
Demokrātijas receptes sastāvdaļas – tikai miksējot kopā, var sasniegt mērķi:
Valsts pārvalde - mugurkauls, mediji - nervu sistēma, bizness - asinsrite, tiesu vara - āda,
pilsoniskā sabiedrība - sirds. Ja sirds pārstāj pukstēt, tad organisms nevar turpināt
dzīvot. Sabiedrība ir aktīva un sniedz vērienīgu atbalstu viens otram ikdienā - tas ir noticis
pirms krīzes un notiek krīzes laikā. Cilvēki atbalsta viens otru savu spēju un resursu ietvaros, jo
cilvēkiem ir ģimenes par kurām rūpēties sociālekonomisko apstākļu dēļ.

Medijpratība. Apzināti veidot savu personisko informatīvo telpu, izvēloties kvalitatīvus un vērtīgus
informācijas avotus, kas sniedz korektu faktoloģisku informāciju par aktuāliem notikumiem, kā arī
bagātina redzesloku ar dziļu un datos balstītu analītisku saturu. Mūsdienu informatīvā telpa piedāvā
milzīgu informācijas klāstu, un tas ir tikai pašu ziņā, ko no tā izvēlamies patērēt. Sabiedrības
prasme atšķirt informatīvos graudus no pelavām ir būtisks priekšnoteikums, lai tā būtu pasargāta no
manipulācijas savtīgu grupu un naidīgu ārvalstu interesēs.

Demokrātijas pamatvērtības. Pasaulē notiek konkurence starp demokrātijām un ietekmīgām
autoritārām valstīm. Latvijas piederība demokrātiskajam pasaules spēka centram ir viens no
priekšnoteikumiem, lai saglabātu mūsu valsts neatkarību ģeopolitiski mainīgos apstākļos. Tāpēc ir
svarīgi zināt, īstenot un aizstāvēt demokrātijas pamatvērtības: fundamentālas brīvības, tiesiskumu,
taisnīgumu, solidaritāti, vienlīdzību, plurālismu, cieņu pret daudzveidību un citas.

Pilsoniskā izglītība. Demokrātijas sekmīgai attīstībai ir nepieciešama aktīva un konstruktīva
sabiedrības līdzdalība sociālajos un politiskajos procesos. Tomēr demokrātiskas valsts uzbūve ir
sarežģīts mehānisms, tāpēc ir vajadzīga ne tikai griba līdzdarboties, bet arī zināšanas par to, kādā
veidā sabiedrība var efektīvi un leģitīmi aizstāvēt savas intereses. Sistemātiskas zināšanas par
pilsoniskajām tiesībām un pienākumiem ir svarīgs elements vispārējās un augstākās izglītības, kā
arī mūžizglītības saturā. Demokrātijā būtiski, lai ir stipri visi receptes elementi, tādēļ jāstiprina
pilsoniskā sabiedrība, it īpaši reģionos, mediji, it īpaši reģionālie, politisko partiju profesionalitāte un
valsts pārvaldes atvērtība.

Jārada priekšnoteikumi aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai, to nodrošinot caur apziņas un ticības
veicināšanu, ka līdzdalībai ir jēga, un, ka katram indivīdam ir tiesības līdzdarboties. Cilvēkiem
nepieciešams skaidrot viņu tiesības, tad viņiem būs iespēja izprast līdzdalību. Jānovērš
ģeogrāfiskie un vecuma ierobežojumi līdzdalībā. Jāuzlabo esošie līdzdalības instrumenti, kas
neatbilst mūsdienu prasībām un sabiedrības dažādībai (kā piemērs, NTSP).

  
Demokrātijas receptes

Ekoloģiski informatīvie produkti

Vērtību vitamīni

Zināšanas par veselīgu pilsonisko līdzdalību

Ticība savai spējai ietekmēt procesus valstī

  



Iedziļināties un izprast cilvēku reālās situācijas. Ja pārāk daudz cilvēku nesaņem atbalstu, izpratni,
tad, visticamāk, nevar prasīt, lai viņi iesaistītos – cilvēkiem ir citas prioritātes; Valsts pārvaldes
amatpersonām būt radošām un atvērt savas mājas durvis cilvēkiem, kuri nav no aktīvās pilsoniskās
sabiedrības, lai iedziļinātos cilvēku problēmās. Arī pašai pilsoniskajai sabiedrībai – kļūt atvērtākai,
atgriezties pie vērtībām un mērķiem.

Šī krīzes ietekmē sabiedrībā, visticamāk, pieaugs nevienlīdzība. Visvairāk skartās nozares un
profesijas ir relatīvi zemi apmaksātas, un strādāšana no mājām pārsvarā ir ‘balto’ apkaklīšu
privilēģija. Mūsu izaicinājums šādā situācijā ir pasargāt cilvēkus un nepieļaut jaunu plaisu
veidošanos sabiedrībā.

Ķīnas ekonomikas panākumi pēdējos gados daudziem ir likuši šaubīties par demokrātisko valstu
spēju tikt galā ar lieliem izaicinājumiem un nodrošināt efektīvu pārvaldību. Šī krīze ir iespēja mums
parādīt pretējo. Tās pārvarēšanai nav nepieciešama autoritāriska un centralizēta valsts. Arī
demokrātijas var efektīvi tikt galā ar šādām situācijām.

Vīrusa ierobežošana prasīs mums līdzsvaru starp privātuma aizsardzību un sabiedrības veselību.

