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Migrācija
At t ī s t ī b a
Tiesības:
Ideju brīvība
P ĀRVIET O TIES

E i r o pa s s a d a r b ī b a j a u n a s m i g r ā c i j a s
u n at t ī s t ī b a s i d e j a s k o m u n i k ā c i j a i
Globālā attīstība, migrācija un cilvēktiesības ir cieši savā starpā saistīti universāli jautājumi. Tāpēc,
lai veicinātu pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju lielāku izpratni par tiem, tiek īstenots
projekts „AMITIE – Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot
vietējās pašvaldības” (saīsināti AMETIE). Projektu finansē Eiropas Savienība un tajā ir iesaistījušās
vairākas valstis: Itālija (Boloņas un Umbrijas reģioni), Spānija (Andalūzija), Latvija (Rīga), Rumānija
(Bukareste) un Brazīlija (Recife).

U Z D E V UMI
AMITIE uzdevums ir attīstīt efektīvu un iekļaujošu komunikāciju sistēmu par migrācijas, attīstības un
cilvēktiesību jautājumiem. Tā mērķis:
• palīdzēt iedzīvotājiem izprast attīstības potenciālu, ko sniedz migranti un etniskās minoritātes
vietējā līmenī, kā arī novērtēt kultūru dažādības pozitīvās un aizspriedumu negatīvās sekas;
• pilnveidot pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvju zināšanas, lai uzlabotu
sabiedrības komunikācijas stratēģijas izglītības attīstības jomā.
Veicinot aktīvu migrantu kopienu līdzdalību, AMITIE stiprinās sadarbību starp migrantu asociācijām,
vietējām pašvaldībām un citām iesaistītām pusēm partneru pilsētās.

M Ē R Ķ IS
AMITIE mērķis ir sasniegt pēc iespējas plašāku iedzīvotāju skaitu Eiropas partneru valstīs, īpašu vērību
pievēršot tiem iedzīvotājiem, kuriem vēl nav zināšanu par projekta jautājumiem. Īpaša uzmanība
AMITIE ietvaros tiks pievērsta pašvaldību darbiniekiem, NVO, iedzīvotājiem, skolēniem, skolotājiem
un citiem izglītības darbiniekiem.
Pašvaldības līmenī īpaša mērķa grupa ir politikas veidotāji, vadītāji un darbinieki, kas strādā ar
komunikācijas, sociālās iekļaušanas, attīstības sadarbības jautājumiem, starptautiskajiem projektiem
un izglītības jautājumiem, nodrošinot šo grupu apmācību par komunikāciju migrācijas un attīstības
jomā.
AMITIE labuma guvēji ir migranti, kas dzīvo uzņemošajā valstī, viņu izcelsmes kopienas un uzņemošās
valsts iedzīvotāji.

AKTI V ITĀT E S
Lai
•
•
•
•
•

sasniegtu projekta uzdevumus, AMITIE ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
Multidisciplināra situācijas izpēte un labo prakšu apzināšana migrācijas un attīstības jomā;
Vietējo migrantu kopienu iesaiste un fokusa grupu organizēšana;
Pašvaldību un NVO pārstāvju apmācība;
Semināri skolēniem un skolotājiem;
Vadlīniju izstrāde par to, kā izmantot komunikācijas tehnikas un instrumentus migrācijas,
attīstības un cilvēktiesību jautājumos;
• Starptautiska informatīva kampaņa un aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai		
četrās Eiropas partneru valstīs;
• Starptautisks festivāls Boloņā par sociālajām kampaņām.

