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iekļāvusi
arī savus
social welfare
whoveidošanas
are to mainstream
integration
and
measures
in all relevant
secinājumus
un rīcībpolitikas
Turklāt,
ir aprakstīti
labās
prakses
piemēri
policy portfolios
and levelsieteikumus.
of government
andpielikumā
public services.
They will
become
aware
of
informāciju
par
pamattiesībām
iekļaušanai
integrācijas
atbalsta
pasākumos.
promising practices, by being shown the potential of language and social orientation in

preventing and responding to hate and intolerance;
• Host societies and non-nationals in general who will become acquainted with good
practices in social orientation in order to increase the possibilities for their replication and
the support for intercommunal initiatives upholding fundamental rights and the
prohibition of hate and intolerance.
The present guidelines will reflect upon imparting fundamental rights knowledge in a
number of contexts: in the work of both institutions and NGOs, under different models
throughout the Union (Chapter 1), as part of crisis response (Chapter 2) and well established
integration pathways (Chapter 3), as well as in language tuition and cultural orientation
(Chapter 4) and the everyday work with and outreach to refugees and migrants of asylum, law
enforcement, judiciary, equality bodies, but also other institutions (Chapter 5). Finally, no
practical progress can be made if steps are not taken at a policy level, for which the expert
team will ultimately give its conclusions and recommendations. In an annex, selected good
practices in teaching fundamental rights as part of migrants’ social orientation will be
presented.

1. NODAĻA:

PAMATTIESĪBU MĀCĪŠANA VALSTS IESTĀŽU UN
NEVALSTISKO AKTIERU DARBĪBAS IETVAROS

IZABELLA MEIERE (ISABELLA MEIER), MIRIANA ILČEVA (MIRIANA ILCHEVA)

VALSTS VADĪTS MODELIS
Pētījumi ir identificējuši valodas un integrācijas kursu mācību modeļus, kurus vada un kuros par
pamattiesību zināšanu iekļaušanu valodas mācībās un integrācijā lemj valsts.
Valsts vadītas sistēmas nosaka tiesiskās attiecības starp valsti kā pakalpojumu sniedzēju un citu
valstu pilsoņiem kā pakalpojumu saņēmējiem, kam raksturīgas kopīgas tiesības un pienākumi.
Piemēram, Austrijas Integrācijas likums2 paredz, ka integrācija ir divpusējs process, kurā valstij
ir pienākums sistemātiski piedāvāt integrācijas pasākumus, savukārt atbalsta saņēmējiem ir
pienākums efektīvi tos izmantot. Integrācijas likums arī uzliek par pienākumu mērķa grupai
parakstīt Integrācijas deklarāciju. Jauniebraucēji ar savu parakstu apliecina, ka viņi pieņems
Austrijas tiesiskās un sabiedriskās kārtības pamatvērtības, piemēram, reliģisko brīvību un
tiesiskumu, un ka viņi apzinās, ka viņiem var tikt piemērotas sankcijas saskaņā ar likumu3, ja
viņi pārkāps šīs valsts vērtības. Turklāt Integrācijas deklarācijā paredzēts, ka mērķa grupai ir
jāpiedalās un sekmīgi jāpabeidz visi integrācijas pasākumi, piemēram, valodas, integrācijas un
sabiedrības vērtību kursi.
Valsts vadītas sistēmas deleģē valsts iestādēm pienākumu nodrošināt valodas un integrācijas
kursus. Tāpat valsts iestādēm ir pienākums izstrādāt valodas kursu mācību programmu. Pēc tam
privātās pakalpojumu sniedzēju organizācijas, kurām valsts iestādēs deleģējušas pakalpojumu
sniegšanas funkciju, piedāvā valodas kursus un pielieto valsts izstrādāto mācību programmu
praksē.
Tāpat valsts iestādēm ir pienākums uzraudzīt citu valstu pilsoņu integrāciju un ziņot sociālās
labklājības iestādēm, Federālajai Ārlietu un patvēruma aģentūrai un Federālajai Administratīvajai
tiesai par to, cik lielā mērā personas piedalījās vērtību un integrācijas kursos un tos veiksmīgi
pabeidza.

2. Austrija, Integrācijas likums, (Bundesgesetz zur Integration rechtmäßig in Österreich aufhältiger Personen ohne österreichische
Staatsbürgerschaft – Integrationsgesetz, IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, pēdējo reizi grozīja BGBl. I Nr. 37/2018, pieejams šeit: www.ris.
bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009891.
3. No soda naudām un ieslodzījuma termiņiem līdz tiesībām uz dzīvesvietu atņemšanai.
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dalībniekiem,
kuri
nenokārto
eksāmenus)
nodrošina,
further obliges the target group to sign the Integration Declaration. Non-nationals declare
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situācija
ikdienā
(piem.,
dzimumu
līdztiesība
ir
sabiedrības
vērtība,
Findings show that state-led models bear the risk of designing integration courses asbet
a
tā vēl nav empīrisks fakts), lai tā būtu mērķa grupai ticama. Izstrādājot mācību programmu,
means to prevent the target group from violating fundamental values and rights. The
mērķa grupa jāuztver ne tikai kā potenciāls sociālo vērtību, piemēram, dzimumu līdztiesību,
perspective on
group as cilvēktiesību
rights holderspārkāpumu
may be neglected
institutionalised
izmantotājs,
betthe
arītarget
kā potenciāls
upuris in
(kothese
pastrādā
uzņemošās
sabiedrības pārstāvji).
4.
3 Beispielfragen Werte- und Orientierungswissen A2
Ranging from fines and terms of imprisonment to the withdrawal of the right of residence.
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_A2.pdf
4
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_B1.pdf
Beispielfragen Werte- und Orientierungswissen A2

https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_A2.pdf;
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_B1.pdf.
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un
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fundamental rights information to rights holders is up to the dedication of the individual
dienesti, kas specializējas šajos jautājumos un ir atbildīgi par informācijas, kā arī palīdzības
course
teachers. Evidence shows that questions on fundamental rights issues are indeed
sniegšanu upuriem. Taču viņi bieži nevar efektīvi piekļūt mērķa grupai, jo tai nav obligāti
raised
by the
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during the kas
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at the same
time, course
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not
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although
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to
vērā ierobežoto budžetu, kas NVO pieejams informācijas sniegšanai, migrantu kopienās trūkst
the
targetpar
group.
teachers
call for support
information
about nodrošinātājiem
human rights in
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šāduLanguage
pakalpojumu
pieejamību.
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savukārt on
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protection
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violence,
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support
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mērķa
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par
rasismu,
ksenofobiju
un
neiecietību.
Tāpēc
paredzams,
ka
mechanisms and the like. Thus, the distribution of information and folders on various
cieša sadarbība starp iestādēm un NVO sekmēs veiksmīgāku mērķa grupas informēšanu. Valsts
human rights issues and services among course providers is highly recommended. It is also
valodas un integrācijas kursu nodrošinātājiem ir ieteicams sniegt šādu informāciju pašiem vai
recommended
forkompetentajām
responsible state
institutions
offer basic
information
on legal
and
5
ieteikt vērsties pie
NVO,
un tādējāditoveicināt
to piekļuvi
mērķa grupai.
human rights issues to course teachers. This way, they could be equipped to make referrals to
Vēl viens veiksmīgs modelis ir individuālo konsultāciju pakalpojuma nodošana valsts
specialised
NGOs, Anti-Discrimination Offices or migrant counselling services, in case course
integrācijas kursu nodrošinātājam. Šāds modelis tiek piedāvāts Vīnē. Visiem jauniebraucējiem
attendants
bring
up such issues
the courses.
ir pienākums reģistrēties
Vīnesduring
pašvaldības
Imigrācijas un pilsonības departamentā, kas

viņiem iesaka sākotnējo informāciju iegūt „START Wien” konsultāciju centros. Šis projekts

At the conceptual level – when developing the curriculum – it is recommended to draw clear
cieši sadarbojas ar vairākiem konsultāciju centriem Vīnē un piedāvā jauniebraucējiem iegūt
boundaries
societal values,
rules
of behaviour
ideal vadītajos
behaviour.
The
palīdzību un between
papildus informāciju
tieši šajos
centros.
Tādējādi - and
ja iestāžu
valodas
course
content should
reality
(e.g. gender
is a par
societal
value, but not
yet an
un integrācijas
kursos reflect
neizdodas
efektīvi
iekļaut equality
informāciju
pamattiesībām,
ieteicams
empirical
fact) tomudināt
remain vērsties
crediblepie
forkompetentajām
the target group.
When developing the curricula, the
jauniebraucējus
NVO.
target group should be perceived not only as potential violators of societal values such as
gender equality, but also as potential victims of human rights violations (perpetrated by the
actors of the host society).
By way of another problematic aspect, state actors, who provide the curricula for social
orientation and language courses, have the mandate to foster and monitor the quick
integration (i.e. assimilation) of the target group. However, they have no mandate to
empower and inform (potential) victims of racism, xenophobia and intolerance.
Consequently, no explicit counselling in relation to racial discrimination, xenophobia and
intolerance is offered by the institutionalised actors. Compensation for the information gaps
of institutionalised services is provided by NGOs and counselling services. They are specialised
in these issues and charged to provide information and empower victims. However, they
cannot effectively access the target group. The usage of counselling services tailored towards
their needs is not mandatory for the beneficiaries. Moreover, due to lacking budgets of NGOs
for outreach work, there is scarce knowledge about such services in migrant communities.
State-run course providers have access to the target group by means of mandatory
participation in courses; however, they do not have the mandate to offer information on
racism, xenophobia and intolerance. Thus, a close cooperation between institutions and
NGOs
is expected to achieve success in informing the target group. It is recommended that
5. Nākamajā nodaļā ir minēti citi argumenti par NVO pakalpojumu iekļaušanu valodas un integrācijas programmās. Šo pieredzi,
kas
gūta
NVO vadītajosof
modeļos,
var izmantot
valsts vadītajās
sistēmās. courses either supply the information
state providers
language
andarīsocial
orientation
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un jēgpilni uz
šiempresent,
gadījumiem
reaģēt.
Vairākos
gadījumos
citu
valstu
pilsoņi
dod
priekšroku
runāt
par
savām
problēmām
ar
NVO
pārstāvjiem,
non-state structures had to take the lead because asylum seekers and refugees’ short and
nevis
iestāžu
iesakņojušās
bailes parsystem
iespējamām
institucionālām
medium
termamatpersonām,
needs had to jo
beviņos
met irbefore
the institutional
gathered
additional
sekām
vai
negatīvu
ietekmi
uz
patvēruma
procedūras
rezultātu
,
īpaši
gadījumos,
kad
iestādes
capacity to do so.
iepriekš pret mērķa grupu ir izturējušās diskriminējoši. Tāpēc NVO, piedāvājot integrācijas
atbalstu,
var neitralizēt
labot šāduand
iespaidu
valsts un pašvaldību
iestādēm.
The NGO-led
model ofunintegration
socialpar
orientation,
and in particular
imparting legal

and institutional
fundamental
rights
knowledge,
has a number
of benefits
statespamattiesību
should take
NVO
ir padziļinātas
zināšanas par
jaunākajām
tendencēm
un rīkiem
ārzemnieku
aizsardzībā,
par mehānismiem
into account,proti,
support
and promote. sūdzību iesniegšanai dažādās valsts un pārvalstu iestādēs,
to iesniegšanu dažādās valodās un izmantojot elektroniskos līdzekļus, kā arī par tendencēm
NGO reception and
integration
teams
have shown
themselves
be flexible,
which
has
administratīvajā
un tiesu
praksē un
atšķirībām
ar bēgļiem
vai citatoveida
migrantiem
saistītos
jautājumos.
Notootras
puses,integration
NVO ir plaša
starptautiskā
pieredze
veiksmīgu
allowed them
customise
components
according
to un
thezināšanas
profile of par
the audience.
un
pamattiesību
pieredzi
Eiropā un
visā have
pasaulē,
ļauj šīm
In aneveiksmīgu
number of cases,
including aizsardzības
in the experience
of Bulgaria,
courses
beenkas
adapted
to
organizācijām izmantot tikai to pieredzi, kuru iespējams pielāgot savas valsts apstākļiem un
the needs of children, adolescents, or women (with small children) with suitable study
balstoties uz kuru iespējams ierosināt iestādēm nepieciešamās reformas.
materials, profile of teachers and manner of imparting fundamental rights knowledge. NGOs

Lai
grūtības,
ar kurām
saskarties
valstsand
vadītajā
modelī
iepriekšējo
nodaļu),
arenovērstu
usually eager
to avoid
‘onenākas
size fits
all’ solutions
are ready
to(skatīt
offer to
each beneficiary
NVO visbiežāk piedāvā tiešu saikni starp izglītojošiem un individuālo konsultāciju pasākumiem
whatever content and format suits their needs best – lectures, individual or group (question
juridiskajos un cita veida atbalsta jautājumos.

and answer) sessions, various other interactive methods.

Vienlaikus šādā NVO vadītajā modelī var rasties arī dažas grūtības, kas var kavēt savlaicīgu un
atbilstošu
reaģēšanu
citu valstu
pilsoņu integrācijas
NGO experts
usually uz
establish
a relationship
of trustvajadzībām.
with various asylum seeking, refugee

and migrant groups, allowing the latter to share instances of hate and discrimination they
have been subjected to and helping an adequate and meaningful response. In a number of

1.
Nodaļa
Guidelines
on Incorporating Tolerance...

13

Politiskās svārstības var negatīvi ietekmēt gan valsts integrācijas politiku, gan valsts attiecības

cases,
more praktisku
willing to
communicate
theirdarbā.
concerns
withsūdzas
NGO
ar NVO,non-nationals
kā rezultātā var prove
rasties virkne
problēmu
organizāciju
NVO bieži
representatives
rather
than
with
officers
from
institutions
due
to
deeply
rooted
fear
of
having
par sporādisku piekļuvi patvēruma meklētājiem un citām migrantu kopienām, savukārt
negative
of proceedings
or institutional
repercussions,
especially
in case
of acts
of
valdības, outcome
kas ir noskaņotas
pret migrantiem,
var būtiski
kavēt šādu
organizāciju
darbu
un pat
apsūdzēt tās nelegālās
migrācijas
atbalstīšanā.
citu valstu
pilsoņi
uzorientation,
nenoteiktu laiku
discrimination
by institutions
themselves.
Thus,Tādējādi
NGOs, while
offering
social
may
var palikt
integrācijas
pakalpojumiem,
kas var
ievērojami ietekmēt viņu uzturēšanos un
also
act as bez
a corrective
for wrongful
institutional
practices.
adaptāciju uzņemošajās valsts sabiedrībā. No otras puses, organizācijas var nebūt objektīvas

dažāduhave
politisko
interešuknowledge
dēļ, ko var ietekmēt
to finansiālie
atbalstītāji
un citas
iesaistītās puses.
NGOs
profound
of latest
tendencies
and tools
in protecting
nonnationals’
fundamental
rights
– mechanisms
for complaints
to various
institutions
onatteikties
national
NVO darbības
dinamika,
jo īpaši
krīzes situācijās,
var maldināt
valstis,
liekot tām
no savu
tiesību aktos
integrācijas
pildīšanas
un nenodrošināt
integrācijas
and
supranational
levelnoteikto
in different
languagesfunkciju
or by electronic
means,
trends in administrative
infrastruktūrai
vajadzīgos
cilvēkresursus,
finansiālo
un institucionālo
kapacitāti.and
Iespējams,
ka
practice
and courts’
case-law,
differences
in capacity
to handle refugees
migrants’
nav
arī
pieejams
sistemātisks
novērtējums
par
to,
kādas
darbības
būtu
jāveic
valstij
un
kādi
specifics. On the other hand, thanks to projects and networks, NGOs have substantial
pakalpojumi būtu jānodrošina ārpakalpojumu sniedzējiem ar atbilstošu un ilgtspējīgu valsts
international
exposure to a number of successful and unsuccessful practices in Europe – and
finansējumu.
world-wide, letting them apply those with proper adaptation to the national context and
Tāpat dažādi NVO projekti un ad hoc iniciatīvas var nesekot tiem integrācijas politikas virzieniem,
suggest
to institutions required reforms.
ko uzstādījusi valsts sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm. Aktivitāšu pārklāšanās, jo īpaši
projektu
finansēšanas
dēļ, encountered
arī var mazināt
to efektivitāti
un ietekmi.
Vienlaikus
un
As
a remedy
to difficulties
in the
state-led model
(see above),
NGOssadarbība
most often
koordinācija bieži vien var būt atkarīga no personīgiem kontaktiem, un tai var trūkt mehānismi
offer a direct link between educational and counselling activities in legal and other support
organizāciju darbības nepilnību novēršanai.

matters.

