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NACIONĀLO AĢENTŪRU “ERASMUS+: JAUNATNE DARBĪBĀ” TĪKLS 

JAUNATNE PAR CILVĒKTIESĪBĀM
Cilvēktiesību izglītības integrēšana jaunatnes jomā

 

POLITIKAS IETEIKUMI

Ievads un pamatinformācija
Ievērojot stratēģiski koordinētās populistiskās debates, kas padara cilvēktiesības un izglītību cilvēktiesību 

jomā par politiski strīdīgu tematu, cilvēktiesību un demokrātisko vērtību aizsardzība ieņem aizvien nozīmīgāku 
vietu Eiropas politikas darba kārtībā1, turklāt svarīgi uzsvērt arī jauniešu un bērnu tiesību nozīmi. Ņemot vērā šo 
pamatinformāciju, programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras uzsāka projektu “Jaunatne 
par cilvēktiesībām, lai veicinātu sociālo iekļaušanu, izmantojot visu cilvēktiesību izglītības potenciālu saistībā 
ar darbu ar jaunatni un jauniešu neformālo izglītību2. Precīzāk runājot, projekta mērķis bija cilvēktiesību un 
cilvēktiesību izglītības veicināšana un integrēšana jaunatnes jomā, vienlaikus izmantojot jau esošos resursus3 
un izglītības koncepcijas, kā arī cilvēktiesību izglītības tīkla/-u dalībnieku sniegtās priekšrocības visā Eiropā. 
Projektu bija paredzēts realizēt no 2016. gada decembra līdz 2019. gada decembrim.

Projekta ietvaros tika izstrādāti jēgpilni un efektīvi izglītības modeļi, kas sociālā ziņā var radīt izmaiņas, kuras 
rodas jaunatnes jomā, tādējādi visos līmeņos veicinot cilvēktiesību izglītības stratēģiju izstrādi un īstenošanu 
jaunatnes nozarē. Projektā cilvēktiesību izglītības aspekti tika iekļauti jaunatnes darbinieku izglītības un mācību 
koncepcijās, tostarp, izmantojot pētījumu “Izglītība cilvēktiesību jomā un darbs ar jaunatni”. Projekts arī uzlaboja 
“Erasmus+” nacionālo aģentūru pašreizējo darbu, kas saistīts ar cilvēktiesību veicināšanu, izmantojot darbu ar 
jaunatni. 

Raugoties no to mācību vadītāju un jaunatnes darbinieku perspektīvas, kuri piedalījās projektā “Jaunatne par 
cilvēktiesībām”, tika noteiktas dažādas mācību vajadzības, kas ir aktuālas dažādos darba posmos, strādājot 
ar izglītību cilvēktiesību jomā. Tādējādi mācību koncepcijai bija nepieciešama visaptveroša pieeja un jauni 
formāti, kas pārsniedz izglītības aspektu, ņemot vērā, ka šis sarežģītais un daudzšķautņainais jautājums skar 
intelektuālos, sabiedrības, juridiskos, politiskos, programmu un digitālos aspektus.

Kopumā projektā “Jaunatne par cilvēktiesībām”, kuru finansēja saskaņā ar projekta “Erasmus+” 3. pamatdarbību, 
tika izstrādāta, izplatīta un atbalstīta neformālās izglītības metodikas integrēšana, izmantojot darbu ar jaunatni, 
kā arī veicināta izpratne, iecietība un cieņa indivīdu starpā.

1  Cita starpā 2012. gadā Eiropas Savienība izstrādāja Stratēģisko satvaru par cilvēktiesībām un demokrātiju, 
lai ES politika kļūtu saskaņotāka; 2015. gadā izglītības ministri Parīzē pieņēma Deklarāciju par pilsoniskuma un kopējo 
vērtību – brīvības, iecietības un nediskriminācijas – veicināšanu ar izglītības palīdzību. 2017. gada jūnijā Eiropas Pa-
domes konferencē “Līdzāspastāvēšanas apguve” par demokrātiskā pilsoniskuma un cilvēktiesību izglītības nākotni 
Eiropā tika piedāvāti ieteikumi turpmākai rīcībai.

2  Projekta partneri ir nacionālās aģentūras Igaunijā (galvenais partneris), Vācijā, Francijā, Austrijā, Beļģijā/
Flāmu kopienā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā.

3  Eiropas Padomes Hartu par izglītību demokrātiskā pilsoniskuma un cilvēktiesību jomā šajā ziņā var 
uzskatīt par galveno resursu, tostarp šajā dokumentā lietoto terminu skaidrošanai: https://www.coe.
int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education

https://noored.ee/wp-content/uploads/2018/12/HUMAN-RIGHTS-EDUCATION-YOUTH-WORK_PAPER.pdf
https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education
https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education
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Tā rezultātā projekta beigās tika izstrādāti vairāki ieteikumi, kurus dziļāk aplūkoja noslēguma konferencē 
2019. gada 29.–30. oktobrī Tallinā, Igaunijā. Pēc diskusijām konferences gaitā šos ieteikumus pārskatīja un 
papildināja ar priekšlikumiem, kas attiecas uz konkrētiem pasākumiem un darbībām, ko veiktu dažādi projekta 
dalībnieki un jaunatnes jomā ieinteresētās personas.

