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Priekšsēdētāja kungs, cienījamie Parlamenta deputāti, godājamie viesi, dāmas un kungi! 

 

Vispirms es gribētu pateikties Eiropas Parlamenta Attīstības komitejai un Cilvēktiesību 
apakškomitejai par šīs uzklausīšanas rīkošanu – šis ir otrais DEAR (Attīstības izglītība un 
izpratnes veicināšana) kopienas pasākums, kuru man ir tas gods apmeklēt. Daudzi no jums 
pagājušā gada oktobrī piedalījās DEAR pētījuma konferencē, kurā es uzstājos, tomēr es 
priecājos, ka šodien atkal varu runāt ar jums par attīstības izglītību – par tematu, kuru es 
augstu vērtēju tīri personisku un profesionālu apsvērumu dēļ. 

Es personiski, kā bijušajais skolotājs un skolas direktors, aizvien esmu aizrāvies ar izglītību. 
Kaut arī kopš tā laika karjeras ceļš aizvedis mani prom no izglītības, es joprojām tikpat stipri 
kā jebkad ticu tās spēkam kā personiskās un sabiedriskās attīstības virzītājam. 

Tieši tāpēc profesionāli es kā Attīstības komisārs tikpat stipri ticu attīstības izglītībai. 
Attīstības izglītība nozīmēt veidot izpratni un palīdzēt radīt situāciju, kurā Eiropas sabiedrība 
ir gan informēta par attīstības jautājumiem, gan spēj, kritiski vērtējot, iesaistīties globālajā 
attīstībā. Mums ir vajadzīga šī sabiedrības iesaistīšanās. Ne tikai, lai atbalstītu mūsu 
attīstības politiku un tās mērķus, bet galvenokārt, lai palīdzētu veidot Eiropas nākotni un 
attiecības ar pārējo pasauli. 

Protams, man nav jums jācildina attīstības izglītības labās īpašības: tas nozīmētu sludināt 
kādu ticību tiem, kuri jau tajā pārgājuši! Manuprāt mums šobrīd jāpievēršas tam, kā varam 
augt, izmantojot par pamatu gūtos panākumus, un mazināt pastāvošās atšķirības. Raugoties 
no Komisijas redzes viedokļa, tas nozīmē izmantot mūsu rīcībā esošos resurus – 
galvenokārt tā dēvēto "DEAR programmu", darboties kā katalizatoram daudzajām 
iniciatīvām, kas jau tiek realizētas dažās dalībvalstīs, kā arī atbalstīt šādu pieeju visās 
dalībvalstīs, lai attīstības izglītība pakāptos augstāk pa prioritāšu kāpnēm. 

Piemēram, paskatīsimies uz attīstības izglītību skolās. Lai rītdienas eiropieši spētu spēlēt 
aktīvu lomu nākotnes pasaules veidošanā, mums jau šodien jāpalīdz viņiem nostāties uz 
globālās pilsonības ceļa. 

Turpinot tādā pašā garā, Eiropas Padomes Ministru komitejas nesenie ieteikumi savām 
dalībvalstīm par izglītību globālajai savstarpējai atkarībai un solidaritātei ir apsveicams solis 
virzībā uz priekšu. 

Tāpat arī es priecājos, redzot, ka daudzas ES dalībvalstis, tādas kā Portugāle un pavisam 
nesen – Čehijas Republika, ir jau pieņēmušas attīstības izglītības stratēģiju. Daudzos 
gadījumos šīs stratēģijas ir intensīvu, daudzas ieinteresētās puses iesaistošu procesu 
rezultāts nacionālajā līmenī. Tās ir spilgts piemērs tam, cik Eiropas DEAR kopiena ir dzīva. 

Manis paša valstī – Latvijā – Eiropas Komisijas līdzfinansēts projekts, kura nosaukums ir 
“Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”, palīdzēja izglītot skolotājus un izveidot attīstības 
izglītības nodarbības skolās. Šis projekts veidoja pamatu turpmākai sadarbībai ar Izglītības 
ministriju, kā rezultātā attīstības izglītība tika ietverta skolotāju izglītībā. 