Tāpēc ir vajadzīgi kopīgi centieni un saikne starp valsts vadīto un NVO izveidoto modeli. Šīs

saiknes
dažādie
ir aplūkoti nākamajās
kāNGO-led
arī secinājumu
ieteikumu
sadaļā
At
the same
time,aspekti
some difficulties
may arise nodaļās,
in such an
settingun
which
may hamper
vadlīniju
the
timelybeigās.
and adequate response to non-nationals’ integration needs.

Political fluctuations may influence negatively both state integration policies and state’s
relations with NGOs, which may result in a number of practical problems before the work of
organisations. NGOs have often complained of sporadic access to asylum seeking and other
migrant communities while governments with anti-migrant sentiments may substantially
hamper their work and even accuse them of supporting illegal migration. Thus non-nationals
may be effectively left without integration services for an indefinite period of time and their
settlement and adaptation may seriously suffer. On the other hand, organisations may find
themselves biased by various partisan interests, dictated by funders or other parties which
influence their work.
Among the momentum of NGO activity, especially in crisis situations, states may be misled
to abandon their integration functions vested by law and not provide the necessary
human, financial and institutional capacity and environment for the integration infrastructure.
Systematic assessment may not be available of what activity should stay vested with the state
and what should be outsourced, with proper sustainable state financing.
Various NGO projects and ad hoc initiatives may not follow a common direction and may
potentially divert from the general policy lines set by the state and/or agreed by relevant
stakeholders. Overlaps among activities, especially based on project financing, may also
diminish their effectiveness and outreach. Co-operation and co-ordination may often depend

2. NODAĻA:

IECIETĪBAS UN SAVSTARPĒJĀS CIEŅAS PRINCIPU
MĀCĪŠANA KĀ DAĻA NO REAĢĒŠANAS KRĪZES
SITUĀCIJĀS
DESPINA KONTORIZO (DESPOINA KONTORIZOU)

KĀPĒC IEKĻAUT ZINĀŠANAS PAR PAMATTIESĪBĀM REAĢĒŠANAS
PASĀKUMOS KRĪZES SITUĀCIJĀS?
Pirmais elements, kas jāprecizē, lai risinātu šo jautājumu, ir tā dēvētais „krīzes konteksts”, un
tas, cik lielā mērā tā ilgums un mērogs var mainīties atkarībā no konkrētiem krīzes situācijas
apstākļiem.
Ja jēdziens „krīze” attiecas uz konkrētu brīdi — t.i., patvēruma meklētāju ierašanos valsts
teritorijā vai viņu reģistrācijas procesu kompetentajās iestādēs (policijā, patvēruma dienestā)
— tad, to izmantojot, tiek runāts par konkrētu laika periodu, kurā jāpaspēj paveikt ļoti daudz.
Šajā laika posmā galvenās prioritātes ir nodrošināt personu drošību, ārkārtas situāciju gadījumā
nosūtīt šīs personas uz valsts slimnīcām vai nodrošināt tām nepieciešamos veselības aprūpes
pakalpojumus un atrast tām mājokli (bēgļu nometnēs, mājokļu programmu ietvaros vai citādi).
Tādēļ pirmajās dienās pēc ierašanās jauniebraucējiem sniegt zināšanas par pamattiesībām var
būt īpaši sarežģīti, ņemot vērā viņu vispārējo stāvokli (fizisko un garīgo veselību, vai iespējamu
PTSS, kas radies ceļojuma laikā) un no tā izrietošu ierobežotu spēju uzņemt jaunu informāciju.
Tāpēc efektīvāk būtu ierobežot informācijas sniegšanu šajās dienās un informēt jauniebraucējus
tikai par pašu svarīgāko līdz brīdim, kad viņi ir pielāgojušies jaunajiem dzīves apstākļiem un
viņu pamatvajadzības ir nodrošinātas.
Tādos gadījumos kā Grieķijā, kur laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam krīzes konteksts tika
pagarināts mēnešiem vai pat gadiem uz priekšu, integrācijas atbalsta nodrošināšana visa šī
perioda garumā tika uzskatīta par greznību un atstāta novārtā, tādējādi nākotnē padarot to
par būtisku izaicinājumu. Ja ilgu laiku jauniebraucējiem trūkst pamatinformācijas par viņu
tiesībām, tas var izraisīt apmulsumu, kā arī novest pie sociālekonomiskās iekļaušanās trūkuma
un noslēgtu kopienu veidošanās. Vienlaikus Grieķijā naidīguma un vardarbības gadījumi notika
ne tikai starp uzņemošo kopienu un jauniebraucējiem, bet arī starp migrantiem un bēgļiem ar
dažādu etnisko izcelsmi un reliģisko piederību.
Tādēļ vidēja termiņa reaģēšanas stratēģijā nepieciešams iekļaut informāciju par pamattiesībām,
iecietību un savstarpējo cieņu, it īpaši attiecībā uz citu valstu pilsoņiem, kas nāk no dažādām
sociālkulturālām vidēm. Ideāla sistēma jauniebraucējiem palīdz pielāgoties viņu jaunajai
videi un pakāpeniski pārvarēt grūtības, kas saistītas ar viņu tiesību un pienākumu izpratni
jau integrācijas procesa sākotnējā posmā. Šis process palīdz novērst nepatīkamas situācijas
un pamattiesību pārkāpumus jauniebraucēju ģimenēs un ārpus tām, kā arī izvairīties no
neiecietīgas rīcības neatkarīgi no tā, vai tās nāk no uzņemošās valsts kopienas vai tiek vērsta
pret to.
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Lai
novērstu
pārpratumus,
kas varētu
saskarsmē
vietējiem iedzīvotājiem,
arrival,
imparting
fundamental
rightsrasties
knowledge
seemsar particularly
complicated draugiem,
given the
darba
devējiem
un
pilsonisko
sabiedrību
(skolā,
darba
vietā
vai
citos
socializēšanās
forumos),
newcomers’ overall condition (physical and mental health, potential PTSD resulting from
their
kopējā integrācijas procesā jāiekļauj ar iecietību un savstarpējo cieņu saistīti mācību elementi.
journey, etc.) and the subsequent limited ability to absorb new information. Thus, during
Šāda veida mācības varētu palīdzēt jauniebraucējiem iegūt labāku izpratni par sociālkulturālo
these
first days
it seems
more
to limit the
information
flowsekmējot
to the strictly
necessary
kontekstu,
kuram
viņiem
(un efficient
viņu ģimenēm)
būs
jāpielāgojas,
jauniebraucēju
until
the newcomers
have
chance to settle
in, adapt
to their living
conditions
and satisfy
integrāciju
un izpratni
parthe
pamattiesībām.
Turklāt
šīm mācībām
ir divējāda
iedarbība
- tās
their
needs.
dod basic
iespēju
patvēruma meklētājiem, bēgļiem un migrantiem izvairīties no iespējamas
diskriminācijas, kā arī labāk apzināties savus pienākumus attiecībā uz savstarpējo cieņu
In
suchpret
as that
of Tas
Greece,
wherelaiduring
the period
crisis context
was
un cases
iecietību
citiem.
ir būtiski,
nodrošinātu
raitu 2014-2016
integrācijasthe
procesu,
tādēļ tam
ir
jāpiešķir augsta
prioritāte
tiklīdz
ir nodrošinātas
iepriekš
aprakstītās
trešo
prolonged
for months
or even
years,
providing social
orientation
forpamatvajadzības,
the entirety of thisunperiod
valstu
valstspiederīgie
ir gatavi
turpināt
integrācijas
procesu,
kā arī attīstīt savu
autonomiju
ar
was considered
a luxury
and thus
neglected,
making
this automatically
a crucial
issue. The
stabilu
pamatu
„zem
kājām”.
fact that newcomers are lacking basic information on their rights, during a possibly long

period
of time,IECIETĪBAS
can causeUN
great
disorientationCIEŅAS
and lead
to lack of
integration
and to
KUR IEKĻAUT
SAVSTARPĒJĀS
PRINCIPUS
KRĪZES
REAĢĒŠANAS
CIKLĀ?
ghettoisation.
In Greece incidents of hostility and violence occurred not only between the
host
community
and newcomers
but also
among migrants
and refugees
different
ethnic
Nav ideāli
piemērota
brīža, kad krīzes
reaģēšanas
ciklā iekļaut
mācībasofpar
iecietību
un
origin
and religion.
savstarpējo
cieņu, it īpaši ņemot vērā, ka to efektivitāte ir atkarīga no dažādiem faktoriem vispārējā veselības stāvokļa, mājokļa pieejamības, juridiskā statusa, personas izglītības, u.tml.
Therefore,
rights, pilsoņu
tolerance
and mutual
respect
must pie
be included
in the midŠie faktori fundamental
ietekmē citu valstu
motivāciju
un spēju
strādāt
tā, lai iekļautos
savā
term
response
strategy,
especially
in the case
of foreigners
from
various uz
sociocultural
jaunajā
vidē. Tomēr
zemāk
ir identificētas
dažas
vispārējas coming
tendences
attiecībā
veiksmīgu
mācību
laika izvēli.
backgrounds.
The ideal would be to gradually overcome any difficulties in understanding
their
rights andLAIKĀ:
obligations
during the first
phase of the integration
process IZSNIEDZOT
in their new
UZŅEMŠANAS
ĪSI IEPAZĪSTINĀT
AR GALVENAJĀM
PAMATTIESĪBĀM,
environment, soBUKLETUS
as to prevent
or counter alarming
situationsUNand
fundamental rights’
INFORMATĪVUS
UN ORGANIZĒJOT
IEVADLEKCIJAS
DISKUSIJAS
violations within their family and/or towards third parties and to avoid cases of and counter
Ņemot vērā nepieciešamību patvēruma meklētāju integrācijas procesā iekļaut informāciju
acts
of intolerance, whether
are coming
frompirmo
or directed
towards
the host
community.
par pamattiesībām,
iecietībuthese
un savstarpējo
cieņu,
informatīvo
bukletu
varētu
izveidot

un izplatīt laikā, kad personas uzsākt patvēruma procesu, piemēram, atbildīgajās iestādēs,
Including
tolerance and mutual respect in teaching should be part of the overall integration
kā arī uzņemšanas un reģistrācijas procesā — nometnēs vai izmitināšanas centros. Turklāt
process
in order
to prevent
thatsniedzot
could occur
while interacting
with
uzņemšanas
posmā
varētumisunderstandings
iekļaut ievadlekcijas,
būtiskāko
informāciju
parlocals,
tām
friends,
employers
and
civil
society
(school,
working
environment
or
other
socialising
pamattiesībām, kas ir svarīgākās – piemēram, saistītas ar veselības aprūpi, mājokļa pieejamību,
patvēruma tiesību
aktiem un
citiem juridiskiem
jautājumiem.training may provide newcomers
opportunities).
In addition,
integrating
the aforementioned

with
a general understanding
of the sociocultural
context
in whichPAMATTIESĪBU
they (and their family)
will
IZMITINĀŠANAS
LAIKĀ: INFORMATĪVĀS
SARUNĀS
UZSVĒRT
SAISTOŠO
have
to evolve and adapt, facilitating their integration and securing their understanding of
RAKSTURU
their fundamental rights. Moreover, these teachings will have a both-ways essential effect as
Kolīdz patvēruma meklētāji un bēgļi ir izmitināti, savstarpējās cieņas, iecietības un pamattiesību
they
will empower
asylum
seekers,vadlīnijās
refugeesunand
migrantskas
against
possible
discriminatory
jēdzienus
var iekļaut citās
vispārējās
noteikumos,
tieši saistīti
ar viņu
izvietošanu
behaviour,
but
also
set
the
frame
of
their
own
obligations
in
terms
of
mutual
and
un izmitināšanu. Taču šo jautājumu iekļaušanai būtu jābūt plašākai kā „vienasrespect
patiesības”
tolerance towards
others.
All in all,
it is adialogā,
major element
a smooth
process
and
uzspiešanai
- tos būtu
jāapspriež
atklātā
kurā var for
iesaistīties
visiintegration
mērķa grupas
pārstāvji,
jo
nodrošinātu
ganprioritised
tiesību, gan
iekļaušanu
uzturēšanās
regulējumā
kā obligātu
it tas
should
be highly
in pienākumu
social orientation
initiatives
as soon
as the basic
needs
priekšnoteikumu
līdzāspastāvēšanai.
Šāds country
dialogs nationals
kalpotu kā
un
described above are
satisfied and the third
arepamats
ready totālākām
focus onmācībām
‘next steps’
nodrošinātu veiksmīgam integrācijas procesam nepieciešamo pamattiesību perspektīvu. Tāpat
and develop their autonomy on solid grounds.
informatīvās sarunas šajā posmā var ietvert detalizētāku informāciju par izglītību (valodu),
darba tirgus integrāciju, diskrimināciju un rasismu, demokrātiju un cilvēktiesībām u.tml.

2.
Nodaļa
Guidelines
on Incorporating Tolerance...

17

INTEGRĀCIJAS
LAIKĀ:teaching
PADZIĻINĀTĀKA
PIEEJA
Where
to include
tolerance
and mutual respect in the crisis
response
cycle?
Kad patvēruma meklētājiem un bēgļiem ir nodrošināts mājoklis, viņi var pievērst lielāku
uzmanību

nākotnei. Šajā brīdī labi attīstīt šīs grupas zināšanas par pamattiesībām, un

There
is no perfect
timingartocitiem
include
the teaching
of tolerance
and mutual
respect
the
pakāpeniski
tās sasaistīt
integrācijas
procesam
nozīmīgiem
tematiem
kā in
darba
response
givenlīdztiesību,
that its effectiveness
various
factors, such
as persons’
tirgu vai cycle,
dzimumu
organizējotdepends
dažāda on
veida
integrācijas
kursus,
valodas
general
health conditions,
accommodation
status,kultūras
individual
kursus, multikulturālus
tematiskos
pasākumus,issues,
grupu legal
diskusijas,
vietueducational
vai iestāžu
apmeklējumus
background
etc.u.c..
These factors influence the non-nationals’ motivation and capacity to work
towards
integration
into theirkanew
environment.
on
Vienlaikus svarīgi atcerēties,
atkarībā
no bēgļuHowever,
izcelsmessome
valstsgeneral
viņiemtendencies
var atšķirties
successful
timing could
be identified
as follows.
zināšanu līmenis
un uzskati
par cilvēku
pamattiesībām, tādēļ mācībās jāņem vērā dažādu
grupu sociālkulturālās īpašības.