Atbalsts vardarbības mazināšanai, atbalstot organizācijas, kas darbojas šajā jomā, veicot
brīvprātīgo darbu, zvanot policijai, sniedzot informāciju par vardarbībā cietušajiem, atbalstot
cilvēkus krīzes centros. Psiholoģiskais atbalsts  nepieciešams krīzes laikā un pēc tā.

Dalīties vai apmainīties ar to, kas ir, piemēram, mazie zemnieki palīdzējuši daudziem pilsētniekiem
(radiem un draugiem) izdzīvot vairāku krīžu apstākļos. Būtiska loma ir sadarbībai – starp – sektoru,
starp – resoru un NVO, iedzīvotājiem vienam ar otru. Veidot projektus, kur cilvēkiem ir iespēja
palīdzēt viens otram. Tematiski NVO grantu projektu konkursi  – krīžu/risku – novēršanai, krīžu
seku likvidēšanai. Inovācijas jaunu darbavietu radīšanai un izglītošanai – cilvēku grupām, kuru
darbavietas mainīsies, piemēram, tirdzniecībā strādājošie. Īpaši tiem, kam bijis  zems atalgojums.
Iespēja pavadīt laiku mācoties palielinājusies.

  
Demokrātijas receptes

Atvērtība, empātija un vēlme saklausīt

Nevienlīdzības mazināšana

Efektīva pārvaldība

Privātums

Atbalsts mazāk aizsargātajiem un pašiem sev

Nevis palīdzēt, bet veikt resursu apmaiņu

  



Ideālas Latvijas nav un pat nevar būt, taču mēs katrs varam sniegt savu artavu labākas Latvijas
veidošanā. Lai izdodas nepilnības saredzēt kā iespēju veikt uzlabojumus. Kopīgi varam strādāt ar
mērķi, lai mēs dzīvotu svētītā zemē ar aktīviem cilvēkiem, kā teikts mūsu himnā. Galveno vērtību
vidū būtu jābūt tolerancei, domājošiem cilvēkiem (arī tādiem, kas domā citādi), taisnīgumam,
tiesiskumam, godīgumam (tāds, kas neaizmirst raudzīties arī uz sevi, ne tikai uz kaimiņu), vides
saglabāšanai, vienotai un demokrātiskai Latvijai. Plašāka un aktīvāka demokrātija ar spēcīgu
atbildīgumu iepretim sabiedrībai. Pilsoniskās sabiedrības organizēšanās – nebaidīties iet pret
straumi, meklēt domubiedrus.

Sabiedrība, kura tic, ka pastāv politiskā atbildība, taisnīgums un laba pārvaldība un strādā, lai
tiesiskumam, vērtībām un mērķiem būtu augstāka vērtība, nekā augstākstāvošas amatpersonas
teiktajam. Svarīgi arī pēc epidēmijas paturēt prātā to, cik svarīgi lēmumi bija jāpieņem Latvijas
ministriem un deputātiem. Lai gan epidēmijas laikā amatpersonām ir liels kārdinājums lēmumus
pieņemt pašiem, labākajā gadījumā uzklausot dažus ekspertus, tomēr nav gudri aizmirst, ka
demokrātijas spēks sakņojas pilsoņos. Epidēmijas laikā palielināt, nevis samazināt atklātību, un
palielināt, nevis samazināt, sabiedrisko un valsts kontroli. 

Attiecībās starp pilsonisko sabiedrību un valsts pārvaldi, izmantot plašos sadarbības formātus, un
runāt, cenšoties saklausīt otru pusi pēc būtības, izvairīties no formālisma, ierēdnieciskas valodas,
apzināties, ka kopīgs mērķis ir kvalitatīvi lēmumi, un kvalitāti dod iespējami plašas diskusijas. Nav
nesvarīgu cilvēku. Latvija ir katra cilvēka personisko lēmumu, attieksmes, līdzdalības un rīcības
summa. Ir jāveicina individuālās atbildības apziņa un individuālās līdzdalības pieredze, iespējami
atbalstot līdzdalību, formālo un neformālu sociālo grupu darbu.

Dot priekšrocības publisko iepirkumu finansējuma saņēmējiem, kas ir atbildīgi un ilgtspējīgi
biznesam.Veidojot jaunas uzņēmumu atbalsta stratēģijas un attīstības scenārijus – ņemt vērā ES
zāļā kursa nākotnes regulējumu un noteikumus (taxonomy, sustainable finance), lai laicīgi būtu
gatavi būt priekšā lielajām ekonomikā, kam grūti pārorientēties. Šo tēmu zinātāji var palīdzēt
izvērtēt nozares. Pilsoniskajai sabiedrībai un valstij turpināt sadarboties digitāli. 

Ja labi zināsim savas demokrātiskās saknes un tradīcijas, labāk varēsim dzīvot arī nākotnē. Valsts
attīstība, cita starpā vēlēšanu procesā, bet kompetenta un ikdienišķa līdzdalība politiskajos
procesos, ir sabiedrības rokās. Demokrātiju ar teoriju vien nevar apgūt, nepieciešamas iespējas
demokrātiju piedzīvot ģimenē un skolā. 

  
Demokrātijas receptes

Mūsu rokās ir iespēja veidot labāku Latviju

Pilsoņu spēks ir valsts spēks

Katrs valsts iedzīvotājs ir svarīgs

Ilgtspējīga biznesa nākotne ir mūsu nākotne

Demokrātijas saknes tiek dzītas ģimenē

  