Ieteikumi, kas attiecas uz cilvēktiesību izglītību jaunatnes jomā, ir iedalīti piecās nodaļās.

1. Dažādi apstākļi darbam ar jaunatni un to saikne ar cilvēktiesībām.

2. Izglītība un mācības kompetenču pilnveidē.

3. Starpnozaru sadarbība cilvēktiesību jautājumu integrēšanai.

4. Labāki politikas nosacījumi cilvēktiesību jautājumu integrēšanai.

5. “Erasmus+” nacionālo aģentūru un Eiropas jaunatnes programmu 
loma cilvēktiesību jautājumu integrēšanā.

Katrā no nodaļām sniegti vispārēji ieteikumi dažādām ieinteresētajām personām un dalībniekiem, kas 
ir iesaistīti darbā ar jaunatni, jaunatnes lietu politikā un dažādās jauniešiem paredzētās izglītības jomās, un 
ierosināti konkrēti pasākumi un darbības, kas jāveic, lai īstenotu ieteikumus un sekotu līdzi projektam “Jaunatne 
par cilvēktiesībām”.

Jāuzsver, ka ieteikumu īstenošana ir plānota visai vērienīgi, un tas nav izdarāms ne vienkārši, ne arī 
uzreiz. Daži no pasākumiem var būt piemēroti īstermiņa rīcībai, savukārt citu realizācijai nepieciešams 
vairāk laika. Turklāt pieejamie resursi gan finansiālā, gan administratīvā ziņā, tostarp darbaspēks 
visu dokumentā noteikto uzdevumu īstenošanai, var būt atšķirīgi un radīt sarežģījumus. Turklāt 
paliek arī jautājums par turpmākās projekta “Jaunatne par cilvēktiesībām” iniciatīvas dzinējspēku. 
 

T o m ē r ,  n e r a u g o t i e s  u z  v i s u  i e p r i e k š m i n ē t o,  s va r ī g ā k a i s  i r  ķ e r t i e s 
p i e  d a r b a  u n  i z m a n t o t  l ī d z  š i m  pa n ā k t o,  k a t r a i  i e s a i s t ī t aj a i  u n 
u z a i c i n ā t aj a i  p u s e i  s t r ā d āj o t  s a vā  t e m pā .
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1. Dažādi apstākļi darbam ar jaunatni  
 un to saikne ar cilvēktiesībām 

Kā jau minēts Eiropas Savienības Padome secinājumos par kvalitatīva darba ar jaunatni ieguldījumu jauniešu 
attīstībā, labklājībā un sociālajā iekļautībā, “darbs ar jaunatni” ir plašs termins, kas attiecas uz visdažādākajām 
sociāla, kultūras, izglītības un politiska rakstura darbībām, ko veic jaunieši, kas tiek veiktas ar jauniešiem vai 
kas ir paredzētas jauniešiem. Tas pieder pie “ārpusskolas” izglītības, kā arī konkrētiem brīvā laika pasākumiem, 
tiek organizēts dažādi un īstenots dažādās formās un apstākļos, kā arī pieņem vietējā, reģionālā, nacionālā un 
Eiropas mēroga aprises. Atbilstoši šai definīcijai cilvēktiesības ir svarīgi atspoguļot dažādos darba ar jaunatni 
kontekstos principā, nevis tikai konkrēti saistībā ar sociālo iekļaušanu vai mobilitātes programmām. Darbu ar 
jaunatni izmanto dažādās disciplīnās un jomās, kā atsevišķo darbu ar jaunatni, sociālo darbu ar jaunatni, atvērto 
darbu ar jaunatni, darbu ielās, jauniešu klubus vai centrus u. c. Tā pamatā ir demokrātiskās un sociālās vērtības, 
kā arī starpkultūru izpratne, tāpēc tam ir būtiska nozīme cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, kas attiecas uz 
visiem dzīves aspektiem. Tieši tāpēc darbu ar jaunatni var definēt kā profesiju cilvēktiesību jomā.

Tāpēc:: 
• jau pašā jaunatnes jomā jāizstrādā izglītības stratēģijas, kas būtu vairāk vērstas uz “emancipāciju”, un 

pozitīvi vēstījumi, kas parādītu, ka darbs ar jaunatni dod jauniešiem iespēju attīstīt prasmes nākotnes 
pasaulei, kurā vēlamies dzīvot, un ka darbā ar jaunatni izmantotais līdzdalības princips var kalpot arī par 
paraugu un labas prakses piemēru citām politikas jomām;

• darbā ar jaunatni jāpievēršas visiem jauniešiem, īpaši koncentrējoties uz tādām specifiskām jauniešu 
mērķgrupām kā jaunieši ar dažāda līmeņa spējām, jaunieši “bez dokumentiem”, jaunieši bezpajumtnieki, 
LGBTIQ+ jaunieši, romu jaunieši, jaunieši migranti, patvēruma meklētāji un bēgļi, un skarot tādus konkrētus 
un aktuālus tematus kā cīņa pret naidu kurinošiem izteikumiem, diskrimināciju, stigmatizāciju, naidīgumu 
vai vardarbību, kas vērsta pret kādu konkrētu grupu, kā arī pievēršoties tādiem būtiskiem jautājumiem kā 
vides ilgtspējība, dzimumu līdztiesība u. c.;

