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Sazinieties ar organizāciju, kas koordinē 
pasākumus Jūsu valstī:   

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas 
politikas departaments 
Tel: +371 6 702 16 84
www.lm.gov.lv 

Nabadzību nav viegli atpazīt, tomēr 
tā skar 1 no 6 cilvēkiem Jūsu vidē.  

Tas var būt kaimiņš, kolēģis vai pat draugs, 
vai ģimenes loceklis. 

<  Nabadzība skar gandrīz 80 miljonus cilvēku ES. 
No tiem 19 miljoni ir bērni.

<  Īpaši sievietes, jaunieši, vecāki cilvēki, cilvēki ar 
nedrošiem darba līgumiem, emigranti un etnisko 
minoritāšu pārstāvji ir nabadzības riska grupā. 

<  Nodarbinātība varētu būt labākais risinājums 
nabadzības novēršanai, tomēr 8 % cilvēku darbā 
nenopelna pietiekamus līdzekļus, lai no tās 
izvairītos. 

<  No 5 cilvēkiem vienam jeb 100 miljoniem eiropiešu 
ir slikti sadzīves apstākļi. 

Ekonomiskās krīzes iespaidā šobrīd daudzās valstīs 
pieaug bezdarba līmenis un ir sagaidāms, ka arī 
turpmāk darba vietu skaits samazināsies. 

Krīze rada spriedzi arī nacionālajās drošības sistēmās.
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Kādēļ mums vajadzīgs Eiropas gads?

<  Lai labāk apzinātos, ka nabadzīgiem cilvēkiem, ir tiesības 
būt pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. 

<  Lai veidotu un stiprinātu sadarbību starp cilvēkiem, kas 
darbojas, lai izskaustu nabadzību un sociālo atstumtību. 

<  Lai uzlabotu izpratni par daudzajām nabadzības un 
sociālās atstumtības formām un iedvesmotu cilvēkus 
apvienoties cīņā pret tām.

<  Lai radītu jaunu impulsu cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību.

Šī gada mērķis ir arī parādīt, cik iedarbīgi risinājumi cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību ES var tikt rasti, ja mēs visi 
esam apņēmušies veikt pārmaiņas. 

Pasākumi 29 valstīs

Visas 27 ES dalībvalstis, kā arī Īslande un Norvēģija 
ir pievienojušās Eiropas gada pasākumu programmai 
un ir uzņēmušās saistības tā mērķu sasniegšanai. 

Eiropas gada pasākumi tiek rīkoti, sadarbojoties dalībvalstīm, 
ES, pilsoniskajai sabiedrībai, īpaši nevalstiskajām organizāci-
jām (NVO) un sociālajiem partneriem, kas kopīgi darbosies, 
lai nodrošinātu panākumus. 

Visā Eiropā tiks rīkoti dažādi pasākumi, piemēram, izpratni 
veicinošas kampaņas, informatīvi pasākumi skolās, apaļā 
galda diskusijas un kursi plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem 
un tiem, kuru rokās ir lēmumu pieņemšana.

Nabadzības un sociālās atstumtības 
daudzās izpausmes formas

Tās redzamākajā formā nabadzība nozīmē to, 
ka nav dzīvesvietas un trūkst ēdiena. 

Tā var nozīmēt arī to, ka trūkst līdzekļu, lai apmierinātu 
ikdienišķās dzīves vajadzības, piemēram, apmeklēt 
zobārstu, ja sāp zobs, vai aizsūtīt bērnu skolas ekskursijā. 

Šāda veida nabadzība var novest pie atstumtības, 
jo cilvēki nespēj piedalīties ikdienas pasākumos, 
ko pārējā sabiedrība bieži uztver par pašsaprotamiem. 

Tomēr nabadzība un sociālā atstumtība nav 
nenovēršama mūsu sabiedrības realitāte un to 
ir iespējams izskaust. 

Veidosim sabiedrību, kurā 
ir vieta visiem!  

Solidaritāte ir fundamentāla ES vērtība, kas nosaka, ka visi 
sabiedrības locekļi dalās labumos labklājības laikos un kopīgi 
nes nastu grūtos laikos. 

Saskaņā ar šo principu mums jāveido iekļaujošāka Eiropa, 
kur ikvienam ir iespēja sniegt ieguldījumu sabiedrības labā.

ES stratēģijas šī mērķa sasniegšanai ietver adekvātu 
ienākumu un pienācīga mājokļa nodrošinājumu, kā arī 
piekļuves kvalitatīviem pakalpojumiem un iekļaujoša darba 
tirgus nodrošinājumu.

Mums katram ir sava loma 

Apmeklējiet Eiropas gada tīmekļa vietni un uzziniet, kādi 
pasākumi notiek Jūsu apkārtnē, un piedalieties šajos Eiropas 
gada pasākumos. 

Lai iesaistītos, sazinieties ar organizācijām, kas piedalās 
projektā Jūsu valstī. 

Izmantojiet savu radošumu, lai rīkotu paši savus pasākumus. 

Uzņemieties saistības Eiropas gada principu ievērošanā, 
parakstot tiešsaistes deklarāciju. 

Cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību mēs varam 
uzvarēt vienīgi tad, ja strādājam visi kopā. 

Darbības un pasākumi, kas plānoti Eiropas līmenī, ietver 
divas tematiskās nedēļas, žurnālistu konkursu, mākslas 
izstādi un divas plašākas konferences 2010. gada janvārī 
un decembrī.

Eiropas gads palīdzēs arī izplatīt informāciju par pilsoniskās 
sabiedrības rīkotajiem pasākumiem 2010. gada laikā.


