Latvijas Sociologu asociācija un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā

Semināru cikls “Sociālās pārmaiņas un atbildība”: 1. sezona
1. seminārs: No kurienes “aug kājas” noskaņojumam pret
imigrantiem?
2019. gada 31.janvārī no 18:00 līdz 20:00, Latvijas Universitātes asociētā
profesore, migrācijas pētniece Inta Mieriņa, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja
Latvijā telpās, Marijas iela 13/3, Berga Bazārā, atklās semināru “Sociālās
pārmaiņas un atbildība” pirmo diskusiju, pievēršoties tēmai, kas sevišķi aktuāla
pēdējā desmitgadē visā Eiropā – kas veicina atbalsta kāpumu etniskajam
nacionālismam un galēji labējai ideoloģijai. Stāsta centrā interesants atklājums neraugoties uz salīdzinoši zemo imigrācijas līmeni, jaunieši postsociālisma valstīs
mēdz būt negatīvāk noskaņoti un atstumjošāki pret imigrāciju un imigrantiem
nekā jaunieši Rietumeiropā. Tomēr skaidras atbildes „kāpēc”, joprojām nav.
Attieksmi pret imigrantiem Inta Mieriņa ilustrēs, balstoties divu pētījumu datos starptautiskas salīdzinošas jauniešu aptaujas datos pētījumā MYPLACE un Latvijas
emigrantu aptaujas datos. MYPLACE aptauja veikta 14 Eiropas valstīs, tai skaitā
Latvijā. Savukārt Latvijas emigrantu aptauja aptvēra 14 068 emigrantu vairāk kā
100 valstīs. Balstoties MYPLACE datos, pētniece aplūkos, kā etniskais
nacionālisms, saskarsme ar migrantiem, ekonomiskās grūtības, sociālistiskā
pagātne, labklājības režīms, plašsaziņas līdzekļu un informācijas pieejamības
piedalās attieksmes pret imigrantiem veidošanā. Balstoties Latvijas emigrantu
aptaujas datos, tiks aplūkota saistība starp attieksmi pret imigrantiem un
personīgo migrācijas pieredzi.
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Semināri “Sociālās pārmaiņas un atbildība”
Latvijas Sociologu asociācija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā aicina uz semināriem par aktuāliem procesiem Latvijas sabiedrībā.
Semināra cikla ietvaros katra mēneša pēdējā ceturtdienā Ziemeļvalstu Ministru
padomes biroja Latvijā telpās, Marijas iela 13/3, Berga Bazārā, norisināsies
seminārs, kurā Latvijas spēcīgākie sociālie zinātnieki runās par saviem jaunākajiem
pētījumiem par norisēm, kas skar mūs visus.
Sociālie zinātnieki analizē sabiedrībai svarīgus jautājumus un šo darbu lielākoties
veic par publisko finansējumu. Tāpēc ir būtiski, ka sabiedrība var iepazīties ar
pētnieku paveikto un ka pētnieki aktīvi iesaistās publiskās diskusijās. Mēs gribam,
lai mirkļbirku piesātinātajā publiskajā telpā vēl intensīvāk ienāk akadēmiska kalibra
redzējums – analītisks un dziļš, taču arī provocējošs un svaigs. Semināru ciklu
plānojam iesākt ar sociologu redzējumu un atklājumiem.
Socioloģija veido diskusiju par dziļākiem procesiem, uz kuriem balstās norises
sabiedrībā. Piemēram, par nevienlīdzību un ekonomisko sistēmu, kas to uztur, par
starpvalstu migrācijas ieguvumiem, ēnas pusēm un riskiem. Socioloģija analizē arī
cilvēka ikdienas pieredzi un parāda , kā mēs kā unikāli cilvēki esam cieši ieausti
sabiedrības normu, paradumu un pieņēmumu tīklojumā.
Latvijas Sociologu asociācija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju
Latvijā, 2019. gadā piedāvās semināru cikla “Sociālās pārmaiņas un atbildība” 1.
sezonu, ik mēnesi rīkojot vienu neformālu un koncentrētu domu apmaiņas
vakaru, kurā piedalīsies pētnieki un tiks aicināti piedalīties visi, kas interesējas par
sabiedrības problēmjautājumiem un vēlas veidot atbildīgu pilsonisko sabiedrību.
Formāts pazīstams un vislabāk piemērots domu apmaiņai: viens galvenais varonis
vai varone piedāvās stāstījumu par sociālu problēmu, ideju vai pētījumu, kuram
sekos diskusija, kas turpināsies pie kafijas, tējas un uzkodām.
Pirmais seminārs notiek 31.janvārī no 18:00 līdz 20:00.

