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Kas ir pilsoniskā līdzdalība? Lai gan pats vārdu salikums daudz ko ‘’pasaka’’ priekšā, 

pirms ne tik ilga laika mana godīgā atbilde būtu bijusi - es nezinu.Šis man lika prātot, cik vēl 

jauniešu manā vidū nav informēti par šo tik svarīgo tēmu.  

Protams, līdz šim es ik pa laikam esmu iesaistījusies pasākumos, lai uzlabotu savu un sev 

apkārtējo dzīves kvalitāti, vai nu piedaloties talkās vai protestos, vai arī vienkārši izsakoties 

par problēmām, kas mani nomāc, skaļi, taču tas viss notika, neapzinoties pilsoniskā aktīvisma 

definīciju un nozīmīgumu. Esmu pārliecināta, ka daudzi jaunieši, gluži kā es pirms neilga 

laika, neizprot šī jēdziena būtību un šī aktīvisma nepieciešamību un efektivitāti. 

Latvijā (valstī kopumā) pilsoniskajā aktīvismā iesaistās aptuveni 10% jauniešu, skolās šis 

skaitlis ir vēl mazāks, un, ja nekas netiks mainīts, tas saruks. Ja šis skaitlis saruks, izzudīs arī 

cilvēki, kas cīnās par pasauli, tātad - par mums visiem. Kaut gan Latvijas nākotne šobrīd var 

likties drūma, esmu gandarīta, ka valstī tomēr ir cilvēki, kam rūp, kas turpina aktīvi darboties, 

lai uzlabotu mūsu vidi un mūs, un mēģina iesaistīt cilvēkus no malas, izglītojot un 

iedvesmojot. Arī es jūtos iedvesmota un esmu gatava turpināt darboties par labu savai un 

mūsu nākotnei arī turpmāk.  

Manuprāt, ir daudz dažādu cēloņu jauniešu pasivitātei pilsonisma jomā, taču ir trīs 

galvenie, kurus vēlos izcelt. Viens no šiem cēloņiem, kā jau minēju iepriekš, ir neizglītotība 

ne tikai teorētiskajā daļā, bet arī neziņā, kur un ar ko sākt. Kādā no tiešsaistēm tika minēts, ka 

ir jāatrod kaut kas, kāda problēma, par kuru tiešām raizējas, pret kuru cīnīties, censties to 

mazināt un novērst. Nav obligāti jāsāk ar lielām lietām, pietiek, ja izdara kaut mazumiņu, jo 

arī tas rada atšķirību un varbūt pat iedvesmo citus.  

Vēl viens cēlonis tam, kāpēc jaunieši neiesaistās, iespējams, ir veids, kā viņi tiek audzināti 

- caur vienaldzību un pēc principa ‘’domā par sevi, gan pārējie kā tiks galā’’, kas varbūt 

neizklausās tik slikti šai skarbajai pasaulei, taču ir egoistiski. Šādi uzaugot, jaunieši neiemācās 

izprast neko citu, kā tikai sevi, ja paveicas. Tad arī rodas bailes no tā, ko nesaprot, kas atšķiras, 

cilvēki kļūst aizspriedumaini, nepieejami, un ar viņiem runāt ir kā runāt pret sienu, nav 

iespējams viņus mainīt, stimulēt, motivēt un veicināt viņos attīstību ne tikai viņu pašu labad, 

bet arī pasaules. Šādi norobežojoties un baidoties no pasaules, viss, ko jaunieši vēlas, ir pazust, 

izgaist vai paslēpties aiz kaut kā, kaut vai savas vienaldzības. Ja tas ir tas, kā kāds audzināts, 

to ir grūti mainīt, taču ne neiespējami. 

Pēdējais cēlonis, ko vēlos izcelt, ir bažas tikt nesadzirdētiem, domas, ka viens vai pāris 

cilvēki tāpat neko nevar mainīt, ka nav nemaz jēgas sākt. Jaunajiem cilvēkiem ir jātiek pāri 

savām bailēm, ir jāizvērtē, kas ir svarīgāk - mēģināt atrisināt problēmu, vai arī turpināt 

slēpties ēnās. Vispirms ir jāsāk ar sevi, ja ko vēlas mainīt, un ir jābūt gataviem cīnīties par šīm 

pārmaiņām. 



