izglītību uzskata 

par visvēlamāko veidu, kā iegūt zināšanu sabiedrībai vajadzīgās prasmes. Lai gan var darīt 
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visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka gados jauni imigranti iegūst zināšanas un prasmes, 

kas vajadzīgas vidējās izglītības pabeigšanai, arodmācības ir alternatīva iespēja tiem, 

kuri, neraugoties uz atbalstu, visticamāk, neiegūs vidējo izglītību un pametīs skolu ar ļoti 

ierobežotām nākotnes izredzēm.

Imigranti turpmākajā izglītībā un apmācībā ir pārstāvēti nepietiekami un ļoti bieži 

nepabeidz izglītību. Atbalsta programmas imigrantu informēšanai par pieejamiem kursiem 

var būt neefektīvas vai tādu var vispār nebūt, kursi var būt nepietiekami pielāgoti imigrantu 

dažādajām izglītības, kultūras un/vai valodas vidēm. Kursi var nebūt strukturēti elastīgi, lai 

nodrošinātu skolēniem iespēju līdzsvarot viņu ģimenes un darba pienākumus. Pasākumi šo 

šķēršļu pārvarēšanai palīdzēs iedrošināt gados jaunos imigrantus uzsākt turpmāku izglītību 

un mācības nepabeigušos vai izslēgtos skolēnus atgriezties. 

Dānijas Integrācijas ministrijas kampaņas “Mums ir vajadzīgi visi jaunieši” mērķis ir iedrošināt 

vairāk gados jaunu imigrantu uzsākt un pilnībā apgūt arodmācības. Kampaņa ietver darba 

grupu, kas palīdz arodskolām rosināt iniciatīvas, lai samazinātu mācības nepabeigušo 

imigrantu skaitu, un veicina labākas prakses ieviešanu.

www.brugforalleunge.dk/fi leadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_

Summary_evaluation_BFAU_fi nal-version.pdf 

Turklāt Dānijas politikas “Jauna iespēja visiem” mērķis ir integrēt darba tirgū bezdarbniekus 

no etniskajām minoritātēm. Tā paredz obligātu piedalīšanos vispārējās vai profesionālās 

izglītības iegūšanā visiem gados jaunajiem naudas pabalstu saņēmējiem. Īpašas 

programmas nodrošina palīdzību jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav pabeiguši 

jauniešu izglītības programmu. Šīs programmas arī nodrošina jauniešiem kvalifi kāciju, kas 

vajadzīga profesionālās izglītības iegūšanai.

www.nychance.dk 

PALMS programmā tika izveidots 250 personu tīkls, kurā iekļauti eksperti un sociālie 

darbinieki no Itālijas pašvaldībām, lai veicinātu to nepilngadīgo integrāciju un iespējas 

iekļauties darba tirgū, kuri ir vieni, tādējādi ļaujot viņiem pieteikties uzturēšanās atļaujas 

saņemšanai, sasniedzot 18 gadu vecumu. Šādas iespējas tika individuāli izstrādātas 260 

nepilngadīgajiem, no kuriem 179 apmācības beigās bija nodrošinājuši sev praksi, 157 — 

stipendiju un 110 — vajadzīgo darbu.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Pirmās un otrās imigrantu paaudzes skolēniem var būt lielākas grūtības iegūt pirmo darbu 

nekā vietējiem vienaudžiem viņu ģimeņu sociālekonomiskā statusa, vājāku sociālo tīklu 

dēļ un tādēļ, ka viņiem nav pietiekamu zināšanu par darba tirgus niansēm. Turklāt nedrīkst 

nepievērst uzmanību diskriminējošai darbā pieņemšanas praksei. 

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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Pasākumi, lai veicinātu agrīnu iekļaušanos darba tirgū

Darbā pieņemšanas procedūrās darba devēji parasti lielāku vērtību piešķir imigranta darba 

pieredzei, ko tas guvis attiecīgajā valstī, nevis iepriekšējai darba/izglītības pieredzei ārvalstīs 

vai apliecībām par piedalīšanos uzņemošās valsts valodas kursos. Līgumi, kas apvieno 

darba un mācību iespējas, ļauj skolēniem iegūt dažādas darba, valodu prasmes un papildu 

“vienkāršās” prasmes un palīdz viņiem apzināties savu potenciālu un sava darba vērtību. Ir 

ieteicama uz profesiju vērsta un darba vietā īstenota valodas apmācība, lai nodrošinātu, ka 

uzņemošās valsts valodas mācīšana nekļūst pārmērīga un neefektīva. Darba vietā īstenotas 

programmas var būt noderīgas arī tiem, kuru ārvalstīs gūtajai darba/izglītības pieredzei ir 

vajadzīga papildu sertifi kācija.

Gados jaunu imigrantu skaita palielināšana prakses darbā un citās mācību programmās 

ir viena no stratēģijām jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai. Papildus piedāvājuma 

līmeņa pasākumiem ir vajadzīgas arī stratēģijas, lai veicinātu gados jaunu imigrantu 

aktīvāku iesaistīšanos profesionālās izglītības iegūšanā. Prakses tipa programmu panākumi 

ir atkarīgi no tā, cik kvalitatīva ir sadarbība ar uzņēmumiem, kuri piedāvā darbavietas. 

Iestādes var nodrošināt darba vai prakses iespēju pārskatus un apliecināt vajadzīgo valodas 

pamatzināšanu līmeni un kompetences, kas vajadzīgas minētās funkcijas īstenošanai. Tās 

var arī iesaistīties, lai pastāvīgi nodrošinātu skolu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un 

dažādu darba devēju savstarpēji saskaņoto prakses darbu augstu kvalitāti un īstenošanu. 

Īpaši grūti sasniedzama darba devēju grupa ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). 

Ir pierādīts, ka agrīnai darba pieredzei, ko iegūst kvalitatīvā prakses darbā un darba/mācību 

programmās, ir īpaši svarīga nozīme jauniešu — imigrantu panākumu gūšanā darba tirgū. 

