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Ievads

Līdzdalība valsts rīcībpolitikā ir izšķiroša iespēja indivīdiem sniegt savas idejas, vīzijas un priekšlikumus
to sabiedrību attīstīšanai, kurās viņi dzīvo. Pilsoņiem, kuriem ir tās Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts
pilsonība, kurā viņi dzīvo, ir daudz iespēju ietekmēt valsts rīcībpolitiku (kaut vai caur vēlēšanām), bet
imigrantiem bez pilsoņa statusa šādu iespēju ir mazāk. Dažās ES dalībvalstīs viens no veidiem, kā
nodrošināt imigrantu līdzdalību valsts rīcībpolitikā, ir izmantot valsts līmeņa konsultatīvo institūciju
starpniecību.

Latvijā ir 14,5% nepilsoņu, bet apmēram 2% iedzīvotāju ir trešo valstu valstspiederīgie. Atbilstoši Latvijas
likumiem un rīcībpolitikām šīm grupām ir pieejamas ļoti nedaudzas politiskās līdzdalības formas. Tāpēc,
saskaņā ar Imigrantu integrācijas politikas indeksu (MIPEX III1) Latvija atpaliek no ES vidējā rādītāja visās
četrās politiskās līdzdalības jomās (vēlēšanu tiesības, politiskās brīvības, konsultatīvās institūcijas un
ieviešanas rīcībpolitikas, skatīt diagrammu).

Tā kā Latvijā pastāvīgajiem iedzīvotājiem nav dotas tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, ir īpaši
svarīgi radīt alternatīvus ceļus nepilsoņu un trešo valstu valstspiederīgo politiskajai līdzdalībai. Neaizstājot
citas tiešākas līdzdalības formas (tādas kā vēlēšanu tiesības), valsts līmeņa konsultatīva institūcija un/vai
dialoga platforma var veicināt strukturēta dialoga izveidi starp imigrantu grupām un Latvijas valdību.
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1 Huddleston, T. et al (2011). Migrant integration policy index. British Council, Migration Policy Group.
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Rīcībpolitikas dokumentā “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas
pamatnostādnes 2012.–2018. gadam”, kuru Latvijas valdība pieņēma 2011. gada oktobrī2, noteikts
mērķis 2012. gadā izveidot nacionālu konsultatīvu padomi ar imigrantu un šo grupu pārstāvošo
nevalstisko organizāciju (NVO), kā arī ministriju un pašvaldību pārstāvju piedalīšanos. Sabiedriskās
politikas centrs PROVIDUS ir pasūtījis šo pētījumu, lai izanalizētu un apkopotu labas prakses piemērus
konsultatīvo institūciju un dialoga platformu imigrantiem izveidē un darbībā citās ES dalībvalstīs un
tādējādi mācītos no citu valstu pieredzes, veidojot konsultatīvu mehānismu Latvijā.

Šajā pētījumā iztirzāta valsts līmeņa konsultatīvo institūciju un imigrantu dialogu platformu pieredze
tajās ES un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstīs, kur tās pastāv, lai apkopotu labu pieredzi
attiecībā uz struktūras izkārtojumu un institucionalizāciju, pārstāvniecību, līderību, iesaistes mērogu
rīcībpolitikas procesos, kā arī mijiedarbības veidiem saskarsmē ar valdību. Pirmajā daļā sniegts apkopo-
jums par normatīvo regulējumu attiecībā uz konsultatīvajām institūcijām, kā arī kritēriju uzskaitījums
un ekspertu sagatavotie ieteikumi konsultatīvo institūciju izveidei. Pētījuma otrajā daļā iztirzātas valsts
līmeņa konsultatīvās institūcijas trīs valstīs: Spānijā, Somijā un Īrijā. Šīs valstis izraudzītas, ņemot vērā
augsto novērtējumu (kas ir augstāks par ES vidējo novērtējumu), kuru tās ieguvušas par saviem konsul-
tatīvajiem mehānismiem imigrantu integrācijai saskaņā ar Imigrantu integrācijas politikas indeksu (skatīt
iepriekšējo diagrammu). Piemēri balstīti uz dokumentiem, kas pieejami tiešsaistē par šo trīs valstu
konsultatīvajām institūcijām, kā arī intervijām ar šo valstu ekspertiem.3 Secinājumi un ieteikumi, kas
izriet no piemēru analīzes, ir sagatavoti konkrēti topošajai dialoga platformai un konsultatīvajai institūcijai
Latvijā, taču tie var būt noderīgi arī citām ES valstīm, kas plāno izveidot jaunu valsts līmeņa konsultatīvo
institūciju imigrantiem.

1. Normatīvā pieeja integrācijai kā divvirzienu procesam
un konsultatīvo institūciju loma

Kopīgās ES Imigrantu integrācijas rīcībpolitikas pirmais pamatprincips – integrācija ir “divvirzienu
process”.4 Kopīgie pamatprincipi iekļauj politiskās līdzdalības principu kā vienu no veidiem, kādā
norisinās savstarpējās pielāgošanās process starp imigrantiem un imigrantus uzņemošajām sabiedrībām
ES: “Imigrantu piedalīšanās demokrātiskajā procesā un integrācijas rīcībpolitiku un pasākumu izstrādē,
it īpaši vietējā līmenī, atbalsta viņu integrāciju.”5

Taču, kad runa ir par imigrantu līdzdalību valsts rīcībpolitikā, ne visas nacionālās integrācijas rīcībpolitikas
ir vienlīdz veicinošas. Integrācijas un imigrācijas rīcībpolitikas nereti rada zināmu neuzticēšanos imigrantu
spējai līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē liberālā un demokrātiskā veidā. Šī neuzticēšanās var kavēt
veiksmīgu integrācijas kā divvirzienu procesa stratēģiju izveidi. Eiropas Politikas studiju centra nesenajā
ziņojumā tika norādīts, ka “integrācija ir iespējama vienīgi tad, ja uzņēmējsabiedrība to pieļauj. No otras
puses, ja valdības rīcībpolitikas un retorika nepārprotami skaidri atzīst imigrantu klātbūtni par problēmu
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2 Dokuments pieejams (latviešu valodā) Latvijas Kultūras ministrijas mājas lapā.
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/integracijas_pamatnostadnes.html (Pēdējo reizi sk. 30.05.2012.)
3 Somija – Peter Kariuki, Konsultatīvās padomes etnisko attiecību jautājumos ETNO ģenerālsekretārs, Spānija – Joaquín Arango,
bijušais Spānijas Imigrantu sociālās integrācijas foruma priekšsēdētājs, un Īrija – Fidèle Mutwarasibo, Īrijas Imigrantu padomes
integrācijas menedžeris.
4 Padomes secinājumi, 2004, 19.–24. lpp. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/82745.pdf
5 9. pamatprincips.



un parādību, kas būtu ierobežojama, integrācija tiks apgrūtināta... Daudzie integrācijas procesa dalībnieki
var dot savu ieguldījumu, apliecinot ilgtspējīgu, nobriedušu izpratni par integrāciju. Tā kā viņiem ir
iespējas ātrāk pamanīt faktiskās vajadzības, viņu viedokļus vajadzētu atzīt, atzinīgi novērtēt un pienācīgi
iekļaut valdības integrācijas rīcībpolitiku īstenošanā (un izvērtēšanā).”6

Viens no veidiem, kā nodrošināt, lai integrācijas rīcībpolitika ir balstīta uz “ilgtspējīgu, nobriedušu izpratni
par integrāciju”, kas kopīga imigrantu kopienām, ir pastāvīgu struktūru izveide dialogam. Tādējādi 7. ko-
pīgais pamatprincips nosaka: “Integrācijas pamatmehānisms ir bieža mijiedarbība imigrantu un dalīb-
valstu pilsoņu starpā. Kopīgi forumi, starpkultūru dialogs, izglītošana par imigrantiem un imigrantu
kultūrām, kā arī stimulējoši dzīves apstākļi pilsētvidēs, pastiprina mijiedarbību starp imigrantiem un
dalībvalstu pilsoņiem.”

Gan 7. kopīgais pamatprincips, gan arī 9. kopīgais pamatprincips rada pamatu argumentam par konsul-
tatīvu institūciju un dialoga platformu veidošanu imigrantiem tajās dalībvalstīs, kas šādas struktūras vēl
nav izveidojušas.

Kopīgajos pamatprincipos vai citos rīcībpolitikas līmeņa ES dokumentos nav sniegta skaidra konsultatīvas
institūcijas, tās mandāta un funkciju definīcija. Vietējā līmeņa konsultatīvas institūcijas definīciju sniedz
Eiropas Padome “Konvencijā un Skaidrojošajā ziņojumā par ārzemnieku piedalīšanos vietējo pašvaldību
darbā”7. Tajā minēti trīs līdzdalības veidi:

1) ārvalstnieku pārstāvju piedalīšanās konsultantu statusā vietējo pašvaldību komiteju sanāksmēs;
2) konsultatīvās komitejas ar jauktu locekļu sastāvu, kas ietver pašvaldību un ārvalstnieku pār-

stāvjus;
3) konsultatīvās padomes, kas sastāv tikai no ārvalstniekiem.

