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Attīstības palīdzība nevar atrisināt bēgļu krīzi, taču tā spēj palīdzēt izmisumā 

nonākušajiem un mazināt konflikta risku nākotnē, norāda ar Sīrijas un Irākas 

bēgļiem strādājusī latviete Liene Veide. 

Neaptveram, ko nozīmē karš 

Lienes Veides pieredze darbā ar bēgļiem ir ilgstoša - savulaik kā žurnāliste Gruzijā 

rakstījusi par cilvēkiem, kas bijuši spiesti atstāt mājas Dienvidosetijā un Abhāzijā, 

kopš 2010. gada viņa strādā ANO bēgļu aģentūrā (UNHCR). Pirms nesenās 

pārcelšanās uz Ženēvu, divi gadi pavadīti darbā Irākas ziemeļrietumos. 

Irākā Liene strādājusi ar daudziem sīriešiem, kuri  ir visvairāk pārstāvēti arī starp 

bēgļiem, kas pēdējo divu gadu laikā ieradušies Eiropā, bieži vien ceļā riskējot un arī 

zaudējot dzīvību. L. Veide skaidro, ka cilvēki, kuri diskutē par bēgļu jautājumu, bieži 

līdz galam neizprotot neapskaužamo situāciju, kuras dēļ sīrieši dodas bēgļu gaitās. 

“1. septembrī skatījos uz bildēm no Latvijas skolām, redzēju arī savus krustbērnus. 

Tas ir skaisti - liels prieks un pārdzīvojums. Tai pat laikā zinu, kas ar bērniem notiek 

Sīrijā,” stāsta L. Veide. “Tūkstošu no viņiem vairs nav - tā vietā, lai 1. septembrī ietu 

uz skolu, viņi ir vai nu kaut kur apglabāti, vai noslīkuši Vidusjūrā. Daļa nespēj aiziet 

uz skolu, jo ir kļuvuši par invalīdiem. Vēl citi ir veseli, taču viņu skolas ir 

uzspridzinātas. Tie sīrieši, kas mēģina nokļūt Eiropā, bēg no kara šausmām vai 

mēģina nodrošināt nākotni saviem bērniem. ” 

L. Veide stāsta, ka arī bēgļu nometnes esot tikai pagaidu risinājums smagajiem 

apstākļiem, un cilvēki tās bieži vien atstāj, mēģinot nokļūt Eiropā. “Cik daudz var 

izdarīt cilvēks, sēžot nometnē? Iepriekš Sīrija tev ir bijusi māja un dārzs, tagad tev ir 

vienu kvadrātmetru liels mazdārziņš. Viņi sāk dzīvi no nulles, un šādu cilvēku ir 

vairāki miljoni. Daudziem ir atņemts viss, un tas nozīmē pilnīgu izmisumu.” 

Nebēgs, ja būs cerība 

UNHCR pārstāve norāda, ka vislabākajā situācijā atrodoties tie bēgļi, kuriem esot 

iespēja darīt ko noderīgu. “Protams, bēgļiem nometnēs ir nepieciešamas primāras 

lietas - jumts virs galvas, pārtika, apģērbs, segas. Taču svarīga ir arī psiholoģiskā 

palīdzība, jo daudziem cilvēkiem ir grūti aptvert jaunos apstākļus. No savas 

pieredzes zinu, ka tie, kuriem bija iespēja uzsākt kādu mazu projektu - kaut vai 

atvērt apavu remontu vai frizētavu - uzreiz atradās daudz labākā situācijā gan 

finansiāli, gan emocionāli.” 

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


L. Veide uzsver, ka šādu mazu projektu atbalstīšana esot konkrēts veids, kurā 

starptautiskā attīstības palīdzība var uzlabot bēgļu situāciju, turklāt tie neprasot 

lielus finansiālus resursus. 

“Šis ir veids, kā piesaistīt cilvēkus tai videi, kurā viņi nonākuši - Irākai, Libānai, 

Jordānijai. Bēgšana uz Eiropu ir absolūts izmisuma solis. Viņi daudz labprātāk paliktu 

pazīstamā vidē ar saprotamu valodu. Neviens neizšķirsies par bēgšanu, ja viņam būs 

citas iespējas,” norāda L. Veide, piebilstot, ka savulaik līdzīgi projekti veiksmīgi 

realizēti, strādājot ar čečenu bēgļiem Gruzijā. 

Prasme vienoties 

Vaicāta, vai attīstības palīdzība var sekmēt arī ilgtermiņa situāciju visā reģionā, 

novēršot līdzīgas krīzes nākotnē, L. Veide teic, ka tas esot iespējams. “Vairākas 

attīstības programmas Irākā strādā gan ar centrālo, gan reģionālajām valdībām, tās 

izglītojot, veicinot cilvēktiesības, mācot pareizi reaģēt krīzes gadījumos. Es gribu 

cerēt, ka ilgtermiņā tas ļaus sasniegt situāciju, kad nebūs bāzes, uz kura veidoties 

jaunam konfliktam - cilvēkiem būs izpratne par to, kā vienoties, lai ieguvējas būtu 

visas puses.” 

Taču L. Veide piebilst, ka vismaz pašreizējai karadarbībai Sīrijā, kas ir viens no 

galvenajiem bēgļu krīzes cēloņiem, esot nepieciešama cita atbilde. “Tas lielā mērā ir 

politisks jautājums. Attīstības palīdzība var sekmēt situāciju, bet tai jānāk kopā ar 

citiem veiksmīgiem risinājumiem.” 

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

LAPAS sadarbībā ar Ārlietu Ministriju un citiem EYD2015 partneriem visā 

Latvijā. 
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