Austrijā un Vācijā ir agrīnas un vispāratzītas prakses sistēmas, kuru ilgums ir ievērojams un kas 

dod iespēju iegūt diplomu un individuālu darba pieredzi. TIES pētniecības programmā tika 

konstatēts, ka otrās paaudzes turku imigrantiem šajās valstīs ir lielākas izredzes iekļauties darba 

tirgū, tās mazāk ietekmē diskriminējoša darbā pieņemšanas prakse, un tās ir daudz izdevīgākā 

situācijā attiecībā uz nodarbinātības rezultātiem nekā valstīs, kurās nav prakses sistēmu.

www.tiesproject.eu 

Vīnes pilsēta ir spējusi palielināt mācekļu — imigrantu skaitu, izmantojot informatīvus 

bukletus vairākās valodās un reklāmu tīmeklī. Visi praktikanti saņem informāciju par 

daudzveidību un aizpilda moduli par starpkultūru izglītību.

Step2Work programma Nīderlandē palīdz nespecializēto skolu beidzējiem iekļauties darba 

tirgū, nodrošinot un fi nansējot gadu ilgus darba norīkojumus, pēc kuru beigām darba devējiem 

jāuzsāk sarunas par regulāra darba līguma noslēgšanu. Šādu norīkojumu laikā projekts 

nodrošina dalībniekiem sagatavošanās kursu un nepārtrauktu apmācību. Savus pirmā gada 

mērķus projekts sasniedza attiecībā uz 102 no 120 dalībniekiem, kuri noslēdza līgumus, kā arī 

tika izveidota apmācītu padomdevēju grupa un pārbaudīta apmācību programma.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

*
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Projekts “Profesionālās izglītības tīkls — apmācība, ko nodrošina ārvalstu uzņēmēji” 

Manheimā, Vācijā, tiek īstenots, lai atrisinātu skolu beidzēju — imigrantu divkāršo problēmu, 

proti, viņu nespēju atrast prakses vietas un uzņēmēju — migrantu ierobežotās iespējas tās 

nodrošināt. Projekts veicina jaunu prakses vietu izveidi tirdzniecības un gastronomijas 

nozarēs un nodrošina papildu apmācību starpkultūru lietpratībā un daudzvalodībā. Tajā 

piedalās 120 uzņēmēju — migrantu, un to skaits ik gadus palielinās par 12–15 cilvēkiem. 

Pabeidzot projektu, 80 % dalībnieku uzsāka pastāvīgu darbu uzņēmumā, savukārt pārējie 

atrada darbu vai sāka augstākās izglītības apguvi.

Pozitīva darbība

Valdības un privātuzņēmumi var stingri ievērot rīcības kodeksus, lai nodrošinātu atbilstību 

konkrētiem kritērijiem attiecībā uz daudzveidības respektēšanu darbā pieņemšanas praksē. 

Juridiskus pienākumus veicināt vienlīdzību un daudzveidību var pieprasīt gan no publiskā 

sektora, gan uzņēmumiem, kas iegūst tiesības noslēgt publiskā iepirkuma līgumus un 

saņemt aizdevumus, dotācijas vai citus valdības pabalstus. Attiecībā uz īpaši grūti sasnie-

dzamajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir pierādījies, ka tiešais valdības sniegtais 

algu atbalsts vai fi skālās priekšrocības ir ļoti efektīvs līdzeklis, lai veicinātu to imigrantu 

pieņemšanu darbā, kuri tradicionāli darba tirgū tiek diskriminēti (gados jauni imigranti, 

ilgtermiņa bezdarbnieki, cilvēki ar invaliditāti utt.). 

Saskaņā ar plānu Plan Rosetta Beļģijā darba devēji saņem kompensāciju par viņu sniegto 

ieguldījumu sociālajā nodrošinājumā, ja viņi apņemas nodrošināt, ka 3 % no viņu darbaspēka 

būs jaunieši, imigrantu bērniem piešķirot divtik lielu nozīmi.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/offi  cial-paper-belgium-jun01.pdf  

Politikas pielāgošana gados jaunu imigrantu vajadzībām

Eiropas nodarbinātības pamatnostādnēs, kas ir kopīga prioritāte valstu nodarbinātības 

politikā, ir ieteikts dalībvalstīm īstenot vairākus pasākumus, kas garantē, ka visiem 

jauniešiem tiek nodrošināta apmācība vai nodarbinātība. Stratēģijas tiek pielāgotas, lai tās 

atbilstu tādu jauniešu — imigrantu grupu konkrētajām vajadzībām, kurām ir slikti rādītāji 

darba tirgū. 

Izglītības un integrācijas politikas veidotāji ir izstrādājuši programmas, kas palīdz skolēniem 

sagatavoties savam pirmajam darbam, nodrošināt to vai pat izveidot savu pirmo darbavietu 

karjerā, kas atbilst viņu prasmēm un prasībām. Ieguvumi, kas tiek piedāvāti dalībniekiem 

šajās programmās, ir dažādi, piemēram, pašpārliecības iegūšana, “vienkāršās” darba tirgū 

vajadzīgās prasmes, profesionālā atbalsta tīkli un sertifi kācija, un tā līdz pat prakses vietām 

un darbavietām. Šīs programmas ir paredzētas, lai ietekmētu sociālekonomisko integrāciju 
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un radītu skaidrāku izpratni par to, kāds var būt un ir bijis gados jaunu imigrantu ieguldījums 

ekonomiskajā dzīvē. 

Daudzi gados jauni imigranti, kas nestrādā vai nemācās, var gūt labumu no iespēju radīšanas 

pasākumiem, kas dod viņiem stimulu un resursus, lai mainītos, piešķir pārliecību, ka tas ir 

iespējams, un nodrošina vajadzīgās prasmes. Var ieguldīt resursus “pilsoņu centros”, lai 

nodrošinātu jauniešiem piekļuvi informācijai, internetam, valodu kursiem un “vienkāršo 

prasmju apguvei”.  