During reception: briefly introduce main fundamental rights through information leaflets and
ATKARĪBĀ NO KRĪZES REAĢĒŠANAS POSMA, INFORMĀCIJU PAR PAMATTIESĪBĀM VAR
orientation
discussions
SNIEGT DAŽĀDI INTEGRĀCIJAS PROCESA DALĪBNIEKI

Given
the indisputable
necessity to reģistrēšanas
include fundamental
rights, tolerance
andcitu
mutual
respect
Piemēram,
patvēruma pieprasījumu
laikā patvēruma
dienesta vai
kompetento
in
asylum
seekers’
process, bukletus
a first information
leaflet could
designed and
iestāžu
pārstāvji
varintegration
izsniegt personām
ar pamatinformāciju
vai be
pārliecināties,
ka
mērķa grupainsaņem
pietiekamu
ievadlekciju
laikā.
distributed
the framework
of informāciju
their registration
with the
Asylum Service or the competent
authorities,
as well
as during
reception
anddarbinieki,
registration
in camps
or in
NVO darbinieki,
piemēram,
mentori
vai sociālie
var procedures
uzņemties vadīt
informatīvas
accommodation
programmes
and diskusijas,
schemes. kā arī iekļaut pamattiesības un savstarpējo cieņu
nodarbības, individuālās
un grupu
kā svarīgus priekšnoteikumus savos uzņemšanas ceļvežos un mājokļu līgumos. Papildus tam,

Furthermore,
an orientation
discussion
could be personālam,
included at the
providing
pašvaldību sociālajos
dienestos
jābūt izglītotam
kas, reception
saskarotiesstage,
ar bēgļiem,
ad
hoc information
formā var sniegt
ieteikumus
un atbildes
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During
placement: underline the binding nature of fundamental rights through informational
arī plašs kontaktu tīkls, caur kuru tās var sasniegt lielu daļu vietējo iedzīvotāju.
talks
KĀDUS FORMĀTUS IZMANTOT, LAI IEKĻAUTU ZINĀŠANAS PAR PAMATTIESĪBĀM
As
soon as asylum
seekers and
refugees
are accommodated, the concepts of mutual respect,
REAĢĒŠANAS
PASĀKUMOS
KRĪZES
SITUĀCIJĀS?
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and racism, democracy and human rights etc.
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During social orientation: go deeper
When accommodation is guaranteed, asylum seekers and refugees start looking ahead to
their future. This is a good time to further develop their knowledge on fundamental rights
and eventually link it to other topics such as, labour market and rights relevant to it, or gender
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piemērus no patvēruma meklētāju un bēgļu ikdienas, lai parādītu, kā pamattiesību principi tiek
For
instance, during registration of asylum claims, representatives of the Asylum Service or
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other
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housing contracts. In addition, there should be trained staff in the main municipal social
.services to provide ad hoc answers or recommendations, whenever the need occurs during

their interaction with refugees.
Last but not least, local refugee or migrant communities should also take part in these
teachings as they often have experience, direct contact and a trust-based relationship with
asylum seekers – as well as a wide network and can thus reach out to a large portion of the
population.

What formats to use when imparting fundamental rights knowledge as
part of crisis response?
An effective way to provide asylum seekers and refugees with important information
regarding fundamental rights, tolerance and mutual respect would be to adopt a 3-step
process, using specialised material.
Firstly, a general presentation of the importance of fundamental rights in Europe can be
made: a brief summary of what ‘fundamental rights’ mean, what they include, why it is
important for asylum seekers and refugees to understand these rights, who they concern and
how they are guaranteed throughout the EU, as well as at the national level. Gaining broad
knowledge on fundamental rights’ philosophy and the concepts of tolerance and mutual
respect could be addressed through leaflets in the foreigners’ own language with simple
illustrations, aiming to acquaint them with the legal framework of the country they will be
living in.
Secondly, an adapted, personalised discussion can be held with the support of social workers
or NGO lawyers, or authorities’ representatives in accommodation facilities. For instance,

3. NODAĻA:

IECIETĪBA UN SAVSTARPĒJĀ CIEŅA KĀ DAĻA NO
VISPĀRĒJĀ INTEGRĀCIJAS PROCESA

SANE VAN DE POLA (SANNE VAN DE POL), DIRKS VANHĒLE (DIRK VANHEULE)

KĀPĒC IEKĻAUT PAMATTIESĪBU ZINĀŠANAS VISPĀRĒJĀ INTEGRĀCIJAS
PROCESĀ?
Iecietību un savstarpējo cieņu vislabāk var veicināt, integrācijas politikā iekļaujot ar
pamattiesībām un brīvībām saistītas iniciatīvas. Integrācijas politika Eiropā šodien strauji
attīstās, un pamattiesības un brīvības aizvien vairāk tiek uzskatītas par svarīgu šīs politikas
stūrakmeni. Tomēr ir identificēti divi vispārēji trūkumi, kas pastāv pat valstīs ar senām
integrācijas politikas izstrādes tradīcijām. Pirmkārt, integrācijas politika mēdz pastiprinātu
uzmanību pievērst un ikdienas diskursā bieži tikt uzskatītai tikai par jauniebraucēju un
minoritāšu jautājumu. Savukārt uzņemošā sabiedrība (gan vietējie iedzīvotāji, gan jau valstī
esošās migrantu kopienas) bieži tiek atstātas novārtā. Taču integrācija būtu jāuztver kā vispārējs
process, kas ietver un iesaista ikkatru sabiedrības pārstāvi - gan pilsoņus, gan arī pārējos valsts
iedzīvotājus. Otrkārt, integrācijas politikas praktiskajā izpildē pamattiesības bieži nav iekļautas.
Lai gan parasti šādas tiesības tiek virspusīgi pieminētas kā integrācijas politikas pamats, daudz
svarīgāka jābūt to īstenošanai praktiskā līmenī. Tādēļ integrācijas politikā ir nepieciešams
detalizēts skaidrojums par to, kā (pamat)tiesības var izmantot katra persona neatkarīgi no viņu
izcelsmes vai pilsonības statusa.
Šo vadlīniju ievadā jau minēts, kā pamattiesības var sekmēt integrācijas politiku. Ar pamattiesību
un brīvību iekļaušanu integrācijas politikā tiek risināti jautājumi saistībā ar plašu sabiedrības
daļu. Taču vēl svarīgāk - pamattiesību izmantošana (netieši) pieprasa visiem sabiedrības
locekļiem meklēt savstarpējo interešu līdzsvaru. Tieši tādēļ tālāk šajā nodaļā aprakstīti veidi, kā
pamattiesības un brīvības sabiedrībā pastāvīgi līdzsvarot.
Lielākajā daļā gadījumu pamattiesībām ir ierobežojumi, un tās pieprasa rast līdzsvaru starp to
personu interesēm, kuras šīs tiesības izmanto, un pārējo sabiedrības locekļu interesēm. Šo ideju
ilustrē piemērs, kas ņemts no Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk
— Eiropas Cilvēktiesību konvencija, ECK).6 Konvencijā iekļautas tikai dažas absolūtās tiesības,
piemēram, spīdzināšanas aizliegums. Neviens nekādā gadījumā nedrīkst šīs cilvēku tiesības
pārkāpt. Savukārt lielākā daļa citu ECK iekļauto tiesību ir relatīvās tiesības, piemēram, tiesības
uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, domu, pārliecības un ticības brīvība, izteiksmes
brīvība, kā arī pulcēšanās un biedrošanās brīvība. Šīs tiesības nav absolūtas, bet gan relatīvas,
un tās noteiktos apstākļos var ierobežot. Panti, kuros iekļautas šīs tiesības, ietver arī citus
punktus, kas atrunā šo tiesību ierobežošanu ar noteikumu, ka tas notiek samērīgi, lai sasniegtu
noteiktus mērķus sabiedrības interesēs. Piemēram, 9. panta pirmajā punktā ir teikts, ka ikvienam
cilvēkam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību. Šīs tiesības ietver brīvību mainīt
savu reliģisko piederību vai ticību un nodoties savai reliģijai vai pārliecībai gan vienatnē, gan
6. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, parakstīta 1950. gada 4. novembrī, stājusies spēkā 1953. gada
3. septembrī, 9. pants Domu, pārliecības un ticības brīvība.
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the
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cieņas un iecietības veicināšanā. Arī viņi var ieņemt nozīmīgu lomu šādas informācijas nodošanā.
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iestāžu pārstāvjus. Tāpat lekcijas var notikt par integrāciju atbildīgās organizācijas telpās, taču
workshops
or lectures in which information about life in the host country is transferred.
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with questions related to racism and xenophobia are important to the participants and for the
pastāvīgi jācenšas vienkārši skaidrot tādus abstraktus jēdzienus, kā iecietība, cieņa un
way in which possible problems are addressed or neglected.
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eksistē
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(un
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tiesībām
discrimination, one could think for example of visits to a police station, a centre for equal
un pienākumiem. Arī jēdzieni „diskriminācija” un „rasisms” bieži vien ir jāskaidro sīkāk. Migrantu
opportunities
or a human rights agency. In many field visits, these topics could be included.
grupās var viegli izplatīties nepareizi priekšstati par šīm tēmām, tāpēc integrācijas speciālistu
Even
duringirseemingly
such asuzskatus.
a city walk or museum visit, there is room
pienākums
identificētindifferent
un izlabot activities,
šādus maldīgus
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Iespējams, ka mācību personālam būs nepieciešams paaugstināt kompetenci. DISCRI
in
mind.

(Valonijā) paveiktais darbs ir lielisks atsauces materiāls idejām, kā nodrošināt integrācijas jomas
speciālistus ar dealing
aktuālu un
pieejamu
informāciju
par dažādiem coaching
integrācijasindividuals
tematiem.
Professionals
withviegli
career
orientation
and professionals
Apkopojot informāciju par pamattiesībām un brīvībām, iecietību, cieņu, diskrimināciju un
throughout their integration trajectory should also be aware of the importance of fundamental
rasismu, pasniedzēji tiks labāk informēti par šīm tēmām, kā arī tiks iedvesmoti risināt ar tām
rights
and
freedoms to foster mutual respect and tolerance. They can also play an important
saistītos
problēmjautājumus.

role in passing on this type of information.

4. NODAĻA:

IECIETĪBA UN SAVSTARPĒJĀ CIEŅA KĀ DAĻA NO
VALODAS MĀCĪBĀM UN KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS
PASĀKUMIEM
AGNESE LĀCE

Valodu mācīšana un integrācijas kursi ir divi no visformālākajiem integrācijas procesa
elementiem. Tiem ir skaidri definēti sasniedzamie mērķi, rezultātu novērtēšanas stratēģijas un
bieži arī ar iepriekš definētas mācību programmas. Ņemot vērā, ka to mērķis ir jauniebraucējus
iepazīstināt ar ikdienas dzīves aspektiem, vērtībām, tradīcijām un normām, šīs platformas ir
arī labi piemērotas, lai mācītos par iecietību un savstarpējo cieņu. Taču RACCOMBAT projekta
ietvaros identificētās un analizētās integrācijas sistēmas raksturo vairāki elementi, kas neļauj
visaptverošā veidā iekļaut pamattiesību izglītības aspektus integrācijas kursos. Galvenie no
tiem ir īsais kursu ilgums, kā arī plašais tēmu loks, kas jāaptver ļoti īsā laika posmā. Tieši tādēļ
šajā nodaļā aplūkoti galvenie iemesli, kāpēc pamattiesību izglītības elementus nepieciešams
iekļaut valodu mācībās un kultūras integrācijas pasākumos, un metodes, kā to vislabāk darīt.
KĀPĒC IEKĻAUT PAMATTIESĪBU ZINĀŠANAS VALODAS MĀCĪBĀS UN KULTŪRAS
INTEGRĀCIJAS PASĀKUMOS?
Visā ES uzņemošās valsts valodas apguve ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem sekmīgai
integrācijai sabiedrībā. Dalībvalstis īsteno dažādas pieejas valodu mācīšanai — pakalpojumu
sniedzēji var būt universitātes, privātas valodas skolas, pašvaldības un organizācijas, kas
izveidotas īpaši integrācijas atbalstam. Taču neatkarīgi no izvēlētā valodas mācību modeļa
gandrīz vienmēr ir pieejamas valodas mācības iespējas pat tad, ja integrācijas sistēmas joprojām
attīstās vai ja sabiedrībā pastāv ļoti maz integrācijas atbalsta pasākumu. Tāpēc galvenais iemesls
pamattiesību principu iekļaušanai valodas mācībās ir relatīvi nepārtrauktā valodas mācību
pieejamība un personu ilglaicīga iesaistīšana tajās.
Ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp praktiskajām zināšanām, kas nepieciešamas sākotnējā
pielāgošanās posmā, teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, kas nepieciešamas konkrētā
profesijā, un pamattiesību specifiskajiem aspektiem, kas ir noderīgi noteiktos integrācijas
posmos. Personas izpratne par pamattiesībām ir svarīga jau sākotnējā periodā uzreiz pēc
ierašanās (piemēram, meklējot mājokli), tāpēc pamatinformācija par valsts tiesību sistēmu un
veidiem, kā ziņot par pārkāpumiem, būtu jāsniedz jau pašā integrācijas procesa sākumā (dažkārt
pat pirms ierašanās, kā aprakstīts tālāk). Galvenie aspekti, ar kuriem jāiepazīstina jauniebraucēji,
ir diskriminācijas definīcija, informācija par iestādēm, kas sniedz palīdzību, kā arī soda mēri
diskriminācijas gadījumos. Vienlaikus, gan vispārīgajās, gan ar nodarbinātību saistītajās valodas
mācībās būtu pakāpeniski jāiekļauj visaptveroša informācija par to, kā atpazīt un reaģēt uz
diskriminācijas gadījumiem. Lai integrācijas politikā minētās tiesības, pienākumus un vērtības
iekļautu arī valodu mācībās, būtu nepieciešama centralizēta pieeja tādas valodas mācību
programmas vai nodarbību plāna izstrādei, ko var viegli iekļaut dažādās mācību metodēs. Otrs
iemesls, kāpēc pamattiesību principi jāiekļauj valodas mācībās, ir nepieciešamība noteikt un
paplašināt uzņemošās sabiedrības pamatvērtību atspoguļojumu ārpus integrācijas kursiem vai
cita veida atbalsta pasākumiem.
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to define and expand the representation of the core values of the host society beyond
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on the functioning
of the host lietošana
society over
time. By
creating laikā
activities
forums
that
lietotnes
„Welkom in Antwerpen”
integrācijas
nodarbību
centrāand
„Atlas
Antwerp”.
encourage
reflecting
on
one’s
own
experience
in
an
empowering
manner,
for
example,
when
Turklāt, ja tiek izstrādāts jauns resurss vai lietotne, tās reklāmas stratēģijā būtu jāietver lietotnes
sharing a successful
example
fighting or un
reporting
discrimination,
the true Tieši
valuešāda
of
demonstrācija
arī valodas
kursu on
pasniedzējiem
migrantu
kopienas pārstāvjiem.
veida
mācībasrights
veicinās
pieejamācan
resursa
aktīvāku izmantošanu jauniebraucēju vidū.
fundamental
knowledge
be showcased.
Kultūras integrācijas pasākumi pirms jauniebraucēju ierašanās visticamāk iekļauj ļoti ierobežotu
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ir pēc iespējas

Where to include teaching tolerance and mutual respect in the language
tuition and cultural orientation sessions?
By developing the curriculum for language tuition, fundamental rights knowledge can be
included in the modules on the aspects of daily life where various forms of discrimination
and xenophobia are the most common with increasing complexity as the language
knowledge progresses. During our research, language methodologists noted that beginner
or A1 level language classes would not be suitable for such difficult concepts. However, as the
ability of language learners to converse increases, elements of fundamental rights knowledge
could be included when covering such topics as access to services (banking, health care),
access to employment (recruitment process, interacting with colleagues), access to education
(interacting with teachers and classmates), access to housing (screening advertisements,
visiting open houses, interacting with neighbours), and interaction in public spaces
(transportation, parks, interacting with other members of the society). When designing the
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a
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dažādu sabiedrības grupu pārstāvju iesaistīšanu šajos pasākumos. Pasākumos var apvienot
newcomers.
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country’sieteikumi
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even at this point of integration process valuable online resources can be presented.

Cultural orientation activities after arrival, however, provide an appropriate and valuable
forum for promoting fundamental rights knowledge. Other chapters in these guidelines look
at formalised social integration courses, however, civil society organisations could provide
additional integration support through cultural orientation activities. Civil society organisations
can ensure education, monitoring and research, as well as support in cases of discrimination –
also regarding reporting and dealing with consequences. Organisations specialising in
promoting and protecting rights of vulnerable groups (separately and together) have the
necessary expertise, even though it should be tailored to the immigration context.
Organisations established by migrants or representing the interests of migrants can serve not
only as ‘peer educators’, but also provide valuable input for curriculum development for
language tuition and social orientation in order to ensure that the information provided is as
relevant as possible.
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interactive exercises to ensure both exchange of hard or formal knowledge and deep
pieredzes apmaiņu un diskusiju par aktuālām problēmām, nepieciešamajām pārmaiņām un
knowledge or lived personal experience. For both language tuition and cultural orientation,
iespējamo uzņemošās sabiedrības iesaistīšanos.
it is important to promote interaction between newcomers and the host society, and the
various formats enlisted above allow doing so to a significant degree.