Taču ir svarīgi norādīt, ka “ārvalstnieka” statusa uzsvēršana daudzos gadījumos nelīdz, jo imigranti, pat
tie, kas ir naturalizējušies, saskaras ar tādiem pašiem šķēršļiem sabiedriskajā dzīvē (tādiem kā diskrimi-
nācija), kā tie imigrantu kopienu locekļi, kas nav naturalizējušies. Tādēļ valsts līmeņa konsultatīvajās
institūcijās bieži tiek iekļauti imigrantu izcelsmes pilsoņi, kā arī imigranti, kas nav naturalizējušies.

Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa pasūtītajā Ieviešanas rokasgrāmatā8

ir ieteikumi par konsultatīvajām institūcijām nepieciešamām iezīmēm:
• skaidri definēti, prioritārā kārtībā noteikti, finansēti un regulāri novērtējami mērķi;
• atklāts un diferencēts locekļu sastāvs, vienlīdzība imigrantu un vietējo kopienu pārstāvniecībā,

plaša imigrantu kopienu pārstāvniecība;
• ievēlēšana no imigrantu iedzīvotāju vai asociāciju vidus, nevis izvirzīšana no varas iestāžu puses;
• konsultēšanās, kā arī pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;
• tiesības uzsākt konsultācijas un saņemt atbildi;
• nepieciešamie finanšu un cilvēkresursi.

6

6 Carrera, S., and Faure Atger, A. (2011). Integration as a Two-Way process in the EU? Assessing the Relationship between The
European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration. Centre for European Policy Studies, 58. lpp.
7 Convention and Explanatory Report on the participation of foreigners in public life at the local level, Council of Europe, 1992.
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/144.htm (Pēdējo reizi sk. 30.05.2012.)
8 Gsir, S., and Martinel lo, M. (2004). Local Consultative Bodies for Foreign Residents, A Handbook. Council of Europe.



Migrācijas politikas grupa9 piedāvā šādus kritērijus valsts līmeņa konsultatīvo institūciju novērtējumam:
• strukturālas vai ad hoc konsultācijas ar ārvalstniekiem;
• locekļu ievēlēšana vai iecelšana;
• institūcijas vadība;
• institucionalizācija (iniciatīvas un atbildes tiesības);
• pārstāvniecība (piemēram, tautība, dzimums).

No šiem kritērijiem izriet, ka Migrācijas politikas grupa, tāpat kā Eiropas Padomes rokasgrāmatas autori,
par atbilstošu konsultatīvas institūcijas modeli uzskata institūcijas, kas izveidotas kā pastāvīgas struktūras,
kam ir iniciatīvas un atbildes tiesības, ar daudzveidīgu sastāvu un pārstāvāmo vēlētiem vai viņu
izvirzītiem, nevis valsts varas iestāžu ieceltiem locekļiem.

Šajā pētījumā iztirzāsim, kā šīs iezīmes atspoguļojas dažās no patlaban pastāvošajām konsultatīvajām
institūcijām, kas funkcionē ES un EEZ.

1.1. Konsultatīvās institūcijas un pilsonība kā līdzdalība

“Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018.
gadam”10, ko Latvijas valdība pieņēma 2011. gadā, uzskata oficiālas pilsonības statusu (valsts piederību)
par vienīgo īsteno pamatu politiskajai līdzdalībai Latvijā un norāda uz naturalizāciju kā galveno ceļu uz
līdzdalību. Tas atbilst pilsonības kā statusa politiskajam diskursam. Taču, ņemot vērā globālās migrācijas
tendences Eiropā un pasaulē, ir svarīgi piedāvāt līdzdalības formas arī tām personām, kas negrasās
naturalizēties valstī, kurā viņi apmetas uz dzīvi kādā savas dzīves posmā. Imigrantu līdzdalība ir loģiska
pasaulē, kurā migrācija pastāv kā norma.

Daudzviet ES pašvaldību un pat valsts rīcībpolitikās ir paredzētas politiskās līdzdalības formas (pilsonība
kā līdzdalība) ārvalstniekiem, kas dzīvo attiecīgajā valstī. Līdztekus tiesībām piedalīties pašvaldību un
reģionālajās vēlēšanās, arī konsultatīvās institūcijas ir ‘pilsonības kā līdzdalības’ veids. Dažos gadījumos
pašvaldību konsultatīvās institūcijas skaidri atzīst par savu mērķi to imigrantu iesaisti, kas (vēl) nav
ieguvuši likumīgu valsts piederību ‘pilsonībā kā līdzdalībā’. Par piemēru var minēt Nantes Padomi
ārvalstnieku pilsonībai (Nantē, Francijā). Padomes mērķis ir nodrošināt ārvalstnieku līdzdalību pilsētas
municipālās rīcībpolitikas izstrādē par integrāciju, vienlīdzību un cīņu pret diskrimināciju; pētīt jautā-
jumus, kas uztrauc vietējos iedzīvotājus (piemēram, nodarbinātības, veselības aprūpes pieejamība,
mājokļu un izglītības rīcībpolitikas), kā arī sagatavot priekšlikumus rīcībpolitikai attiecīgajās jomās, kuru
varētu īstenot pašvaldība un citas valsts iestādes.11

7

9 Huddleston, T. (2010). Consulting immigrants to improve national policies. Migration Policy Group, 2. lpp.
10 Dokuments pieejams (latviešu valodā) Latvijas Kultūras ministrijas mājas lapā.
http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/integracijas_pamatnostadnes.html (Pēdējo reizi sk. 30.05.2012.)
11 Carrera, S., and Faure Atger, A. (2011). Integration as a Two-Way process in the EU? Assessing the Relationship between The
European Integration Fund and the Common Basic Principles on Integration. Centre for European Policy Studies, 64. lpp.



1.2. Konsultatīvo institūciju galvenās iezīmes

1.2.1. Strukturālās vai ad hoc institūcijas

Skaidrs strukturāls izkārtojums (likumi vai citi tiesiski ietvari, kam piekritusi valdība; sekretariāta vai
atbildīga darbinieka esamība, ko apmaksā valsts varas iestādes; regulāras sanāksmes) pastāv apmēram
pusē ES valstu, kur ir valsts līmeņa konsultatīvās institūcijas imigrantiem. Novērots, ka daudzos gadījumos
konsultatīvās institūcijas sākušas darbu iepriekšējo desmitgažu laikā kā eksperimenti, taču vēlāk kļuvušas
par pastāvīgām iestādēm un ap 2000. gadu ieguvušas jaunus tiesiskus ietvarus.12

No trim šajā pētījumā analizētajiem piemēriem pastāvīgas konsultatīvās institūcijas ir Spānijā un Somijā,
bet Īrijā, šķiet, ir daļēji pastāvīga institūcija, kam trūkst dažu strukturālai konsultatīvai institūcijai būtisku
iezīmju.

Spānijā Imigrantu sociālās integrācijas forums (Forum for the Social Integration of Immigrants) radās
lielā mērā “Imigrantu sociālās integrācijas plāna” (1994. gads) radīto pārmaiņu rezultātā. Karaļa dekrēts
3/2006 tam piešķīra citu tiesisko statusu, nosakot, ka forums ir institūcija konsultācijām, informācijai
un ieteikumiem integrācijas lietās, kas piesaistīta Darba un imigrācijas ministrijai.

Somijā Konsultatīvā padome etnisko attiecību jautājumos ETNO (Advisory Board on Ethnic Relations
ETNO) sākumā tika izveidota Darba ministrijas pakļautībā, taču vēlāk to nodeva Iekšlietu ministrijas
pārziņā. Tai ir sekretariāts, kuru vada ministrija, un tai notiek regulārās sanāksmes.

Īrijā Ministra padome integrācijas lietās (Ministerial Council on Integration) tika izveidota 2010. gadā kā
“Migrācijas nācijas” rīcībpolitikas ziņojuma turpinājums. Līdz valdības maiņai 2011. gadā tai notika
regulāras sanāksmes.

1.2.2. Tiesības uz iniciatīvu un atbildi

Somijā Konsultatīvā padome etnisko attiecību jautājumos ETNO sniedz paziņojumus, kā arī sagatavo
iniciatīvu un priekšlikumu projektus. Tā arī rīko ikgadējo ETNO Forumu sadarbībā ar reģionālajām ETNO
(Konsultatīvajām padomēm). Šīs funkcijas tiek uzskatītas par līdzekli viena no ETNO mērķu sasniegšanai:
“nodrošināt ministrijām ekspertīzi imigrācijas rīcībpolitikas jomā, lai veicinātu etniski vienlīdzīgu un
daudzveidīgu sabiedrību”.13 Viena no Konsultatīvās padomes funkcijām ir nodrošināt ekspertu palīdzību
imigrācijas rīcībpolitikas izstrādē.