Programmas var veicināt skolēnu “vienkāršās prasmes", kas palielina izredzes iekļauties 

darba tirgū, nodrošinot lielākas neformālās mācīšanās iespējas, piemēram, resursu centrus, 

apmācību, darbaudzināšanu un piekļuvi tīkliem. 

Vācijas Jugendmigrationsdienste (JMD) ir specializēts integrācijas dienests jauniešiem, kuru 

izcelsme saistīta ar imigrāciju. Kopumā ir 360 JMD, kuru mērķis ir uzlabot jauniešu izredzes 

veiksmīgi integrēties no valodas, skolas un izglītības viedokļa un iekļauties darba tirgū, 

piedāvājot individuālas konsultācijas un gadījumu pārvaldību, grupu sanāksmes, sociālās 

konsultācijas un tīklošanas iespējas.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie 

Radošas metodes jauniešu — imigrantu un ģimeņu iesaistīšanai

Līdzdalības nodrošināšana nozīmē, ka skolēni un partneri izvēlas projektu, nevis otrādi. 

Šīs programmas veic visu iespējamo, lai maksimāli iekļautos vietējā kontekstā. Tās palīdz 

skolēniem — imigrantiem pašiem novērtēt savu formālās un neformālās izglītības līmeni 

un viņiem pieejamās darba iespējas. Lai apzinātos šķēršļus integrācijai darba tirgū un 

izveidotu to pārvarēšanas stratēģijas, noderīgas var būt dialoga platformas ar imigrantu 

organizācijām un kopienām, jo īpaši jaunatnes pārstāvjiem. 

Nodarbinātības padomdevēju pakalpojumiem jābūt pielāgotiem kultūrai. Var nodrošināt 

piekļuvi viegli pieejamai informācijai, izmantojot tulkotus materiālus un tīmekļa vietnes, 

kā arī tulku vai divvalodīga personāla pieejamību. Gados jaunus imigrantus var iesaistīt, 

izmantojot mūsdienu komunikāciju tehnoloģijas, piemēram, interaktīvās tīmekļa vietnes un 

elektroniskos saziņas līdzekļus. Var minēt neskaitāmus piemērus, sākot no apmeklējumiem 

mājās un tālruņa līnijām līdz darba gadatirgiem, personāla atlases kampaņām, un pat 

publicitātes kampaņām. 

*
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Austrijas EQUAL attīstības partnerība “Pievienojies!” organizēja braucienu pa Tiroli, 

īstenojot informācijas kampaņu, “miniprakses”, izglītības un darba gadatirgus un 

seminārus uz vietas. Mērķa grupas locekļi tika apmācīti kā projekta darbaudzinātāji 

starpkultūru jautājumos; viņu izmantošana izrādījās efektīvāks iesaistīšanas veids nekā 

vietējais Austrijas personāls. Reģionālā darba tirgus aģentūra saņēma norādījumus 

pārskatīt datus par saviem lietotājiem, lai identifi cētu “ar migrāciju saistītu izcelsmi”, 

atkārtoti novērtēja pašreizējo šīm grupām pieejamo piedāvājumu efektivitāti un pašlaik 

īsteno plašākus iesaistīšanas projektus starp šīm grupām un ārpus pilsētu teritorijām. 

www.join-in.at 

“Programmu X — jaunieši daudzkultūru sabiedrībā” ir izstrādājuši un vada jaunieši, un 

tā ir paredzēta jauniešiem. Starp tās dažādajiem pasākumiem, kuru mērķis ir apvienot 

vietējos un minoritāšu jauniešus, kas iekļaujas darba tirgū, to visnozīmīgākais pasākums 

ir Jobb X nodarbinātības kurss. Tajā piedalījās vairāki simti jauniešu vecumā no 15 līdz 

26 gadiem, un panākumu rādītājs attiecībā uz darba atrašanu neilgi pēc programmas ir 

80 % — daudz augstāks nekā attiecībā uz jauniešiem, kuri apmeklē standarta kursus, ko 

nodrošina Norvēģijas Darba un labklājības dienests. Jobb X salīdzinošo priekšrocību iemesls 

ir orientācija uz reālām kompetencēm, individuālām spējām un lielāku skolotāju skaitu 

attiecībā pret skolēnu skaitu.

www.agendax.no 

Neliela mēroga iniciatīvās visā Eiropā izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

(IKT) instrumentus, lai apmācītu gados jaunus imigrantus, veicinot starpkultūru un 

personalizētas mācību iespējas un lasīt un rakstīt prasmes, valodas, īpašu priekšmetu, 

digitālo un plašsaziņas līdzekļu izmantošanas prasmes apguvi, kas var nodrošināt darba 

iespējas. IKT dinamiskās un multivides iespējas jauniešiem šķiet interesantas, un viņi 

(atkārtoti) iesaistās mācību vidē, kas ir interaktīvāka un īpaši pielāgota viņu konkrētajām 

vajadzībām. Piemēram, skolēni var mācīties, neizmantojot valodu, bet izmantojot ikonas 

vai tulkojumus dzimtajā valodā. Piekļuve datoriem un digitālo tehnoloģiju pārzināšana 

pamatlīmenī ir divi priekšnosacījumi šo iespēju izmantošanai.

Escolhas (“Izvēles”) Portugālē ir augšupvērsta programma, kuras ietvaros kopš 2001. 

gada ir fi nansēts un atbalstīts 121 projekts. To pamatā ir koncepcija, saskaņā ar kuru 

vietējās apvienības pašas nosaka, kā uzlabot riska kategorijā esošo visu vecumu jauniešu 

panākumus izglītībā un darba tirgū, kuri dzīvo nelabvēlīgā vidē; jo īpaši tas attiecas 

uz bērniem — imigrantiem. Kopš 2006. gada 110 vietējie “digitālās integrācijas centri” 

(CID@NET) ir nodrošinājuši 27 000 lietotāju bezmaksas piekļuvi internetam darba meklēju -

miem, kā arī dažādas atbalsta darbības. Piemēram, projektā “Digitālā izpratne par Microsoft”

tika izstrādāta nodarbinātības iespēju apmācību programma. 

www.programaescolhas.pt 
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Hamburgā īstenotā LIFT projekta mērķis bija radīt un nostiprināt skolēnu — migrantu 

valodu prasmes un starpkultūru lietpratību, apmācot viņus arī prasmīgā jauno plašsaziņas 

līdzekļu izmantošanā. Īpašu uzmanību pievēršot no sabiedrības izstumtajiem jauniešiem 

vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuru izcelsme saistīta ar migrāciju, LIFT nodrošināja mācību 

vidi tiešsaistē un piekļuvi tiešsaistes mācību materiāliem un spēlēm.

