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ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA
KAS IR ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA?

Attīstības sadarbība ir palīdzības sniegšana trūcīgām un
mazāk attīstītām valstīm, veicinot šo valstu un to sabiedrību
ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību, samazinot
nabadzību un nodrošinot mieru un drošību pasaulē.

KO EIROPAS SAVIENĪBA DARA
ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS JOMĀ?

Eiropas Savienības attīstības palīdzību saņem ap 150 valstis
visā pasaulē. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopā ir
pasaulē lielākās attīstības palīdzības sniedzējas.

Ar ko atšķiras
humānā palīdzība
no attīstības
sadarbības?

Humānā palīdzība
vajadzīga brīžos, kad
nepieciešams glābt
cilvēku dzīvības
krīzes situācijās un
ātri nodrošināt viņu
pamatvajadzības,
piemēram, sagādāt
pārtiku, pajumti un
ārsta palīdzību pēc
dabas katastrofas.

2013. gadā kopā tika izmantoti 56,5 miljardi eiro, lai valstīm
visā pasaulē palīdzētu mazināt nabadzības risku.
Pēdējos desmit gados, pateicoties ES finansējumam:
 gandrīz 14 miljoni
skolēnu varēja apmeklēt
pamatskolu;
 vairāk nekā 70 miljoniem
cilvēku bija pieejams
tīrāks dzeramais ūdens;
 vairāk nekā 7,5 miljoni dzemdību ir notikušas kvalificētu
veselības aprūpes darbinieku uzraudzībā, tādējādi glābjot
dzīvību mātēm un bērniem.

Attīstības sadarbība
atbalsta valstis
ilgtspējīgāk sniedzot atbalstu
procesiem, kas palīdz
panākt ilgtspējīgu
ekonomikas
izaugsmi, kā arī
palīdz
sabiedriskajām
organizācijām un
sabiedrībai kopumā.

Kādi ir Latvijas
attīstības
sadarbības
politikas mērķi?
- Latvijas kā
divpusējā donora
lomas stiprināšana,
tādējādi īstenojot
Latvijas ārpolitikas
intereses un
starptautisko
saistību izpildi;
- sabiedrības
izpratnes un
atbalsta veicināšana
attīstības sadarbības
mērķiem un
politikai.

Latvijā galvenokārt ir
izveidoti pamati
ekonomiskās izaugsmes,
stabilitātes un
demokrātijas stiprināšanai
tuvākajos reģionos –
austrumu partnerības
valstīs
(Gruzija, Moldova,
Ukraina
un Centrālāzijas reģions).

Aptuveni 25 % no ES atbalsta saņem tieši valstu valdības, lai tās
varētu darīt savu darbu, ievērojot prioritātes, ko pašas
noteikušas ciešā dialogā ar ES.
Kopš 1990. gada ir izdevies vairāk nekā uz pusi samazināt galējā
nabadzībā dzīvojošo cilvēku skaitu.

KĀ UZ MANI ATTIECAS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA?

Cilvēki, dzīvojot uz šīs planētas, saskaras ar dažādiem
izaicinājumiem, kurus ar kopīgiem spēkiem ir iespējams
samazināt. Attīstības sadarbības joma parāda, ka darbojoties
mērķtiecīgi, ilgtspējīgi, sistematizēti un, sadarbojoties ar
vietējām kopienām lokālā līmenī, ir iespējams veicināt pozitīvas
pārmaiņas arī globālā mērogā.
77% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem
attīstības valstīs un ka palīdzība attīstības valstīm palīdz vairot
mieru un vienlīdzību pasaulē.
Ir nepieciešams izveidot sapratni, ka katrai cilvēka izvēlei un
rīcībai ir sekas. Ar katru pirkumu - pērkot drēbes vai pārtiku -,
mēs ar savu maksājumu balsojam par to, ko izvēlamies, un tas
ietekmē apkārtējo vidi gan globālā, gan lokālā līmenī.

Avoti:
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/eiropas-gads-attistibai
http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/
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Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba
programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild LAPAS un tas
nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Vairāk informācijas www.lapas.lv.