Spānijā valdība lūdz Forumu izteikt savu viedokli vai sagatavot ziņojumus par rīcībpolitikas projektiem,
kas skar sociālās integrācijas jautājumus. Forumam ir arī tiesības pēc savas iniciatīvas sagatavot ziņo-
jumus un plānus izskatīšanai valdībā, kā arī nākt klajā ar saviem priekšlikumiem un ieteikumiem.

Īrijā Ministra padomei integrācijas lietās nav “oficiāla mandāta”, lai gan “Migrācijas nācijas” ziņojumā ir
sniegts tās lomas plašs apraksts. Vadlīnijās ir norādīts, ka Padomes loma ir “atspoguļot pārmaiņas uz
Īriju vērstās migrācijas dinamikā”, kā arī sniegt “padomus ministram par jautājumiem, ar kuriem saskaras
imigranti”. Nav likumu, kas noteiktu, ka valsts varas iestādēm ir jāreaģē uz Ministra padomes ietei-
kumiem, tai ir tīri konsultatīva loma.

8

12 Huddleston, T. (2010). Consulting immigrants to improve national policies. Migration Policy Group, 8. lpp.
13 Somijas Iekšlietu ministrija. http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/A6DAD54E3A9379A2C22573B50030FDAA
(Pēdējo reizi sk. 11.05.2012.)



1.2.3. Vēlēšanas vai iecelšana amatā

Somijā Konsultatīvās padomes etnisko attiecību jautājumos ETNO locekļi tiek izraudzīti, vēršoties ar
atklātu aicinājumu pie imigrantu vadītajām NVO, kas izvirza savus kandidātus. Pēc tam valdība ieceļ
ETNO locekļus ar četru gadu pilnvaru termiņu. Spānijā Imigrantu sociālās integrācijas forums sastāv no
imigrantu kopienu un sociālā atbalsta organizāciju pārstāvjiem, kurus izvirzījušas viņu organizācijas un
iecēlusi Darba ministrija, kā arī no dažāda līmeņa valdības un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem. Valdības
pārstāvju vidū, kas darbojas kā foruma locekļi ex officio14, ir vairāku valsts ministriju pārstāvji, Spānijas
autonomo kopienu amatpersonas, kā arī vietējo administrāciju amatpersonas. Imigrantu un bēgļu
asociāciju pārstāvjus ieceļ viņu pašu organizācijas pēc tam, kad ministrija ir izvēlējusies pārstāvniecības
organizācijas no to NVO un asociāciju vidus, kas pieteikušās uz vietām Forumā.

Īrijā kandidātus uz vietām Ministra padomē integrācijas lietās arī aicināja pieteikties ar atklātu uzaici-
nājumu, taču, pretstatā Somijai un Spānijai, atlases procesā Īrijā pazīstamām imigrantu asociācijām
nekāda priekšroka netika dota. Padomes locekļu iecelšana tika atstāta ministra ziņā. Ieceļot locekļus,
ministrs ņēma vērā tādus faktorus, kā izcelsmes valsts (lai būtu pārstāvētas vairākas imigrantu kopienas),
dzīvesvieta Īrijā un dzimums (lai nodrošinātu pienācīgu dzimumu līdzsvaru). Neraugoties uz to, padomes
locekļu iecelšanu kritizēja pazīstamas un aktīvas imigrantu asociācijas, kas tika izslēgtas no atlases par
labu kandidātiem ar mazāku atpazīstamību.

Mazāk caurspīdīga un pārdomāta imigrantu kopienu pārstāvju atlases sistēma konsultatīvajās institūcijās
nozīmē, ka konsultatīvajai institūcijai tās pārstāvēto kopienu acīs ir mazāka leģitimitāte un autoritāte.
Vairāk strukturēta pārstāvniecība dažādajām imigrantu kopienām, pilsoniskajai sabiedrībai kopumā, kā
arī valdības un pašvaldību dažādiem līmeņiem, nodrošina konsultatīvajai institūcijai lielāku uzticamību
un leģitimitāti.

1.3. Konsultēt – par ko?

Kā redzams no iepriekšminētajiem piemēriem, kopīgs mandāts konsultatīvai institūcijai integrācijas lietās
ietver konsultācijas par jaunām rīcībpolitikām, kas var būtiski ietekmēt galvenās konsultatīvajā institūcijā
iesaistītās puses – imigrantus un viņu organizācijas. Tas it īpaši attiecas uz imigrācijas rīcībpolitiku,
integrācijas rīcībpolitiku, darba un sociālo pabalstu pieejamību, izglītības rīcībpolitiku (saistībā ar imig-
rantu izcelsmes studentu integrāciju un izglītību) un reizēm arī mājokļu pieejamību.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (EIF) nacionālo programmu izstrāde ir vēl viena
rīcībpolitikas joma, kurā vēlams vairāk konsultēties ar imigrantu pārstāvniecības institūcijām. Kā norādīts
Eiropas Politikas studiju centra nesenā ziņojumā, ir jāpastiprina EIF loma integrācijā kā divvirzienu
procesā Eiropas Savienībā, bet paša EIF programmas vajadzētu apspriest, iesaistot diskusijā imigrantu
organizācijas kā galvenās ieinteresētās puses: “EIF vajadzētu veicināt stipras partnerības izveidi atbildīgu
varas iestāžu un integrācijas procesa dalībnieku, tajā skaitā pilsoniskās sabiedrības organizāciju, migrantu
pārstāvju un pašvaldību starpā, lai:

• sniegtu komentārus par vispārīgiem jautājumiem, kas attiecas uz ikgadējās programmas
īstenošanu,

• piedalītos ikgadējās programmas projekta izstrādē,
• nodrošinātu programmas aktivitāšu caurskatāmību,
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• sniegtu palīdzību projektu atlasē;
• veiktu projektu ietekmes (ex post) novērtējumu, ievērojot EIF mērķus un pirmo kopīgo pamat-

principu.”15

Imigrantu konsultatīvajām institūcijām vairāk iesaistoties šajā procesā, EIF programmas varētu labāk
pielāgot integrācijas vajadzībām, un tas palīdzētu apmierināt imigrantu kopienu vajadzības, kas saistītas
ar kapacitātes veidošanu un līdzdalību, kā arī palielinātu uzsvaru uz tām rīcībpolitikas jomām, kas īpaši
satrauc imigrantu kopienas, piemēram, ģimenes apvienošanās, pretdiskriminācija, darba tirgus
pieejamība.

2. Trīs ES dalībvalstu piemēri

2.1. Konsultatīvā padome etnisko attiecību jautājumos (ETNO), Somija

Somijā 1998. gadā agrākā konsultatīvā institūcija – Konsultatīvā padome bēgļu un migrācijas lietās
PAKSI – tika pārveidota par Konsultatīvo padomi etnisko attiecību jautājumos ETNO. ETNO ir garas
virknes konsultatīvo institūciju bēgļu un imigrantu lietās pašreizējā stadija. Konsultatīva padome bēgļu
lietās ir pastāvējusi Somijā jau kopš 1981. gada, kad valstī ieradās daudzi bēgļi no Kambodžas un Čīles.
Pirmais bēgļu un migrantu lietu departaments tika izveidots 20. gs. 90. gadu sākumā, un tas darbojās kā
PAKSI koordinācijas institūcija. PAKSI tika izveidota 1992. gadā, to koordinēja Darba ministrija. Tagad
ETNO koordinē Iekšlietu ministrija.

2.1.1. Strukturāls izkārtojums

ETNO koordinē pastāvīgs sekretariāts, kas atrodas Iekšlietu ministrijas pārziņā. Kandidātu atlase minori-
tāšu un imigrantu kopienu pārstāvniecībai ETNO ir ļoti stingra, un iekšlietu ministrs iesniedz izvēlēto
asociāciju izvirzīto personu sarakstu valdībai oficiāla dekrēta izdošanai. Kad institūcijas locekļi ir apstipri-
nāti ar valdības dekrētu, viņi paliek savos amatos kā ETNO locekļi uz četrus gadus ilgu pilnvaru termiņu.

ETNO cilvēkresursu (divi darbinieki) un administratīvās izmaksas tiek segtas no ministrijas budžeta.
Valdības līdzekļi tiek izmantoti arī reģionālo ETNO valžu finansēšanai Somijas septiņos reģionos.

2.1.2. Pārstāvniecība un iecelšanas kārtība

Saskaņā ar valdības dekrētu par ETNO tā sastāvs ir iepriekšnoteikts. Dekrēts noteic, ka ETNO sastāvā ir
jābūt priekšsēdētājam un diviem priekšsēdētāja vietniekiem, kā arī maksimālajam locekļu skaitam –
pavisam 33 ieceltiem locekļiem. Ikvienam ETNO loceklim tiek iecelts vietnieks/aizvietotājs. Visi ETNO
locekļi, kas pārstāv imigrantus un etniskās minoritātes, nāk no asociācijām vai biedrībām. Pārstāvju atlases
process tiek nodots 10 izvēlēto ETNO locekļu ziņā, kas pārstāv etniskās, imigrantu vai reliģiskās biedrības.