Vairāk prakses piemēru ir pieejami 2008. gada Pārskatā par digitālā atbalsta iniciatīvām 

imigrantiem un etniskajām minoritātēm / imigrantu un etnisko minoritāšu īstenotajām 

atbalsta iniciatīvām ES–27 valstīs, IPTS ziņojums.

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

Darbaudzinātāji un priekšzīmes rādītāji

Priekšzīmes rādītāji rada citiem jauniešiem pārliecību par to, ka ir iespējams gūt panākumus, 

iegūstot izglītību, un darba tirgū. Individuāli darbaudzinātāji var ne vien iedvesmot, bet arī 

nodrošināt mērķtiecīgu sagatavošanu un sniegt ieteikumus gados jauniem imigrantiem. 

Programmās var sagrupēt pa pāriem skolēnus no nelabvēlīgas vides kopā ar brīvprātīgajiem 

(darbiniekiem vai pensionāriem) konkrētā profesijā vai ar profesionāli sertifi cētiem 

darbaudzinātājiem. Ir pierādījies, ka priekšzīmes rādītāji, kuri nākuši no līdzīgas vides, ir 

īpaši efektīvi darbaudzinātāji, iesaistītāji un projektu pārvaldītāji šajās programmās. Darba 

piedāvājumi no darbaudzinātājiem veiksmīgajiem dalībniekiem veicina šo programmu 

vispārējā mērķa sasniegšanu, proti, palīdzēt gados jauniem imigrantiem nodrošināt karjeru, 

kas atbilstu viņu unikālajām prasmēm un pieredzei.

Projektā “Pilnveidošanās”, kas tiek īstenots Beļģijā, padomdevēji, kuriem ir ar imigrāciju 

saistīta izcelsme un kuri darbojas uz vietas, sniedz individuālus ieteikumus saviem 

vienaudžiem — jauniešiem bezdarbniekiem. Viņi izveido saikni starp darba meklētājiem 

un valsts nodarbinātības aģentūrām, identifi cējot viņu vienaudžu īpašās problēmas un 

ierosinot pakalpojumu uzlabojumus. Iesaistītās imigrantu apvienības nodrošina papildu 

konsultācijas un apmācību, ko nepiedāvā valsts aģentūras.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf 

SpraKuM EQUAL projektā Vācijā tika īstenota “Kvalifi kācija valodu un kultūras saziņas 

starpniekiem”, lai piedāvātu apmācību un nodrošinātu šīs karjeras iespējas gados jauniem 

imigrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem, kuri vēlas darboties kā starpnieki 

pamatpakalpojumu uzlabošanā un mazāk aizsargāto imigrantu veselības un sociālās 

situācijas uzlabošanā.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm 
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Tīklu paplašināšana

Daudzi cilvēki darbu atrod ar savu sociālo tīklu starpniecību. Gados jauniem imigrantiem 

pārsvarā ir mazāk attīstīti tīkli nekā vietējiem jauniešiem, un tas rada viņiem neizdevīgu 

situāciju. Tīklu veidošanā nozīme var būt gan valdībai, gan pilsoniskajai sabiedrībai, gan 

izglītības iestādēm, gan privātuzņēmumiem. Piemēram, darba devēji, kas darbojas nozarēs, 

kurās darbinieku atlase bieži notiek ar neformālu tīklu starpniecību, varētu piedāvāt īpaši 

izstrādātas shēmas jauno darbinieku iesaistīšanai darbavietā. “Valsts talantu atlases” 

nodrošina platformu, kurā darba meklētāji var izveidot saikni ar potenciālajiem darba 

devējiem un iepazīties ar brīvprātīgā darba iespējām, tādējādi nodrošinot šiem jauniešiem 

iespēju uzlabot savu CV. 

“No skolas sola līdz virsotnei” ir projekts, ko radījis viens no lielākajiem futbola klubiem 

Dānijā, proti, Brøndby IF, sadarbībā ar Brøndby pilsētas pašvaldību un Integrācijas ministriju. 

Tā mērķis ir izveidot sadarbību starp jauniešiem, kuru izcelsme saistīta ar imigrāciju, un 

kluba tīklu, kurā ir iesaistīti apmēram 350 sponsoruzņēmumi. Kopš 2003. gada vairāk nekā 

130 jauniešiem, kuru izcelsme saistīta ar imigrāciju, ir nodrošināta prakses vieta vai regulārs 

darbs.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

Brīvprātīga iesaistīšanās un līdzdalība jauniešu tīklos var uzlabot gados jaunu imigrantu 

zināšanas un prasmes, kā arī attīstīt viņu tīklus un pārliecību. Arī gados jauni imigranti, kas 

mācās vidusskolā, var tikt aicināti strādāt gadījuma darbus skolas brīvdienu laikā vai brīvajā 

laikā, jo tādējādi var gūt vērtīgu darba pieredzi, un tas var palīdzēt uzlabot valodu zināšanas 

un pilnveidot sociālās un komunikācijas prasmes. 

Nīderlandes EQUAL projekts “Noķer topošo darbaudzinātāju!” ir vērsts uz gados jaunu 

imigrantu sociālajām problēmām, iedrošinot viņus pašiem kļūt par jaunatnes darbiniekiem. 

