
 

 

EAPN-Latvia cīņā pret nabadzību 

 Uzticība Eiropas Savienībai un cīņai pret nabadzību ir ievērojami 
samazinājusies: dalībvalstis nav sasniegušas nabadzības novēršanas mērķus, kas 
noteikti Eiropas Savienības stratēģijā 2020 (palīdzēt vismaz 20 miljoniem iedzīvotāju 
novērst risku nonākt nabadzībā). Tieši pretēji – to cilvēku skaits, kuri atrodas uz 
nabadzības sliekšņa, ir palielinājies par astoņiem miljoniem (Eurostat). 

 Š.g. 9. un 10. novembrī Briselē norisinājās 16. Eiropas konference (European 
Meeting of People Experiencing Poverty - PeP) par nabadzības samazināšanu pasaulē. 
Kopumā konferencē piedalījās nabadzīgie cilvēki no 30 Eiropas valstīm. Šajā 
konferencē Latviju pārstāvēja četri EAPN-Latvia delegāti: Henrihs Danusēvičs, PeP 
nacionālais koordinators, Zigrīda Priedeslaipa no EAPN-Latvia Balvu nodaļas, Mārīte 
Rozentāle no Siguldas biedrības „Aicinājums Tev” un Kaspars Riekstiņš no Latvijas 
Neredzīgo biedrības Rīgas organizācijas. 

 Katrs konferences dalībnieks nāca klajā ar savu vēstījumu, atbilstoši savām un 
arī sabiedrībā sasāpējušajām problēmām. Kā varēja pārliecināties, visā pasaulē 
problēmas ir līdzīgas, tikai katra valsts tās risina atšķirīgi. Konferencē dalībnieki 
dalījās pieredzē, kā rast risinājumus, izsakot savas domas un diskutējot darba grupās, 
lai pēc tam sagatavotie priekšlikumi tiktu tālāk iesniegti Eiropas institūcijām. 

 Konferencē viena no svarīgākajam tēmām bija imigrācijas jautājums un ar to 
izteiktās prasības. Imigranti pieprasa lielākas sociālās garantijas tajās valstīs, kurās 
viņi atrodas. Otra nozīmīga problēma, kura būtu jārisina, ir saistīta ar personām pēc 
50 gadu vecuma, kam darba tirgū ir ierobežotas iespējas atrast darbu. Aktuāls ir arī 
jauniešu bezdarbs, jo, pabeidzot skolu, arī viņiem ir grūtības iesaistīties darba tirgū. 
Problēmas arī ir radījuši ātrie kredīti, jo cilvēkiem, kuriem ir finansiālās grūtības un 
viņi centušies paņemt šo kredītu, pēc tam rodas grūtības kredītu atmaksāt. 

 Divas dienas konferencē tika pavadītas spraigā darbā, vērojot, kā tas notiek 
Eiropas valstīs, un smeļoties pieredzi turpmākajam darbam. Atgriežoties Latvijā mēs 
nonācām pie secinājuma, ka arī mums ir jārisina aktuālie jautājumi, iesaistot Valsts 
institūcijas. Tuvāk ar EAPN-Latvia PeP programmām iespējams iepazīties 
http://www.eapn.lv/pep/  un  http://www.eapn.lv/arvalstis/#pep 
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