Visi ETNO locekļi, kas pārstāv valdību, darbojas ex officio. ETNO priekšsēdētājs ir pašreizējais Iekšlietu
ministrijas pastāvīgais sekretārs. Viens no diviem priekšsēdētāja vietniekiem ir etniskās minoritātes vai
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imigrantu kopienas loceklis, bet otrs vietnieks pārstāv vienu no patlaban parlamentā esošajām poli-
tiskajām partijām. ETNO valdes locekļus no piecām galvenajām ministrijām ieceļ:

• Iekšlietu ministrija;
• Izglītības un kultūras ministrija;
• Ārlietu ministrija;
• Veselības un sociālo lietu ministrija;
• Darba un ekonomikas ministrija.

ETNO ex-officio locekļu vidū ir arī patlaban parlamentā esošo astoņu politisko partiju pārstāvji, viens
Pašvaldību asociācijas pārstāvis, viens Darba devēju asociācijas pārstāvis un viens arodbiedrību pārstāvis,
kā arī septiņu reģionālo ETNO valžu pārstāvji.

Lai atlasītu desmit locekļus, kas pārstāv etniskās un imigrantu minoritātes, ETNO Sekretariāts, kas atrodas
Iekšlietu ministrijas pakļautībā, organizē atklātu pieteikšanās procesu ar konkrētiem kritērijiem. Kandi-
dātiem ir jābūt reģistrētām asociācijām vai biedrībām. Nereģistrētas asociācijas vai biedrības var
pieteikties vienīgi kopā ar reģistrētu asociāciju vai biedrību. Atlases kritēriji ietver asociācijas pienācīgu
juridisko un administratīvo pārvaldību, demokrātisko principu ievērošanu, kā arī pārstāvētās kopienas
neaizsargātību pret diskrimināciju vai rasismu. Sākotnēji atlasīto organizāciju “īsais saraksts” tiek apstipri-
nāts vairākos ministrijas līmeņos, pirms iekšlietu ministrs beidzot apstiprina 10 asociācijas. Tikai pēc tam
ETNO sekretariāts sazinās ar izvēlētajām asociācijām, lai tās ieceltu savus pārstāvjus un vietniekus.
Ministrs iesniedz personu sarakstu valdībai oficiālai apstiprināšanai, un valdība izdod dekrētu, kas nosaka
jauno ETNO sastāvu.

Lai gan minoritāšu un imigrantu organizāciju pārstāvji neveido 33 ETNO locekļu vairākumu, kopā ar
septiņiem reģionālo valžu pārstāvjiem viņi jau ir vairākumā. Daudzveidīgās valdības iestāžu un sociālo
partneru pārstāvniecības nolūks ir iesaistīt ETNO darba kārtību rīcībpolitikas procesā dažādos līmeņos
un vairākās rīcībpolitikas jomās.

2.1.3. Mandāts un iespējas ietekmēt rīcībpolitiku

ETNO mandāts ir skaidri noteikts valdības dekrētā, kas apstiprina tā izveidi. ETNO pilda šādas funkcijas:
• veicināt labas etniskās attiecības un vienlīdzību visu etnisko grupu starpā, kā arī savstarpēju

mijiedarbību un sadarbību dažādajās imigrācijas rīcībpolitikas jomās;
• sniegt ekspertu palīdzību imigrācijas rīcībpolitikas izstrādē;
• palīdzēt veicināt organizatoriskās aktivitātes imigrantu vidū;
• sniegt informāciju par imigrācijas rīcībpolitikas un etnisko daudzveidību, kā arī padziļināt izpratni

par šiem jautājumiem.

No visām trim valstīm, kas šeit analizētas, Somijas konsultatīvajai institūcijai piemīt visskaidrāk izteiktas
dialoga platformas formālās iezīmes, jo tās mandāts ietver informācijas un viedokļu apmaiņu, kā arī
izpratnes veicināšanu sabiedrībā un imigrantu kopienu vidū.

Lai gan likums neizvirza valsts varas iestādēm pienākumu ievērot ETNO ieteikumus, ir kļuvis par labu
praksi lūgt ETNO viedokli un ieteikumus par rīcībpolitikas jautājumiem, kas skar integrāciju un migrāciju.
Iekšlietu ministrijas (ETNO sekretariāta) pārstāvis norāda, ka “valsts varas iestādēm tas ir principa
jautājums, vai ņemt vērā padomes teikto par rīcībpolitikas vai stratēģijas jautājumiem. Fakts, ka valsts
varas iestādes patiešām lūdz ETNO izteikt savu viedokli par rīcībpolitikas lietām, ir laba zīme. (...) Gadu
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gaitā pieaugot ETNO uzticamībai, ir palielinājies arī valsts varas iestāžu lūgto konsultāciju skaits. Tas arī
nozīmē, ka valsts varas iestādes arvien vairāk reaģē uz ETNO ieteikumiem.”16

Kopš savas dibināšanas ETNO sekretariāts ir bijis daļa no Integrācijas nodaļas – vispirms Darba un
ekonomikas ministrijā, vēlāk – Iekšlietu ministrijā. Tagad tas funkcionē kā Juridisko lietu nodaļas struktūr-
vienība. Tā klātbūtne svarīgākās rīcībpolitikas struktūrvienībās ministrijā, pēc ministrijas pārstāvju teiktā,
norāda, ka “ETNO bijusi iekļauta vairākumā vissvarīgāko darba grupu Somijas integrācijas rīcībpolitikas
un stratēģijas izstrādē. Daži ETNO locekļi norāda, ka darbs kopā ar valdību palielina ETNO uzticamību,
tajā pārstāvēto asociāciju uzticamību, un dod tām vairāk iespēju panākt pārmaiņas. Tas arī sniedz tām
tīklu veidošanas iespējas un tiešas saskarsmes kanālus ar valdības institūcijām un politiskajām partijām.

Kā ekspertu institūcija ETNO atbild uz daudziem lūgumiem nodrošināt ekspertus dažādām vadības
komitejām, darba grupām un speciālistu grupām valdības ietvaros. Ekspertu deleģēšanā prioritāte tiek
dota minoritāšu asociāciju pārstāvjiem. ETNO locekļi tiek arī deleģēti to pārstāvēt starptautiskajos tīklos
par integrācijas un migrācijas jautājumiem, tādos kā Eiropas Integrācijas forums17. ETNO ir ne tikai
dialoga platforma, tā ir arī pilntiesīga konsultatīva institūcija, pat ja tai nav likumā noteiktu tiesību saņemt
atbildes no valdības iestādēm.

2.2. Imigrantu sociālās integrācijas forums, Spānija

Spānijas imigrantu izcelsmes iedzīvotāju pārstāvju konsultatīvā institūcija – Imigrantu sociālās integrācijas
forums – tika izveidota 1994. gadā tā laika Sociālo lietu ministrijā. Tās izveide tika ierosināta pirmā
nacionālā Integrācijas plāna ietvaros, kuru izvirzīja tolaik pie varas esošā sociāldemokrātu valdība, un tā
tika izveidota kopā ar Pastāvīgo observatoriju imigrācijas lietās.

Tāpat kā Somijā, sākotnējo konsultatīvās institūcijas izveidi imigrantiem ietekmēja pieaugošie imigrācijas
līmeņi. 20. gs. 90. gados Spānijas sabiedrība saprata, ka Spānija kļuvusi par imigrācijas valsti. Imigrantu
skaits, kas līdz tam bija ļoti neliels, 80. gadu otrajā pusē sāka ievērojami palielināties. Ap 1990. gadu
acīmredzama kļuva nepieciešamība izstrādāt imigrācijas rīcībpolitiku. Tajā pašā gadā Spānijas parlaments
rīkoja debates par šo jautājumu, paziņoja, ka Spānija kļuvusi par imigrācijas valsti, un uzdeva valdībai
izstrādāt imigrācijas rīcībpolitiku.

Politiskais klimats, kurā tika izstrādāta šī rīcībpolitika (un izveidoti konsultāciju mehānismi), bija labvēlīgs
imigrantu tiesību atzīšanai un viņu iekļaušanai sabiedrībā. Politiskā resocializācija, kuru pārejas posmā
no Franko diktatūras uz demokrātiju piedzīvoja lielākā daļa Spānijas sabiedrības, bija padarījusi demokrā-
tijas, vienlīdzības un vispāratzītās vērtības populāras Spānijas pilsoņu vidū. Lai gan pēdējos gados aizvien
pieaugošie imigrācijas līmeņi un politiskā klimata pārmaiņas ir vājinājušas sabiedrības atbalstu
imigrācijai, vienlīdzības vērtības vēl joprojām saglabā savu ietekmi, un tas iespaido arī veidu, kā
sabiedrība uztver imigrantu līdzdalību.