What are the important preparations and precautions when teaching
tolerance and mutual respect in the language tuition and cultural
orientation sessions?
Below are some significant elements of preparation and precaution in countries where
integration systems are still in development or where the representation of fundamental
rights knowledge has so far been limited to basic information during social orientation
courses. These elements of preparation and precaution in designing language tuition and
cultural orientation curricula serve the purpose of creating a system of fundamental rights

5. NODAĻA:

IECIETĪBAS UN SAVSTARPĒJĀS CIEŅAS MĀCĪŠANA
INFORMATĪVAJOS PASĀKUMOS KĀ DAĻA NO IESTĀŽU
DARBA AR CITU VALSTU PILSOŅIEM
SMARANDA VITEKA

Šī nodaļa apskata, kā partnervalstis ir iekļāvušas iecietības un savstarpējās cieņas principus
valodas mācībās un integrācijas atbalsta pasākumos. Tajā apkopoti secinājumi no RACCOMBAT
projekta analītiskiem ziņojumiem, kā arī plaša veiksmīgu integrācijas atbalsta pasākumu un
valodas mācību kopuma. Balstoties uz šo informāciju, šajā nodaļā ir formulēti ieteikumi un
vadlīnijas iestādēm un citiem pakalpojumu sniedzējiem par to, kā visā citu valstu pilsoņu
integrācijas procesā iekļaut informāciju par pamattiesībām, iecietību un savstarpējo cieņu un
kā citu valstu pilsoņus par šiem jautājumiem plašāk informēt arī citos veidos.
Šī nodaļa mēģina atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc mums būtu jāiekļauj
pamattiesību principi iestāžu darbā ar citu valstu pilsoņiem? Otrkārt, kur šī darba ietvaros
mums būtu jāiekļauj informācija par iecietības un savstarpējās cieņas principiem? Visbeidzot,
kādus formātus vislabāk izmantot, lai iekļautu pamattiesību principus iestāžu darbā ar citu
valstu pilsoņiem?
KĀPĒC IEKĻAUT PAMATTIESĪBU PRINCIPUS INFORMATĪVAJOS PASĀKUMOS UN IESTĀŽU
DARBĀ AR CITU VALSTU PILSOŅIEM?
Patvēruma meklētāju uzņemšanā liela nozīme ir izglītībai par cilvēktiesībām, jo tā palīdz
sadarboties ar tiesu sistēmas, tiesībaizsardzības un citām iestādēm uzņemšanas procesā. Tā
ir arī pamatā cilvēktiesību kultūras veicināšanai un tādas sabiedrības attīstīšanai, kurā pastāv
cieņa, iekļaušanās un vienlīdzība. Izglītība par cilvēktiesībām veicina sabiedrības saliedētību,
nelikumīgas rīcības novēršanu, kopienas paškontroli, efektīvāku migrācijas pārvaldību,
demokrātiju, konfliktu novēršanu un risināšanu, kā arī izpratni par dažādību. Tas ir veids, kā
attīstīt sabiedrību, kurā tiek cienītas, aizsargātas un ievērotas visu cilvēku cilvēktiesības.
Izglītības par cilvēktiesībām un iecietību nodrošināšana arī palīdz valstīm pildīt savas saistības
saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām, kas ir būtiski visu pārējo tiesību izmantošanai.
Kā jau minēts RACCOMBAT ziņojumā „Integrācijas pasākumu analīze: Bulgārija”, veiksmīga
cīņa pret rasismu un ksenofobiju, kas vērsta pret citu valstu pilsoņiem, ir atkarīga ne tikai no
stratēģijām un pasākumiem izglītības, līdzdalības un izpratnes veicināšanas jomās, bet, vēl
svarīgāk, no integrācijas kursu iekļaušanas jau īstenotajos iestāžu un NVO integrācijas atbalsta
pasākumos. Tas nozīmē svarīgu integrācijas aspektu detalizētāku izklāstu, padziļināti apskatot
to, kādai jābūt integrācijas politikai attiecībā uz patvēruma meklētājiem, starptautiskās
aizsardzības saņēmējiem un citu valstu pilsoņiem, kas likumīgi uzturas valstī.
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increase the likelihood that projects will benefit from new funds in order to continue
to
iegūšanu par pamattiesībām. Informatīvie66pasākumi galvenokārt tiek izmantoti, lai informētu
provide such services to the beneficiaries.
citu valstu pilsoņus par pieejamajiem pakalpojumiem un iedrošinātu viņus tos izmantot.
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un konsultācijas papildus centrā piedāvātajiem pakalpojumiem, var identificēt nepilnības
esošajos
Līdztekus
tiešam darbam
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community
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arī
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iecietību
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defenders and the private sector, can play an important role in promoting and providing
bēgļu kopienā.

human rights education and teaching tolerance and mutual respect.

Zināšanas par pamattiesībām var iekļaut arī mācību materiālos. Mācību līdzekļi valodu apguvei
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European gan
Member
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current guidebooks
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are directed
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nepieciešami
kompetenču
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Often,Patthey
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nationals’ fundamental rights and obligations, based on the main principles of the Constitution,

7
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kāsociety
norādaand
Rumānijas
piemērs, būtu
vērtīgi apsvērt arī kultūras ceļvežu izveidi.10
values of
existing legislation.
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un paātrinātu integrācijas procesu. Ar visiem šiem
that can assist them in these matters.8
līdzekļiem tiktu apkarota diskriminācija, ksenofobija un sociālā atstumtība, kā arī uzlabots
kopējais citu valstu pilsoņu integrācijas process.11
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mācotiesawareness
no praktiskās
pieredzes.
Taču
var papildināt
ar
interaktīvam
metodēm,
kas ietver
diskusijas,
kā arī lomu
un simulācijas
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uzņemošās
locekļiem,
kā arī
brīvprātīgo
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of piedalīties
work that takes
place inunproximity
those persons
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nonjākļūst
arī
par
efektīvu
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kopumā,
kā
arī
par
tiesību
aktiem,
kas
attiecas
uz
aizsardzību
pret
vardarbību,
country language books for adults and children at differing skill levels (beginner, intermediate
cietušo atbalsta pakalpojumiem, kā arī kultūras un izglītības, un profesionālām mācību vizītēm.
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and education, the special needs of the target group, adapted to the general profile of the
sabiedrībā.
learners. They tackle issues relevant to the specific stage of the integration process and have

Arī palīdzības sniegšana ilgākā periodā ir noderīga pamattiesību zināšanu iegūšanā. Sociālo
as starting point
countries
of origin’
experience
in developing
orientation
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mentoru
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katrai cultural
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basic oral and written communication skills, familiarisation with the main elements of culture

9 Ibid.
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Witec, S., RACCOMBAT: Analysis of the Social Integration and the Romanian Language Programmes Aimed
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teacher
and create
activities
on cooperation
(thejābūt
audio-lingual
method,
un
mudinātu
pret tointeractive
aktīvi cīnīties,
mācībubased
un uzdevumu
grāmatām
veidotām atbilstoši
image-based
story-telling,
learning
by doing,
learning
by discovering,
brainstorming,
etc.).
skolēnu
vecumam
un izglītības
līmenim.
Arī attēlu
izmantošana
var palīdzēt
veicināt izpratni
Thešīm
(formative
par
tēmām.and summative) assessment of the learning process must take into account the
10

particularities
of each
every participant.
Visbeidzot,
tiesiskās
unand
institucionālās
sistēmas ietvaros iecietības veicināšana caur integrācijas
kursiem būtu jāiekļauj to iestāžu prioritātēs, kas ir atbildīgas par migrācijas un integrācijas
Besides lectures, general teaching methods for social orientation courses should include
procesiem, nosakot konkrētas atbildības sfēras un pienākumus visām iesaistītajām pusēm.
practical activities and interactive discussions during the lessons as well as other teaching
methods suitable for adult education. Additionally, more support and more information on
human rights in general is needed, as well as on the law on protection against violence, victim
support services, referral and other similar mechanisms, cultural and educational study visits
as well as professional study visits. The participation of the host societies would improve and
accelerate the integration process. By all these means discrimination, xenophobia and social
exclusion would be combatted by strengthening the process of non-nationals gradual
integration.11

Sometimes, the course attendants are not addressed as human rights holders, who are
entitled to state protection against human rights violations, but rather as potential violators
of human rights and state rules.12 This means, that the teaching materials aim at preventing
the violation of societal rules by the target group. It is useful to have a clearer definition of
‘societal values’ vs. rules/ideals of behaviour and to provide course teachers and other
employees in contact with the target group with human rights relevant information. The
objective of imparting fundamental rights knowledge is quick orientation and sharing of
important information in the target group’s mother tongues. Support in accessing local
language courses, counselling and counteracting de-qualification on the labour market are
the first important steps according to the individual needs. Issues related to racism,
10
11
12

Witec, S., RACCOMBAT: Analysis of the Social Integration and the Romanian Language Programmes Aimed at
the Foreign Citizens Residing on the Romanian Territory, 2018, ProRefugiu Association, Romania.
Kontorizou, D., RACCOMBAT: Analysing social orientation: the case of Greece, 2018, Centre for European
Constitutional Law.
Meier, I., RACCOMBAT: Analysing social orientation: the case of Austria, 2018, European Training and Research
Centre for Human Rights and Democracy, Graz, Austria.
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social
orientation
onto a policy level
rights in social orientation onto a policy level

Šajās
vadlīnijās
ir aplūkoti
veidi,
kā zināšanas
par pamattiesībām
iekļaut patvēruma
meklētāju,
The present
guidelines
have
looked
at the different
contexts of imparting
fundamental
rights
bēgļu
un
migrantu
valodas
mācības
un
integrācijas
pasākumos.
Vienlaikus
tajās
ir
iezīmētas
knowledge as part of the language tuition and social orientation of asylum seekers, refugees
vairākas
problēmas,
kas,
ņemot vērā
sociāli politisko
kontekstu,
šobrīdStates
pastāvin ES
and migrants.
Various
challenges
havemainīgo
been outlined
throughout
EU Member
a
dalībvalstīs. Tālāk tekstā ir minēti daži secinājumi, kā arī ieteikumi praktiķiem un politikas
changing sociopolitical context. The conclusions that have been reached, as well as a set of
veidotājiem.

recommendations for practitioners and policy makers are presented below.

Galvenais jautājums, ar ko saskaras dalībvalstis, ir, vai uzticēt visas integrācijas funkcijas valstij,
vai
konkursa
kārtībāMember
ļaut noteiktas
nodrošināt
pakalpojumu
sniedzējiem
(ļoti bieži
An arī
overall
question
Statesdarbības
are facing
is whether
to entrust
all integration
—
nevalstiskajām
organizācijām),
vai
arī
palikt
pie
NVO
izveidotajiem
modeļiem,
kas
parasti
tiek
functions with the state, or procure certain activities through service providers, very
izveidoti krīzes situācijās, kad uzņemšanas un integrācijas jomā valstij nav iespējams savlaicīgi
often NGOs, or stay with NGO pioneered models, having usually occurred in times of crisis
nodrošināt nepieciešamo integrācijas atbalstu. Galvenās valsts vadīto modeļu priekšrocības ir
when no proper
state capacity
could
quicklyatbalsts,
be allocated
to reception
and integration.
Statepastāvīga
finansējuma
pieejamība,
valdības
uz tiesību
aktiem balstīta
piekļuve mērķa
run
models
have
the
benefits
of
(usually)
sustainable
financing,
government
backing
and
grupām, kā arī to informatīvo pasākumu veidošanas iespējas. Savukārt NVO izveidotie modeļi
legislation-based
wide
access
and outreach
to target
groups.
NGO-centered
models,
on the
bieži
ir elastīgi, labāk
izprot
ārzemnieku
ikdienas
grūtības
un ir labāk
informēti par
starptautisko
kontekstu.
būtu
jāatrod keener
līdzsvars
starp abiem modeļiem,
lai savstarpēji
to
other hand,Tādējādi
often show
flexibility,
understanding
of non-nationals’
everydayuzlabotu
difficulties
stiprās
puses
un
novērstu
trūkumus,
kas
saistīti
ar
valdības
mainīgumu,
politiskajām
svārstībām,
and more awareness of the international context. Thus, balance should be found between
kā arī integrācijas atbalsta pasākumu nepilnībām un savstarpējo pārklāšanos. Lai gan NVO var
both models to mutually enhance their strengths and remedy weaknesses, linked to
tikt piešķirtas dažādas funkcijas citu valstu pilsoņu integrācijai, jo īpaši saistībā ar sociālajiem un
government integrācijas
instabilities,aspektiem,
political fluctuations
and
concurrent
existence
of jāpaliek
overlapsvalsts
and
juridiskajiem
tiesiskajai un
ar the
politiku
saistītajai
atbildībai
gaps
in
integration
activities.
While
NGOs
may
be
vested
with
various
functions
in
the
kompetencē. Savukārt integrācijas atbalsta pasākumi var tikt īstenoti, nodrošinot pienācīgu
integration ofunnon-nationals
and šādos
especially
in their social and legal orientation, legal and
kompetenču
funkciju līdzsvaru
veidos:

policy-related
responsibilities
remain
with the state and
effortspilsoņiem
in variousir directions
● tiesiskais
regulējumsshould
un politikas
pamatnostādnes
citu valstu
jāizstrādā,
can be made
to ensure
proper balance
expertise and functions in the integration field:
iestādēm
un NVO
sadarbojoties
dažādosofformātos;
● ieteicams,
lai organizācijām,
kas nodrošina
integrācijasof un
valodas kursus,
būtu
• Legislative
framework
and policy guidelines
for the integration
non-nationals
should
be
deleģēts
pienākums
informēt
mērķa
grupu
par
pamattiesību
jautājumiem;
developed collaboratively between institutions and NGOs within various formats;
● ieteicams izmantot koordinēšanas mehānismus, lai regulētu dažādo ieinteresēto
• Carrier
organisations
of social
orientation
andiekļaušanos;
language courses are advised to have the
pušu
tiesības
un pienākumus
attiecībā
uz sociālo

mandate to inform the target group about fundamental rights issues;

● jāizmanto centralizēti izstrādātas integrācijas un mācību programmas, lai koordinētu
dažādos
iestāžu un
NVO centienus,
jo īpaši to
periodiskos
iepirkuma
ciklos,
kas var novest
pie
• Coordination
mechanisms
are advisable
regulate the
rights and
obligations
of various
dažādiem integrācijas īstenotājiem ar atšķirīgiem darbības virzieniem;

stakeholders in terms of integration and social orientation;

● ieteicams izveidot un attīstīt sadarbības mehānismus starp kursu nodrošinātājiem
• Common
integration
programmes
and lai
curricula
should
be usedpasniedzēji
to streamline
various
un
specializētajiem
konsultāciju
centriem,
vajadzības
gadījumā
uz tiem
var
nosūtīt
mērķa grupas
pārstāvjus;
institutional
and NGO
efforts, especially in cases of periodic procurement cycles, which

may lead
to different
integration
implementers
with diverging
direction ofieguvumiem
efforts;
● ilgtermiņā
jāveic
novērtējums
par ekonomiskajiem
un sociālajiem
un
trūkumiem, kas var rasties no NVO vai citu struktūru ārpakalpojumu izmantošanas integrācijas
• Referralveikšanai
mechanisms
course valsts
providers
and specialised counselling centres are
aktivitāšu
vai nobetween
to saglabāšanas
kompetencē.
recommended;

Runājot par pamattiesību zināšanu nodrošināšanu krīzes situācijās, ir vairāki ieteikumi par
pamattiesību principu iekļaušanu kā būtisku un neatņemamu krīzes risinājuma daļu. Krīzes
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situācijās
un pamatvajadzības
neizbēgami
daudz svarīgāku
Tas
• In thecitas
longprioritātes
term, assessments
should be carried
out onieņem
the economic
and sociallomu.
benefits
nozīmē,
ka
jauniebraucējiem
var
trūkt
pamatinformācijas
par
viņu
tiesībām,
kas
ilgtermiņā
var
and drawbacks of outsourcing integration activities to NGOs or other entities, or keeping
izraisīt apmulsumu, nepilnvērtīgu integrāciju un noslēgtu kopienu veidošanos. Lai no tā izvairītos,
them within the state remit.
vidēja termiņa reaģēšanas stratēģijā ir jāiekļauj pamattiesību, iecietības un savstarpējā cieņas
principi. Ideālais variants būtu pievērsties šim jautājumam jauniebraucēju integrācijas procesa
In terms of imparting fundamental rights knowledge as part of crisis response, a
sākuma posmā, lai palīdzētu viņiem iegūt vispārīgu izpratni par sociālkulturālo kontekstu, pie
number
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the fundamental
rightskad
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panākt,
informatīvus
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personas
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and
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When
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are
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period, thissniedzot
leading
mērķa
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deal with this
phenomenon
jautājumi, informācija par patvēruma tiesību aktiem, mājokļiem u.c.).