• visām darba ar jaunatni disciplīnām, sfērām un apstākļiem gan organizatorisko struktūru iekšpusē, 
gan ārpusē jārada izpratne par saikni starp darbu ar jaunatni un cilvēktiesībām un jārisina cilvēktiesību 
jautājumi; tāpat jaunatnes organizācijām cilvēktiesības savā praksē jāiekļauj kā līdzeklis, kuru izmanto, lai 
ikdienas darbā pārvarētu tādas problēmas kā aizspriedumi un/vai diskriminācija, tādējādi aizstāvot ne tikai 
atstumto un minoritāšu grupu cilvēktiesības;

• profesionāļiem un brīvprātīgajiem, kas veic darbu ar jaunatni, jānodrošina labvēlīgi budžeta noteikumi, 
izglītības un mācības, kā arī augstas kvalitātes materiāli un resursi, lai panāktu atbilstību kvalitātes 
standartiem un integrētu cilvēktiesības to sarežģītajā ikdienas darbā;

• neformālās izglītības darbinieki un visu veidu darba ar jaunatni nodrošinātāji tiek aicināti izstrādāt atbilstošus 
mācību resursus, piemēram, koncepcijas, materiālus, datubāzes, rokasgrāmatas un mācību programmas 
dažādiem apstākļiem un pielāgot esošos mācību resursus nacionālajai, reģionālajai un vietējai situācijai, 
kā arī jauniešu dzīves pieredzei;

• iestādes, kas strādā ar jauniešiem, tostarp skolas un darba ar jaunatni nodrošinātāji, tiek mudināti 
veicināt apmaiņu un sadarbību starp visu veidu darbu ar jaunatni neatkarīgi no disciplīnas 
un sfēras, tostarp darbu ar jaunatni, kam ir konkrētas mērķgrupas, un saistītām jomām, 
kurās tiek iesaistīti jaunieši, piemēram, sporta, vides vai cilvēktiesību organizācijām 
u. c.
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PASĀKUMI UN DARBĪBAS
• Pievēršoties visiem jauniešiem un jo īpaši koncentrējoties uz specifiskām mērķgrupām un konkrētiem un 

aktuāliem tematiem, darba ar jaunatni nodrošinātājiem jāizmanto pieeja, kas:

• pastiprina cilvēktiesību praksi, izmantojot neformālās izglītības metodes, informatīvās un preventīvās 
pieejas, kā arī starpnozaru sadarbību;

• ļauj ātri reaģēt uz tematiem, interesēm un vajadzībām, kas tobrīd ir aktuālas jauniešiem, un to attieksmi 
pret cilvēktiesībām neatkarīgi no apstākļiem vai disciplīnas; rada iespējas jaunatnes un sociālajiem 
darbiniekiem cilvēktiesību jomā šīs tiesības izmantot;

• palielina zināšanas un izpratni par nezināmo attiecībā uz citām kultūrām, tradīcijām u. c.

• Sastopoties ar cilvēktiesībām un izglītību cilvēktiesību jomā visās darba ar jaunatni jomās un apstākļos, 
darba ar jaunatni nodrošinātājiem jāizmanto pieeja, kas:

• nodrošina cilvēktiesību jautājumu pieejamību vieglā un vienkāršā veidā un padara dokumentus par 
izglītību cilvēktiesību jomā pieejamus ikvienam, kā arī apmāca jaunatnes darbiniekus to lietošanā;

• integrē cilvēktiesību jautājumus programmu pieteikuma veidlapās.

• Izstrādājot tādu vienotu ētikas kodeksu darbam ar jaunatni, kura pamatā ir cilvēktiesības, darba ar jaunatni 
nodrošinātājiem jāizmanto pieeja, kas:

• definē gan galvenos, gan saistītos kvalitātes standartus, kas attiecas uz cilvēktiesībām darbā ar jaunatni 
un izglītību cilvēktiesību jomā;

• organizē apaļā galda sanāksmes un publiskas diskusijas par ētikas kodeksu vietējā, reģionālā, nacionālā 
un starptautiskā līmenī.
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2. Izglītība un mācības  
 kompetenču pilnveidē 

Pēdējos gados jaunatnes darbinieku izglītība un mācības, kā arī kompetenču pilnveide un kvalitātes 
nodrošināšana darbā ar jaunatni ir ieguvusi aizvien lielāku nozīmi, jo īpaši ņemot vērā vēlmi veidot kopīgu 
pamatu darbam ar jaunatni un neformālajai izglītībai visā Eiropā. Šo iemeslu dēļ īpaša uzmanība ir pievērsta 
tādu kompetenču modeļu izstrādei, kuros definētas jaunatnes darbiniekiem pašreiz nepieciešamās kompe-
tences, prasmes, attieksme un zināšanas, jo īpaši aktuāli tas ir programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
Eiropas mācību stratēģijas ietvaros. Tomēr, lai gan darbu ar jaunatni var definēt kā profesiju cilvēktiesību jomā, 
jo tās pamatā ir cilvēktiesības, šos jautājumus un ar tiem saistītās kompetences nepieciešams vairāk atspoguļot 
pašreizējos kompetenču modeļos un attiecīgajās izglītības un mācību stratēģijās.