2.2.1. Strukturāls izkārtojums

Imigrantu sociālās integrācijas foruma statusu nosaka 2000. gadā pieņemtais otrais Imigrācijas likums
(Likums 4/2000). Likums noteic, ka Imigrantu sociālās integrācijas forums ir oficiālā konsultatīvā
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institūcija imigrantu integrācijas lietās, kas pilda konsultāciju, informācijas un padomdevēja funkcijas ar
integrāciju saistītos jautājumos. Kopš 2004. gada Forumu koordinē Darba un sociālo lietu ministrija
(kopš 2008. gada saukta par Darba un imigrācijas ministriju). Tā sastāvs ir balstīts uz “trīspusējo principu”
(imigrantu asociāciju, sociālā atbalsta organizāciju – tajā skaitā darba devēju federāciju un arodbiedrību,
kā arī valsts varas iestāžu pārstāvniecību).

Foruma ikdienas aktivitātes un plenārsēdes organizē Vadības komiteja.

2.2.2. Pārstāvniecība un iecelšanas kārtība

Forums ir trīspusēja konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir lielāko nevalstisko organizāciju, imigrantu
asociāciju un valsts varas iestāžu pārstāvji. Tajā ir 30 locekļu, kā arī prezidents un sekretārs:

• desmit locekļi pārstāv imigrantu un bēgļu asociācijas. Viņiem ir pienācīgi jāpārstāv iedzīvotāju –
imigrantu daudzveidība valstī, t.i., jānodrošina lielāko kopienu pārstāvniecība no galvenajām
izcelsmes valstīm un reģioniem;

• desmit locekļi pārstāv lielākās NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, no kuriem divi locekļi
ir no darba devēju federācijām un divi – no arodbiedrībām ar lielāko pārstāvniecību (saskaņā ar
arodbiedrību vēlēšanu rezultātiem);

• seši locekļi ir valsts valdības ministriju ieceltas amatpersonas, kas ir cieši saistīti ar imigrācijas un
integrācijas jautājumiem;

• divi locekļi pārstāv reģionus (sauktus par Autonomajām kopienām);
• divi locekļi pārstāv pašvaldības.

Turklāt Forums var uzaicināt līdz pat trim novērotājiem – pārstāvjus no asociācijām, kas tiek uzskatītas
par svarīgām integrācijas lietās.

Foruma locekļi tiek iecelti uz trim gadiem. Foruma prezidentu ieceļ ministrs, un viņu izvēlas no to kandi-
dātu vidus, kam ir atzīta reputācija sabiedrībā imigrācijas vai integrācijas jautājumos.

Organizācijas, kas pārstāv imigrantus un bēgļus, kā arī citas NVO, kas nodarbojas ar integrācijas jautā-
jumiem, var pieteikties uz vietām Forumā, atsaucoties uz ministrijas aicinājumu. Pēc tam organizācijas,
kas tiks pārstāvētas Forumā, tiek atlasītas, ievērojot šādus stingrus kritērijus:

• mērķu, kas noteikti to statūtos, atbilstība integrācijas mērķim;
• vērā ņemama klātbūtne visā valstī vai vismaz vairākos svarīgos reģionos;
• pieredze darbā ar projektiem par integrācijas jautājumiem;
• efektivitāte un labas pārvaldības pierādījumi valsts finansētu projektu gadījumos;
• adekvāta struktūra un pārvaldības kapacitāte;
• imigrantu un bēgļu asociāciju gadījumā – to pārstāvniecības mērogs, ievērojot gan to nozīmi

imigrantu kopienās, gan arī kopienu plurālismu un daudzveidību. Organizācijas, ja tās tiek
izraudzītas, pašas ieceļ savus pārstāvjus Forumā.

2.2.3. Mandāts un iespējas ietekmēt rīcībpolitiku

Spānijā Imigrantu sociālās integrācijas foruma oficiālais mandāts tiek definēts šādi:
• priekšlikumu un ieteikumu ierosināšana;
• informācijas saņemšana par plānotajām rīcībpolitikām un valsts varas iestāžu aktivitātēm, kas

ietekmē vai var ietekmēt integrāciju;
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• pilsoniskās sabiedrības organizāciju priekšlikumu un pretenziju virzība;
• ziņojumu un novērtējumu sagatavošana par visiem rīcībpolitikas priekšlikumiem un plāniem

attiecībā uz integrāciju – pēc pieprasījuma un pēc pašu iniciatīvas;
• ikgadēja ziņojuma sagatavošana par imigrantu un bēgļu sociālās integrācijas stāvokli;
• ikgadēja ziņojuma sagatavošana par Foruma aktivitātēm;
• Foruma viedoklis ir jāuzklausa, pirms valdība pieņem vai nosūta parlamentam jebkādu likum-

projektu par imigrāciju vai integrāciju.

Tāpat kā ETNO Somijā, arī Forums ir gan konsultatīva institūcija (ar skaidri noteiktu konsultatīvu funkciju),
gan arī dialoga platforma, kas nodrošina strukturētu dialogu imigrantu asociāciju, valsts varas iestāžu,
sociālo partneru (darba devēju asociāciju un arodbiedrību), kā arī pašvaldību starpā.

Lai gan likums nenosaka valsts varas iestādēm pienākumu atbildēt uz nacionālās konsultatīvās institūcijas
ieteikumiem par rīcībpolitikas projektiem, kas ietekmē sociālo integrāciju, vismaz kopš 2004. gada tās
parasti vēl joprojām atbild uz Foruma ieteikumiem un izteiktajām bažām. Valsts varas iestādes (gan
valsts, gan arī reģionālajā līmenī) parasti ir ņēmušas vērā nacionālās konsultatīvās institūcijas ieteikumus
par rīcībpolitikas projektiem vai likumiem, kas ietekmē imigrantu sociālo integrāciju, lai gan ne vienmēr
šie ieteikumi ir tikuši pieņemti un attiecīgās izmaiņas veiktas rīcībpolitikas dokumentos. Kopumā, kā
norādīja spāņu eksperts, kas tika intervēts šā pētījuma ietvaros, “sadarbība ar valsts varas iestādēm un
to atsaucība ir bijusi apmierinoša... to var teikt par laika posmu līdz 2000. gadam un pēc 2004. gada, lai
gan tas ir daudz mazāk attiecināms uz laika posmu no 2000. gada līdz 2004. gadam”, kad pie varas bija
konservatīvo valdība.

2.3. Ministra padome integrācijas lietās, Īrija

Īrijā Ministra padome integrācijas lietās tika nodibināta 2010. gadā. Kopš 2011. gada, kad darbu sāka
jaunā valdība, tai nav notikušas sanāksmes.

Padome tika izveidota pēc integrācijas stratēģijas “Migrācijas nācija”, ko 2008. gadā publicēja Īrijas
integrācijas lietu ministra birojs. Šajā rīcībpolitikas dokumentā tika norādīts, ka tiks izveidota Ministra
padome integrācijas lietās, kas sniegs tiešas konsultācijas ministram par jautājumiem, ar kuriem saskaras
imigranti, un ministrs vadīs padomes sanāksmes.

Jau ilgi pirms Padomes izveidošanas vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas Īrijā bija uzskatījušas
par savu uzdevumu iesaistīt imigrantus rīcībpolitikas dialogā par integrācijas jautājumiem un nodrošināt
jēgpilnu imigrantu iesaisti politikas izstrādē integrācijas, vienlīdzības un sociālās kohēzijas jomā. Laika
posmā pirms 2007. gada vispārējām vēlēšanām Īrijas Imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland,
NVO) veica kampaņu, aicinot uz vienotu vadību imigrācijas un integrācijas jautājumos. Ziņojumā, kas
tika publicēts kampaņas ietvaros ar nosaukumu “Imigrācijas un integrācijas koordinēšana: Mācoties no
starptautiskās pieredzes“18, šī nevalstiskā organizācija aicināja izveidot nacionālu integrācijas forumu.
Citas galvenās NVO un imigrantu vadītās organizācijas nāca klajā ar līdzīgu aicinājumu.
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2.3.1. Daļēji strukturāls izkārtojums

Ministra padome tika izveidota ar ministra lēmumu, un tās struktūru un mandātu nenosaka likums.
Padome ir jāvada ministram, un padomes sanāksmēm ir jānotiek divas līdz trīs reizes gadā.