in a realistic way fundamental rights, tolerance and mutual respect must be included in the

Tāpat
pamattiesību
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iekļaujot tāsduring
vispārējas
pamatnostādnēs
mid-term
response strategy.
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first stages of
un
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kas
tieši
saistīti
ar
jauniebraucēju
izvietošanu
un
izmitināšanu.
Šajā posmā
their integration process so as to provide newcomers with a general understanding
of the
informatīvās sarunas varētu ietvert detalizētāku informāciju par izglītību, valodu, iekļaušanos
sociocultural context in which they will have to adapt. This could be achieved by way of
darba tirgū, diskrimināciju un rasismu, demokrātiju un cilvēktiesībām un līdzīgām tēmām.
distributing
an informational
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registration
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Service or the
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trīs soļu pieeju,
kasAsylum
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their
sabiedrību
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un
pamattiesības
un
brīvības
attiecas
uz
visiem
sabiedrības
locekļiem,
placement and accommodation. At this stage, information talks could be introduced
kuriem savā starpā jāprot rast līdzsvaru. Līdz šim pamattiesības un brīvības integrācijas procesā
containing more detailed information on education (language), integration in the labour
bieži tika apskatītas tikai virspusēji. Taču ir nepieciešama strukturētāka un pragmatiskāka pieeja.
market,
discrimination
andpraktiski
racism, democracy
andpievērsties
human rights
etc. The
way kā
to approach
Pat
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iecietība,
this
effectively
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be
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approach,
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fundamental
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own
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iespējamais
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followed
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the support
of social workers
brīvību
nozīmi
pasniedzēju
vidū.
Vēstījuma
nodošana
bieži
vien
ir
sarežģīta,
ja
jauniebraucēju
or NGO lawyers, or authorities’ representatives and finally showcasing the importance and
valodas prasmes ir ierobežotas. Tāpat pasniedzēji regulāri saskaras ar maldīgiem priekšstatiem
practical applicability of fundamental rights through case studies and role playing and
un idejām par pamattiesībām un brīvībām. Jauniebraucējiem, kā arī citiem pilsoņiem ir rūpīgāk
simulation
exercise.
jāskaidro
gan
šīs tiesības, kā arī tādas tēmas kā rasisms un diskriminācija. Tāpat šīs tēmas var
apskatīt gan valodas mācībās, gan integrācijas kursos, un pamattiesību izglītības aspektus var
Regarding fundamental rights education as part of established integration
iekļaut arī sarunās ar pieaicinātiem viesiem, kā arī ekskursiju un karjeras konsultāciju laikā.
trajectories, much improvement can still be made by structurally integrating these concepts.

Runājot
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savstarpējās
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daļu nothat
valodas
mācībām society
un kultūras
It has been
illustratedunhow
integration
is a mācīšanu
multi-waykāprocess
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as a
integrācijas, galvenā vērtība, iekļaujot pamattiesību zināšanas valodas mācībās un kultūras
whole. Fundamental rights and freedoms also include all members of society and require an
integrācijas pasākumos, ir visaptverošs, pakāpenisks mācību process un viegli pieejamas
interesting balancing
far, fundamental
rights
and freedoms,
if they are
included
informācijas
ilgtermiņa exercise.
ietekme, So
tostarp
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iespējošanā
un divvirzienu
integrācijas
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arenepieciešama
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Moredetalizētas
structuralvalodas
and pragmatic
procesa
veicināšanā.
Tam būtu
centralizēta
pieeja
mācību
programmas
vai nodarbību
var iekļaut
dažādās topics
mācībusuch
metodēs.
Tāpat
inclusion is necessary.
Evenplāna
when izstrādei,
practical ko
matters
are discussed,
as tolerance,
nepieciešama
rūpīga
pasniedzēju,
mentoru
un
pilsoniskās
sabiedrības
organizāciju
pārstāvju
respect and freedom can be addressed as well. The key is to provide correct information
sagatavošana,
lai nodrošinātu,
ka lie
pamattiesību
izglītība
īstenota iekļaujošā,
nevis
whenever possible.
Challenges
in the possible
lacktiek
of (technical)
knowledge
of izolējošā
teachers.
veidā. Vienlaikus ir svarīgi iekļaut migrantus mācību programmu izstrādes procesā, kā arī
Crucial to this are decent teaching instructions and raising general awareness of the
uzsvērt dažādus diskriminācijas veidus. Turklāt, nodrošinot vienotu, skaidru, viegli pieejamu
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informāciju
tiks atvieglots
kultūras
integrācijas
process gan
pirms jauniebraucēju
importance tiešsaistē,
of fundamental
rights and
freedoms
among teachers.
Conveying
the message
ierašanās
valstī,
gan
pēc
tam.
Visbeidzot,
valodas
nodarbības
un
kultūras
integrācijas
pasākumu
while often dealing with the limited language skills of newcomers can also be complicated.
A
laikā
ir
iespējams
apmainīties
ar
dažādu
dzīves
pieredzi,
un
tādējādi
laika
gaitā
sniegt
final challenge lies in the fact that teachers will regularly come across false perceptions and
daudzšķautņaināku priekšstatu par uzņemošās sabiedrības funkcionēšanu.

ideas about fundamental rights and freedoms. These rights and topics such as racism and
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further
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informatīvo pasākumu ietvaros, citu valstu pilsoņu informēšana papildina institucionalizētus
themes can also be treated both in the language tuition and social orientation components
vai uz projektiem balstītus integrācijas atbalsta pasākumus, lai veicinātu zināšanu iegūšanu
of the
integration trajectory.
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par
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valstu pilsoņus par pieejamajiem pakalpojumiem un iedrošinātu viņus tos izmantot. Tāpat
ar informatīvajiem pasākumiem un konsultācijām var arī mēģināt identificēt nepilnības
Concerning
teaching
tolerance
and mutual
respect
as part
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tuitionārpus
and
esošajos
integrācijas
atbalsta
pakalpojumos.
Kopā
ar sociālo
darbinieku
aktivitātītēm
cultural
orientation,
the
principal
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including
fundamental
rights
knowledge
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integrācijas pakalpojumu centriem, zināšanas par pamattiesībām var veicināt arī izmantojot
languageun
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is the long-term
a comprehensive,
gradual
bukletus
brošūras,
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atvērto effect
durvjuofdienas,
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Turklāt
nodarbībunot
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veicināšana
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un
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pasākumu
laikā
ļauj
vienkopus
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nacionālo
un
strengthening the two-way nature of the integration process. That will require a centralised
etnisko piederību pārstāvjus. Tas uzlabo informētību par svarīgiem jautājumiem (piemēram,
approach to the development of detailed language tuition curricula or of detailed lesson
diskrimināciju, vardarbību, dzimumu nevienlīdzību vai stereotipiem), palīdz reaģēt uz akūto
plans thatinformēt
can be patvēruma
integrated meklētājus,
with various
methodologies,
as well
as apar
careful
vajadzību
kasteaching
atrodas pagaidu
uzņemšanas
centros,
viņu
preparation
of
teaching
staff,
mentors
in
migrant
communities
and
representatives
of civil
tiesībām un pienākumiem uzņemošajā valstī, kā arī veicina iecietību jaunatbraucēju kopienās.

society organisations in order to carry out fundamental rights education in an empowering,
not marginalising manner. It is important to include migrants in the process of developing
curricula, as well as to highlight various types of discrimination. Furthermore, ensuring
uniform, clear, easily accessible information online will facilitate pre- and post-arrival cultural
orientation efforts. Finally, language classes and cultural orientation events are spaces for
exchanging various lived experiences and thus presenting a more multifaceted image on the
functioning of the host society over time.

As for teaching tolerance and mutual respect as part of the everyday work and
outreach of institutions towards non-nationals, outreach takes place in proximity to nonnationals and is a method supporting and complementing new and existing centre or project
based work with non-nationals to promote further knowledge on fundamental rights.
Outreach is primarily used to inform non-nationals of locally existing services and to
encourage them to use such services. Outreach can also seek to identify, through consultations,
existing gaps in services aimed at meeting their needs. In addition to going out, booklets and
brochures, lectures and group discussions, open door days, audio and video materials in
different languages, etc. are various ways to improve fundamental rights knowledge.
Moreover, the organisation of sessions on human rights that promote tolerance alongside
with educational and recreational activities would bring together people from different
nationalities and ethnicities. It would also improve awareness of important topics such as
discrimination, abuse, gender inequality and stereotypes, etc. and respond to the pressing
need to inform asylum seekers accommodated in the centres for refugees about their rights
and obligations in the host country as well as to raise tolerance levels within the refugee
community itself.
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Belgium
Welkom in Antwerpen App

Photo: Welkom in Antwerpen app, by Atlas Antwerpen

BEĻĢIJA: LIETOTNE „WELKOM IN ANTWERPEN”
Level of implementation
Īstenošanas līmenis

Local

Atlaslīmenī
Antwerp – an integration and civic integration centre
Vietējā

that provides information and support to organisations and
Name(s) of implementing „Atlas
Antwerpen” — integrācijas un pilsoniskās integrācijas cenĪstenotājas
iestādes
newcomers with a non-Dutch mother tongue
institutions
trs, kas sniedz informāciju un atbalstu organizācijām un jaunienosaukums/-i

Partners/Supporters
„Sadarbības partneri/
atbalstītāji

braucējiem, kuru dzimtā valoda nav nīderlandiešu valoda.

City of Antwerp

Antverpenes pilsētas dome

Digipolis
Antwerp
an organisation
assisting
policy
makers
Digipolis
Antwerp”
— –organizācija,
kas palīdz
politikas
veidotājiem
Antverpenē
(un(and
Gentē),
specializējas
IKT.in ICT
in Antwerp
Ghent),
specialised

- novērst digitālo plaisu, ar ko saskaras jauniebraucēji ar atšķirīgu
• Combatting
the digital personas
divide for
dzimto
valodu, mazkvalificētas
vai newcomers
personas bezwith
dig- a
different
native
language,
lowjāsazinās
skilled people
or people
prasmēm.
Ierodoties
viņiem
un jākomunicē
ar
Galvenā ideja, sākotnējā itālajām
without
digital skills.
They need(tiešsaistē
to contactunand
interact
situācija
daudzām
organizācijām
un aģentūrām
bezsaistē),
taču piekļuve
saziņas
iespējām bieži
ir apgrūtināta
with many
organisations,
services
(online(nav
anddatora,
offline)
Main idea behind it, initial pietiekamu valodas prasmju utt.);
when they arrive while access is often difficult (no

situation (why?)
Mērķis

computer,
insufficient
language
skills, etc.);
- piedāvāt
alternatīvu
standarta
dokumentam,
kurā norādīts saraksts ar noderīgām adresēm.

• Providing
an alternative
to a static document with useful
- sniegt
personalizētu
informāciju;
addresses on paper.

- sniegt aktuālu informāciju;
- novērst digitālo plaisu (mērķa grupai personalizēti digitālie rīki,
kurus var izmantot arī vietējie iedzīvotāji).
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Prakses apraksts

Objective (what for?)

LIETOTNE
„WELKOM
IN ANTWERPEN”
Belgium
, Welkom
in Antwerpen
App

Galvenā informācija par lietotni:

•

Providing customised information;

- pieejama tikai nīderlandiešu valodā, var izmantot uz viedtālruņa
vai planšetes;
• Providing up-to-date information;

- sniedz jauniebraucējiem noderīgu informāciju par Antverpenes
organizācijām
un pakalpojumiem,
balstoties
lietotāja
adresi
vai
• Diminishing
the digital divide
(digitaluztool
custom
made
atrašanās
kas tiek
saglabāta
uz for
servera;
forvietu,
the target
group
while telefonā,
still beingnevis
useful
nationals).
- parāda organizācijas, to adreses un atrašanās vietu kartē, norādot
• Onlypašreizējo
availableatrašanās
in Dutch
and
installed
on a
arī lietotāja
vietu
un can
mājasbeadresi.
Šis saraksts
tiek glabāts
telefonā,or
tāpēc
ir pieejams arī bezsaistē. Lietotājiem ir
smartphone
tablet;
iespējams uzklikšķināt arī uz „Plānot manu maršrutu”, lai redzētu,
kā sasniegt
galamērķi;
• Provides
the newcomer with personally relevant useful

of un
organisations
and services
in Antwerp,
based
- iekļaujaddresses
informāciju
attēlus ar lietām,
kas personām
jāņem
līdzi
on the
address
user or
his/her
current
location,
uz attiecīgo
iestādi,
sākotofnothe
attēliem
ar ID
kartēm,
autovadītāja
apliecībām
unon
nodokļu
dokumentiem
attēliem ar peldēšanas
saved
their phone,
not on alīdz
server;
inventāru un monētām, kas jāņem līdzi, ja persona vēlas izmantot
vietējo
• peldbaseinu;
Shows the organisations with an address and a map
including
one’s
current
and home
address.
Thе
- lietotnē
ir vairākas
sadaļas,
kas location
palīdz lietotājiem
uzzināt
papildu
list is—stored
onuzthe
phone
and ārkārtas
therefore
also available
informāciju
Numuri,
kuriem
zvanīt
situācijās,
Dzīvošana,
Valsts
Nīderlandiešu
Studijas,
offline.
It ispārvalde,
also possible
to click onvaloda,
‘plan my
route’Darbs,
which
Veselība,
Bērni,users
Brīvais
Transports
un Dokumenti;
allows
tolaiks,
see how
to get there;
- informācija sniegta vienveidīgā un vienkāršā veidā, līdzīgi kā li• Gives
information
and lietotnē
picturesizmantotas
of items Antverpenes
that people
etotnēs
Facebook
un WhatsApp;
to the
– from
pictures of ID cards,
pilsētasshould
krāsas, bring
vienkārša
un location
saprotama
valoda;

driving
licenses
andvar
taxdzirdēt
papers,
to pictures
swimming
- pieejams
audio,
lai cilvēki
pareizo
vārduof
izrunu,
Description of practice sniedzotgear
and
coins
one
should
bring
to
make
use
of
the local
papildu iespēju uzlabot lietotāju nīderlandiešu valodas
(what?)
swimming pool;
prasmes;
- pieejami vizuālie materiāli — attēli, vajadzīgie dokumenti, viegli
• Several
headers
the app that
guide users to detailed
izlasāmi
logo, kas
veicinainorganizāciju
atpazīstamību.
Vada/organizē
Laikposms

information – alarm numbers, living, administration,
Dutch, studying, work, health, children, free time,
Sākumstransport
un finansēšanas
process: 2016.gada septembris
and documents;
Valdība, „Atlas Antwerpen” un Antverpenes pilsētas dome

Beigas: 2018. gada marts ar lietotnes palaišanu pēc izmēģinājuma
• Information organised in a uniform and simple way,
posma

similar
to Facebook and WhatsApp, in the colours of the
Joprojām
notiek
Atsevišķa iniciatīva vai
daļa no citām iniciatīvām?
Galvenā mērķa grupa
Kā cilvēki uzzina par šo
iniciatīvu?

city of Antwerp, language is easy and concise.

Atsevišķa iniciatīva

Auditive support available allowing people to hear the
correct pronunciation of words, an extra chance to
Pilsoņi, ES pilsoņi, trešo valstu valstspiederīgie, patvēruma mepractice their Dutch.
•

klētāji/starptautiskās aizsardzības saņēmēji

• Visual
support available
– pictures and documents to
Šī lietotne
tiek reklamēta
dažādos veidos:
bring, easy to read logos to increase organisations’
recognisability

LIETOTNE
„WELKOM
IN ANTWERPEN”
Guidelines
on Incorporating
Tolerance...