 
Tāpēc : 

• valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par jaunatnes darbinieku izglītību un mācībām, “animatoriem” un 
sociālajiem pedagogiem/sociālajiem darbiniekiem, kas darbojas dažādos līmeņos, jānosaka un jāatbalsta 
jaunatnes darbinieku profesionālie profili un izglītības gaita un jāintegrē cilvēktiesību jautājumi koncepcijās, 
stratēģijās un programmās, vienlaikus sasaistot tos ar attiecīgajiem kompetenču modeļiem un iekļaujot 
valsts kvalifikācijas sistēmās;

• jaunatnes darbinieku izglītības un mācību nodrošinātājiem, tostarp augstskolām, kā arī jaunatnes NVO un 
tālākizglītības iestādēm, jāveicina jaunatnes darbinieku profesionālā izaugsme un kapacitātes veidošana 
cilvēktiesību jomā un jāintegrē cilvēktiesību jautājumi jaunatnes darbiniekiem paredzētajās izglītības 
programmās un mācību piedāvājumos, vienlaikus sasaistot šos pasākumus ar Eiropas un nacionālā 
līmeņa kompetences sistēmām un attiecīgajiem kvalitātes standartiem;

• dažādi izglītības un mācību nodrošinātāji gan formālajā, gan neformālajā izglītībā, augstskolās, darba ar 
jaunatni iestādēs un jaunatnes NVO tiek aicināti sekmēt sadarbību, kas ir būtiska kvalificētu jaunatnes 
darbinieku sagatavošanai, zināšanu nodošanai un kopīgu cilvēktiesību izglītības stratēģiju veidošanai, 
pārvarot koncepciju un prakses sadrumstalotību un sekojot vienotām koncepcijām, tostarp līdzdalībai, 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai, aizsardzībai, labklājībai un iekļaušanai;

• jaunatnes darbinieku izglītības un mācību nodrošinātājiem ir jārada konceptuāls priekšstats par cilvēktiesību 
izglītību darbā ar jaunatni kā iespēju nodrošināšanas stratēģiju, ļaujot jaunatnes darbiniekiem labāk izprast 
savas tiesības un pienākums pret citiem.
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PASĀKUMI UN DARBĪBAS
• Nosakot un atbalstot jaunatnes darbinieku izglītības gaitu un integrējot cilvēktiesību jautājumus 

koncepcijās, stratēģijās un programmās, valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par jaunatnes darbinieku izglītību 
un mācībām, jāizmanto pieeja, kurā: 

• analizē un, ja nepieciešams, maina jaunatnes darbinieku izglītības programmas un mācību stratēģijas un 
koncepcijas, kā arī integrē cilvēktiesību jautājumus šajās koncepcijās;

• izstrādā stratēģisko dokumentu projektus par jaunatnes darbinieku kompetenču modeļu kopīgajiem 
principiem un cilvēktiesību jautājumu integrēšanu šajos modeļos;

• turpmāk katrā valstī apkopo kompetenču modeļu materiālus un labas prakses piemērus un apmainās ar 
šo informāciju nacionālā un Eiropas līmenī.

• Veicinot jaunatnes darbinieku profesionālo izaugsmi, jaunatnes darbinieku izglītības un mācību 
nodrošinātājiem jāizmanto pieeja, kurā:

• cilvēktiesības un izglītība cilvēktiesību jomā tiek uzskatīta par būtisku kompetenču modeļu sastāvdaļu 
darbā ar jaunatni;

• cilvēktiesību principi tiek iekļauti visās jaunatnes darbinieku mācībās formālajā un neformālajā izglītībā 
un visos apstākļos.

• Sekmējot sadarbību, kas ir būtiska kvalificētu jaunatnes darbinieku sagatavošanai, izglītības un mācību 
nodrošinātājiem jaunatnes darbinieku kompetenču pilnveidē jāizmanto pieeja, kurā:

• izstrādā sadarbības projektus starp formālo un neformālo izglītību, lai šajos projektos abas puses varētu 
dalīties ar savām priekšrocībām, specifiskajām zināšanām, labas prakses piemēriem un kompetenci;

• apmainās ar kompetencēm, apvieno spēkus un apņemas īstenot kopīgu rīcības plānu, tādējādi neprasot 
nevienai atsevišķai iestādei (ne formālajā, ne neformālajā izglītībā) demonstrēt visas kompetences;

• izveido tiešsaistes platformu, kas parāda, kur jaunatnes darbinieks var pilnveidot nepieciešamās 
kompetences, apvienojot formālās un neformālās iestādes un mācības.
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3. Starpnozaru sadarbība cilvēktiesību  
 jautājumu integrēšanai

