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Ņūrijā starptautiskā konferencē
pārrunā bezdarba problēmas.
Delegātu vidū arī latvieši
Sandra Bondarevska
Bezdarba problēma ir svarīga ne
tikai Īrijā un Latvijā, to risina
ikvienā Eiropas Savienības
valstī. Nav nekāds noslēpums,
ka pastāv noteiktas sabiedrības
grupas, kas bezdarba riskam
ir pakļautas vairāk kā citas un
katra valsts cenšas noteikt, kam
palīdzība vajadzīga visvairāk. Lai
kopīgi risinātu šos sasāpējušos
jautājumus,
Nīderlandes
Njūveihenas
(Nieuwegein)
pašvaldība, piepulcinot partnerus
no vēl desmit Eiropas Savienības
valstīm ir nākusi klajā ar
iniciatīvu – apzināt problēmas un
dalīties pieredzē par to, kā katrā
no projekta patrnervalstīm šīs
problēmas risina. Iespējams, ka
divritenis nebūt nav jāizgudro no
jauna, bet labās prakses piemērus
viena valsts var „aizņemties”
no otras. Turklāt laikā, kad
Eiropas
Savienībā
robežas
darba migrācijai praktiski vairs
nepastāv, daudzi risinājumi
pavisam tieši attiecas arī uz
mums – darba ņēmējiem citā
valstī jeb vienkāršiem vārdiem
runājot – latviešiem Īrijā. Te
nu gan, ievērojot formalitāti,
jāpiebilst, ka projekta oficiālais
partneris mūsu pusē ir Ziemeļīrija
nevis Īrijas Republika, tāpēc,
izsakoties
projekta
valodā,
konferences mērķgrupā vairāk
ietilpst Ziemeļīrijas latvieši.

Kas ir „Labour Plus”?
Ja uz šo jautājumu jāatbild
pavisam vienkārši, tad tas
ir projekta nosaukums. Ja
izvērstāk, tad tas ir projekts trīs
gadu garumā, kura laikā katra
partnervalsts sagatavo savus
priekšlikumus un risinājumus
attiecīgās valsts riska grupu
bezdarba samazināšanai. Ja,
piemēram, Bulgārijā sāpju bērns
ir čigānu kopiena, bet Vācijā patvēruma meklētāji no trešajām
pasaules valstīm, tad Ziemeļīrija
par visproblemātiskākajiem ir
atzinusi travelerus un imigrantus.
Konferencē, kas Ņūrijā (Newry)
notika no 7.līdz 9.maijam, Ņūrijas
un Mornes (Newry&Mourne)
rajona municipalitātes speciālisti
projekta partnerus iepazīstināja ar
organizācijām un to darbību, kas
vērstas uz imigrantu integrāciju
un iekļaušanas politiku, kā arī
atbalstu traveleru kopienai.
Konferencē piedalās Latvijas
Universitātes speciālisti
„Labour
Plus”
oficiālais
partneris no Latvijas ir Latvijas
Valsts Universitātes Eiropas un
sabiedrības attīstības studiju
akadēmiskais
centrs,
kuru
pārstāvēja projekta vadītāja Zane
Zeibote un projekta koordinators
Romāns Putāns. Sarunā par
situāciju
Latvijā,
projekta
koordinators atzīst, ka bezdarba

Konferences dalībnieki Ņūrijā no kreisās Evija Struma, Baiba Raudiniece, Sandra
Bondarevska, Zane Zeibote un Romāns Putāns.
jautājumu
risināšana
mūsu
dzimtenē atšķiras no citu valstu
pieredzes, jo šos jautājumus
Latvijā risina centralizēti, proti,
lielā mērā tā ir Labklājības
ministrijas rūpe, turpretim citās
valstīs bezdarba jautājumus
pēta un risina vietējo pašvaldību
līmenī. Tajā pašā laikā Latvijā
ir visai spēcīgas sabiedriskās
organizācijas,
piemēram,
Latvijas
Romu
apvienība
“NĒVO DROM”, kas ar astoņām
reģionalajām apvienībām veiksmīgi kārto gan Latvijas romu
integrācijas, gan nodarbinātības

jautājumus. Projekta vadītāja
Zane Zeibote savukārt uzsver,
ka, perespektīvā raugoties, jau
pavisam tuvā nakotnē Latvijai
nāksies saskarties ar problēmam,
kas saistītas ar arvien lielāku
patvēruma meklētāju pieplūdumu
no trešajām pasaules valstīm
un tad šo problēmu risināšanai
attiecīgajām instancēm ir jābūt
gatavām arī Latvijā.
„Mēs esam uzaicināti sekot
līdzi tendencēm un mācīties no
citām valstīm. Ja šobrīd Latvijas
Universitātei ir iespēja apgūt citu
Eiropas valstu pieredzi bezdarba
problēmu risināšanai, tad šo
pieredzi izzināt un uzkrāt ir ļoti
vērtīgi,” pārliecināta projekta
vadītāja.
Vizītes laikā Ņūrijā (Newry)
konferencei seko līdzi arī Latvijas Goda konsulāta
darbinieces
Laikraksts
„Īrijas
Vēstis”,
piedaloties projekta „Labor
Plus” rīkotajos pasākumos,
novēroja, ka Ņūrijas un Mornes
(Newry&Mourne) municipalitāte
uz visiem atklātajiem pasākumiem
– konferenci, semināriem un
darba vizītēm pilsētas atbalsta
organizācijās
bija aicinājusi
piedalīties arī pārstāvjus no
Latvijas Goda konsulāta Ņūrijā.

Šim ielūgumam bija atsaukušās
Goda konsula Džerarda O’Hēres
palīdzes Evija Struma un Baiba
Raudeniece. Meitenes pastāstīja
par savu ikdienas darbu konsulātā
un dalījās novērojumos, kas
gūti, saskaroties ar tautiešus
interesējošiem
jautājumiem
Ziemeļīrijā. Un latviešu šajā
pierobežas reģionā ir daudz.
Par to pārliecinājās ne tikai
Latvijas delegācijas pārstāvji
un mūsu laikraksts, bet arī
sabraukušie projekta partneri no
citām Eiropas valstīm. Kultūras
programmas ietvaros 8.maija
vakarā viesi atpūtas kompleksā
„Mery Catherine’s Cottages”
varēja vērot lieliskus īru un skotu
deju priekšnesumus, neformāli
pārrunāt situāciju dažādās valstīs
un pat iepazīties ar trim latviešu
puišiem, kas šajā kompleksā
strādā jau vairākus gadus. Uz
Ziemeļīriju pie viena no viņiem
jau pārcēlusies visa ģimene no
Alūksnes rajona, otrs - burtiski
tikko nodibinājis šeit ģimeni, bet
trešajam, kuram pagaidām Īrijas
„stāžs” ir visīsākais, kā saka, viss
vēl priekšā. Agnis, Uģis un Endijs
par savu darba un dzīves pieredzi
Ziemeļīrijā privātās sarunās
vakara gaitā dalījās gan ar citu
valstu delegātiem, gan Latvijas
Universitātes pārstāvjiem.