Managed/driven by
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- informācijas nodošana mutvārdos, šķiet, ir bijis visefektīvākais
Government,
Atlas Antwerp
and City of Antwerp
veids
— visās integrācijas
kursu nodarbībās
(kuras pasniedz vairāk
nekā 30 valodās) dalībnieki lejupielādē lietotni, iemācās to lietot;
Start
andsaglabāt
fundingsavu
procedure:
September
2016
viņus
aicina
māju adresi
lietotnē,
lai varētu atrast
tuvumā esošos pakalpojumus;

Time-frame (start/end/
End:
March 2018
Launching
the (vienkāršā
app after pilot
phase val- tiek
izmantoti
arī drukāti
materiāli
nīderlandiešu
ongoing)

odā). Antverpenē vairākās vietās ir izvietotas reklāmas lapiņas un
Currently
ongoing
plakāti,
piemēram,
pakalpojumu sniegšanas vietās.

Stand-alone initiative or
incorporated into other
initiatives?
Main target group
(nationals, nonnationals – par
types)
Informācija
pamattiesībām

- Arī digitālais saturs ir svarīgs lietotnes reklamēšanā. Tīmekļa
vietne „Atlas Antwerpen” reklamē lietotni nīderlandiešu valodas
Stand-alone
sadaļā. Tajā iekļauts skaidrojums par to, kā aplikācija darbojas,
ekrānuzņēmumi, kā arī Youtube videoklips. Lietotne ir iekļauta arī
„Atlas Antwerpen” Facebook lapā. Turklāt par lietotni ir izveidots
arī reklāmas
ko rādīt nodarbībās.
Šis video
ir angļu,asylum
arābu,
Nationals,rullītis,
EU nationals,
third country
nationals,
poļuseekers/international
un spāņu valodās, taču
tas
nav
pieejams
tiešsaistē.
protection status holders
Ir

Promotion for this app is made in several ways:

Valodas/satura mācību
metodes

Lietotni reklamē un māca izmantot sociālās integrācijas nodarbību
laikā, bet to bez maksas var lejupielādēt un izmantot jebkurš.

Pieejamība

Brīvi pieejama;
nepieciešams
viedtālrunis;
izmērs — 34,4
social orientation
classes
(taught inlietotnes
over 30 languages)
in
MB; piemērota
gan
iOS,
gan
Android.
which the candidates download the app, learn how to use

•

Oral promotion seems to be most powerful – used in all

Obligātiit;apmeklējams:
nē
they are encouraged
to save their address in the app, in

order
to find
the services
in their
vicinity. ganPētījumi
norāda,
ka katrā
sociālāslocated
integrācijas
nodarbībā
drīz visi, t.i., vairāk nekā 85 % dalībnieku izmanto viedtālruņus.
• kuriem
Printed
promotion
(inir iespējams
simplified izmantot
Dutch) iskādu
alsonoused.
Tiem,
viedtālruņu
nav,
80
Flyerskoand
posters„Atlas
can be
found at different locations in
planšetēm,
nodrošina
Antwerpen”.
Promotion
Budžets,
finansējuma
avots

suchizveidošanai
as city services.
40,000 Antwerp
EUR lietotnes
un 5 gadu tehniskajam atbalstam, ko piešķīra Antverpenes pilsēta un „Atlas Antwerpen”.
•

Digital promotion also constitutes an important way to

Pēc lietotnes palaišanas uzturēšanas izmaksas sedz „Atlas Antwerpromote the app. The website of Atlas Antwerp promotes
pen”. Darbinieku izmaksas budžetā nav iekļautas.
Avoti un atsauces (hipersaite/-s)

the app in their Dutch language section. It explains the

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-antwerpen/
functioning, shows screenshots and features a youtube
app-welkom-in-antwerpen

movie. The app is also featured on the Atlas Antwerp

https://www.digipolis.be/
Facebook page. Lastly, a promotion movie is made to use

in class situations. This video exists in English, Arabic,
Polish and Spanish language versions but cannot be
accessed online.

Guidelines
on Incorporating Tolerance...
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“WELKOMEN IN ANTWERPEN”: KĀ NOVĒRTĒT IETEKMI?
Impact assessment
foreseen?novērtējums
Ietekmes
How often?
By whom?

Lietotne tiek pastāvīgi uzraudzīta un atjaunināta. Vienreiz gadā
projekta grupa un izstrādātāji veic izvērtējumu. Personisko
informāciju nekad nav iespējas sasaistīt ar personu aktivitātēm.
Novērtējuma veikšanai regulāra saziņa notiek arī ar lietotnē iekļautajām organizācijām.

Uzņemošās sabiedrības
Is the target group
iesaiste

Integrācijas
pasniedzēji,
pakalpojumu
sniedzēji
The app kursu
is constantly
monitored
and updated.
Once a year,

mu
un ksenofobiju?
Methods
of impact

citu organizāciju starpniecības. Vairākās vietās ir pieejama juridiskā
informācija un informācija par diskrimināciju.

an evaluation is foreseen with the project group and
involved into the
developers.institūciju
It is neveriesaisti
possible to connect personal info to
Dalība
Brīvprātīga/Ar
evaluation/impact
people’s
activities.
Organisations
featuring on the app are
Kā
aktivitāte var
assessment?
If yes: how Lietotne „Welkom in Antwerpen” sniedz cilvēkiem norādes par
also
regularly
contacted
for
an
evaluation.
palīdzēt novērst rasispakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem viņi var sazināties tieši un bez
assessment
Indicator based? If yes:
please name some
indicators
Which actors of host
communities are
included?
Degree of inclusion

Sadaļā „Dzīvošana” (nīderlandiešu valodā: wonen) sniegta informācija par mājokļu meklēšanu, pārcelšanos, gāzi, ūdeni un
elektrību, atkritumiem, lietotām precēm, policiju, finanšu un juridiskiem jautājumiem. Lietotnē lietotājs var uzzināt arī par juridiskās
palīdzības biroju „woonkantoren” (tā sniedz bezmaksas informāciju par būvdarbiem, remontdarbiem, īrēšanu un izīrēšanu un dzīvi
Antverpenē),
īrnieku organizāciju
UNIAproviders
(t.i., Federālais Vienlīdzīgu
Social orientation
teachers, service
iespēju centrs — diskriminācijas gadījumā) un pilsētas domes
nodaļu, kas atbildīga par starpniekiem īres jautājumos. Dažas no
šīm organizācijām jauniebraucējiem ir noderīgas, jo īpaši diskrimVoluntary/institutionalised
inācijas vai citu juridisko jautājumu gadījumā.
Sadaļā „Valsts pārvalde” lietotāji var izvēlēties apskatīt informāciju
par valsts pārvaldi, pašvaldības pakalpojumiem, juridiskajiem
jautājumiem attiecībā uz dzīvošanu un nodokļiem. No turienes
lietotāji var uzzināt par juridiskās palīdzības biroju, Antverpenes
Remigrācijas biroju, ārvalstnieku sociālo centru, kur var saņemt
bezmaksas juridiskās konsultācijas un CAW — konsultatīvo iestādi,
kas atbild par migrācijas jautājumiem.
Nākotnē paredzēts pievienot informāciju par vēl vienu svarīgu
iestādi, proti, tiesībsargu. Tā ir persona, ar kuru var sazināties, lai
iesniegtu sūdzību par Antverpenes pašvaldības pakalpojumiem.

LIETOTNE
„WELKOM IN ANTWERPEN”
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Kā var izmērīt šīs prakses ietekmi?

Ilgtspējas iespējas

Belgium , Welkom in Antwerpen App
45

Šobrīd izstrādātājiem ir redzams tikai veikto lejupielāžu skaits.
The Welkom in Antwerpen is an app that offers people
Nākotnē būs pieejama detalizētāka lietotāju analīze, kā arī aptauja,
direction to services they can contact directly, without
ko izdalīs nodarbībās, lai noskaidrotu, kas no visa lietotnē pieereference
of other organisations. Legal information and
jamā
ir vispieprasītākais.

information about discrimination, for example, can be found

Lietotni izmanto daudzās integrācijas kursu nodarbībās. Kad
in various locations.
nepieciešams noskaidrot kādu jautājumu, dalībnieki tiek aicināti izmantot lietotni un saglabāt viņiem svarīgo informāciju. Tā
‘Living’ (in Dutch: wonen) provides information on searching
kļuvusi tik populāra, pateicoties plašajai reklāmai un lietotnes
for a home, moving, gas, water and electricity, garbage,
izmantošanai nodarbību laikā. Arī gadījumos, kad cilvēki sākotnēji
second hand
products,
financial
information
and legal
ir noskaņoti
skeptiski,
vēlākpolice,
viņi saprot,
cik noderīga
un vērtīga
ir
information.
It
guides
the
user
to
a
bureau
for
legal
aid,
šī lietotne. Lietotnes izmantošana vairākos 60 stundu integrācijas
‘woonkantoren’
(offering Jauniebraucējus
free info on building,
renovating,
kursos
ir bijusi ļoti veiksmīga.
par lietotni
informē
letting
and renting
and living bet
in arī
Antwerp),
renters’
ne tikai
integrācijas
kursu pasniedzēji,
citi „AtlasaAntwerpen” organisation,
darbinieki (piem.,
konsultanti,
— trajectUNIA
(i.e. the nīderlandiešu
Federal Equalvalodā
Opportunities
begeleiding).
arī aicina
citiem par šoin
How can racism and
Centre, in Kursu
case ofdalībniekus
discrimination)
and pastāstīt
the city department
lai palielinātu
tās atpazīstamību.
xenophobia be counteredlietotni,
charge
of rental mediation.
Several of these organisations are

through this activity?
Pārnesamības
iespējas

How can the impact of
this practice be
measured/made
measurable?

relevantšāda
for lietotne
newcomers
in casestikai
of Antverpenē,
discrimination
Pagaidām
ir pieejama
betorarīother
citas
Beļģijas
legalpilsētas
issues. ir sākušas izstrādāt savas lietotnes. Piemēram,
Mešelena, Brige un Kortrijka šobrīd strādā pie savu lietotņu
izstrādes.
Taču jaunāsallows
lietotnes
būtu
arī izstrādāt,
bal‘Administration’
users
to iespējams
choose between
questions
stoties
uz
lietotnes
„Welkom
in
Antwerpen”
struktūras
un
satura.
about administration, city services, legal information on
Tas residence
ievērojamiand
samazinātu
izmaksas.
Programmētāji
taxes. It izstrādes
guides users
to a bureau
for legal aid,
varētu
palīdzēt
izstrādāt
šīs
jaunās
pilsētu
lietotnes.
Lietotnes
the office in Antwerp in charge of return migration,
a social
skelets jau ir gatavs. Lai izveidotu jaunu lietotni, to atliek vien
centre for foreigners where free legal counsel might be
pielāgot jauno patērētāju vajadzībām. Līdz šim to vēl neviens nav
offereddarīt.
and„Atlas
the CAW,
an advisory
organisation
focusing
mēģinājis
Antwerpen”
nevēlas
lietotni pārdot,
bet on
migration.
ir atvērta komunikācijai par viņu digitālā darba ieguvumiem un
pētījumiem, kas noskaidro patiesās lietotāju vajadzības. Papildu
In thepārnesamībai
future, another
important
contact
will be added,
lietotnes
uz citām
pilsētām,
to var izmantot
arī citos
namely
the
Ombudsperson.
This
is
a
person
one
can kuri
contact
gadījumos. Kā vienu no piemēriem var minēt ieslodzītos,
drīz
file a complaint
involving šo
thelietotni,
city services
of veidot
Antwerp.
tiktutoatbrīvoti.
Viņi var izmantot
lai sāktu
savu
dzīvi ārpus cietuma.
now, ar
only
the number
of downloads
is visible
for the
Ja irFor
interese,
lietotnes
izstrādātājiem
ir iespējams
sazināties
ar
developers.
In
the
future,
more
elaborate
user
analytics
will
RACCOMBAT komandas starpniecību.

also be available and a questionnaire will be rolled out in
classes in order to see which items are most sought after on
the app.

AUSTRIJA: „START WIEN”
Īstenošanas līmenis

Vietējā līmenī

Īstenotāji un sadarbības Vīnes pašvaldības Par integrāciju un daudzveidību atbildīgais
partneri
17. departaments sadarbībā ar Vīnes pašvaldības Par imigrāciju
un pilsonību atbildīgo 35. departamentu, Vīnes Nodarbinātības
veicināšanas fondu, Vīnes Nodarbinātības aģentūru, Vīnes Pieaugušo izglītības centru (galvenais sadarbības partneris), NVO „abz*austria”, Austrijas Jauniešu darba ņēmēju kustības Profesionālās
izglītības institūtu, „Caritas”, Diakonijas pakalpojumiem bēgļiem,
„Equalizent”, „Integrationshaus Vienna”, „Interface Vienna” un WUK
— Atvērtas kultūras un darbnīcu izveides asociāciju.
Galvenā ideja, sākotnējā Integrācija ir divpusējs process, kurā piedalās imigranti un
situācija
uzņemošā sabiedrība. Veiksmīgai integrācijai pirmie divi uzturēšanās gadi ir vissvarīgākie. Katram imigrantam ir savas
vajadzības (atkarībā no izcelsmes valsts, izglītības līmeņa, vecuma
utt.)
Mērķis

Ātra integrācija un dalīšanās ar svarīgu informāciju; dalīšanās ar
informāciju mērķa grupas dzimtajā valodā; atbalsta sniegšana
vācu valodas kursu uzsākšanai un padomu sniegšana par pirmajiem svarīgajiem soļiem Vīnē atbilstoši katras personas vajadzībām;
cīņa pret praksi, kur darba tirgū migranti iegūst zemāk kvalificētus
darbus.

Prakses apraksts

‘Start coaching’ ir pakalpojums, kas palīdz migrantiem uzsākt dzīvi Vīnē.
Šo pakalpojumu sniedz Vīnes pašvaldības Par integrāciju un daudzveidību atbildīgais 17. departaments (MA 17), un tas ir pieejams visiem
Vīnes iedzīvotājiem, kuri ir saņēmuši savu pirmo uzturēšanās atļauju
(Erstniederlassungsbewilligung) vai kuri ir imigrējuši kā ģimenes locekļi
(Familienangehörige/-r) un saņēmuši divu gadu uzturēšanās atļauju
Austrijā. MA 17 darbinieki, kuri runā personas dzimtajā valodā vai
jebkurā citā valodā, kuru persona saprot, palīdz šīm personām uzsākt
dzīvi Vīnē. Mācību sākumā viņi saņem izglītojošu bukletu par Vīni. Tajā
iekļauti visi valodas kursi, informatīvie pasākumi, konsultāciju pakalpojumi, kā arī izglītības un mācību programmas, ko viņi var apmeklēt.
Izglītojošajā bukletā ir iekļauti Vīnes pilsētas piešķirti kuponi integrācijas
kursiem. Ar to personas var apmeklēt arī informatīvos pasākumus par
dažādām noderīgām tēmām. Uzsākot ‘Start coaching’, migranti saņems
izglītojošo bukletu par Vīni un vācu valodas kursu kuponus 300 EUR
vērtībā, iegūs visaptverošu informāciju par Integrācijas līgumu, uzzinās,
ko darīt tālāk, saņems palīdzību piemērotu vācu valodas kursu atrašanā,
uzzinās, kā darbojas kuponu sistēma un kas ir informācijas moduļi,
saņems ieteikumus par konsultāciju centriem (par darba meklēšanu,
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu utt.), atbildes uz pamatjautājumiem
(par bērnu pieteikšanu skolai, obligāto izglītību utt.) un informāciju par
dažādām svarīgām tēmām.
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Vada/organizē

Valdība

Laikposms

Sākums: 01.10.2008.