Zviedrijā, Igaunijā, Slovākijā un Apvienotajā Karlistē projekts “Izpratne par Tūkstošgades 
attīstības mērķiem skolēnu un skolotāju vidū” veido saites starp Eiropas skolotājiem un 
skolēniem un viņu kolēģiem Afganistānā. Šie tiešie kontakti veido bērniem ļoti praktisku 
izpratni par TAM un ko tie reāli nozīmē cilvēkiem attīstības valstīs. Šāda veida projekti ļoti 
lielā mērā ir ieguldījums nākotnē, jo daudzi jaunie pilsoņi, kas ar šiem jautājumiem saskaras 
šādi – praktiski, arī turpmāk iesaistīsies cīņā pret nabadzību.  

 

Linda.Ugaine
Highlight
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Es varētu minēt daudzus citus piemērus, taču man šķiet, ka šie pāris jau sniedz mums 
skaidru priekšstatu par to, ko iespējams darīt, lai nākamajām paaudzēm iedzīvinātu attīstības 
izglītību. Un, protams, mūsu darbam attīstības izglītībā nevajadzētu apstāties pie skolas 
durvīm. Vienlīdz svarīga ir izpratnes veicināšana Eiropas pilsoņu vidū. Tāpēc mēs sveicam 
arī daudzās uz pieaugušajiem vērstās iniciatīvas. Tostarp izpratnes veicināšanas kampaņas 
par plašu attiecīgo jautājumu diapazonu, piemēram, par globālo taisnīgumu, godīgo 
tirdzniecību Fair Trade vai TAM. 

Es uzskatu, ka varu droši vērst uzmanību uz visām šīm iniciatīvām un secināt, ka sadarbības 
pieeja šādā iesaistīto persono virzītā procesā atmaksājas. 

Šis ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc Komisija centīsies uzturēt tās īpašās attiecības, 
kas tai izveidojušās ar nevalstiskajām pusēm un vietējām pašvaldībām. Esmu patiešām 
pārliecināts, ka mūsu darbam ar šīm pusēm savā būtībā piemīt pievienotā vērtība. 

Tieši tāpēc, ņemot vērā Daudzgadu finanšu perspektīvu 2014. – 2020. gadam, esmu ieteicis 
pārveidot un racionalizēt tematiskās programmas. Ja šo priekšlikumu apstiprinās, tad visas 
tematiskās aktivitātes reorganizēs tikai divās programmās, no kurām viena būs Nevalstiskās 
puses un vietējās pašvaldības, bet otra būs veltīta sabiedriskajiem labumiem un globālajiem 
izaicinājumiem (pārtikas drošībai, klimata pārmaiņām, migrācijai un patvērumam, 
ieguldījumam cilvēkos). 

Esmu arī ierosinājis palielināt Nevalstisko pušu programmy par 20%. Attīstības izglītības un 
izpratnes veicināšanas komponenti vajadzētu uzturēt kā šīs programmas daļu. 

Komisija iegulda pūles arī citās frontēs, lai tālāk attīstītu mūsu attīstības izglītības stratēģiju. 
Viena no šādām frontēm ir DEAR atbalstītā Strukturētā dialoga iniciatīva, kura tika uzsākta 
2010.gadā kā daļa no DEAR pētījuma. 

Šis iekļaujošais un iesaistošais process jau ir sācis radīt pārmaiņas mūsu darbā. Mēs it īpaši 
esam centušies atjaunot uzsvaru uz to, ka mūsu darbībai ir jāpapildina dalībvalstu darbības, 
kā arī attīstīt skaidru ietvarstruktūru mūsu ar DEAR saistītajai rīcībai. Šī un cita veida DEAR 
pētījuma rezultātu novatoriskā izmantošana ieņems redzamu vietu oktobrī izsludinātājā 
Aicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

Šis Aicinājums vairāk uzsvērs projektu Eiropas dimensiju un ģeogrāfisko līdzsvaru. Mēs 
ieviesīsim reālu pienākumu projektiem, kas darbojas formālās izglītības sistēmā, papildināt 
dalībvalsts politiku un stratēģijas. Noskaidrosim un labāk definēsim noteiktas pieejas un 
projektu veidus. 

Mēs arī ieviesīsim iespēju atbalstīt lielākus projektus, kuri uzrādīs īpaši spēcīgu Eiropas 
dimensiju.  

Esmu gan pārliecināts, gan priecīgs par to, ka procesam, kas aizsākās ar DEAR pētījumu, 
arī turpmāk būs ietekme, jo mēs nepārtraukti centīsimies uzlabot veidu, kā kopā strādājam 
pie šiem jautājumiem. 

