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ES-SABIEDRĪBA-VALSTS

TĒMAS AKTUALITĀTE

Pagājuši trīspadsmit gadi,kopšLatvijair atguvusi valstiskoneatkarību. Laika gaitāno cilvēkuprātiem
gaist atmiņaspar dzīvipadomju iekārtā. Augjaunāpaaudze,kura šo neseno pagātni iepazīst tikaino vēstu¬

res grāmatāmun vecāko paaudžu atmiņām. Pēdējos gados Latvijāir notikuši daudziundažādinotikumiun

procesi,kas ir ganveicinājuši, gankavējuši sabiedrības integrāciju.

Kas ir sabiedrības integrācija?

Sabiedrības integrācija nozīmē indivīdu un grupu savstarpējo saprašanos un sadarbību kopīgā valstī.
Ļoti daudz ir atkarīgs no katra cilvēka, no viņa daudzajām identitātēm, no gribas veidot ap sevi vienotu,

saliedētu sabiedrību. Sākot ar sevi, ar drauguloku,ģimeni, skoluunbeidzot ar valsti. Tomēr pagājībā aizgā¬
jušie laiki nav izzuduši bez pēdām. Patiesībā neatkarības posms ir vēl pārāk īss, lai pilnībā atbrīvotos no

totalitārārežīmaunpiecdesmitnebrīves gadu sekām.Mēs vēljoprojāmneesam atbrīvojušies no neuzticēša¬
nās valsts varaiunbieži vienuztveramto atsvešināti. Arī cieņas trūkumspret likumuunsabiedriskokārtību

ir vienano totalitārisma sekām.Latvijāvēllēniattīstāspilsoniskā sabiedrība.NopadomjulaikiemLatvija ir
mantojusi vairāk nekāpusmiljonu ieceļotājuun viņupēcnācēju, daudzi no viņiem aizvadītajos gados nav

iekļāvušiesLatvijas kultūrasunlatviešuvalodas vidē,neizjūt saistību ar Latvijas valsti. Šādu saišu trūkst arī

daļaiLatvijaspilsoņu.

Sabiedrības attīstība var tikt ievērojamikavēta, jair atsvešinātība starp indivīduun valsti. Sabiedrības
integrācijaunpilsoniskā līdzdalība,kas veidos Latvijas sabiedrībasnākotni,paredz izmaiņas iedzīvotājuat¬

tieksmēpret valstiuncitampret citu.Demokrātiskapilsoniska sabiedrībabalstāsuzkopīgāmpamatvērtībām.
Vienano šīmpamatvērtībāmirneatkarīga, demokrātiskaLatvijas valsts,bet katras valsts pamatāirpilsoņi.

Tikai demokrātiska un stabila valsts var katramLatvijā dzīvojošam cilvēkam dot iespēju veidot laika
garam atbilstošu,Eiropas civilizācijas sasniegumosbalstītu dzīvesveidu, kas nodrošina labklājību, izglītību,
drošībuunlabvēlīgas attiecības starppamatnācijuunmazākumtautībām.

No valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā”

Laiattīstītudemokrātiju,nodrošinātulikumavaru, sekmētucilvēktiesībuinstitūcijulīdzsvarotudarbību
unmazākumtautībutiesībuaizsardzību,Latvijas valdībai ir jāveicinaintegrētas sabiedrības veidošanās. Sa¬

biedrības integrācija ir vērsta uz indivīduun dažādu grupu savstarpēju saprašanos un sadarbību Latvijas
valsts tiesiskajā sistēmā,balstotiesuz latviešuvalodukā valsts valodu,uz lojalitātipretLatvijas valsti. Inte-

grācijasmērķis ir veidot demokrātisku, saliedētupilsoniskusabiedrību,kasbalstāsuzkopīgāmpamatvērtībām.
Integrācija ir stāvokļauzlabošanās, tendence sabiedrisko procesu attīstībā no sliktākauz labāku, daudzām
nodalītām daļāmkļūstot savstarpēji saistītām, ja šāda savstarpējā saistība veicina attīstībuunmazina sav¬

starpējo saišuveidošanukavējošus vai traucējošus faktorus. Integrācija indivīda līmenī izpaužas pieaugošās
cilvēktiesībuunbrīvību faktiskās īstenošanas iespējās, kā arī pieaugošā indivīda līdzdalībā sabiedrībā un

atbildībāpar to.