  Es neuzskatu, ka mūsdienās jaunieši neko nespēj un nevēlas darīt, panākt, tieši pretēji - 

šajai paaudzei ir tik daudz lielisku ideju, ko tikai atliek īstenot, taču trūkst resursu un 

motivācijas, tāpēc arī ir tik svarīgi veidot šīs organizācijas un biedrības, kas kopā atrod veidus, 

kā pārveidot ideju par realitāti. 

 Jau šobrīd ir izveidojušās vairākas organizācijas, kas cenšas gādāt par vienlīdzību un visu 

labklājību. Viena no jaunatnes organizācijām, ko droši varu pieminēt, ir ‘’Protests’’, ko 

veidojuši jaunieši, kas cīnās ne tikai par zaļu un zinošu Latviju, bet arī par citiem jauniešiem 

svarīgiem jautājumiem, piemēram, cilvēktiesībām, aktīvi protestējot, vācot parakstus un 

pieprasot valdībai taisnīgumu un vienlīdzību, aizstāvot arī dzimuma, rases un seksualitātes 

jautājumus. Pašlaik tik daudz cilvēkos ir naids pret noteiktu valstu pilsoņiem, pret cilvēkiem 

ar savādākām fiziskajām un sociālajām pazīmēm, pret cilvēkiem, kas ir homoseksuāli, pret 

viendzimuma laulībām, kas man par pārsteigumu joprojām Latvijā tiek liegtas. Ir tik daudz 

lietu, par ko mums, jauniešiem, nākamajai paaudzei, ir jācīnās, lai pasaulē katram būtu iespēja 

izcīnīt savu vietu. Bez šīs iespējas mums nebūs nekā. Arī es aktīvi sekoju līdzi šo organizāciju 

jaunumiem un sasniegumiem, cenšoties palīdzēt, kā vien varu - vai nu ar dalību protestos, 

parakstot petīcijas, turpinot nodot informāciju tālāk, vai palīdzu kā savādāk. Es ticu, ka, šādi 

turpinot aktīvi iesaistīties mūsdienu problēmu risināšanā, šīs organizācijas būs veiksmīgas 

savos panākumos un ka arvien vairāk jauniešu un arī pārējie tiks informēti un pārliecināti par 

labiem lēmumiem. 

Pilsoniskajai iesaistei un aktīvismam Latvijā vēl pavisam noteikti ir iespēja augt, un, 

paplašinot veidus, kā piesaistīt jauniešus, šī joma valstīs turpinās attīstīties. Esmu pārliecināta, 

ka tagad, kad šī tēma kļūst izceltāka un izplatītāka, aizvien vairāk jauniešu gribēs paust savus 

viedokļus un īstenot savus plānus valsts un apkārtnes uzlabošanā. 

Apspriežoties ar citiem jauniešiem, nonācu pie dažiem secinājumiem, kā labāk varētu 

piesaistīt jauniešus pilsoniski līdzdarboties. Viens no veidiem ir padarīt šo visu daudz 

pieejamāku, t.i., izveidot organizācijas, kur jauniešiem iesaistīties, ne tikai lielajās pilsētās, jo, 

lai gan lielpilsētās, protams, ir vairāk jauniešu, arī citur ir jauni cilvēki, kas nespēj izbraukāt 

vai izsekot līdzi tam, kas notiek ārpus viņiem pazīstamās teritorijas, un tas būtu kā liels 

iedrošinājums spert pirmos soļus ceļā uz sadarbību ar jauniešiem. Vēl rodas sajūta, ka daudzas 

tēmas ir ‘’tabu’’, jo par tām tiek ļoti maz runāts, vai netiek runāts nemaz. Skolās ir jābūt 

iespējai dziļāk izglītoties par aktuālajām problēmām, tās pārrunāt un kopīgi mēģināt saskatīt 

atrisinājumus. Šīm problēmām jātiek pārrunātām jauniešiem saprotamā ceļā, varbūt padarot 

tēmas piemēroti interesantākas, izskaidrojot skaidrā valodā, jo ne vienmēr viss sarežģītais 

patiešām arī ir sarežģīts. 

 



Ikvienam no mums ir iespēja atvērt acis un palūkoties visapkārt, ieraudzīt netaisnību un 

problēmas, kas jārisina, tomēr tikai dažiem no mums ir drosme un gribasspēks kaut ko mainīt. 

Es ticu, ka Latvijā un pasaulē ir daudz cilvēku, kas šo drosmi un gribasspēku izmantos, lai 

mainītu pasauli uz labu. 

 

 