Jauniešu dzīvi ietekmē daudzas jomas, politikas un sfēras, jo īpaši formālajā izglītībā, nodarbinātībā, sociālajās 
lietās, veselības, tieslietu, vides, mājokļa un kultūras jomā. Tādējādi jaunatnes politika var būt efektīva tikai tad, 
ja tā ir veidota sadarbībā un saistībā ar šīm citām nozarēm neatkarīgi no tā, vai tas ir privātais, publiskais vai 
nevalstiskais sektors. Bet kā gan to var īstenot attiecībā uz cilvēktiesībām un izglītību cilvēktiesību jomā, ja 
dažādās nozarēs darbs ar jaunatni nereti tiek uzskatīts par disciplīnu, kurai trūkst nopietnības neformālā rakstura 
dēļ? Starpnozaru sadarbība cilvēktiesību aizstāvībai un kapacitātes veidošanai, izmantojot izglītību cilvēktiesību 
jomā, prasa sistemātisku izpēti, jo īpaši tad, ja runa ir par formālo un neformālo izglītību, kas tiek nodrošināta 
jaunatnes darbiniekiem, kuri risina cilvēktiesību jautājumus. Taču sadarbība nav vienvirziena iela: nepieciešams 
arī norādīt, kādu labumu šie citi sektori var gūt, iekļaujot cilvēktiesības politikas veidošanā un praksē, kas ir 
panākams, parādot daudzos labus prakses piemērus, kas šo gadu laikā panākti, pateicoties darbam ar jaunatni.

 
Tāpēc:

• visām ieinteresētajām pusēm sabiedrībā, visvairāk jau tām, kas darbojas jaunatnes jomā, jāsniedz savs 
ieguldījums cilvēktiesību kultūras veidošanā visās dzīves jomās, jo īpaši sfērās, kas ir būtiskas jauniešiem, 
izmantojot līdzdalības principus un attīstot demokrātiskas kopienas un vidi, kā arī skaidri sasaistot ar cil-
vēktiesībām dažādās darba jomas, t. i., līdzdalību, patvērumu, nodarbinātību, mājokli, izglītību, veselību. 
Vienlaikus nedrīkst aizmirst par sadarbības tīklu veidošanu un dialoga un sadarbības veicināšanu starp 
dažādiem jomas dalībniekiem, tostarp privātajā un uzņēmējdarbības sektorā un saistībā ar kopienas dzīvi 
un ilgtspējību;

• valsts iestādes tiek aicinātas veidot struktūras un radīt iespējas, kas ļauj veicināt cilvēktiesības un izpratni 
par tām, sekmējot cilvēktiesību aizstāvību, piemēram, ar tiesībsargu vai cilvēktiesību komisāru palīdzību 
un nodrošinot mācību piedāvājumus cilvēktiesību jautājumos valsts iestāžu darbiniekiem un citām pusēm, 
lai šos jautājumus integrētu dažādos politikas dokumentos un praksē, par kuru ir atbildīgas attiecīgās 
iestādes, jo īpaši tajās jomās, kas ietekmē jauniešus, piemēram, izglītībā un darbā ar jaunatni;

• atbildīgajām valsts iestādēm ir jāpiešķir augstāka prioritāte cilvēktiesībām visos izglītības līmeņos – 
pirmsskolas, skolas un augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un mācībās, kā arī darbā ar jaunatni un 
neformālajā izglītībā, integrējot cilvēktiesību jautājumus šajos līmeņos, lai jaunieši varētu vairāk uzzināt par 
cilvēktiesībām, un apvienojot formālās un neformālās izglītības vidi, skolotājus un jaunatnes darbiniekus, 
lai kopīgiem spēkiem uzzinātu par izglītību cilvēktiesību jomā un to atklātu;

• skolām ar cilvēktiesību jautājumiem saistīto zināšanu, prasmju un attieksmes apguve jāiekļauj skolēniem 
un studentiem paredzētajās izglītības programmās, veicinot “visas skolas pieeju” cilvēktiesībām, atbilstoši 
kurai visi skolas kopienas locekļi (skolas vadība, vidējā līmeņa vadība, pedagogi un atbalsta personāls, 
izglītojamie, vecāki un ģimenes) izjustu atbildību, aktīvi iesaistītos cilvēktiesību jautājumu risināšanā un 
izmantotu starpnozaru pieeju, ciešāk sadarbojoties ar kopienu kopumā un plašāku ieinteresēto pušu loku, 
tostarp pusēm, kas ir iesaistītas darbā ar jaunatni, un NVO, kam ir pieredze darbā ar cilvēktiesībām, vien-
laikus sekmējot arī līdzdalību cilvēktiesību iniciatīvās ārpus skolas papildus formālajā izglītībā ierastajai 
pieejai, kas vērsta uz zināšanām.
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PASĀKUMI UN DARBĪBAS
• Lai veicinātu “visas skolas pieeju” cilvēktiesībām, izglītības ministrijām jāatbalsta programmas “Erasmus+” 

nacionālās aģentūras, darba ar jaunatni nodrošinātāji, NVO un saistītie partneri, lai

• tie varētu izpausties kā skolām un formālās izglītības nodrošinātājiem līdzvērtīgs partneris;

• organizētu informatīvus seminārus skolās par sadarbību ar (jaunatnes) NVO un pilsonisko sabiedrību;

• sadarbībā ar jaunatnes un citām NVO organizētu mācību iespējas skolotājiem;

• veicinātu līdzbiedru izglītošanas pieejas skolās (skolotāji skolotājiem, skolēni skolēniem);

• skolās veidotu galveno dalībnieku kapacitāti izglītībā cilvēktiesību jomā;

• nodrošinātu, ka ir pieejami mācību resursi par cilvēktiesībām un izglītību cilvēktiesību jomā.