Sabiedrības integrācijā Latvija, R.,1999. 4. lpp.; īpašu uzdevumu ministra

sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta mājaslapa: http://www.integracija.gov.lv
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Mēs lietojam dažādus jēdzienusuntenninus,ne vienmēr apzinoties topatiesonozīmi. Vairākijēdzieniun

terminiirbūtiski,runājotpar sabiedrību, integrāciju,politiskonāciju,nacionālismuuncitiemjautājumiem.Ir

svarīgi, lai,runājotpar sabiedrības jautājumiem, visi saprastujēdzienus vienlīdz skaidri, lainerastospārpratu¬

miunneskaidrības.

Intensīvāsmigrācijas, globalizācijasunadministratīvorobežumaiņas rezultātāmūsdienās lielākajādaļā

pasaules valstu, arīLatvijā,dzīvo daudz dažādu etnisko grupupiederīgo. Viņiemneretiir grūtības ganuzturēt

savuetniskokultūru,ganarī identificēties ar nacionālo valsti. Viensnorisinājumiemšajā ziņāirmultikulturā-

lisms.Multikulturālismsnav vienkārši iecietībapret kulturālo dažādību.Multikulturālismsreizēir ganvalsts,

ganindivīduattieksme. Tā galvenaismērķis ir izveidot apstākļus,kur līdzās var pastāvēt dažādaskultūras.

Ir vairākimultikulturālismapaveidi:

•liberālaismultikulturālisms irnoteiktukopīguuniversāluvērtībukopums,kuruatzīstunparkurāmvar

vienoties visineatkarīgino viņusociālāsunkulturālāspiederības;

•radikālais multikulturālismsprincipānoliedz jebkāducentrālo vērtībupastāvēšanas iespējuunuzska¬

ta,ka valstij ir jābūt tikai administratīvai struktūrai,kas ir starpniece starp etniskajām grupām.

Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā. -R., 1999. - 43. lpp.

Valstsprogramma“Sabiedrības integrācijaLatvijā” ir orientētauz liberālāmultikulturālismaieviešanu.

Indivīdam,joprojām saglabājot savuetniskopiederību, jāidentificē sevi arī ar Latvijas valsti. Juridiskā ziņā

identifikācija arLatvijas valstiirpilsonības jautājums.

MĒRĶIS

Sekmet tolerantu attiecību veidošanos Latvijas sabiedrība.

UZDEVUMI

Apgūstot tēmu,

1) pilnveidot zināšanas par sabiedrībānotiekošo;

2) veidot izpratnipar sabiedrībaspolitisko integrāciju;

3) attīstīt izpratniparmultikulturālismu;

4) pilnveidotprasmilietot ar sabiedrības integrācijusaistītus jēdzienus;

5) attīstīt diskusijuprasmi;

6) veidot skolēnospozitīvu, aktīvu,demokrātisku, tolerantuattieksmipret sabiedrību.

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

•Kartītes ar jēdzieniemunto skaidrojumiemkatrai grupai.

•Jēdziena“nacionālisms” atšķirīgi skaidrojumi.

•Valsts programmas “Sabiedrības integrācijaLatvijā” saturarādītājs.

•Lielas papīra lapas katrai grupai.

•Flomāsterikatrai grupai.

•Materiāli klases sadalīšanai grupās.

METODISKAIS PAŅĒMIENS

Grupu darbs (ne vairakkāpieci cilvēki grupa).
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Inodarbība

Pirms nodarbības klase tiek sadalīta grupas papieciem skolēniemkatra.

Ievaddaļa12-3 min.l

Laipaskaidrotu jēdzienus “valstiskapiederība”un “etniskāpiederība”un vērstu uzmanību uz to, ka

šo jēdzienuneizpratne var radīt pārpratumus,piedāvājamnelielu reālas situācijas aprakstu.

Nikolajs, puisis no Rīgas, bija aizbraucis uz ASV. Kada tikšanas reizē ar amerikāņiem viņam kāds

uzdeva jautājumu:-Kas tu esi?