Budžets, finansējuma
avots

Vīnes
pilsēta
The
mixed bread-making workshops, culinary lessons and

Avoti un atsauces (hipersaite/-s)

direct communication.
All pašvaldības
events are being
carried un
outdaudzwith
www.integration.wien.at
(Vīnes
Integrācijas
veidības
departamenta
tīmekļa
vietne)
www.startwien.at
(projekta
the help of interpreters who assure mutual understanding.
tīmekļa
vietneofdažādās
valodās)based
http://www.fluechtlinge.wien/
All steps
the workshops
on the ‘Theatre of Crumbs’
bildung/ (Vīnes Sociālā fonda tīmekļa vietne)

Organising collective bread-making and community events
aiming at inclusion and engagement of all migrant groups
Joprojām
notiek
including
women and young men, but also children and
families.
Atsevišķa iniciatīva vai
Daļawhole
no citām
iniciatīvām ciešā sadarbībā ar iepriekš minētajiem
daļa no citām inicisadarbības
partneriem
It addresses
the challenges in the area of inter-cultural
atīvām?
dialogue and cultural participation as well as in the
participation in local public life. More precisely, the practice
Galvenā mērķa grupa
ES pilsoņi
helps to overcome the following issues faced by migrants
Trešo valstu valstspiederīgie
in the country of acceptance:
Patvēruma meklētāji/starptautiskās aizsardzības saņēmēji
• Lack of varied and public events in which to meet and
Kā cilvēki uzzina par šo Mutvārdos,
no drukātiem
interact
with local materiāliem,
community; tiešsaistē
iniciatīvu?
• Limited access to events with the local community
Main idea behind it, initial
Valodas:members,
albāņu, arābu,
franču,
ziemeļsorsogoniešu
(BKS),
bulgāru,
caused
by the
lack of information,
protected
situation (why?)
hindu, farsi,
puštu,
pandžabu,
poļu,
rumāņu,
krievu,
spāņu,
slovāand safe environment, transport options, language
ku, turku,
čehu,
ungāru,
ukraiņu.
barriers, etc;
Informācija par pamat- Ir iekļauta.
• Cultural barriers caused by different religious beliefs,
tiesību aizsardzību
different ways of thinking and behaviour.
Valodas/satura mācību Lekcijas
dažādās
arī ir migranti
vai bēgļi;
Moreover,
thisvalodās,
is one kurās
of thepasniedzēji
very few initiatives
contributing
metodes
darbnīcas
interaktīviem
elementiem,
un diskusijām,
to thearsocial
empowerment
of materiāliem
migrants and
creating
dalībniekus
iekļaujoša
opportunities
for vide.
them to freely express themselves and
share their
Pieejamība:
Izmaksas:
Nav opinions, skills and culture.
The solution
is helping
Obligāti
apmeklējams:
Nav improve the living conditions in the
Registration and Reception Centers where migrants are
Atbilstības kritēriji: jauniebraucēji Vīnē (trešo valstu valstspiedplaced (e.g. by addressing the issue of limited space for food
erīgie, ES/EEZ pilsoņi, personas, kurām nepieciešama starptautiskā
preparation and cooking, as well as food supplies).
aizsardzība)
events for game playing create possibilities for natural and

method aim at fostering communication but also cooperation.

Objective (what for?)

http://www.wienfuerwienerinnen.at/pages/de/InstitutionDetail.
The Culinary Exchange is a form of workshop, which puts
do?it_1=2100291
Sieviešu
the migrants(Vīnes
in thepašvaldības
role of leaders
anddepartamenta
experts by maktīmekļa vietne)

ing them facilitators. The events are organised in an informal

www.refugees.wien
way so that there is a lot of space for questions, discussions

and knowledge sharing.
During the game ‘Build a Bread House’ participants are
invited to work together by sharing their observations,
opinions and ideas, but also by discussing solutions of social
issues and taking democratic decisions.
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“START WIEN”: KĀ NOVĒRTĒT IETEKMI?

Additional instruments used together with the solution are:

Projekta ietekme

Description
of practice (what?)

• Culinary
exchangeieviešanas
– refugee
their
Pusgadu
pēc pakalpojuma
tikawomen
veikts tāpresent
novērtējums,
intervējot
darbiniekus,
pakalpojuma
saņēmējus
un
pasniedzējus.
traditional pastry recipes to the local community. The
Novērtējuma
veikšanai
Vīnes
pilsēta piesaistīja
neatkarīgu
event fosters
the
empowerment
of women-facilitators
organizāciju,
kura
veica
novērtējumu
projektam
„START
ar
through interaction, collective activities
and Wien”,
sharing
mērķa knowledge
grupu veicotand
intervijas
dažādās
valodās.
Intervijās
viņus
traditions.
aicināja izteikt viedokli par plānotajiem pakalpojumiem, kā arī
pastāstīt
par savām
vajadzībām.
Novērtējums
netika balstīts –
• Playing
a board
game on
social enterpereneurship
uz rādītājiem,
bet
tajā
tika
iekļauti
detalizēti
jautājumi
mixed groups or migrant groups are engaged par
in playing
visiem the
piedāvātajiem
pakalpojumiem:
par to,
cik pakalpojumi
game ‘Build
a Bread House’,
part
of the ‘Bakers
ir noderīgi
lietotāju
ikdienā,
viņu motivāciju
apmeklētbyvācu
without
Borders’
educational
game created
the BHN
valodas kursus, viņu vācu valodas prasmēm un apmierinātību ar
Founder, Nadezhda Savova-Grigorova. The players
informācijas saturu/piedāvātajiem integrācijas kursu moduļiem,
theprezentēšanas
problems andmetožu
challenges
of their community
tostarpidentify
satura un
izpratni.
or country; they collectively imagine and propose

2012./2013.
gadā Vīnes
pašvaldība
veica
vienu
aptauju, kas
solutions
through
creating
a vēl
social
enterprise
and
atšķīrās no tās, kas tika veikta programmas ietvaros. Aptaujas
developing a basic business model. The event inspires
mērķis bija noskaidrot lietotāju apmierinātību ar pakalpojumiem.
teachesvairākās
basic social
entrepreurship
skills, offers
Tā bija and
sagatavota
valodās
un izdalīta mērķa
grupasideas
for
professional
development
and
fosters
the
overall
dalībniekiem.

empowerment of participants.

Managed/driven by

Time-frame
(start/end/ongoing)

2015. gadā trīs mēnešu laikā vairāk nekā 1000 daudzvalodu
aptauju tika izdalītas pakalpojumu lietotājiem, lai noskaidrotu
Civil society, namely:
viņu atsauksmes. Galvenie jautājumi bija: dzimums,
vecums,
mērķa grupas
dzimtā
valoda, informācijas
The Bulgarian
NGO
International
Council avoti
for Cultural
parCentres
pakalpojumiem
(85
%
no
visiem
respondentiem
– Bread houses Network Program par
pakalpojumiem uzzināja no saviem draugiem vai paziņām),
satura moduļu (cik noderīga ir šī informācija ikdienas dzīvē?) un
Start: May 2016
pasniedzēju (izturas ar cieņu, sniedz atbildes uz jautājumiem)
novērtējums,
Ongoing ieteikumi, kā pakalpojumus uzlabot. Aptaujas un to
novērtējums tika veikts iekšēji.
Pastāv arī vairāki kvantitatīvās ietekmes kritēriji, piemēram, daļai
no projekta „START Wien” dalībniekiem, kuri ir iekļauti datu bāzē,
obligāti ir jāapmeklē integrācijas kursi. Tajā iekļauta informācija
par tām personām, kurām Vīnes pašvaldības Par imigrāciju
un pilsonību atbildīgais 35. departaments ieteicis piedalīties
projektā „START Wien” un par to, cik personas tiešām izmantoja
projekta „START Wien” pakalpojumus.

Guidelines
on Incorporating Tolerance...
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Uzņemošās sabiedrības
pārstāvju iesaiste
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Pakalpojumu
sniedzēji
ir uzņemošās
pārstāvji. Lai
The Culinary
Exchange
events sabiedrības
are being organised
as a
pakalpojumus
mērķa
grupai
varētu
sniegt
migrantu
dzimtajā
stand-alone initiative and the other events as part
of other
valodā, pasniedzēji un lektori lielākoties ir migranti vai migrantu
current projects, namely:
izcelsmes austrieši. Lai migrantus pastāvīgi informētu par
Austrijas
sabiedrību,
ir plānotas
arī ekskursijas
un–
‘We are
all madekursu
fromietvaros
the same
dough’ (November
2017
Austrijas
un
Vīnes
iestāžu
apmeklējumi.
June 2018), financed by United Nations High Commissioner
Darbnīcu
veidā plānots rīkot ekskursijas uz iestādēm, kuras
for Refugees
veicina vienlīdzību sabiedrībā, lai runātu par tādām tēmām kā
The un
project
was implemented
the „Dzīvošana
Sofia Breadlīdzās”
House
rasisms
ksenofobija.
Papildus tamby
modulī
together
the Council
of Refugee
Women
Association in
mērķa
grupaswith
pārstāvjiem
ir iespēja
pastāstīt
par konfliktiem,
ar ko
viņi saskārušies
savā apkaimē,
un pārpratumiem,
kas High
Bulgaria
and financed
by the
United Nations
radušies
atšķirīgo
kultūru
dēļ.
Šie
gadījumi
tiek
apskatīti,
Commissioner for Refugees. Its purpose was to lead to the
sniedzot
tiesībāmcommunity
un to, kā rīkoties
rasisma
betterinformāciju
integrationpar
of viņu
the refugee
in Bulgaria.
As
gadījumos
part of the project, children between 7 and 11 years of age

Dalība

Dažifrom
pakalpojumi
brīvprātīgi,
savukārt citi
— institucionalizēti.
refugeeir (Syria,
Afghanistan,
and
Iraq) and local

communities
participated
in asabiedrība
series of educational
activities,
Kā ar šīs aktivitātes
„START
Wien” ietvaros
uzņemošā
jauniebraucējiem
while
their
parents
had
the
chance
to
get
to
know
each
palīdzību var novērst
sniedz palīdzību viņu dzimtajā valodā, kas pozitīvi signalizēother.
rasismu un ksenofobiju? par to, ka lielākā daļa sabiedrības vēlas veicināt jauniebraucēju
‘B(re)aking
Bread
and Borders’
(Novemberun2017
– October
labklājību
Austrijā
un sniegt
viņiem informāciju
piekļuvi
2018), financed
by
the
Niwano
Peace
Foundation
Stand-alone initiative or pakalpojumiem
uzreiz pēc viņu ierašanās Austrijā.
incorporated into other
Ar rasismu,
ksenofobiju
un diskrimināciju
jautājumi
ir in
The project
is implemented
by the saistīti
Sofia Bread
House
initiatives?
iekļauti
vairākos
moduļos,
bet
visvairāk
moduļos
„Dzīvošana
cooperation with the Plovdiv Bread House. Its purpose is to
līdzās”
Aptauja, kurā
noskaidro
pakalpojumu
leadunto„Cilvēktiesības”.
overcoming stereotypes
between
Bulgarian
young
lietotāju
atsauksmes,
ietver
jautājumus
par
to,
kāda
informācija
people and the main minority groups in Bulgaria
– Turkish,
ir nepieciešama par šīm tēmām, kā arī 10 papildu tēmu
Roma, Armenian and Jewish, as well as new minority groups
ierosinājumus, kuri respondentiem ir jānovērtē. Secinājumi
from different
Arabic countries.
un lietotāju
stāsti norāda
uz šīs problēmas klātesamību

jauniebraucēju
ikdienā.
Tāpēc
šobrīd
tiek plānota
atsevišķa
‘Like at home
– we
make
bread,
we share,
we play’
darbnīca par rasismu un diskrimināciju, kas iekļautu informāciju
(March – July 2018): financed by International Organization
par to, kā rīkoties rasisma vai ksenofobijas gadījumos, kā arī
for Migration
(IOM) and
the Asylum,
Migration
informāciju
par tiesisko
regulējumu.
Papildus
tamand
tiksIntegration
veidotas
Fund
of
the
European
Commission
diskusijas ar praktiskiem piemēriem. Darbnīca ir pieejama kopš
2018. gada ridens, un tā tiek organizēta ik pēc trīs mēnešiem vai
The project was implemented in cooperation with the
pus gada.

Kā vērtēt projekta
ietekmi?

Council of Refugee Women in Bulgaria. Its aim was to

Balstoties
uz šotoinformāciju,
projekta
ietekmi
var families
noteikt ar
contribute
the integration
of children
from
seeking
šādiem
rādītājiem:
protection and women from Syria, Iraq, Iran, and Afghanistan
Nesen
ieceļojošo
imigrantu
skaits
izmanto
šos
seeking
protection.
As part
of (procentos),
the project kuri
the Bread
Houses
pakalpojumus;
Network hosted 12 events: 6 educational bread-making

events for skaits,
children
6 community
events
To dalībnieku
kuriand
pabeidz
moduļus,bread-making
salīdzinājumā ar
for women.
reģistrēto
dalībnieku skaitu;
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Pakalpojumu lietotāji, kuri ieteiktu šos pakalpojumus saviem
Nationals:
draugiem;

Main target group
EU nationals – Bulgarians
(nationals, non-nationals –Pakalpojumu reputācija migrantu kopienās;
Pakalpojumu
lietotāju apmierinātība.
types)
Asylum seekers/international
protection status holders from
Afghanistan lietotājiem
and Iraq apgalvo, ka apmācību saturs
80%Syria,
no pakalpojuma

Promotion

viņu ikdienā ir ļoti noderīgs, 15% apgalvo, ka tas atkarīgs no
The events
have5%been
through
social
situācijas,
savukārt
saka,promoted
ka tas navmainly
noderīgs.
Mērķathe
grupai
nozīmīgāku
lomu
ikdienas
dzīvē
ieņem
tādi
jautājumi
kā
mājokļa
media profiles and the web pages of the Bread Houses
atrašana,
atkritumu
apsaimniekošana,
patvēruma procedūras,
Network
and the
partnering stakeholders.
Most of the
izglītības
sistēma
vai
sociālie
jautājumi,
nevis
un
publications are in Bulgarian language
butAustrijas
some ofvēsture
them are
demokrātija.
Dalībnieki
pēdējās
tēmas
uzskata
par
interesantām,
also translated into English.
bet ne aktuālām viņu ikdienas dzīvē.

Ilgtspējas
iespējas
Information
provided on Drīz vien pēc ierašanās Vīnē jauniebraucēji savā dzimtajā
valodā saņem svarīgu informāciju par reģistrācijas kārtību,
legal, practical and
par No
to, ko darīt, lai atjaunotu uzturēšanās atļauju, kā arī par
procedural aspects of
izglītības
sistēmu, tā ietaupot viņu laiku un enerģiju. Visiem
protection against racism/
jauniebraucējiem ir pienākums reģistrēties Vīnes pašvaldības
hatred and discrimination
Imigrācijas un pilsonības departamentā, kas viņiem iesaka
piedalīties projektā „START Wien”. „START Wien” cieši sadarbojas
All events are being carried out with the help of translators.
ar vairākiem Vīnes konsultāciju centriem, kuri atzīst, ka šis
projekts
atviegloeducational
viņu darbu, bread-making
jo tas sniedz migrantiem
The Mixed
events forsākotnējo
children
Methods of language/ informāciju,
tādejādi ļaujot konsultāciju centriem pievērsties
from
migrant
and
local
communities
improve
the
language
content teaching
konkrētākiem klientu jautājumiem un problēmām. Papildus
skills of children through creative activities in which migrant
tam „START Wien” piešķir arī valodas kursu kuponus un palīdz
children tiem
learnpiekļūt,
Bulgarian
in a fun
and informal
way.vācu
migrantiem
tādējādi
rosinot
viņus apgūt
valodu.
Pārnesamības iespējas

Accessibility

Budget, sources of
financing

Costs: All events are with free entrance for the participants

Divpusējs integrācijas process, kurā iesaistīti gan imigranti,
ganObligatory:
uzņemošā sabiedrība,
pirmo divu uzturēšanās gadu
no
nozīme integrācijas procesā un katra mērķa grupas dalībnieka
Eligibility
criteria:
The no
participants
fromizglītības
the local
individuālās
vajadzības
atkarībā
izcelsmes valsts,
līmeņa,
vecuma are
u.c. invited
ir šo pakalpojumu
pamatprincipi,
community
through social
media andkurus
there are
iespējams
pārnest,
jo jauniebraucēji
no criteria
for their
participation.katrā
Theuzņemošajā
participantssabiedrībā
from the
nonāk
līdzīgās
situācijās.
Programma,
kas
ietver
informācijas
migrant community are invited to participate by the partners
moduļus
valodās,
of theimigrantu
BHN – dzimtajās
stakeholders
thatbūtu
worknoderīga
directlyvisās
with the
lielajās pilsētās, kurās ir vērā ņemams skaits jauniebraucēju, kas
migrant community according to criteria adapted by them.
runā vienā valodā. Savukārt mazākās pilsētas lielāku uzmanību
var veltīt informācijas sniegšanai un tulkošanas pakalpojumiem,
kas Project
nepieciešamības
gadījumā migrantiem būtu pieejami.
basis

IGAUNIJA: UZŅEMŠANAS PROGRAMMA

Valsts/norises vietas

Tallina, Tartu un Narva

Īstenošanas līmenis

Vietējā līmenī

Īstenotājs un sadarbības Igaunijas Iekšlietu ministrija (galvenā iestāde).
partneri
Aktivitātes nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs, kas tās īsteno
valsts mērogā. Starptautiskā Migrācijas organizācija ir atbildīga
par starptautiskās aizsardzības saņēmēju moduli.
Vietējās pašvaldības, universitātes, NVO un uzņēmēji ir piesaistīti
konsultāciju sniegšanai.
Galvenā ideja

Igaunijā 2014. gadā vēl nebija vienotas pielāgošanās un integrācijas pasākumu sistēmas dažādām migrantu grupām. Lai arī
zināms atbalsts bija pieejams nepilsoņiem, jauniebraucējiem
šāda atbalsta nebija gandrīz nemaz (izņemot dažus izmēģinājuma projektus). Šī programma tika izstrādāta, jo valstī sāka
pieaugt vajadzība pēc darbaspēka, kā arī jauniebraucēju skaits.

