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Atzinums par “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns
2021.2023.gadam” (VSS-483)
“Latvijas Cilvēktiesību centrs” ir iepazinies ar Kultūras ministrijas izstrādāto
“Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.2023.gadam”
(VSS-483) (turpmāk - Plāns) un izsaka būtiskus iebildumus Plāna pašreizējam
formulējumam par integrācijas jautājumiem:
•

•

Plāna sadaļā par integrāciju trūkst visaptverošas vīzijas par jēdzienu “integrācija”.
Integrācija sevī ietver “sinerģiju starp juridiskām, ekonomiskām, sociālām un
kulturālām dimensijām”1, atsaucoties uz ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR)
definīciju. Plānā ir redzamas aktivitātes, kurās kā mērķa grupa iekļauti arī
patvēruma meklētāji un starptautiskās aizsardzības saņēmēji, un to atzinīgi
vērtējam. Vienlaikus nav skaidrs, kā šīs aktivitātes iederas plašākā kontekstā kas ir integrācijas mērķis un kā aktivitātes to sasniegs. Integrācijas process ir
komplekss un neaprobežojas tikai ar latviešu valodas un integrācijas kursiem,
kas ir Kultūras ministrijas kompetence. Turklāt integrācijas process paredz
iesaistīt dažādus aktorus, t.sk., valsts institūcijas un uzņemošo sabiedrību. Līdz
ar to Plānā būtu jāatspoguļojas vēlamajai sadarbībai ar visiem aktoriem, lai
nodrošinātu sinerģijas un mērķtiecīgu integrāciju, piemēram, latviešu valodas
kursu nodrošināšana atrauti no pamatvajadzību nodrošināšanas nespēs integrēt
personas ar starptautisko aizsardzību.
“Vienas pieturas aģentūras” neiekļaušana plānā atstās būtisku ietekmi uz pārējo
aktivitāšu efektivitāti, ja netiks nodrošināta cita iespēja koordinēt
problēmjautājumus, piemēram, sadarbības nodrošināšanu starp visiem
integrācijas procesa aktoriem. Vienas atbildīgās institūcijas trūkums izceļ
nepieciešamību pēc sadarbības apsvēruma pieminēšanas Plānā, kas paredzēta
arī “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība,
pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”2. Līdz ar to aicinām tomēr iekļaut plānā
“Vienas pieturas aģentūras” izveidi.
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
“Conclusion on Local Integration No. 104 (LVI) - 2005” Pieejams šeit: https://www.refworld.org/docid/
4357a91b2.html
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“Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai
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