2.3.2. Pārstāvniecība un iecelšanas kārtība

Padomes locekļus izvēlējās tā laika ministrs, uzaicinot iesniegt pieteikumus, un viņi tika iecelti uz pieciem
gadiem. Saskaņā ar oficiālo informāciju, ieceļot padomes locekļus, ministrs ņēma vērā tādus faktorus kā
nepieciešamību rast līdzsvaru starp imigrantu izcelsmes valstīm, dzīves vietām Īrijā, kā arī vēlmi nodro-
šināt pienācīgu dzimumu līdzsvaru. Kandidātiem uz padomes locekļu amatiem bija jābūt legāli nodzīvo-
jušiem Īrijā vairāk nekā divus gadus vai ieguvušiem pilsonību. Uz amatiem padomē nevarēja pieteikties
patvēruma meklētāji vai alternatīvā aizsardzības statusa pieprasītāji. Saskaņā ar ministrijas datiem līdz
gala termiņam 2010. gada 7. jūlijā integrācijas lietu ministra birojs bija saņēmis nedaudz mazāk par
500 derīgu pieteikumu.

Ministra padomes sastāvs balstījās uz reģionālo pārstāvniecību, cenšoties iekļaut reģionālo integrācijas
forumu pārstāvjus no četrām vietām: Dublinas, Leinsteras, Munsteras un Konotas/Olsteras. Katra reģionālā
foruma sastāvā bija jābūt 15 līdz 20 locekļiem, un foruma locekļi piedalījās sanāksmēs savā reģionā.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas pārstāvēja imigrantu kopienas, izteica bažas, ka viņu pārstāvjus
neizvēlējās padomei. Patiešām, tika izraudzītas personas, kas nebija saistītas ar aktīvām NVO. Pieci imig-
rantu NVO aktīvisti, kuru pieteikumi uz amatiem Ministra padomē tika noraidīti, pastāstīja konsultantam
par Īrijas piemēru, ka “viņuprāt, viņi tika noraidīti, jo bija pazīstami ar sistēmu, un civildienesta ierēdņi
juta, ka ar viņiem būtu grūti tikt galā, jo viņi nebūtu apmierināti ar “šķietamu darbošanos”. Viņuprāt, tas,
ka ministrs deva priekšroku “normāliem imigrantiem” padomes locekļu amatos, nozīmēja, ka prioritāte
tika dota tiem, kas, “visticamāk, neuzdotu grūtus jautājumus””.

2.3.3. Mandāts un iespējas ietekmēt rīcībpolitiku

Integrācijas stratēģijā “Migrācijas nācija” (2008. gads) ir sniegts plašs padomes lomas apraksts:
“... tiks iecelta Ministra padome integrācijas lietās, lai sniegtu nepastarpinātas konsultācijas
ministram par jautājumiem, ar kuriem saskaras imigranti. Ministrs vadīs padomes sanāksmes.
Padomē būs 40 locekļu. Padomes locekļi tiks iecelti uz pieciem gadiem. Padomes locekļi būs
imigranti. Ieceļot padomes locekļus, iespēju robežās tiks ievērota nepieciešamība saglabāt līdz-
svaru starp izcelsmes valstīm, no konkrētām valstīm ieceļojušo imigrantu skaitu, dzīvesvietām
Īrijā, kā arī nepieciešamība nodrošināt pienācīgu dzimumu līdzsvaru. Ministrs sasauks padomes
sēdes, un tās parasti notiks divas vai trīs reizes gadā. Parasti Padomes sēdes notiks Dublinā,
taču, lai atspoguļotu to, ka imigranti dzīvo visās valsts daļās, reizēm sēdes notiks arī ārpus Dub-
linas. Padomes sēdes būs slēgtas. Lai nodrošinātu maksimālu caurskatāmību, pēc ikvienas sēdes
tiks publicēts preses paziņojums, kas detalizēti atspoguļos apspriestos jautājumus.”19

Šis apraksts rāda, ka Ministra padomei ir tīri konsultatīva funkcija. Tai nav īpaša juridiska statusa, kas
noteic, ka oficiālajām varas iestādēm ir jāreaģē uz Padomes ieteikumiem. Rezultātā to ietekmē politiskās
situācijas pārmaiņas.
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Kopš 2011. gada marta, kad pie varas nāca jaunā valdība, Padome nav sanākusi uz sēdēm. Īrijas imigrantu
kopienas aizstāvības, konsultāciju un informācijas institūciju lomu ir veiksmīgi pildījušas un patlaban
pilda pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Īrijas Imigrantu padomes (Immigrant Council of Ireland)
ģenerālsekretārs Fidele Muturwarasibo norāda:

“Plašākā kontekstā pilsoniskā sabiedrība Īrijā ir reaģējusi uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaras
imigranti. Īrijas Imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland), Īrijas Imigrantu centrs
(Migrant Rights Centre Ireland), Doras Luimni, Crosscare, Integrācijas centrs (Integration Centre),
(kas radies, apvienojoties Bēgļu informācijas centram (Refugee Information Service) un
organizācijai “Integrējošā Īrija” (Integrating Ireland)), Cairde, Vincenta Bēgļu centrs (Vincentian
Refugee Centre) (kas nesen apvienojās ar Crosscare, Spirasi, Īrijas Bēgļu padomi (Irish Refugee
Council) un Īrijas Imigrantu atbalsta centru (Irish Immigrant Support centre)), NASC, Jezuītu bēgļu
dienests (Jesuit Refugee Service) un citas NVO ir sniegušas pakalpojumus imigrantiem, tajā
skaitā: informāciju, konsultācijas, atbalstu un dažos gadījumos arī juridisku pārstāvību. Imigrantu
vadītās organizācijas, tādas kā Jaunā kopienu partnerība (New Communities Partnership),
Afrikāņu un imigrantu sieviešu tīkls – AKIDWA (African and Migrant Women Network – AKIDWA),
Āfrikas centrs (Africa Centre) arī ir aktīvi darbojušās, veicinot sociālo, kultūras un politisko
integrāciju. Virkne NVO ir arī pasūtījušas pētniecības projektus, kuru mērķis ir dokumentēt
imigrantu pieredzēto Īrijā pēdējo gadu laikā. NVO sektors ir bijis iesaistīts arī aizstāvības darbā
un projektu īstenošanā, kas vērsti uz integrācijas, pretrasisma un daudzveidības veicināšanu.
Kopš 2008.gada, kad darbību beidza Nacionālā konsultatīvā padome rasisma un starpkulturu
jautājumos (National Consultative Committee on Racism and Interculturalism), pilsoniskā sabied-
rība ir paveikusi zināmu darbu, lai pievērstos rasismam Īrijā; tādas organizācijas kā Īrijas Tīkls
pret rasismu (Network Against Racism (ENAR Ireland)), Īrijas Imigrantu padome (Immigrant
Council of Ireland), Pretrasisms Īrija – ARN (Anti-Racism Ireland – ARN), NVO Alianse pret rasismu
(NGO Alliance Against Racism) ir pievērsušās dažiem no izaicinājumiem, ar kuriem saskaras
imigranti, taču sektora ilgtspējība ir nepārtraukta cīņa.”

Īrijas piemērs parāda nestabilo stāvokli, kādā atrodas konsultatīva institūcija, kam nav likumā noteiktas
lomas, un kam tādējādi nav tiesības regulāri konsultēties ar valdības institūcijām. Īrijā spēcīga pilsoniskā
sabiedrība sekmīgi pilda imigrantu kopienu aizstāvja lomu, un mijiedarbība starp valdību un imigrantu
kopienām nebeigsies Padomes pašreizējā neaktīvā stāvokļa dēļ. Taču citās valstīs, kur imigrantu
pilsoniskā sabiedrība vēl nav izveidojusies par spēcīgu valdības dialoga partneri, konsultatīvās institūcijas
vājais juridiskais statuss un nenoteiktais mandāts var nozīmēt, ka platforma saskarsmei vispār nepastāv.

Secinājumi

Analizēto imigrantu konsultatīvo institūciju svarīgākās iezīmes apkopotas šādos secinājumos.

Strukturālas institūcijas

Iepriekšminētie pētījumi rāda, ka valstīs, kur imigrantu konsultatīvās institūcijas jau pastāvējušas ilgāku
laiku bez pārtraukuma (Somijā un Spānijā), tās parasti ir:

• strukturālas, t.i., institucionalizētas ar valdības rīkojumiem vai/un likumiem, piesaistītas kādai no
valsts ministrijām, un tās apkalpo pastāvīgs sekretariāts (reizēm ar vadības komiteju un darba
grupām, kas izveidotas konsultatīvās institūcijas darba organizēšanai);
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• pastāvīgas, t.i., ar drošu juridisko un/vai politisko statusu; to locekļus ieceļ ar valdības rīkojumu
uz vairākiem gadiem, un jauna valdība nevar atlaist padomes sastāvu vai no jauna iecelt locekļus
pilnvaru termiņa vidū atšķirīgu viedokļu dēļ integrācijas rīcībpolitikas jomā; tām ir fiksēts sēžu
grafiks, ko pieņēmusi vadības komiteja vai plenārsēde; ministrija nesasauc padomi uz sēdēm
pēc saviem ieskatiem.