Viņš atbildēja: -Es esmu krievs.

- Tātad tu esi no Krievijas?

— Nē, es esmu no Latvijas.

— Tātad tev jābūt latvietim.

— Nē, es esmu krievs, kas dzīvo Latvijā.

- Es no mātes un tēva puses esmu itālis. Viņi abi ir dzimusi Romā un atbraukuši uz šejieni, kad

man bija tikai divi gadi. Kopš tā laika es dzīvoju Amerikā un esmu amerikānis. Tu dzīvo

Latvijā, tātad tev jābūt latvietim.

Viņinevarēja saprast viens otru.

1.uzdevums grupām 15 min.l

Katrai grupai tiek izdalītas kartītes ar jēdzieniemun to skaidrojumiem(1. pielikums). Grupāmjāatrod

katramjēdzienamatbilstošais skaidrojums.

Apkopojums 15 min.l

Kadgrupas beigušas darbu, tiek salīdzināti rezultātiunskolotājs tos komentē.

2,uzdevums grupām115 min.l

Grupāmtiekuzdoti diferencētiuzdevumi:

1) dažām grupām: noskaidrot,kadnacionālisms irpozitīvaparādība;

2) citamgrupām:balstotiesuz vēsturiskiempiemēriem,noskaidrot,kadnacionālisms ir negatīva

paradība.

Diskusija112min.l

(Skolēni, iespējams,kāpozitīvupiemēruvēsturēminēs nācijuveidošanos 19. gadsimtā, tautas atmodu

20. gadsimta beigās, kā negatīvus piemērus-holokaustu, deportācijas, nacistupolitiku, etniskās tīrīšanas

u. tml.).

Secinājums

Nacionālismsir pozitīvaparādība tikai tad, jarunair par nācijas veidošanu,nācijas apvienošanos vienā

valstī (piemēram, Vācijas vaiItālijas apvienošanās 19. gadsimtaotrajāpusē),betkļūstparnegatīvu, janācija

sāk sevi vērtēt augstāk par citāmun izvirzamērķļ tāmuzkundzēties (piemēram, vācu nācija 20. gadsimta

30. gados).
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II nodarbība (I nodarbības turpinājums)

Laipārvarētunacionālismanegatīvās tendences unsekas, vienano iespējāmir sabiedrības integrācija.

Darbs notiek četrās grupās.

1.uzdevums

Katram skolēnam tiek izdalīts materiāls: valsts programmas “Sabiedrības integrācijā Latvija” satura

rādītājs (2.pielikums).

Iepazīties ar satura rādītājuunnoskaidrot, kādi, spriežot pēc satura, ir šīs programmas uzdevumi.

Skolotājs kopā ar skolēniemizdara secinājumu: sabiedrības integrācija ir vērstauz indivīduundažādu

grupusavstarpēju saprašanosunsadarbībuLatvijas valstī. Sabiedrības integrācijai ir divi galvenie virzieni:

1) vienotas,uzkopīguvērtību sistēmubalstītaspilsoniskas sabiedrības izveide;

2) atsvešinātības pārvarēšana starp iedzīvotājiemunvalsts institūcijām.

2.uzdevums

Katra grupa saņem lielulapuun flomāsteru.

1. grupa: uzrakstīt piecus apstākļus, kas traucē sabiedrības integrācijai.

2. grupa:uzrakstīt piecus apstākļus, kas veicina sabiedrības integrāciju.

3. grupa:uzrakstīt,kādiir integrācijaspozitīvie iznākumi.

4. grupa: uzrakstīt,kādi ir integrācijas negatīvie iznākumi.

Grupas savstarpēji samaina lapas. Katragrupa,kas saņemjaunu lapu, arplusiņuapzīmē to,kampiekrīt,
ar mīnusiņu - kam nepiekrīt. Klāt raksta tikai jauno. Kad lapa nonāk pie grupas atpakaļ, tās pārstāvis
iepazīstinapārējos ar rezultātiem.

Noslēguma skolēnuuzrakstītaanalizēšanaunkopsavilkums (skolotājs):koLatvijas sabiedrība iegūstun

ko zaudē,notiekot sabiedrības integrācijai.