Projekts ietver mācību programmu izstrādi un īstenošanu, praktisku sagatavošanu, 

jaunatnes darba multikulturālisma nostiprināšanu, mācību/darba vietu skaita palielināšanu, 

izveidojot saikni ar darba devējiem, un multivides mācību metodes izstrādi un īstenošanu.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

Pasākumi, lai novērstu netiešu diskrimināciju izcelsmes un sociālā 
stāvokļa dēļ 

Atkarībā no vietējās situācijas gados jauni imigranti var būt nesamērīgi koncentrēti 

ekonomiski nelabvēlīgos reģionos, kuros iedzīvotāji visbiežāk dzīvo sociālajās mājās, ir 

bezdarbnieki, viņiem ir nepietiekama izglītība, viņi iesaistās kriminālās darbībās, vai viņiem 

ir garīgās veselības problēmas, piemēram, depresija. Šādos gadījumos konkrētajiem 

reģioniem visbiežāk nav plašu uzņēmējdarbības un transporta sakaru, un arī darba atrašanas 
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iespējas var būt niecīgas. To jauniešu iespējas, kuri aug ekonomiski un sociāli nelabvēlīgos 

reģionos, ir daudz vairāk ierobežotas. Pašvaldībām ir jāaicina darba devēji no teritorijām, 

kas atrodas ārpus šādiem izolētiem un nelabvēlīgiem reģioniem, pieņemt darbā jauniešus 

no šiem reģioniem un attiecīgā gadījumā apsvērt iespēju rezervēt viņiem vairākas prakses 

vietas. 

Zviedrijas projekts Lugna Gatan (“Mierīgā iela”) tika ieviests, lai reintegrētu jauniešus, 

kuri tiek sociāli atstumti nelabvēlīgos pilsētu rajonos. Pēc trīs mēnešu apmācības jaunieši 

tiek pieņemti darbā kā priekšzīmes rādītāji, lai izveidotu saikni ar citiem jauniešiem viņu 

rajonā. Vairākiem simtiem jauniešu, kuri ir bezdarbnieki, ir sniegta palīdzība apmācībā un 

nodarbinātībā, un vēl vairāki tūkstoši ir strādājuši kā brīvprātīgie. Lielais vairums jauniešu, 

kuri darbojas vai ir darbojušies šajā projektā, pašlaik strādā pilnas slodzes darbu vai studē.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/fi le_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf

Francijas Zones Franches Urbaines (“Uzņēmumu zonas”) programmas mērķis ir uzlabot 

ekonomisko aktivitāti, mazināt bezdarbu un veicināt fi zisko un sociālo atjaunošanu rajonos, 

kuros ir augsts skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars, uzlabojot ekonomiskos stimulus 

privātuzņēmumiem. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 
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 Secinājumi

1.  Plašāki sociālie apstākļi, ko nosaka dažādas politikas, piemēram, imigrācija, mājokļi, 

sociālās lietas un nodarbinātība, var vai nu veicināt, vai kavēt efektīvas izglītības 

politikas īstenošanu. 

2.  Skolēnu — imigrantu sekmes visbiežāk ir augstas tajās skolu sistēmās, kurās ir maz 

skolu veidu, un tad, ja viņu atlasi spēju grupēšanai veic vēlāk un ja viņu novērtēšanai 

izmanto objektīvus līdzekļus, arī īpašu vajadzību gadījumos.

3.  Augsti, vienoti standarti novērtējumu veikšanai par iepriekš apgūtajām mācību un 

orientācijas programmām nodrošina to, ka skolēni iekļaujas skolu sistēmā pareizajā 

līmenī.

4.  Nepārtraukts atbalsts palīdz skolēniem — imigrantiem apgūt iekavēto pēc iespējas 

ātrāk un vienmērīgāk. Šādos kursos noderīgi ir vispāratzīti un regulāri novērtēti 

kvalitātes standarti otrās valodas apguvei un cieša skolotāju sadarbība integrētas 

satura apguves jomā.

5.  Lielāka kvalitatīvu skolotāju skaita pieņemšana darbā ir viens no visefektīvākajiem 

ieguldījumiem sekmju līmeņa uzlabošanā un jo īpaši to skolēnu sekmju uzlabošanā, 

kuri nākuši no imigrantu vai nelabvēlīgas vides. Palielinot to skolotāju skaitu, kuriem 

ir ar imigrāciju saistīta izcelsme un/vai izglītība no atšķirīgām kultūras vidēm nākušu 

skolēnu mācīšanā, paaugstinās skolēnu sekmes, skolotāju prasības un mācību vides 

vispārējā kvalitāte.

6.  Starpkultūru izglītību pilnībā ieviešot izglītības programmās, mācību materiālos un 

ārpusskolas aktivitātēs, palielinās vietējo skolēnu izpratne un skolēnu — imigrantu 

pārliecība.

7.  Aktīvas atbalsta stratēģijas attiecībā uz imigrantiem un vecākiem no nelabvēlīgas 

vides un brīvprātīgas pieaugušo tālākizglītības programmas, kas pieejamas visiem, 

uzlabo skolu apmeklētības un mācību sekmju rādītājus un veicina vecāku līdzdalību 

skolu pasākumos un aktivitātēs. 

8.  Dzimtās valodas un kultūras zināšanas sniedz ieguldījumu imigrācijas valsts 

cilvēkkapitālā, ko politikas veidotāji var maksimāli izmantot savu mērķu sasniegšanai 

attiecībā uz pasaules klases izglītību un konkurētspēju darba tirgū.

9.  Darbaudzināšana vairo skolēnu — imigrantu pārliecību un veicina sadarbību ar 

priekšzīmes rādītājiem no topošās imigrantu elites.  

10.  Ārpusskolas pasākumi veicina sadarbību starp iesaistītajiem skolēniem — 

imigrantiem un vietējiem skolēniem un organizētājām skolām, vecākiem un imigrantu 

apvienībām. 
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11.  Ir pierādīts, ka agrīnai darba pieredzei, ko iegūst kvalitatīvā prakses darbā un darba/

mācību programmās, ir īpaši svarīga nozīme jauniešu — imigrantu panākumu gūšanā 

darba tirgū. 