Mazāk pastāvīga institūcija ar nenoteiktu juridisko statusu ir atkarīgāka no politiskās dzīves svārstībām,
un jaunas valdības var atstāt to neievērotu, kā tas patlaban redzams Īrijas konsultatīvās institūcijas
gadījumā.

Pārstāvniecības institūcijas ar demokrātisku atlases kārtību

Lai gan trijos šeit analizētajos piemēros atbildīgā ministrija var noteikt, kuras organizācijas būs pārstā-
vētas konsultatīvajā institūcijā, ievērojami atšķiras tas, cik lielā mērā pārstāvētās asociācijas iegūst savu
leģitimitāti no savām pārstāvētajām kopienām. Spānijā, ievērojot atlases pamatkritērijus, lielākas
izredzes ir pazīstamām imigrantu asociācijām ar skaidru administratīvo kapacitāti un caurskatāmu,
demokrātisku struktūru, kas pārstāv lielākās imigrācijas kopienas. Somijā situācija ir diezgan līdzīga, lai
gan atlases kritēriji ietver arī neaizsargātību pret diskriminācijas draudiem, un tradicionālās minoritātes
var būt pārstāvētas uz paritātes pamatiem kopā ar imigrantu kopienām. Abās valstīs tiek ievēroti
reģionālās pārstāvniecības principi.

Tie tiek ievēroti arī Īrijā, taču šīs valsts gadījumā pārstāvniecībai Padomē netika izraudzītas spēcīgākās
imigrantu asociācijas, un kandidātu izvirzīšana bija individuāla, nevis balstīta uz imigrantu pilsoniskās
sabiedrības pastāvošajām struktūrām. Tieši princips, ka tiek atlasītas organizācijas, kas pēc tam ievēl un
ieceļ pašas savus pārstāvjus, ļauj atlases kārtībai Somijā un Spānijā nodrošināt labāku imigrantu kā
kopuma pārstāvniecību.

Var secināt, ka spēcīga un reprezentatīva konsultatīvā institūcija un dialoga platforma veidojas:
• ja locekļus izvirzījušas imigrantu un minoritāšu asociācijas, nevis tieši iecēlis ministrs;
• ja organizācijās, kas izraudzītas dalībai konsultatīvajā institūcijā, ir pārstāvētas imigrantu kopienas

un visi valsts reģioni;
• ja atlases process balstās uz skaidriem kritērijiem, tajā skaitā uz organizācijas caurskatāmu un

demokrātisku struktūru, pārstāvētās kopienas aizsargātību pret diskriminācijas draudiem un
organizācijas labu administratīvo kapacitāti;

• ja atlasi veic, izmantojot valdības izdotu atklātu aicinājumu, nevis ministrija veic kandidātu
izvirzīšanu.

Atlases sistēma imigrantu kopienu pārstāvju dalībai konsultatīvajās institūcijās, kas ļauj veikt izvēli pēc
saviem ieskatiem un individuālā kārtā, nozīmē, ka konsultatīvajai institūcija ir mazāka leģitimitāte un
autoritāte tās pārstāvāmo acīs un ka institūcijas locekļi ir atkarīgi vienīgi no politiskas iecelšanas amatā.
Vairāk strukturēta dažādu imigrantu asociāciju, pilsoniskās sabiedrības, kā arī dažādu valdības un paš-
valdības līmeņu pārstāvniecība nodrošina konsultatīvajai institūcijai lielāku uzticamību un leģitimitāti.

Valsts ministriju, darba devēju un darbinieku organizāciju, sociālā atbalsta NVO un pašvaldību pārstāvju
klātbūtne konsultatīvajās institūcijās ir vēlama, jo tā nodrošina dialoga platformas funkciju un tiešas
saskarsmes iespējas starp imigrantiem, valdību un plašāku pilsonisko sabiedrību.
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Konsultācijas un dialogs, atbildes tradīcija

Ilglaicīgāku un jau nostiprinājušos konsultatīvo institūciju gadījumos (Somijā un Spānijā) konsultēšanās
funkcija (par izstrādes stadijā esošām rīcībpolitikām un likumiem), kā arī dialoga funkcijas (starp
imigrantu kopienām un pārējo pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem, pašvaldībām un valsts
valdību) ir skaidri noteiktas gan konsultatīvo institūciju mandātā, gan arī to praksē. Īrijā Ministra padomes
mazāk izteiktā statusa dēļ (konsultēt integrācijas lietu ministru, bet ne valdību kopumā, bez pastāvīgas
struktūras padomes veiktām intervencēm) neviena no šīm funkcijām netiek pilnībā sekmīgi veikta salīdzi-
nājumā ar rīcībpolitikas un dialoga kapacitāti, kas piemīt lielākām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Viena no iezīmēm, kas ir kopīga Somijas un Spānijas konsultatīvajiem mehānismiem imigrantiem, ir tāda,
ka, lai gan likumā nav noteikts valsts varas iestāžu pienākums reaģēt uz konsultatīvo institūciju ietei-
kumiem, pastāv kultūra vai “tradīcija” šos ieteikumus ņemt vērā. Tas nenozīmē, ka rekomendācijas tiek
vienmēr ievērotas, taču tas arī nenozīmē, ka tās tiek pieklājīgi atzītas un pēc tam nobīdītas malā.

No iepriekšteiktā izriet, ka efektīvai konsultatīvai institūcijai ir šādas iezīmes:
• regulāra saziņa ar dažādām ministrijām un valdības atzariem par rīcībpolitikām, kas attiecas uz

imigrantiem, konsultatīvajai institūcijai nodrošinot būtisku ekspertīzi jaunu rīcībpolitiku izstrādē;
• tradīcija, ka valsts varas iestādes reaģē uz konsultatīvās institūcijas ieteikumiem.

Lai efektīva dialoga platforma funkcionētu:
• ir vēlama vairāku nozares ministriju pārstāvniecība, kas nodarbojas ar dažādiem rīcībpolitikas

aspektiem, kuri ietekmē imigrantu dzīvi valstī (valdības institūciju klātbūtnes aprobežošanās ar
vienu “atbildīgo ministriju” var sašaurināt diskusiju un padarīt to nesvarīgu pārējai valsts
pārvaldes daļai);

• ir vēlama citu pilsoniskās sabiedrības segmentu klātbūtne (sociālie partneri, sociālā atbalsta
organizācijas, iespējams, citas NVO, kas nodarbojas ar integrācijas jautājumiem, piemēram, pret-
rasisma organizācijas), lai padarītu saziņu starp imigrantu pilsonisko sabiedrību un pārējo
pilsoniskās sabiedrības daļu tiešāku un ar lielāku viedokļu dažādību;

• konsultatīvās institūcijas/dialoga platformas locekļiem ir jābūt rīcības brīvībai ierosināt dienas-
kārtību konsultācijām, kā arī iesaistīt citus sociālās un politiskās dzīves dalībniekus, lai sabiedrība
saklausītu imigrantu kopienas bažas un iniciatīvas, kā arī pamanītu tās ieguldījumu valsts
rīcībpolitikas dienaskārtībā.

Ieteikumi

Jaunas konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas izveide

No iepriekš apkopotajiem secinājumiem izriet, ka, lai izveidotu jaunu konsultatīvu institūciju un dialoga
platformu ES dalībvalstī, kur līdz šim nav bijuši pastāvīgi konsultāciju mehānismi imigrantiem (kā tas ir
Latvijas gadījumā), valsts valdībai:

• jāieceļ atbildīga valdības institūcija, kas izstrādātu priekšlikumus konsultatīvās institūcijas struk-
tūrai, finansēšanas mehānismam un tiesiskajam statusam un kas vēlāk nodrošinātu konsul-
tatīvās institūcijas sekretariāta funkciju. Patlaban Kultūras ministrija ir valdības institūcija, kas
atbildīga par imigrantu integrācijas rīcībpolitiku Latvijā. Tā ir pildījusi šo funkciju kopš 2011. gada
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1. aprīļa. Iepriekšējo atbildīgo institūciju vidū ir bijis Īpašo uzdevumu ministra sociālās integrācijas
lietās sekretariāts (2003. g.–2009. g.), Bērnu un ģimenes lietu ministrija (2009. g.) un Tieslietu
ministrija (2009. g.–2011. g.). Biežā atbildīgās ministrijas maiņa (ko izraisījis integrācijas rīcīb-
politikas izteikti politizētais raksturs un atkarība no ministru personālijām, kas strādājuši
attiecīgajās valdībās) vedina domāt, ka nebūtu saprātīgi piesaistīt konsultatīvo institūciju kādai
nozares ministrijai. Būtu saprātīgāk, ja konsultatīvā institūcija atrastos pie Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP), kas pilda svarīgas funkcijas imigrācijas un naturalizācijas jomā, un stāv
atstatus no “integrācijas caur kultūru” politizētās darba kārtības, vai arī pie Valsts kancelejas, kas
koordinē rīcībpolitikas procesu valdībā un tādējādi nodarbojas ar starpministriju jautājumiem;