Es zinu, ka daudzi no jums joprojām ir informēti par DEAR pētījumu un ar tiem saistītajiem 
procesiem, kā arī esat tajos iesaistīti, un es patiecos jums par šo līdzdalību.  

Komisija ir apņēmusies gan turpināt darbu DEAR un līdzdalību procesā ar daudzām 
ieinteresētajām pusēm. Es gaidīšu jūsu paneļdiskusiju secinājumus, lai saprastu, kā varam 
veicināt attīstībās izglītības tālāko procesu. 

Dāmas un kungi! 

Attīstības izglītība atmaksājas, kad tie, kas iesaistīti tās veicināšanā, ir tajā pietiekami 
ieinteresēti, lai nodrošinātu, ka sabiedrība vispār – gan pieauguš, gan bērni to pieņem. 
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Mums, visiem klātesošajiem, – un, es uzdrīkstos teikt, daudziem cilvēkiem ārpus šīs telpas – 
attīstības jautājumu izvirzīšana gan bērniem, gan pieaugušajiem ir pašsaprotama lieta. Ne 
viss mūsu pašreizējā pieejā attīstības izglītībai ir perfekts, taču es ticu, ka esam uz pareizā 
ceļa. Lai varētu straujāk virzīties uz priekšu, esam gatavi uzklausīt atgriezenisko saiti par to, 
kas norit labi un kādā ziņā mēs varētu strādāt labāk, lai sasniegtu vairāk.  

Šajos grūtajos laikos, kas iestājušies Eiropā un ārpus tās, Eiropas pilsoņi, saprotami, ir 
noraizējušies paši par savu nākotnu. Daži apšauba to, vai ir prātīga finansiālā attīstība 
trešajās valstīs. Iespējams, ka mūsu iesaistītšanos attīstības izglītībā izpratīs vēl mazāk. 

Es ticu, ka mūsu darbs ir fundamentāls, un es uzskatu, ka mums ir jāpieliek lielākas pūles, lai 
panāktu ne tikai vispārēju atbalstu attīstībai, bet arī mūsu pilsoņu reālu līdzdalību. Es ticu, ka 
mēs varam no tiesas ietekmēt attieksmes un uztveri, un vēlos atbalstīt darbības, kas pēc tā 
tiecas. 

Taču mums ir jāuzdod sev jautājums, vai šo uzdevumu sekmīgi pildām? Vai varam izdarīt 
kaut ko vairāk? Vai ir kāds cits veids, kā nodrošināt, lai mūsu vēstījumam sabiedrībai ir reāla 
un paliekoša ietekme uz to, kā mūsu pilsoņi uztver atīstību un tajā iesaistās. Šiem 
jautājumiem jāievirza mūsu pārdomas. 

Attīstības izglītība ir tā vērta. Tai ir nozīme. Patiesi, tā ir viena no retajām aktivitātēm, ko 
EuropeAid finansē Eiropā. Eiropas Komisija ir viens no lielākajiem attīstības izglītības 
donoriem. 

Esmu cieši pārliecināts, ka tas 31 miljons eiro, kas vidēji katru gadu tiek tērēts DEAR 
projektiem, ir labi iztērēta nauda. Tiem, kuri apgalvo, ka mēs varētu un ka mums vajadzētu 
ieguldīt šo naudu tieši attīstības valstīs, es vēlētos teikt sekojošo: mēs patiešām ieguldām. 
Jo attīstības izglītība nozīmē pieņemt ilgtermiņa skatījumu un izmantot to, lai ieguldītu 
cilvēkos visur. 

Tas nozīmē ieguldīt cilvēkos šeit, Eiropas Savienībā, –  kā bērnos, tā pieaugušajos, kuri ir 
ieguldījuši mūsos, lai mēs, savukārt, varētu palīdzēt viņiem kļūt par patiesi globāliem 
pilsoņiem globalizētā pasaulē. Un, savukārt, caur viņu rīcību un iesaistīšanos, mēs 
ieguldīsim tālāk mūsu līdzcilvēkos attīstības pasaulē, kas joprojām cenšas izkļūt no 
nabadzības. 

Un, ja šie nav cēli centieni, tad es nezinu, ko vēl par tādiem varētu saukt. 

Paldies. 

 