12. Programmas var veicināt skolēnu “vienkāršās prasmes", kas palielina izredzes iekļauties 

darba tirgū, nodrošinot lielākas neformālās mācīšanās iespējas, piemēram, resursu 

centrus, apmācību, darbaudzināšanu un piekļuvi tīkliem. 
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 I pielikums

Kopīgie pamatprincipi attiecībā 

uz imigrantu integrācijas politiku 

Eiropas Savienībā
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1.  Integrācija ir dinamisks, visu imigrantu un dalībvalsts pamatiedzīvotāju savstarpējas 

pielāgošanās divvirzienu process.

2.  Integrācija prasa Eiropas Savienības pamatvērtību respektēšanu.

3.  Nodarbinātība ir galvenā integrācijas procesa sastāvdaļa, un tai ir centrālā nozīme, 

lai imigranti piedalītos, sniegtu savu ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīvē un šis 

ieguldījums kļūtu acīmredzams.

4.  Pamatzināšanas vietējās sabiedrības valodas, vēstures un institūciju jomā ir 

neaizstājami integrācijas faktori; imigrantu sekmīga integrācija ir iespējama tikai tad, 

ja tiem sniedz iespēju iegūt šīs pamatzināšanas.

5.  Izglītības jomā pieliktām pūlēm ir izšķiroša nozīme, lai imigrantus un īpaši viņu 

pēcnācējus sagatavotu par veiksmīgākiem un aktīvākiem sabiedrības dalībniekiem.

6.  Labākas imigrantu integrācijas faktoru vidū izšķirošs ir nosacījums, ka ieceļotājus 

nediskriminē un viņi ir līdztiesīgi pamatiedzīvotājiem attiecībā uz piekļuvi iestādēm, 

kā arī sabiedriskiem un privātiem labumiem un pakalpojumiem.

7.  Svarīgs integrācijas mehānisms ir bieža sadarbība imigrantu un dalībvalsts pilsoņu 

starpā. To var attīstīt kopīgos forumos, starpkultūru dialogā, sniedzot informāciju par 

imigrantiem un viņu kultūru, kā arī veicinot labākus dzīves apstākļus pilsētu vidē.

8.  Eiropas Pamattiesību harta garantē dažādu kultūru un reliģiju praksi, un šīs tiesības 

ir jāaizsargā, ciktāl tas nav pretrunā ar citām nepārkāpjamām Eiropas tiesībām vai 

atsevišķo valstu likumiem.

9.  Imigrantu integrāciju, īpaši vietējā līmenī, veicina viņu līdzdalība demokrātijas procesos 

un integrācijas politikas un pasākumu formulēšanā.

10.  Integrācijas politikas un pasākumu dominējoša virzīšana visos attiecīgajos politikas 

resoros un valsts pārvaldes un publisko pakalpojumu līmeņos ir svarīgs sabiedrības 

politikas veidošanas un īstenošanas faktors.

11.  Ir nepieciešama skaidru mērķu izvirzīšana, indikatoru un novērtēšanas mehānismu 

izveide, lai noregulētu politiku, novērtētu integrācijas progresu un efektīvāk izmantotu 

informācijas apmaiņu.
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 II pielikums

Integrācijas salīdzinošās novērtēšanas 

instruments
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Rokasgrāmatas pirmā un otrā izdevuma pielikumos ir izklāstītas metodes politikas 

pārvēršanai projektos un integrācijas speciālistu darbības rezultātu īstenošanai 

jaunās iniciatīvās, ko uzsāk politikas veidotāji. Šis pielikums ir līdzeklis politikas 

veidotājiem un integrācijas speciālistiem, kuri vēlas mācīties cits no cita un visi 

kopā, lai sistemātiski un nepārtraukti uzlabotu savas darba metodes, standartus un 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Visas ieinteresētās personas, kas uzskata sevi par integrācijas dalībniekiem (politikas 

veidotāji, pakalpojumu sniedzēji, pilsoniskās sabiedrības dalībnieki), var kopīgi veikt sava 

darba salīdzinošu novērtēšanu, pamatojoties uz kopīgu pamatuzdevumu un mērķu un 

darbību kopumu. 

Salīdzinošās novērtēšanas pamatā ir salīdzinoša analīze, ko veic integrācijas speciālisti un arī 

attiecībā uz integrācijas speciālistiem. Būtisks tās panākumu priekšnosacījums ir dalībnieku 

vēlme mācīties kopā un citam no cita. Procesa gaitā dalībnieki nosaka:

galvenās jomas, kurās veicami uzlabojumi;• 

atbilstošos starptautiskos juridiskos un profesionālos standartus;• 

labāko praksi, kas atbilst šiem standartiem, un faktorus, kuriem ir izšķiroša nozīme to • 

sasniegšanā;

gūto pieredzi, ko var pārņemt no vienas situācijas citā, tādējādi pielāgojot savu politiku • 

un praksi.

Turpmāk ir izklāstīts salīdzinošās novērtēšanas līdzeklis, ko integrācijas dalībnieki var 

izmantot salīdzinošās novērtēšanas uzdevuma izstrādei, lai gūtu pieredzi no savas politikas 

un prasmes un uzlabotu to. Dalībnieki kopīgi īsteno katru no turpmāk pārbaudes punktu 

sarakstā minētajiem četriem salīdzinošās novērtēšanas posmiem un dažādajām darbībām.

1. Plānošana

Temats.•  Integrācija ir daudzpusīgs process — uz kādu konkrētu jomu ir vērsts jūsu 

darbs?

Procesa atbilstīga defi nēšana.•  Dažādas integrācijas koncepcijas vai modeļi var kavēt 

sadarbību un salīdzinošo analīzi. Kā, pēc jūsu organizācijas ieskatiem, tās darbs var 

veicināt ilgtermiņa labklājību un sabiedrisko rezultātu konverģenci visiem daudzveidīgas 

sabiedrības locekļiem? Vai jūsu darbs veicina aktīvu piedalīšanos, zināšanu un prasmju 

apgūšanu vai institucionālo atvērtību un kultūras izmaiņas?

