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Labdien!
Lai veicinātu dialogu ar Latvijas sabiedrību par nediskriminācijas principiem un sekmētu toleranci starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām
ilgtermiņā, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir uzsācis piecu gadu informatīvo
kampaņu “Atvērtība ir vērtība”.
Tās mērķis ir veicināt atvērtību, dažādību un uzrunāt gan diskriminācijai pakļautās
cilvēku grupas, gan darba devējus, jauniešus un Latvijas sabiedrību kopumā.
Šogad kampaņas fokusā ir patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo
statusu, kam būs veltītas aktivitātes visa gada garumā. Kampaņas ietvaros rīkosim
tematiskās dienas, apmācības un labās prakses pēcpusdienas, aktivitātes darba
devēju auditorijai, debates jauniešiem un studentiem, kā arī piedalīsimies pilsētu
svētkos un festivālos!
Turpmāko gadu gaitā “Atvērtība ir vērtība” vērsīsies pret diskrimināciju etniskās
piederības, dzimuma, vecuma un invaliditātes dēļ.
Aicinām Jūs iepazīties ar “Atvērtība ir vērtība” ideju un iesaistīties, lai kopīgiem
spēkiem vairotu empātiju, toleranci un izmantotu iespējas, ko sniedz dažādība!
Ar cieņu
“Atvērtība ir vērtība” organizatoru komanda

Starptautiskās Bēgļu dienas
norise Rīgā 2018. gada 19. jūnijā

Aija Bauere, SIF sekretariāta direktore: “Šī ir pirmā šāda mēroga ilgtermiņa
stratēģiska kampaņa, kas tiks īstenota Latvijā. Tai ir dots nosaukums “Atvērtība ir
vērtība”, jo tā ir par paskatīšanos citādi. Par saskatīšanu un saprašanu ar simbolu –
aci, kas ieraudzījusi savstarpējās mijiedarbības vērtību un racionālo vērtību, kas
ir ieguvumi darba devējiem un sabiedrībai kopumā.”

Daži aktuāli fakti:
• Pēdējo piecu gadu laikā pasaulē strauji pieaugusi piespiedu pārvietošana.
• 2017. gada beigās pārvietoto personu skaits sasniedzis 68,5 miljonus cilvēku.
• Pērn katru dienu piespiedu kārtā pārvietoti 44 500 cilvēku – 1 cilvēks ik pēc 2 sekundēm.
• 85% bēgļu atrodas jaunattīstības valstīs.
• Četri no pieciem bēgļiem paliek savās kaimiņvalstīs.
Avots: Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bēgļu aģentūras 2017. gada Globālo tendenču ziņojums.

• 40% Latvijas iedzīvotāju imigrāciju saredz kā problēmu, nevis iespēju.
• 80% Latvijas iedzīvotāju imigrācija no valstīm ārpus ES izraisa negatīvas emocijas.
• Aptuveni trešdaļa sabiedrības iebraucējus redz arī kā jaunu ideju un inovāciju
dzinējspēku un pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību.
Avots: Eurobarometer 469 un Special Eurobarometer 469 pētījumi.

Latvijas uzņēmēji iegūst, ja ir atvērti bēgļiem un patvēruma meklētājiem
Latvijā bēgļu nav daudz, bet situācija ir grūta, atzīst uzņēmēji, kuri ir nodarbinājuši bēgļus
un patvēruma meklētājus. Atvērtība ir ieguvums, kas ne tikai dod darba rokas, bet palīdz
mazināt aizspriedumus un paplašināt redzesloku uzņēmuma attīstībai. Par to ir pārliecināti
“Optic Guru”, “Humusa komandas”, patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” un “Riga
Veneer” pārstāvji. Šie uzņēmumi kopā ir nodarbinājuši 15 bēgļus vai patvēruma meklētājus
un ir gatavi turpināt. Skatieties uzņēmēju pieredzes stāstu video šeit:

youtu.be/aIjyEWXhXPQ.
Aicinām sekot līdzi “Atvērtība ir vērtība” notikumiem sociālo tīklu vidē un interneta vietnē:

www.sif.gov.lv
Ja turpmāk nevēlaties saņemt “Atvērtība ir vērtība” ziņas, norādiet to atbildē uz šo e-pastu.

