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Svarīgākās politikas jomas:
1. Nabadzība un cilvēka pamattiesības.
„Nabadzība ir vissmagākais vardarbības veids”. (Mahatma Gandijs)
Eiropas Sociālā harta. Eiropas Sociālo tiesību pīlārs.
2. Cilvēka cienīgi ienākumi katram. Ienākumu nevienlīdzība.
Garantētais minimālais ienākums, t.sk. patēriņa grozs. Taisnīga darba
samaksa.
3. Nodarbinātība.
4.







Sabiedrisko pakalpojumu pieejamība.
Mājokļu politika.
Izglītība.
Veselības aprūpe / veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.
Sociālie pakalpojumi.
Nodarbinātības pakalpojumi (bezdarbniekiem).
Sabiedriskie pakalpojumi (transports, enerģija, ūdens u.c.).

5. Eiropas Savienības struktūrfondu izlietojums.
6. Eiropas Stratēģija 2020. Perspektīvā: Eiropas Stratēģija 2030.
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi.
7. Horizontāli: Eiropas Semestris.
8. Horizontāli: dzimumu līdztiesība.

Joma

Mērķi interešu aizstāvībā

Nabadzība un cilvēka
pamattiesības

1. Veidot izpratni par nabadzību
kā cilvēktiesību pārkāpumu.
2. Izglītot sabiedrību un lēmumu
pieņēmējus.

Cilvēka cienīgi ienākumi katram

1. Garantētais minimālais
ienākums: 330 EUR.
2. Patēriņa grozs.
3. Būtisks minimālās darba algas
pieaugums.
4. Taisnīga nodokļu politika.
5. Adekvātas invaliditātes un
vecuma pensijas.
6. Adekvāti un motivējoši
pabalsti.

Nodarbinātība

1. Droši darba līgumi.
2. Izskaust viltus
pašnodarbinātību.
3. Strādājošo tiesību aizsardzība.
4. Cilvēku ar invaliditāti
nodarbinātība.

Mājokļu politika

1. Pieejams mājokļu tirgus
(pašvaldību mājokļi īrei).
2. Sociālie mājokļi.
3. Īpašuma nodoklis vienīgajam
īpašumam, kurā dzīvo.

Izglītība

1. Pienācīgas izglītības
programmas.
2. Bezmaksas izglītības
pieejamība visos izglītības
posmos un līmeņos.
3. Pārkvalifikācijas adekvātums,
„otrās iespējas” izglītība.

Veselības aprūpe / veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamība

1. Profilakse.
2. Veselības aprūpes reforma.
3. Medikamentu pieejamība.

Nodarbinātības pakalpojumi
(bezdarbniekiem)

1. Pārkvalifikācija, efektīva valsts
budžeta līdzekļu izmantošana.
2. Līdzdalības pasākumi.
3. Prasmju novērtējums.
4. Personu ar invaliditāti
nodarbinātība.

Sabiedriskie pakalpojumi
(transports, enerģija, ūdens u.c.)

1. Enerģijas nabadzība: [OIK],
liegt pilnīgu resursu atslēgšanu
mājsaimniecībām!
2. Transporta pakalpojumu
pieejamība.

Eiropas Atbalsta fonds
vistrūcīgākajām personām (FEAD)

1. Adekvāts un cilvēka cienīgs
FEAD atbalsts.

Mērķa grupas:
 Nabadzībā dzīvojošie cilvēki.
 Neaizsargātākās sabiedrības grupas: bērni un jaunieši, vecie ļaudis
(pensionāri), cilvēki ar īpašām vajadzībām, viena vecāka ģimenes,
lielās ģimenes, cilvēki ar zemiem ienākumiem, bezdarbnieki, romi,
vardarbībā cietušas personas.
 Lēmumu pieņēmēji (Saeimas deputāti, ministri, ierēdņi, pašvaldību
deputāti).
 Viedokļu līderi (kļūt par viedokļa līderi!).
Instrumenti:
1. Nabadzības ekspertu līdzdalība (PeP programma).
2. Izpratnes veidošana.
3. Pamatojumam: Pētījumu veikšana sadarbībā ar zinātniekiem.
Aptaujas.
4. Eiropas sociālās politikas ieviešana Latvijā: sasaiste starp EAPN
Eiropas Savienības Iekļaušanas stratēģijas grupu un EAPN-Latvia
Eiropas Sociālās politikas darba grupu.
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