Potenciālo dalībnieku apzināšana.•  Kuri ir tie dalībnieki, no kuriem un ar kuriem jūs 

esat ieinteresēti abpusēji mācīties? Vai jūs sadarbotos ar organizācijām, kas veic līdzīgas 

darbības, bet citās pilsētās vai valstīs? Vai varbūt jūs labprātāk vēlētos mācīties no 

organizācijām, kurām ir līdzīgs mērķis, bet kuras darbojas citās jomās? 
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Salīdzinošās novērtēšanas struktūras izstrāde.•  Organizācijas vadība izrāda vēlmi 

veikt salīdzinošo novērtēšanu un piešķir pietiekamus resursus. Kādas metodes, iesaistes 

principus un rīcības kodeksu izmantos dalībnieki?

2. Izpēte

Tiešo labuma guvēju noteikšana.•  Eiropas pašreizējo daudzveidību veicina tādu 

imigrantu ierašanās, kuri paši ir daudzveidīgi. Kuri būs tie daudzveidīgās sabiedrības 

locekļi, kuri gūs tiešu labumu no jūsu darba integrācijas jomā? Vai tās ir īpašas imigrantu 

kategorijas, dažādas organizācijas, sabiedrība kopumā, valsts iestādes utt.?

Autoritatīvo datu avotu identifi cēšana.•  Tā kā, ņemot vērā datu vākšanas nepilnības 

valstīs un starptautiskā līmenī, salīdzinošu datu meklēšana var būt sarežģīta, salīdzinošās 

novērtēšanas veicēji paši var būt savs vislabākais resurss. Kādi avoti ir pieejami attiecībā 

uz atšifrētiem, salīdzināmiem datiem par jūsu tiešajiem labuma guvējiem?

Datu vākšana un to šķēršļu apzināšana, kuri jāpārvar tiem, kuri gūst no jums • 

labumu. Kādas problēmas jūsu darbības jomā tiešie labuma guvēji min kā tādas, kas 

visvairāk apdraud viņu labklājību ilgtermiņā? Ja jums nav informācijas par viņu pieredzi — 

kuras ir tās problēmas, kuras visbiežāk saskata un par kurām dzird integrācijas 

speciālisti?

Šķēršļu pārvēršana jomās, kurās iespējami uzlabojumi.•  Kādi varētu būt konkrētie un 

uz darbību vērstie mērķi, kurus varētu noteikt jūsu organizācija, lai likvidētu šos šķēršļus 

un nostiprinātu integrāciju veicinošus faktorus?

Politikas virzienu apzināšana.•  Kādas preces, pakalpojumus un politikas virzienus atvēl 

organizācijas, lai pievērstos šīm jomām, kurās iespējami uzlabojumi?

3. Analīze

Retrospektīvu un prospektīvu ietekmes novērtējumu veikšana.•  Kā jūsu iepriekšējais 

darbs ir ietekmējis šīs jomas, kurās veicami uzlabojumi, jūsu situācijā? Kādas darba 

alternatīvas varētu uzlabot jūsu ietekmi nākotnē?

Standartu noteikšana.•  Kādas starptautiskās tiesību normas vai profesionālie standarti 

ir tieši piemērojami jūsu darba jomai? 

Labākās prakses noteikšana un izpēte.•  Kādas ir iespējamās prakses, kas visvairāk 

atbilst dažādajiem šajos standartos noteiktajiem kritērijiem?

Minētās prakses un organizāciju izpēte.•  Metodes ir dažādas, sākot no publiski 

pieejamās informācijas vienkāršas izpētes līdz grupu apmeklējumiem, semināriem un 

sarežģītākām metodēm, piemēram, salīdzinošai novērtēšanai, informācijas apmaiņai un 

mācību partnerībām. Kā citas organizācijas ir izmantojušas šos standartus, lai izstrādātu 
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praksi? Kādi ir nākamie pasākumi, kuriem īstenošanā jāpievērš īpaša nozīme? Kādi faktori 

ir to veiksmes pamatā?

4. Īstenošana

Politikas un prakses uzlabošana.•  Nosakiet jaunus pasākumus, lai novērstu vai mazinātu 

atšķirību starp pašreizējo un labāko praksi. Kā jūsu īstenotā prakse varētu ievērot un pat 

pārsniegt šos standartus?

Vienošanās par saistītajiem kopējiem rādītājiem, mērķiem un salīdzinošiem • 

novērtējumiem. Kā jūsu jomas, kurās veicami uzlabojumi, varētu pārvērst kopīgos 

kritērijos un parametros, pēc kuriem novērtējams jūsu darba ieguldījums vispārējā 

integrācijā?

Ziņošana, pārskatīšana un salīdzinošās novērtēšanas procesa pielāgošana.•  Kā šo 

procesu varētu uzlabot laika gaitā, lai nepārtraukti uzlabotos jūsu veikums šajā jomā vai 

lai pievērstos jaunu jautājumu risināšanai?
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 III pielikums

Valstu kontaktpunkti integrācijas 

jautājumos
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Austrija

Austrijas Integrācijas fonds (Österreichischer Integrationsfonds)

Schlachthausgasse 30, 1030 Vienna, Austria. Fakss +43 17101203591 

Beļģija

Premjerministra vietnieka kabinets, Nodarbinātības un iespēju vienlīdzības ministrs 

(Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste minister, 

minister van Werk en van Gelijke Kansen)

Kunstlaan 7 Avenue des Arts, B-1210 Brussel/Bruxelles, België/Belgique. Fakss +32 22202067

Iespēju vienlīdzības un rasisma apkarošanas centrs (Centre pour l’égalité des

chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)

Koningsstraat 138 Rue Royale, B-1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique. Fakss +32 22123030

Bulgārija

Darba un sociālās politikas ministrija (Министерство на труда и социалната политика)

