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Starptautiskā attīstības palīdzība izklausās pēc diplomātiska termina, taču 

aiz tā meklējami īstu cilvēku stāsti, pārliecināta ir Sandra Martinsone. 

Sākusi ar attīstības jautājumiem strādāt vēl Latvijā, viņa pēdējos septiņus 

gadus pavadījusi, palīdzot humanitārās krīzes skartām valstīm, un nu 

strādā vienā no pasaules lielākajām attīstības organizācijām ActionAid, 

kur vada starptautisku projektu par nodokļu taisnīgumu. Sarunā ar 

Pasaule kļūst labāka viņa atklāj, kā attīstības palīdzība ietekmē ikvienu no 

mums. 

Kā tu kādam, kurš par to dzird pirmo reizi, paskaidrotu, ko nozīmē 

attīstības palīdzība? 

Pirmkārt, runa ir par apmēram vienu miljardu cilvēku visā pasaulē, kuru 

dienas ienākumi ir zem 1,25 dolāriem (aptuveni 1,10 eiro) - šie ir cilvēki, 

kuri dzīvo absolūtā nabadzībā, līdz ar to viņus var dēvēt par globālās 

attīstības palīdzības mērķauditoriju. 

Ja skatāmies plašāk, tad attīstības palīdzības lielais uzdevums ir panākt 

cilvēka cienīgu dzīvi ikvienam. Starptautiskās organizācijas ir definējušas 

zināmu minimālo līmeni, kas šādu dzīvi raksturo. Tev ir jumts virs galvas, 

tu neesi badā, tev ir pieeja veselības un izglītības pakalpojumiem, tiek 

ievērotas tavas cilvēktiesības, un tu pats vari pietiekami neatkarīgi veidot 

savu labklājību. Protams, pastāv arī daudzi citi uzdevumi, tomēr šis ir 

galvenais mērķis, kuru attīstības politika mēģina sasniegt. 

Kuru konkrētu problēmu risināšana šobrīd ir visas pasaules 

attīstības dienaskārtībā? 

Es domāju, ka īpaši izceļamas ir divas problēmas. Viena no tām ir 

nevienlīdzība. Pasaulē tiek daudz runāts par to, kas nevienlīdzību veicina, 

kā to mazināt un kādas izmaiņas ir nepieciešamas globālajā sistēmā, lai 

to panāktu. Labs piemērs šeit ir arī Latvija, kur nevienlīdzība arvien 

biežāk tiek atzīta par problēmu, kas atstāj ietekmi uz vispārīgo labklājības 

līmeni, izaugsmi un ilgtspējīgu valsts attīstību. 

Otrs lielais jautājums ir vide un klimata pārmaiņas. Mēs daudz dzirdam 

par bēgļiem, kuri bēg no konflikta, tomēr pēdējos gados strauji pieaug arī 

tā dēvēto klimata bēgļu skaits - tie ir cilvēki, kuru mājas ir kļuvušas 

neapdzīvojamas plūdu, sausuma vai karstuma dēļ. Tas ir globāls 

izaicinājums, kas nekur nepazudīs. Ir svarīgi saprast tā cēloņus, kuru 

starpā ir arī ekonomisko interešu sadursme. 

https://europa.eu/eyd2015/lv/latvia


Kā jautājumi, kurus visā pasaulē risina attīstības palīdzība, var 

ietekmēt dzīvi Latvijā? 

Ja runājam par atstumtību, nabadzību un cilvēka dzīvei neatbilstošiem 

apstākļiem, tad tā sekas var būt konflikti, vardarbība, iespējams, arī 

terorisms ar globālu ietekmi.  No tā nav pasargāta Latvija, ja arī 

notiekošais ir ļoti tālu no mums. 

Šobrīd Eiropa un arī Latvija aktīvi lemj, ko darīt ar bēgļiem no Sīrijas 

kara, no Āfrikas. Zināmā mērā šī problēma ir sekas tam, ka savulaik nav 

pievērsts pietiekami daudz uzmanības problēmām Tuvajos austrumos un 

citos pasaules reģionos. 

Tās ir strukturālas problēmas. Ļoti daudz pasaules resursu tiek iegūti tieši 

šajās pasaules daļās. Jo vairāk rietumvalstis koncentrēs pasaules resursus 

savās rokās, neveicot adekvātus un taisnīgus ieguldījumus valstīs, kur šie 

resursi gūti, jo vairāk cilvēku dosies uz rietumvalstīm, kur ir kapitāls, 

darbs, drošiba un iespēja izdzīvot un dzīvot. 

 

Raksts tapis projekta "World's Best News" ietvaros, kuru Latvijā īstenoja 

Latvijā. 
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