Ilgtspējīga attīstības sadarbība
apvieno ekonomikas, sociālos un vides aspektus
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LAPAS politiskās prioritātes attīstības sadarbības jomā
GLOKALIZĀCIJA - GLOBĀLĀ UN VIETĒJĀ ATTIECĪBAS
ATBILDĪGS PĀRTIKAS PATĒRIŅŠ
JAUNO DONORVARLSTU IEGULDĪJUMS UN IESPĒJAS
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Šis dokuments ir sagatavos ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu,
SD2015 programmas ietvaros, un īstenots partnerībā ar CIVICUS: Pasaules
savienība pilsoņu līdzdalībai, Ieinteresēto pušu forums un UNDESA. Par šī
dokumenta saturu pilnu atbildību uzņemas Latvijas platforma attīstības
sadarbībai, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības un
iepriekš minēto organizāciju pozīciju.

Latvijas iedzīvotāju uzskata,
ka svarīgi palīdzēt cilvēkiem
attīstības valstīs

Latvijas iedzīvotāju uzskata,
ka ir svarīgi turpināt solīto
attīstības palīdzības
palielināšanu

atvijas iedzīvotāju uzskata,
ka nabadzības apturēšana
attīstības valstīs rada
pozitīvu ietekmi arī uz ES
pilsoņiem

Latvijas iedzīvotāju uzskata,
ka palīdzība attīstības
valstīm palīdz vairot mieru
un vienlīdzību pasaulē

