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Labdien!
Sabiedrības integrācijas fonda Informatīvās kampaņas
dažādības veicināšanai “Atvērtība ir vērtība” ietvaros ir
uzsākts jauns gads, kura laikā plānotas daudzveidīgas
aktivitātes. Šogad tajās uzsvērsim darba devēju un visas
sabiedrības ieguvumus no etniskās dažādības. Kampaņas
centrā liksim nodarbinātības tēmu, ar praktisku piemēru un
notikumu palīdzību aicināsim saskatīt dažādas etniskās
piederības cilvēku vērtību un potenciālu Latvijas
sabiedrībā un darba tirgū.
Aicinām Jūs piedalīties “Atvērtība ir vērtība” aktivitātēs un
notikumos darba devēju auditorijai, cerot uz iesaisti un
atbalstu atvērtākas sabiedrības veidošanā mums apkārt!
Ar cieņu
Aija Bauere
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore

Ar prieku varam ziņot, ka šogad kampaņas “Atvēr�ba
ir vēr�ba” vadošais eksperts ir profesors Deniss Hanovs!
Cilvēks nesaplūst ar savu etnisko izcelsmi. Tā nav
viņa zināšanas, nav viņa ieguldījums, nav viņa
prasmes. Tā ir tikai daļa no viņa, fons. Mums ir
jāuztver indivīds viņā neatkārtojamībā. Mēs,
Latvijas sabiedrība, varam piepildīt viņa stāstu ar
veiksmi, iekļaušanos, līdzdalību un ieguldījumu
mūsu Latvijas nākotnē, bet varam, baiļu un
stereotipu nomākti, to pārvērst par izstumšanu,
skumjām, diskrimināciju un neveiksmi. Mūsu
neveiksmi. Vai izvēle joprojām ir neskaidra?

1. MARTĀ ATKLĀJAM VIRTUĀLO DARBA BIRŽU
“ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA”!
Atzīmējot "Nulles diskriminācijas" dienu, Sabiedrības integrācijas fonds
kopā ar partneriem aicina uz virtuālās darba biržas “Atvērtība vērtība”
atklāšanas pasākumu 2019. gada 1. martā!
Virtuālā darba birža radīta, lai aktualizētu izaicinājums,ar kuriem Latvijas darba
vidē nākas saskarties cilvēkiem ar atšķirīgu etnisko piederību. Tā ikvienam darba
devējam dod iespēju apliecināt savu atvērtību dažādībai un vienlīdzībai.
Pasākuma programmā:
Virtuālās darba biržas atklāšana
SKDS pētījuma datu prezentēšana par diskrimināciju etniskās piederības dēļ
“CV Online Latvija” pārstāvju prezentācija par aktualitātēm darba tirgū
Stāstu platformas atvertiba.lv atklāšana
Video prezentācija par tiem, bez kuriem Rīgas ielas vairs nav iedomājamas ēdiena piegādātāji no “Wolt”
Pasākuma sākumā viesus izklaidēs radošā apvienība “Spiediens”!
Pasākums notiks “OraculeTang Space”, Doma laukumā 2, Rīgā.
Vietu skaits ierobežots! Aicinām pieteikt dalību darba biržas
“Atvērtība ir vērtība” atklāšanā, rakstot uz atvertiba@dazadiba.lv!

CITI “ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA” 2019. GADA NOTIKUMI
Darba devēju un darba meklētāju “ātrie randiņi” Latvijas reģionu pilsētās
Dažādības ekspertu uzstāšanās, iedvesmas lekcijas konferencēs
un notikumos darba devēju auditorijai
Motivējoši un nodarbinātību veicinoši pasākumi dažādu tautību pārstāvjiem
Dalība festivālos un notikumos jauniešu auditorijai ar interaktīvu spēli
un debates skolās un citās izglītības iestādēs
Īpaša stāstu platforma interneta vidē.

AICINĀM SEKOT LĪDZI “ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA” AKTIVITĀTĒM
DARBA DEVĒJIEM! PRIECĀSIMIES PAR ZIŅU, JA VĒLATIES
SADARBOTIES UN IESAISTĪTIES TO NORISĒ!