• Lai valsts iestāžu darbiniekiem un citām pusēm nodrošinātu mācības par cilvēktiesībām izglītības jomā, 
mācību nodrošinātājiem un valsts iestādēm jāizmanto pieeja, kurā 

• sadarbojas ar jaunatnes un citām NVO, kas var sniegt zināšanas;

• piešķir līdzekļus un resursus jaunatnes NVO, kas izstrādās  
kvalitatīvas programmas;

• dažādu nozaru pārstāvjus uzaicina uz mācību nodarbībām vai citiem  
pasākumiem, kas attiecas uz cilvēktiesībām/izglītību cilvēktiesību jomā; 

• veicina sadarbību starp dažādiem dalībniekiem.

• Lai ar cilvēktiesībām skaidrāk sasaistītu dažādas darba jomas, jaunatnes organizācijām un citām NVO 
jāizmanto pieeja, kas

• garantē citu jomā iesaistīto dalībnieku līdzdalību, strādājot ar konkrētiem cilvēktiesību jautājumiem, 
piemēram, iesaistīt sociālos dienestus ar bezpajumtniecību saistītos pasākumos.

• Lai veicinātu sadarbības tīklu veidošanu, dialogu un sadarbību, jaunatnes NVO un jaunatnes darbiniekiem 
jāizmanto pieeja, kurā:

• izmanto privātā sektora zināšanas par redzamību un sabiedriskajām attiecībām;

• nodrošina, ka informācija par cilvēktiesībām tiek efektīvi nodota plašākai auditorijai;

• informē privāto sektoru par priekšrocībām, kādas piedāvā sadarbība ar jaunatnes jomu;

• uzsver privātajam sektoram būtiskus jautājumus un nodrošina un “pārdod” zināšanas cilvēktiesību 
jautājumos;

• veido ciešas attiecības ar privāto sektoru, sniedzot tam pakalpojumus.
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4. Labāki politikas nosacījumi  
 cilvēktiesību jautājumu integrēšanai

Eiropas Savienībā pēdējos gados politiskajā darba kārtībā ir dominējusi ekonomiskā izaugsme un brīvā tirgus 
ideoloģija, savukārt demokrātija, cilvēktiesības un tiesiskums ir šķietami atradušies otrajā plānā. Paraugoties uz 
nesenākajām politiskajām norisēm, ir skaidri redzams, ka stabili pieaug nepieciešamība un vēlme pievērsties 
tādiem jautājumiem kā demokrātiskās vērtības un solidaritāte, cieņa un starpkultūru izpratne. Cita starpā to 
atspoguļo Parīzes Eiropas izglītības ministru deklarācija, kurā uzsvērta nepieciešamība veicināt demokrātisko 
pilsoniskumu un tādas kopīgas vērtības kā brīvība, iecietība un nediskriminācija, izmantojot izglītību. Jau-
niešu dzīvi skar daudzas politikas jomas, un politikas veidotāji šajās jomās ir aicināti integrēt cilvēktiesības 
un izglītību cilvēktiesību jomā savos pienākumos, protams, jo īpaši izglītības un jaunatnes jomā, kā arī bērnu 
tiesību jomā un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos. Šajā sakarā nepieciešams nodrošināt labākus nosacī-
jumus integrētas (jaunatnes) politikas plānošanas izstrādei un nodrošināšanai dažādās jomās un visos līmeņos. 

Tāpēc: 
• Eiropas iestādēm un ES dalībvalstīm, kā arī Eiropas Padomei jānodrošina saskaņota Eiropas (jaunatnes) 

politika, kuras pamatā būtu cilvēktiesības un kura būtu vienota starpnozaru politika, prioritāšu augšgalā 
ierindojot cilvēktiesību jautājumus, vienlaikus neaizmirstot par cilvēktiesību pārkāpumiem dalībvalstīs. 
Tādējādi minētās iestādes un dalībvalstis tiek aicinātas darbā ar jaunatni iekļaut izglītību cilvēktiesību 
jomā, strādājot pie turpmākās Eiropas programmas darbam ar jaunatni un attiecīgās turpmākās stratēģi-
jas, kas attiecas uz darba ar jaunatni attīstību Eiropā;

• politikas veidotājiem un valsts iestādēm visos līmeņos pārvaldes vai ministriju struktūrās un visās valstīs 
jāizstrādā un jānosaka integrēta jaunatnes politikas plānošana, jānodrošina struktūras un noteikumi, kas 
attiecas uz darbu ar jaunatni un ir pieejami visiem jauniešiem, un jāparedz konkrētas budžeta pozīcijas 
jaunatnes problēmām, jo īpaši saistībā ar cilvēktiesībām un izglītību cilvēktiesību jomā, kā arī jauniešu 
līdzdalību;

• valsts iestādēm jāatbalsta jauniešu padomes, jaunatnes NVO un to tīkli, jaunatnes institūti un reģionālās 
vai vietējās jaunatnes iniciatīvas, jāatzīst jaunatnes iniciatīvas un jaunatnes kustības par partneriem 
publiskajā politikas diskursā un jāveicina cilvēktiesību kultūra, vienlaikus sekmējot uz emancipāciju vērsto 
ietekmi, kāda ir izglītībai cilvēktiesību jomā, un sasaistot to ar jauniešu realitāti un bažām; 