Kāieguvumivarētu tiktminēti:

•veidojas sabiedrība,kurāvisicilvēki var justiesbriviunlīdzdalība valsts dzīvē tiek vērtēta augstākpar
etniskopiederību;

•veidojas saliedētspilsoņukopums arkopīguvērtībusistēmu.

Bažaspar iespējamiemzaudējumiem,pēc skolēnudomām, varētubūt:

•asimilācijas draudi;

•bailes,ka var zust nacionālā identitāte,nacionālākultūra.

Secinājums

Sabiedrības integrācija ir iespējama, ja nozīmīgas kļūst vērtības, kuras ir tuvas un saprotamas visiem
iedzīvotājiem. Piekopīgām, sabiedrību vienojošāmvērtībāmpieder demokrātiskauntiesiskavalsts,pilsoņu
kopumavienotība, cilvēkudrošībaunlabklājība, valsts valodasprasme,pārliecībapar savas etniskās identi¬
tātes saglabāšanas iespējām.

Sabiedrības integrācija neapdraud etnisko identitāti, to drīzāk var apdraudēt politiķuun amatpersonu

nekompetence, korupcija, sociālās un demogrāfiskās problēmas, cilvēkuneticībaunnovēršanās no valsts.
Tā tiek radīta alternatīva sabiedrības integrācijai- dezintegrēta sabiedrība. Šādas sabiedrības tendence ir
pārvērsties par noslēgtu grupu sabiedrību. Tāda sabiedrība ir mazāk pilsoniska, tā ir vāji aizsargāta pret

naida kurināšanu. Dezintegrētai sabiedrībai ir mazāk iespēju vērsties pret autoritārismu un totalitārisma
draudiem. Draudiunnedrošība ir tās atpazīstamības pazīme.

Kopumā sabiedrības integrācija ir garš un sarežģīts process. Tas ir gan individuāls, gan valstisks
process.
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1. pielikums

Kartītes

Asimilācijā Process, kas padara dažadas kultūras, etniskas vai rasu grupas vienādas,
absorbē vienā sistēmā.

Integrācijā Process,kas veicina dažadugrupuapvienošanuvienā, visuska vienlīdzīgus
ietverot vienā grupāvai sabiedrībā, saglabājot identitāti.

Nacionālisms Politisks uzskats, kanācija jeb etnoss ir galvenā cilvēkupiederības forma

un ir visu interešu centrā.

Šovinisms Citu tautu un nāciju interešu ignorēšana un apspiešana savas nācijās vai

valsts interešu vārdā.

Etniska identitāte Piederības apziņavēsturiskaiunkulturālai grupai.

Nacionālā identitāte Piederības apziņavalstij.

Multikulturālisms Dažadukultūras grupulīdzvērtīgapārstāvniecībā valstī.

Valsts Politiski organizēta cilvēkukopa ar vienotupārvaldinoteikta teritorija.

Pilsonība Likumānoteikta cilvēkapiederība valstij, kas dodnoteiktas tiesības unuz¬

lieknoteiktuspienākumus.

Tolerance Citu cilvēku viedokļu, uzvedības veidapieļaušana, pat ja tie ir atšķirīgi no

pašauzskatiemunuzvedības.

Segregācijā Sabiedrības grupunošķiršana.

Stereotips Noturīgs,pārspīlētsunneobjektīvspriekšstatspar kāducilvēku tipu, grupu,

sabiedrībuvaiparādību.
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2. pielikums

Valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” īsais variants

Apstiprināts LatvijasRepublikasMinistrukabineta sēdē 2000. gada 18. jūlijā

SATURS

Pilsoniskā līdzdalība un politiskā integrācija

Pilsoniskā līdzdalība

Nevalstiskās organizācijas (NVO)

Repatriācija, migrācija un sadarbība ar tautiešiem ārzemēs

Sabiedrības sociālā un reģionālā integrācija

Sociālā integrācija

Reģionālā integrācija

Izglītība, valoda, kultūra

Izglītība

Valoda

Kultura

Informācija

Masuinformācijas līdzekļi

Zinātniskais atbalsts . . .
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