KUSTĪBAS “DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS” JAUNUMI
Pērn tika izveidota brīvprātīga darba devēju kustība
“Dažādībā ir spēks”, kurā apvienoties aicināti uzņēmēji,
organizācijas – biedrības un nodibinājumi, valsts un pašvaldību
iestādes, kas savā ikdienas darbā veicina atvērtību dažādām
sabiedrības grupām, saskatot, ka dažādība ir resurss, iespēja
un konkurences priekšrocība.
Pirmajā kustības darbības gadā tai pievienojušies un pašnovērtējumu
“Atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai”
veikuši 17 tālredzīgas darba vides stiprināšanā ieinteresēti darba devēji, kuri
apzinās, ka darbinieks ir vērtība un to dažādība ir spēks.
2018. gada nogalē pieci atvērtākie Latvijas darba devēji – Latvijas Samariešu
apvienība, “SilJa”, “Draugiem Group”, “Wunder Latvija” un “Paulig Coffee Latvia”
saņēma pirmos “Dažādības ķiploka” apbalvojumus par dažādības veicināšanu un
vadības atbalstu.
Kustības dalībnieki šogad var piedalīties atbalsta pasākumos darba
devējiem, kura laikā tiek apskatīts tas, kādu lomu darba tirgū spēlē iekļaujoša
darba vide.
Darba devēji ir aicināti sekot līdzi šī gada kustības aktivitātēm un no 1. marta
pieteikties darba vides pašnovērtēšanai. Tā ļaus pretendēt uz 2019. gada
“Dažādībā ir spēks” apbalvojumu!
Pievienojies kustībai “Dažādībā ir spēks”: www.dazadiba.lv!

KĀDI IR MŪSU SABIEDRĪBAS UN DARBA TIRGUS
IEGUVUMI NO ATVĒRTĪBAS DAŽĀDĪBAI? AR SAVU
PIEREDZI UN VIEDOKLI DALĀS “ATVĒRTĪBA IR VĒRTĪBA”
EKSPERTI
POZITĪVA PIEREDZE MAINA ATTIEKSMI

Roksana Rudeviča, biedrības “Romu Kultūras Centrs” vadītāja:
“Latvijā, kā arī citās Eiropas valstīs, joprojām eksistē slēptā diskriminācija pret romu
tautības cilvēkiem. “Romu Kultūras Centrs” saprot, ka problēmu var atrisināt, tikai un
vienīgi mainot negatīvo un stereotipiskoattieksmi pret romiem, vairāk rādot un
popularizējot krāšņo un bagāto romu kultūru un tradīcijas un romu vēlmi būt
saliedētiem ar tautām, ar kurām kopā viņi dzīvo. Galvenais uzdevums ir lauzt
izveidojušos stereotipus par romu tautu, tāpēc mēs cenšamies romiem dot iespēju
sevi parādīt no pozitīvās puses, jo tikai tā var mainīt attieksmi pret sevi un savu
tautu.”

DARBA DEVĒJI NOVĒRTĒ KVALIFIKĀCIJU,
ZINĀŠANAS UN PIEREDZI

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
Līga Meņģelsone:
“Pieaug etnisko minoritāšu cilvēku skaits, kuriem ir labas valsts valodas zināšanas,
un līdz ar to pieaug arī viņu konkurētspēja darba tirgū, turklāt nereti etnisko
minoritāšu svešvalodu zināšanas ir augstākā līmenī. Darba devējiem būtiskas ir
darbinieka prasmes, zināšanas, pieredze un kvalifikācija, nevis etniskā piederība.
Šobrīd aktuāli ir mazināt birokrātisko un administratīvo slogu, lai darba devēji
nepieciešamības gadījumā varētu nodarbināt personas no trešajām pasaules
valstīm.”

BAGĀTĀKA UZŅĒMUMA KOMANDA
UN PIEDĀVĀJUMS KLIENTIEM

Elīza Jaka, “Wolt Latvija” mārketinga vadītāja:
"Mēs esam starptautisks uzņēmums, un mūsu kurjeri, tāpat kā mūsu klienti, ir ļoti
dažādi. Kurjera darbā svarīgs ir enerģiskums un pozitīva attieksme, tādēļ neredzam
iemeslu, kādēļ nedot iespēju arī ārzemju studentiem no dažādām etniskajām
grupām. Tā kā “Wolt” kurjeru darbs ir ļoti elastīgs, studentiem šis ir perfekts veids, kā
piepelnīties, un ārzemju studenti ir ļoti motivēti strādāt. Arī mūsu klienti runā dažādās
valodās un nāk no dažādām etniskajām grupām. Turklāt šo dažādību atspoguļojam
arī mūsu piedāvāto maltīšu klāstā no plašā partnerrestorānu piedāvājuma."

Aicinām sekot līdzi “Atvērtība ir vērtība” notikumiem
sociālo tīklu vidē!
Ja turpmāk nevēlaties saņemt “Atvērtība ir vērtība” ziņas, norādiet to atbildē uz šo e-pastu.