Mērķis

Programmas mērķis ir atbalstīt ārvalstniekus, kuri ir ieradušies
Igaunijā, lai tur apmestos uz dzīvi, iegūt pamatzināšanas un
prasmes.

Prakses apraksts

2015. gadā uzsāktā programma ārvalstniekiem piedāvā vairākus informatīvus un interaktīvus apmācību moduļus. Tā ietver
pamata moduli, kas sniedz pārskatu par Igaunijas sabiedrību,
uzturēšanās galvenajiem juridiskajiem aspektiem, kā arī četrus
papildu tematiskos moduļus par: (1) darbu un uzņēmējdarbību;
(2) ģimenes dzīvi; (3) studijām; un (4) pētniecību. Papildus tam
ir izveidoti divi atsevišķi apmācību moduļi bērniem un jauniešiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kā arī valodas
apmācības kursi (A1).
Katram programmas modulim ir paredzētas aptuveni astoņas
stundas, un vienā dienā tiek apskatīts viens modulis, izņemot
starptautiskās aizsardzības moduli, kuram nepieciešamas trīs
dienas. Valodas kursiem ir paredzētas 80 stundas. Visi moduļi tiek
organizēti nedēļas nogalēs.

Vada/organizē

Valdība, Igaunijas Iekšlietu ministrija

Laikposms

Sākums: 2015. gads
Beigas: 2022. gads (visticamāk tiks pagarināts ar projekta vai
pastāvīga finansējuma palīdzību)
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Inclusion

Individuāla iniciatīva vai Daļa no trīs citām iniciatīvām, kuras daļēji finansē ESF — 1)
Impact
Assessment
No
daļa no citām iniciplatforma,
kas palīdz apmesties uz dzīvi Igaunijā, ar visu jaunieforeseen?
atīvām?

braucējiem nepieciešamo informāciju (www.workinestonia.com);
2) Uzņemšanas programma; 3) pasākumi, ar kuriem pielāgot
All eventspakalpojumus,
carried out by
the BHNtosthat
include specific
sabiedriskos
lai padarītu
pieejamākus
ārvalstvulnerable groups are being organised in partnership with
niekiem.

Galvenā mērķa grupa

ES pilsoņi, trešo valstu valstspiederīgie un starptautiskās
(Council ofsaņēmēji
Refugee Women in Bulgaria, Multi Kulti Collective,
aizsardzības

Kā cilvēki uzzina par šo
iniciatīvu?

Drukātie reklāmas materiāli parasti tiek izmantoti, kad mērķa
The BHN partners analyse the needs, interests and abilities of
grupas dalībnieki saņem uzturēšanās atļauju un tiek uzaicināti
the target
group and
with the BHN team develop
piedalīties
programmā
untogether
tās moduļos.

Which actors of host
communities are
included?

Papildus tam programmas ietvaros tiek veikta aktīva reklāmas
adapted to the current dynamic of the groups.
kampaņa tās tīmekļa vietnē un sociālo mediju kontos, sadarbojoties
programmas
partneriem
— universitātēm
un privātajiForarthe
organisation
of Mixed
educational bread-making
em uzņēmumiem, kuri aicina ārvalstniekus uz Igauniju.

stakeholders that work directly with the migrant community

UNHCR – the UN Refugee Agency in Bulgaria, Caritas-Sofia).

programmes that are adequate and issue-focused, as well as

events for children BHN cooperates with local public schools

Reklāmas
veikti angļu,
krievu
un igauņu
valodās.
as wellpasākumi
as privatetiek
education
centers
willing
to include
their
Informācija par pamattiesību aizsardzību
Valodas/satura mācību
metodes

Pieejamība

Degree of inclusion

Pamata
modulī
ir iekļauta
students
in the
events.atsevišķa nodaļa par naida runu un to,
kā to atpazīt, kā arī pieejamie juridiskie resursi.

Participants
are alsoelementi,
involvedkuros
in choosing
the content
of the
Ierasti
mācību stundu
īpaša uzmanība
pievērsta
events.
The
content
of
events
derives
from
the
interests
diskusiju platformas veidošanai, lai sekmētu grupas dalībniekuof
the groupsun
and
is chosen
in a democratic
and participative
komunikāciju
iesaisti
aktivitātēs
ārpus nodarbībām
(piem.,
way,
thus
corresponding
to
the
needs
of
the
participants.
ekskursijā pa pilsētu). Kursu beigās paredzēts valodas
eksāmens.
Bez maksas un nav obligāta.

voluntary

Atbilstības kritēriji: visi ārvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Igaunijā
mazāk par pieciem gadiem un atbilst vienam no tālāk norādītaji‘Bread Making for Inclusion’ derives from the concept of the
em kritērijiem:

Bread House to be an accessible and friendly space where

1) ārvalstnieki, kuriem Igaunijā piešķirta pagaidu uzturēšanās
people from all walks of life can gather and participate in
atļauja;

collective creative activities in a manner that underlines their

2) ES
pilsoņi,and
kuritakes
Igaunijā
uzturēšanās
tiesības;
equality
intoieguvuši
account pagaidu
their different
abilities.
3) to ES pilsoņu ģimenes locekļi, kuri Igaunijā ieguvuši pagaidu

The BHN tiesības;
team believes that xenophobia and discrimination
uzturēšanās
How can racism and
can
be
countered
through
directsaņēmēji.
communication cultural
xenophobia be countered4) starptautiskās aizsardzības
statusa
dialogue.
Both
the
mixed
bread-making
workshops, culinary
through
activity?
Budžets, this
finansējuma
Eiropas Sociālais fonds (85 %) un valsts budžets (15 %).
lessons and events for game playing aim at creating various
avots
and regular possibilities for natural and direct encounters. All
Starptautiskās aizsardzības modulim: Patvēruma, migrācijas un
events are being carried out with the help of translators who
integrācijas fonds (75 %) un valsts budžets (25 %).
assure the mutual understanding and give the possibility for
Avoti un atsauces (hihttps://www.settleinestonia.ee/
all participants to express themselves freely and in their own
persaite/-s)
language.
Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas politikas departaments

IGAUNIJA:
UZŅEMŠANAS
PROGRAMMA Tolerance...
Guidelines
on Incorporating
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UZŅEMŠANAS PROGRAMMA: KĀ NOVĒRTĒT IETEKMI?
Ietekmes vērtējums

Moreover all steps of the workshops based on the ‘Theatre
of Crumbs’ method aim at fostering direct cooperation,
Tā kā programmu finansē ESF un AMIF, ziņojumus un izvērtējumusthrough:
projekta uzraudzības ietvaros sagatavo Finanšu ministrija.

ES projektu vadības izvērtējuma kontekstā papildus tam var veikt
• democratic choices – the group takes a democratic
arī ārējo revīziju.

decision about the event topic;

Mērķa grupas iesaiste

Mērķa grupa tiek iesaistīta projekta aktivitāšu novērtēšanā.
• presentation
the personal
point
of view
– tie
each
Dalībnieki
tiek aicinātiof(brīvprātīgi)
novērtēt
moduļus,
kuros
participant shares his/her opinion and idea on the topic;
piedalījās.

Ietekmes novērtējuma
metodes

Novērtēšanā
tiesensitive
izmantotipersonal
vairāki rādītāji,
dalībnieku
• sharing
stories tostarp:
– bread (1)
with
its touch,
skaits konkrētajos
moduļos;
(2)
tas,
cik
lielā
mērā
dalībniekiem
aroma, and symbolism of home and family touches
konkrētais
modulis
šķitaand
noderīgs
people
deeply
helps integrācijai
them easilyu.c.open up to the

Kuri uzņemošās sabiedrības pārstāvji ir
iesaistīti?

Kopumā
moduļos uzņemošās sabiedrības pārstāvji nav iesaistīti.
others;
Tā kā programmas aktivitātes nodrošina ārpakalpojumu sniedzē• irteam
workpar
– the
work
in pairs;izvēloties
js, tas
atbildīgs
visuparticipants
pakalpojumu
sniegšanu,
aktīvi
uzņemošās
valsts
kopienu.
Taču uzņemošā
• neiesaistīt
group work
– the event
ends
with collective
storytelling
sabiedrība zināmā mērā tiek iesaistīta kursu satura novērtēšanā.
and sharing of bread.
Piemēram, lai mērķa grupai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas
procesu,
tiekthing
iesaistītas
vietējās pašvaldības.
tampositive
Another
that influences
stereotypesPapildus
is showing
uzņemošās
sabiedrības
iesaiste
var
notikt
integrācijas
individual examples. The Culinary Exchange is kursu
a form of
laikā, kad ir ieplānotas ekskursijas un aktivitātes ārpus nodarbību
How can racism and
workshop, which puts migrants in the role of leaders and
xenophobia be counteredtelpām.

through this activity?
Dalība

experts by giving them the function of facilitators. Here, they

Visacan
dalība
ir brīvprātīga.
present
their abilities and knowledge and thus show a
Kā ar šīs aktivitātes
Programma
sniedz ieskatu
par to,
kā events
cīnīties are
pretorganised
diskriminācgood individual
example.
The
in an
palīdzību var novērst
iju un
naida
runu.
Nodaļa
par
naida
runu
un
to,
kā
to
atpazīt,
informal way so that there is a lot of space for questions,
rasismu un ksenofobiju? ir iekļauta
arī pamata
modulī, kassharing.
papildināta ar juridiskajiem
discussions
and knowledge
resursiem, ko mērķa grupa var izmantot, saskaroties ar naida
runuAnother
vai diskrimināciju.
Taču kopumā
pieredzeisrāda,
ka vietējās
way of countering
xenophobia
by showing
the
tiesībaizsardzības
iestādes
efektīvi
nereaģē
uz
ziņojumiem,
kas
potential contribution of migrants to society. During the
saistīti
ar naida
runu to
vaiplaying
diskrimināciju,
jo, iespējams,
tām trūkst
events
devoted
the game
‘Build a Bread
House’
aizsardzības instrumentu. Tāpēc nevar noteikt, cik lietderīgas ir
participants from migrant and local communities are invited
iegūtās zināšanas. Kopumā programmas ietvaros šī tēma tiek
to share
observations,
opinions
ideas, lielāku
but also to
apskatīta,
bettheir
to varētu
arī paplašināt,
lai tāand
aizņemtu
discuss
solutions
of
social
issues
and
to
develop
moduļa daļu, vai to varētu mācīt kā atsevišķu moduli. common
Kā var izmērīt šīs prakses ietekmi?

plans for social initiatives.

Lai arī moduļu ietekme savā ziņā tiek mērīta, pagaidām trūkst
mērījumu
un vērtējumu,
laiBHN
noteiktu
to ilgtermiņa
efektivitāti.
The experience
of the
shows
that the events
with the
Programmas
īstenotājs
atkārtoti
nesazinās
ar
tām
personām,
participation of migrants and especially the mixed events
kuras ir apguvušas konkrētus moduļus, lai novērtētu moduļu
attract great media attention. This contributes to their
iespējamo ilgtermiņa ietekmi, taču tas noteikti ļautu efektīvāk
promotion
and visibility
and attracts
moreietvaros
local people
novērtēt
un uzlabot
programmu.
Programmas
varētuand
community
members.
Thus,
the
media
coverage
also
izmantot labās attiecības, kas izveidotas ar universitātēm unhelps
change
and improve
the izsekotu
image ofprogrammas
migrants indalībnieku
society and
darba
ņēmējiem,
lai efektīvāk
foster
more
social
acceptance.
tālākās gaitas un veiktu šādu novērtējumu, kā arī labāk novērtētu
programmas saturu.

62
56
Ilgtspējas iespējas

How can the impact of
this practice be
measured/made
measurable?

Bulgaria,IGAUNIJA:
Bread UZŅEMŠANAS
Making forPROGRAMMA
Inclusion
Galvenais ilgtspējas elements šobrīd ir ES projekta nodrošinātais
As big part of the participants are migrants who are
finansējums un aktīva valdības iesaiste programmas pārvaldībā.
temporarily
living
in Bulgaria,
participants
in gadam,
the groups
Lai arī
programmai
finansējums
ir piešķirts
līdz 2022.
to
often
change.
This
makes
any
long-term
observations
and
visticamāk pagarinās ar projekta vai pastāvīga valsts finansējuma
impactTāassessment
Nevertheless,
the organisers
palīdzību.
kā moduļusdifficult.
nodrošina
ārpakalpojumu
sniedzējs, of
the events
aresniegt
asking
feedback and
personal
tas varēs
turpināt
šosfor
pakalpojumus
neatkarīgi
noopinions
tā, kurš
piešķir
finansējumu.
Ilgtspēju
arī aktivitātes,
kas tiekhas
after
the meetings.
The nodrošina
feedback after
all workshops
īstenotas
ar programmu
— gan tiešsaistes
platforma,
been vienlaikus
very positive
and all participants
have expressed
their
kas palīdz
ar
pārcelšanos
uz
dzīvi
Igaunijā,
gan
arī
pieejamāki
pawillingness to participate in such events again.
kalpojumi uzlabo vispārējo jauniebraucēju uzņemšanas sistēmu.

It is possible
to introduce
questionnaires
thatkursu
would
measure
Būtiskākās
pārnesamības
iespējas
ir integrācijas
struktūra
the impact before
and spēja
after the
event, but
there is a kursu
risk that
un pakalpojuma
sniedzēja
pielāgoties.
Integrācijas
this would
influence
the whole
of the
meetings
struktūrā
ir iekļauti
bezmaksas,
viegliatmosphere
pieejami vienas
dienas
moduļi,
kas veidoti
mērķa grupām, un tos aktīvi
by making
themkonkrētām
more formal.
reklamē konkrēti sadarbības partneri, kuriem bieži izdodas pieElements of sustainabilitysaistīt mērķa grupas dalībniekus. Šo struktūru var izmantot partneri, veidojot savu integrācijas kursu sistēmu, potenciāli uzlabojot to
efektivitāti.
iespēja as
varētu
nodrošināšana
‘Bread
MakingPapildu
for Inclusion’
well būt
as allkursu
community
events
atsevišķās
darba
vietās,
kur
strādā
noteikts
skaits
darbinieku,
developed by the BHN can be carried out in every sociokuri atbilst šo kursu dalības kritērijiem. Šo kursu struktūru var
cultural environment or time period, no matter of religious
piemērot arī citām mērķa grupām, piemēram, studentiem, tā
background and food restrictions related to it. The methods
potenciāli palielinot to cilvēku skaitu, kas piedalās programmā
havelabumu
been gaining
un gūst
no tās. popularity and supporters for more than

Pārnesamības iespējas

10 years which proves their sustainability.

Elements of transferability

Another advantage of the practice is that it is logistically
simple to organise and does not require any special
conditions. The bread making events, culinary lessons and
game playing can be organised indoors as well as outdoors.
The materials (such as flour, salt, sugar, yeast, water and
optionally other basic ingredients for the culinary exchange)
as well as the setting (such as tables, bowls, sieves and
optionally aprons and chairs) needed for the workshops are
affordable and accessible and can be easily adapted to the
resources of the organisers and the participants. This makes
the practice sustainable and not limited to any particular
time and logistic conditions.