Personu brīvas pārvietošanās, migrācijas un integrācijas direktorāts

2, Triaditza Street, 1051 Sofi a, Bulgaria. Fakss +359 29873980 

Kipra

Iekšlietu ministrija (Υπουργείο Εσωτερικών) — ES un Starptautisko attiecību nodaļa

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicosia, Cyprus. Fakss +357 228678383

Čehija

Čehijas Republikas Iekšlietu ministrija (Ministerstvo vnitra České republiky) — Patvēruma un 

migrācijas politikas departaments

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7, Czech Republic. Fakss +420 97483312

Dānija

Bēgļu, imigrācijas un integrācijas lietu ministrija (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 

Integration) — Integrācijas politikas nodaļa

Holbergsgade 6, DK-1057 Copenhagen K, Denmark. Fakss +45 33111239  

Igaunija

Kultūras ministrija (Kultuuriministeerium)  

Suur-Karja 23 15076, Tallinn, Estonia. Fakss +372 6282200 

Somija

Iekšlietu ministrija (Sisäasiainministeriö)

Migrācijas departaments, Integrācijas nodaļa

Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023. Fakss +358 916042940
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Francija

Imigrācijas, integrācijas, nacionālās identitātes un solidāras attīstības ministrija (Ministère 

de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) — 

Uzņemšanas, integrācijas un pilsonības departaments 

101, rue de Grenelle — 75323 PARIS Cedex 07, France. Fakss +33 172716825 

Vācija

Federālā Iekšlietu ministrija (Bundesministerium des Innern) — nodaļa MI2, integrācijas 

politika 

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, Germany. Fakss +49 30186812926

Grieķija

Iekšlietu, decentralizācijas un elektroniskās pārvaldes ministrija (Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) — Migrācijas politikas un sociālās 

integrācijas ģenerāldirektorāts, Sociālās integrācijas nodaļa

2 Evangelistrias St., 105 63 Athens, Greece. Fakss +30 2103741239 

Ungārija

Tieslietu ministrija (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) — Tieslietu, iekšlietu un 

migrācijas koordinācijas departaments 

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapest, Hungary. Fakss +36 14413599

Īrija

Integrācijas ministra birojs (Offi  ce of the Minister for Integration) 

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Ireland. Fakss +353 16473119  

Itālija

Iekšlietu ministrija (Ministero dell’Interno) — Pilsoņu brīvību un imigrācijas departaments — 

Imigrācijas un patvēruma politikas centrālā pārvalde

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, Italy. Fakss +39 0646549751 

Nodarbinātības, veselības un sociālās politikas ministrija (Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali) — Imigrācijas ģenerāldirektorāts

Via Fornovo 8, 00192 Roma, Italy. Fakss +39 0636754769 

Latvija

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536. Fakss +371 67285575

Lietuva

Sociālā nodrošinājuma un darba lietu ministrija (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) — 

Starptautisko attiecību departaments

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, Lithuania. Fakss +370 52664209



168 Integrācijas rokasgrāmata

Luksemburga

Ģimenes lietu un integrācijas ministrija (Ministère de la Famille et de l’Intégration) —

Luksemburgas Uzņemšanas un integrācijas aģentūra (Offi  ce luxembourgeois de l’accueil et 

de l’intégration — OLAI)

7–9, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. Fakss +352 24785720  

Malta

Ģimenes lietu un sociālās solidaritātes ministrija (Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, Malta. Fakss +356 25903121

Nīderlande

Mājokļu, teritorijas plānošanas un vides ministrija (ministerie van VROM),

Mājokļu, pašvaldību un integrācijas ģenerāldirektorāts,

Civilpilsonības un integrācijas departaments 

Rijnstraat 8, Postbus 30941,

2500 GX Den Haag, the Netherlands. Fakss +31 703390618

Polija

Darba un sociālo lietu ministrija (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) —

Sociālās palīdzības un integrācijas departaments

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Warsaw, Poland. Fakss +48 226611140

Portugāle

Ministru padomes priekšsēdētāja birojs (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, Portugal. Fakss +351 213927860

Rumānija

Valsts pārvaldes un iekšlietu ministrija (Ministerul Administraţiei şi Internelor) — Rumānijas 

Imigrācijas dienests — Sociālās integrācijas nodaļa

24 A Tudor Gociu Street, Bucharest 4, Romania. Fakss +40 214500479 

Slovākija

Slovākijas Republikas Darba, sociālo lietu un ģimenes ministrija

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 

Migrācijas un ārvalstnieku integrācijas departaments

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, Slovak Republic. Fakss +421 220461623 

Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Ministerstvo vnútra SR), 

Migrācijas dienests

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, Slovak Republic. Fakss +421 243414759 
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Slovēnija

Iekšlietu ministrija (Ministrstvo za notranje zadeve) — Migrācijas un integrācijas pārvalde

Beethovnova 3, 1000 Ljubljana, Slovenia. Fakss +386 14284695

Spānija

Darba un imigrācijas ministrija (Ministerio de Trabajo e Inmigración), 

Imigrācijas un emigrācijas valsts sekretariāts,

Imigrantu integrācijas ģenerāldirektorāts

C/ José Abascal, 39 –1ª Planta-, 28003 Madrid, Spain. Fakss +34 913637057 

Zviedrija

Integrācijas un dzimumu līdztiesības ministrija (Integrations- och jämställdhetsdeparte-

mentet) — Integrācijas un pilsētattīstības nodaļa

S-103 33 Stockholm, Sweden. Fakss +46 84053578

Apvienotā Karaliste

Apvienotās Karalistes Robežu aģentūra (UK Border Agency) — Imigrācijas politika

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR. 

Fakss +44 2086046894

Novērotāji

Norvēģija

Darba un sociālās iekļaušanas ministrija (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) —

Integrācijas un daudzveidības departaments

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, Norway. Fakss +47 22240265

Norādes uz valstu iestāžu tīmekļa vietnēm atrodamas Eiropas Integrācijas tīmekļa vietnē 

www.integration.eu (sadaļā “Valstu informācija”)
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