• galvenajiem dalībniekiem jaunatnes jomā, proti, jaunatnes programmu veicinātājiem un vadītājiem, 
jaunatnes darbiniekiem, valsts iestādēm u. c., jāveicina lielāka izpratne par demokrātiskā pilsoniskuma un 
izglītības cilvēktiesību jomā nozīmi, jāsekmē cilvēktiesību jautājumu integrēšana jaunatnes jomā, izmantojot 
izglītības praksi gan formālajā, gan neformālajā izglītībā, un jāveicina labāka izpratne par cilvēktiesībām 
kā visiem būtisku jautājumu, izvairoties reducēt cilvēktiesības tikai līdz tiesiskajam/juridiskajam aspektam. 



10

PASĀKUMI UN DARBĪBAS
• Lai sekmētu labākus politikas apstākļus, visu veidu jaunatnes politikas veidotājiem un darba ar jaunatni 

nodrošinātājiem jāizmanto pieeja, kurā:  

• apzina pašreizējās problēmas un jautājumus, izmantojot esošās zināšanas un pieredzi, un iepazīstina 
politikas veidotājus un valsts iestādes ar prioritātēm;

• stāsta par saviem centieniem un uzstāj, ka politikas izmaiņas un rīcība ir iespējama un reālistiska, un 
konkretizē, kas ir jādara attiecībā uz pasākumiem un kopīgo atbildību;

• izmanto līdzdalības pieeju, lai jaunieši justos vienoti un atbalstīti, un uzņemas galveno lomu līdz brīdim, 
kamēr tiek nostiprināta jaunatnes politika; 

• aizstāv darbu ar jaunatni un uzsver, ka darbs ar jaunatni, kas pamatojas uz cilvēktiesību jautājumiem, ir 
kvalitatīvs, tāpēc tas ir pelnījis lielāku atzīšanu;

• iesaista un informē visas ieinteresētās puses un saņēmējus par darbu ar  
jaunatni, kura pamatā ir cilvēktiesības, ierosina dalībniekiem apvienoties  
un izmanto dažādus ietekmes avotus. 

• Valsts iestādēm, finansējošajām organizācijām un pusēm, kas ir  
ieinteresētas darbā ar jaunatni, tostarp dalībniekiem, kas nodrošina  
izglītību cilvēktiesību jomā, kā arī NVO:

• jāizstrādā un jānodrošina savi pasākumi, kas ir saistīti ar izglītību cilvēktiesību jomā, paredzēti jaunatnes 
darbiniekiem un līdzfinansēti no programmas “Erasmus+” vai Eiropas Padomes budžeta pozīcijām;

• jāuzlabo pieeju saskaņošana dalībnieku starpā, atzīstot saikni un sadarbību starp dažādām politikas 
jomām, jo īpaši starp darbu ar jaunatni un skolu, kā arī starp formālo un neformālo izglītību;

• jāveicina demokrātiskā pilsoniskuma un izglītības cilvēktiesību jomā nozīme un jāsekmē cilvēktiesību 
jautājumu integrēšana.
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5. “Erasmus+” nacionālo aģentūru un  
 Eiropas jaunatnes programmu loma  
 cilvēktiesību jautājumu integrēšanā

ES jaunatnes un izglītības programmu (salīdzinoši īsajā) vēsturē cilvēktiesībām un izglītībai cilvēktiesību 
jomā, šķiet, atvēlēta tikai pakārtota vieta. Pašreizējās programmas “Erasmus+” vadlīnijās lasāms: “Izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta jomas var sniegt būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu pārvaldīt sociālekonomiskās 
pārmaiņas, atrisināt būtiskākās problēmas, ar ko Eiropa saskarsies līdz nākamās desmitgades beigām, un 
atbalstītu Eiropas politikas programmas īstenošanu, kas vērsta uz izaugsmi, darbavietu radīšanu, taisnīgumu un 
sociālo iekļaušanu.” Kā viens no programmas mērķiem un prioritātēm 1. pamatdarbībā “Jauniešu un jaunatnes 
darbinieku mobilitāte” un 3. pamatdarbībā “Stratēģiskās partnerības” minēta daudzveidības un starpkultūru un 
starpreliģiju dialoga veicināšana, kā arī tādas kopīgās vērtības kā brīvība, iecietība un cilvēktiesību, sociālo un 
ekonomisko tiesību ievērošana. Tomēr cilvēktiesību jautājums līdz šim skarts tikai pastarpināti. Līdz ar to projekta 
“Jaunatne par cilvēktiesībām” rezultāti rosina programmā “Erasmus+” vairāk uzsvērt cilvēktiesības un izglītību 
cilvēktiesību jomā un aicina nacionālās aģentūras balstīties uz iegūto pieredzi un turpmākajos programmas 
pasākumos kā spēcīgu pīlāru izvirzīt cilvēktiesības un izglītību cilvēktiesību jomā.

