PIECGADES GŪTĀS MĀCĪBAS EIROPAS PATVĒRUMA SISTĒMAS
VADĪBĀ: KĀ ĪSTENOT VEIKSMĪGU INTEGRĀCIJAS STRATĒĢIJU?
Konference tiek organizēta PMIF projekta “NIEM: Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas
izvērtēšana un uzlabošana” ietvaros
2019.gada 22. oktobris AC Hotel Riga viesnīcas konferenču zālē, Dzirnavu ielā, 33, Rīga
Konference norit ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un UNHCR Reģionālās pārstāvniecības Ziemeļeiropā atbalstu

NIEM: Starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas izvērtēšana un uzlabošana
NIEM ir sešu gadu ilgs starptautisks projekts, kura mērķis ir labāk sagatavot ES dalībvalstis starptautiskās aizsardzības
saņēmēju (SAS) uzņemšanai un sekmēt mērķa grupas iekļaušanos vietējā sabiedrībā, stiprinot SAS uzņemšanā un
iekļaušanas veicināšanā iesaistīto institūciju kompetenci un kvalitāti. Konflikta situācijas mēdz ieilgt un šobrīd vidēji paiet 17
gadi pirms bēgļiem, kas bēg no pilsoņu kariem, rodas iespēja atgriezties mājās. Tāpēc SAS ilgtermiņa integrācija ir vienīgais
risinājums un rada tūlītēju izaicinājumu Eiropas sabiedrībām.
2019.gada jūnijā tika publicēts pirmais NIEM salīdzinošais ziņojums par to, kā dalībvalstu valdības atbild uz izaicinājumiem
integrācijas jomā. Daži no galvenajiem secinājumiem bija, ka (1) starp Eiropas valstīm pastāv ievērojamas atšķirības
starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijas politikas kvalitātē par spīti noteiktajiem ES un starptautiskajiem
standartiem; (2) Bēgļiem reti ir pieejami labvēlīgi apstākļi jebkurā dzīves jomā, kas veicinātu viņu integrāciju; (3)
visievērojamākie centieni palīdzēt bēgļiem un starptautiskās palīdzības saņēmējiem ir novērojami izglītības un veselības
sektorā. Ir nopietni jāuzlabo mājokļu pieejamība, nodarbinātības un profesionālās izglītības iespējas; (4) Administratīvie
šķēršļi ir izplatīti, it īpaši mājokļu jomā; (5) Lielākā daļa nacionālo valdību nestrādā kopā ar pilsoniskās sabiedrības
organizācijām un pašvaldībām, lai attīstītu un ieviestu šo politiku.
2019.gada oktobrī tiks publicēts izvērtējums par sasniegto progresu kopš sākotnējā ziņojuma. Par godu šim notikumam,
Sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS” aicina Jūs uz konferenci “Piecgades gūtās mācības Eiropas patvēruma sistēmas
vadībā: kā īstenot veiksmīgu integrācijas stratēģiju”, lai kopīgi apskatītu Latvijas un Eiropas panākumus un izaicinājumus
attīstot, īstenojot un uzraugot starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrāciju.
Šis ir īpaši svarīgs brīdis šādas konferences organizēšanai, jo šobrīd norit darbs pie vairākiem stratēģiski svarīgiem
dokumentiem – Nacionālā Attīstības plāna 2021-2027 un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas
politikas pamatnostādnēm. Izvirzītie uzdevumi kalpos kā atsauces punkti turpmākajam finansējumam un noteiks prioritātes
nākamajam plānošanas periodam. Tāpēc ir īpaši svarīgi apsvērt esošos sasniegumus, kā arī norādīt virzienus, kur ir
nepieciešama vislielākā attīstība nākamo gadu laikā. Konference kalpos par platformu dažādu speciālistu un ekspertu
diskusijām un debatēm par vispārējo integrācijas stratēģiju, kā arī mājokļu jautājumu.

Programma
9:30-10:00

Ierašanās, reģistrācija un kafija

10:00-10:15

Konferences atklāšana; Ievads par NIEM projektu (PROVIDUS)

10:15-11:15

Anne Bathiliy – Integrācijas politikas eksperte
Ilgtermiņa vīzijas elementi un stratēģijas trūkuma izmaksas
I Diskusiju panelis: Integrācijas rīcībpolitikas dokumentu izstrāde Latvijā (Rīcības plāns; Integrācijas
rīcībpolitikas vadlīnijas) – process, uzraudzība, izvērtēšana

11:30-13:30





Zane Vāgnere – Kultūras ministrija, Valsts sekretāres vietniece
Andrejs Judins – Saeimas deputāts, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības
komisijas priekšsēdētājs
Paulina Wlažlak – Gdaņska

Atklāta diskusija ar auditorijas pārstāvjiem.

13:30-14:30

Pusdienas
II Diskusiju panelis: Mājokļi – būtiska visaptverošas integrācijas stratēģijas dimensija

14:30-16:30





Alda Sebre – Sabiedrības Integrācijas fonds
Santa Tivaņenkova - Tiesībsarga birojs
Marcel Colun - UNHCR

Atklāta diskusija ar auditorijas pārstāvjiem
16:30-17:00

Konferences noslēguma daļa