• jānodrošina, ka konsultatīvās institūcijas mandāts ietver atbildību un tiesības sniegt komentārus
par visām valdības rīcībpolitikām, kas būtiski ietekmē integrāciju un imigrāciju, kā arī sniegt
ieteikumus par pastāvošo rīcībpolitiku īstenošanu un jaunu rīcībpolitiku izstrādi, tajā skaitā – par
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (EIF) nacionālo programmu izstrādi. Lai
imigrantu konsultatīvās institūcijas iesaiste ikgadējo un daudzgadējo EIF rīcības plānu izstrādē
būtu iespējama, svarīgi padarīt šo dokumentu izstrādes procesu atklātāku un aptverošāku,
nodrošinot tiešsaistes pieejamību pirmajiem projektu uzmetumiem un apkopojot priekšlikumus
par rīcības plānu saturu, pirms atbildīgā ministrija sagatavo pirmos plānu projektus;

• jānoteic, ka valdības institūcijām ir jāsniedz konsultatīvajai institūcijai pēc tās pieprasījuma infor-
mācija, kas nepieciešama konsultatīvās institūcijas funkciju veikšanai. Lai gan rīcībpolitikas
dokumentu projektu aprite Latvijā ir diezgan caurskatāma pēc tam, kad atbildīgā ministrija ir tos
darījusi pieejamus, pieeja informācijai par rīcībpolitikām, kas vēl ir izstrādes stadijā pašā minis-
trijā, ir diezgan ierobežota. Informāciju izmanto atbildīgo darba grupu locekļi, taču tā netiek
darīta zināma plašākai sabiedrībai. Konsultatīvās institūcijas locekļiem būtu jābūt pieejamai
informācijai par jebkurām plānotajām rīcībpolitikām, kas skar integrāciju un imigrāciju, kamēr tās
vēl ir izstrādes stadijā atbildīgajā ministrijā, tāpat kā pārējai informācijai par imigrantu stāvokli valstī
(piemēram, statistika par darba tirgus, izglītības, mājokļu un veselības pakalpojumu pieejamību);

• jānodrošina, ka atbildīgais ministrs organizē stingru un caurskatāmu atlases procedūru imigrantu
asociāciju un citu ar integrācijas jautājumiem saistītu NVO vidū. Atlases procedūrai ir jābalstās
uz aicinājumu kandidātus izvirzīt organizācijām, nevis indivīdiem. Izvēloties organizācijas, kas
būs pārstāvētas konsultatīvajā institūcijā, valdībai jāraugās, lai tās adekvāti pārstāvētu imigrantu
kopumu (lielākās imigrācijas kopienas, reģionu pārstāvniecība, būtiska autoritāte pārstāvāmo
vidū), lai tās būtu demokrātiskas un caurskatāmas, ar pietiekamu kapacitāti regulāri piedalīties
sēdēs un dot būtisku ieguldījumu rīcībpolitikas konsultācijās un dialogā;

• jānodrošina pietiekami resursi konsultatīvās institūcijas sekretariātam un tekošajām izmaksām;

• jānodrošina, lai konsultatīvajai institūcijai ir pieejama un efektīva mājas lapa, kur tās pārstāvētās
kopienas un plašākā sabiedrība varētu iepazīties ar tās iniciatīvām un priekšlikumiem un kur
varētu izvietot arī interneta resursus imigrantu līdzdalībai;

• jāraugās, lai valdības un pašvaldību pārstāvju kopējais skaits konsultatīvajā institūcijā nav lielāks
par imigrantu asociāciju un radniecīgu NVO pārstāvju skaitu. Valdības ministriju, darbadevēju
un darba ņēmēju organizāciju, sociālā atbalsta NVO un pašvaldību pārstāvju klātbūtne konsulta-
tīvajās institūcijās nodrošina dialoga platformas funkciju, kā arī tiešas saskarsmes iespējas starp
imigrantiem, valdību un plašāku pilsonisko sabiedrību.
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Latvijas gadījumā, kur imigrācijas kopienas lielākā daļa ir pirmās un otrās paaudzes imigranti no bijušās
PSRS, no kuriem daudziem vēl nav pilsonības, bet jauni imigranti bieži vien ierodas no tās pašas izcelsmes
valstīm, ir būtiski izveidot dialoga platformu, kas ļautu saklausīt gan “veco”, gan arī “jauno” imigrantu
balsis. Tāpat ir svarīgi veicināt un atbalstīt arī to imigrantu asociāciju līdzdalību, kas ir caurskatāmas (arī
attiecībā uz to finansēšanas avotiem) un demokrātiskas savu principu un struktūras ziņā. Tas nav viegls
uzdevums. Vairākums krievvalodīgo jauno imigrantu no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un citām NVS
valstīm vai nu neiesaistās nekādās asociācijās, vai arī iestājas dažādās nacionālās kultūras biedrībās un
reizēm arī “veco” imigrantu izveidotajās krievu diasporas organizācijās. Nedaudzo izteikti “jauno”
imigrantu asociāciju rīcībpolitikas kapacitāte ir ierobežota. Kā jau tika konstatēts nesenā pētījumā, “ir ļoti
nedaudz organizāciju, kas tieši pārstāv imigrantu intereses vai sniedz pakalpojumus trešo valstu
valstspiederīgajiem Latvijā. Dažas no tām – tādas kā Afrolats (Afrolat), Arābu kultūras centrs (Arab
cultural centre) un Latvijas–Libānas biedrība (Latvian–Lebanese society) – ir cīnījušās pret neiecietību un
diskrimināciju, taču valsts finansējuma prioritātes ir likušas tām vairāk pievērsties kultūras aktivitātēm.
Tās ir arī bijušas iesaistītas konsultatīvās politiskās diskusijās, kas netieši ietekmē imigrācijas jautājumus,
taču kopumā to nevalstisko organizāciju pašorganizācija, kas nodarbojas ar imigrāciju, ir diezgan vāja, un
to politiskā un sociālā līdzdalība nav pamanāma.” 20

Citu šķēršļu vidū, kas pastāv imigrantu līdzdalībai, minama politiskās elites negatīvā attieksme, negatīvs
sabiedrības viedoklis, negatīvs imigrantu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos, kā arī valodas barjera –
daži eksperti ir minējuši arī imigrantu asociāciju ierobežoto administratīvo kapacitāti un nepieciešamību
izveidot vairāk organizāciju, kur imigranti varētu līdzdarboties un noteikt to darba kārtību: “Svarīga ir ne
tikai gatavība iesaistīties dialogā ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem. Tikpat svarīga ir imigrantu NVO
kapacitāte un pašorganizācija – viņiem ir nepieciešams definēt savas intereses, savus mērķus, kā arī
zināt, kā tos sasniegt.” (Latvijas Cilvēktiesību centrs)21

Imigrantu asociāciju nosacīti zemā administratīvā un rīcībpolitikas kapacitāte Latvijā nozīmē, ka jauno
konsultatīvo institūciju būs jāatbalsta ar kapacitātes veidošanas programmu tās locekļiem. Loģiskais
finansējuma avots šādai kapacitātes veidošanai ir Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds.

Iespējamās kapacitātes veidošanas formas imigrantu asociācijām, kuras jāorganizē konsultatīvajai
institūcijai un tās sekretariātam, ietver apmācību un seminārus rīcībpolitikas procesa izpratnes uzlabo-
šanai un līdzdalības pieejamības veicināšanai, tas atvieglotu tīklu izveidi starp ekspertiem integrācijas
rīcībpolitiku jomā un imigrantu asociācijām, kā arī nepieciešamo resursu nodrošināšanu organiza-
toriskām mācībām, tādām kā labas prakses rokasgrāmatas un pētījumi.

Konsultatīvā institūcija var arī kļūt par ekspertīzes centru integrācijas rīcībpolitikas jautājumos un kalpot
kā plašāku sabiedrisko diskusiju rosinātājs par svarīgām rīcībpolitikām (tajā skaitā debatēm par nacio-
nālas valsts raksturu, kuras līdz šim ir monopolizējuši politiķi un juristi). Lai konsultatīvā institūcija spētu
to izdarīt, tai jābūt pietiekamiem resursiem un ļoti efektīvam sekretariātam.
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20 Akule, D. (2011). Political Participation of Third-country Nationals on National and Local Level: Latvian country report.
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 16.lpp.
21 Ibid., 23. lpp.



Visbeidzot, ir svarīgi raudzīties, lai konsultatīvā institūcija būtu pārstāvēta visos svarīgos Eiropas un
starptautiskajos integrācijas forumos, kā arī citās platformās saskarsmei un pieredzes apmaiņai imigrantu
organizāciju starpā pāri nacionālajām robežām. Tāpat ir svarīgi nodrošināt saikni ar ES pastāvošajiem
un starptautiskajiem forumiem integrācijas un imigrācijas jautājumos konsultatīvās institūcijas
mājas lapā.
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