Tāpēc:
• Eiropas iestādēm, dalībvalstīm un tādām ieinteresētajām pusēm kā “Erasmus+” nacionālajām aģentūrām 

turpmākajās ES izglītības, mācību un jaunatnes programmās jāpārliecinās, vai cilvēktiesību pasākumiem 
programmā “Erasmus+” un citur ir piešķirta atbilstoša prioritāte, un skaidri jānorāda saikne ar izglītību 
cilvēktiesību jomā, aizsargājot jautājumu un mērķgrupu daudzveidību un izstrādājot saprotamu stratēģiju, 
pēc kuras projektos iekļaujams cilvēktiesību aspekts un kurā izskaidrots, kā tas izdarāms;

• “Erasmus+” nacionālajām aģentūrām jābūt par katalizatoru izglītībai cilvēktiesību jomā un, izmantojot 
dažādus projektus, jāgarantē atbilstošs ilgtspējīgs atbalsts darbam ar jaunatni un neformālajai izglītībai, 
vienlaikus nodrošinot programmas atvērtību jaunām vides un sociālajām kustībām un liekot skaidri sap-
rast, ka “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss nav tikai mobilitātes shēma, jo gan viens, gan otrs 
veicina demokrātiskās vērtības, pamattiesības, starpkultūru izpratni un aktīvu pilsoniskumu un līdz ar to 
arī palielina jauniešu noturību un novērš vardarbīgu radikalizāciju; 

• “Erasmus+” nacionālajām aģentūrām kopā ar izglītības un mācību nodrošinātājiem lietderīgi jāizmanto 
pieejamie finanšu līdzekļi, paredzot budžeta apjomu cilvēktiesību izglītībai jaunatnes jomā un atbalstot 
vērtīgus un noderīgus mācību formātus, rīkus un resursus, kas attiecas uz izglītību cilvēktiesību jomā 
un balstās uz dažādu institūciju pamatu un pieredzi, un jāpalielina šo resursu izmantošana nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmenī;

• “Erasmus+” nacionālajām aģentūrām kopā ar izglītības un mācību nodrošinātājiem jāizmanto Eiropas 
mācību stratēģija, lai izstrādātu daudzveidīgu mācību programmu par cilvēktiesībām ar individualizētu 
programmu, kas ir atvērta dažādu grupu dalībniekiem, jaunatnes darbiniekiem, skolotājiem, vērtētājiem 
u. c., un jānodrošina atbilstoši līdzekļi mācību paketei par cilvēktiesībām, kura paredzēta darbinieku 
mācībām uz vietas un kuru var izmantot un pieteikt caur savu tīklu, iekļaujot mācību vadītāju komandā 
jau apmācītos nacionālo aģentūru darbiniekus un nodrošinot materiālus, koncepciju izstrādi un cita veida 
atbalstu.
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PASĀKUMI UN DARBĪBAS
• “Erasmus+” nacionālajām aģentūrām un dalībnieku kopienai jaunatnes jomā, kas strādā ar cilvēktiesībām 

un izglītību cilvēktiesību jomā: 

• jāizveido platforma, kas darbojas gan tiešsaistē, gan  
bezsaistē, lai nodrošinātu saziņu, sadarbību, apmaiņu  
un informētību starp visiem dalībniekiem šajā jomā;

• jāatbalsta un jāveicina pašreizējo ar cilvēktiesībām  
un izglītību cilvēktiesību jomā saistīto programmu, labas prakses, instrumentu, rīku, spēļu, pasākumu un 
informatīvo materiālu izstrāde un jāsistematizē to nodrošināšana, izmantojot datubāzes, kā arī jāparedz 
resursi šo materiālu izplatīšanai un pieejamības nodrošināšanai programmas “Erasmus+” atbalsta 
saņēmējiem un citiem dalībniekiem;

• jāatspoguļo un jākonkretizē cilvēktiesību jautājumi pieteikuma veidlapās, programmas vadlīnijās, 
ietekmes novērtēšanas instrumentos, terminu vārdnīcās, rokasgrāmatās u. c.

• “Erasmus+” nacionālajām aģentūrām un iestādēm, kas atbildīgas par programmu “Erasmus+” jaunatnes 
jomā:

• jāizveido atbalsta struktūra turpmākai ar cilvēktiesībām saistīto pasākumu īstenošanai, tādējādi 
izmantojot SALTO tīklu, lai integrētu šo tematu savā darbā;

• jāiekļauj programmas pasākumos jaunu sociālo, vides un citu kustību dalībnieki;

• iekļaušanas stratēģijās jākonkretizē jautājumi, kas saistīti ar izglītību cilvēktiesību jomā, un jāuzņemas 
iniciatīva par to, kā ietekmēt jauniešu un jaunatnes darbinieku mērķgrupu;

• jāpublicē nacionālās aģentūras rokasgrāmata par izglītību cilvēktiesību jomā programmas “Erasmus+” 
ietvaros, lai to varētu izmantot programmas atbalsta saņēmēji.

• Projekta “Jaunatne par cilvēktiesībām” nacionālo aģentūru konsorcijam:

• savlaicīgi jāorganizē turpmāka sanāksme, lai atbalstītu projekta rezultātus un izstrādātu jaunu stratēģisko 
partnerību, proti, jaunu projektu par izglītību cilvēktiesību jomā, izmantojot TCA un NET;

• jāizplata informācija par ieteikumiem un ierosinātajiem pasākumiem.


