Sabiedrība un vara
Meierovica reģionālā diskusija
par pilsoniskumu un vietējām iniciatīvām
Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6, Liepāja
2011.gada 15.jūlijs
Darba kārtība
14:30 – 15:00

Reģistrēšanās, kafija

15:00

Atklāšana
Meierovica biedrība – kas mēs esam
Tālis Linkaits, Meierovica biedrības valdes priekšsēdētājs Neliela
prezentācija par Meierovica biedrības vērtībām, darbiem un sasniegumiem.
Ceļamaize 10.Saeimai – biedrības rīcības programma.
Meierovica tematiskās sarunas

Pilsoniskā sabiedrība un politiskā kultūra Latvijā
Dr.sc.pol. Ivars Ījabs, politologs, Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātes Politikas zinātnes studiju nodaļas docents
Tendences varas un sabiedrības attiecībās, politiskā līdzdalība, problēmas un
risinājumi. Prezentācija un atbildes uz jautājumiem

Vārds politisko partiju pārstāvjiem
Kā mazināt varas un sabiedrības atsvešinātību, kā veicināt vietējās
iniciatīvas.

Diskusija: kā atbildīgi pilsoņi var ietekmēt lēmumus vietējā un
nacionālā līmenī, kādi risinājumi, politisko partiju piedāvājumi? Vai
pašvaldību referendumi varētu būt risinājums? Kā mazināt viedokļu
līderu un trauksmes cēlāju atkarību no pašvaldības, veicināt brīvāku
viedokļu paušanu, līdzdalību pašvaldības darba kārtības veidošanā?
Kāda ir mediju loma pašvaldību līmenī? Pašvaldību mediji kā vienīgās
patiesības sludinātāji
17:20 – 18:00

Kafija un neformālas sarunas

Pagājušā gada rudenī, Lāčplēša dienā Meierovica biedrība iesniedza jaunajai Saeimai un
valdībai ceļamaizi – 10 stratēģiski nozīmīgāko darbu uzskaitījumu. Kā pirmo un svarīgāko
uzdevumu biedrība uzsvēra pienākumu atjaunot sabiedrības uzticību valsts varai. Meierovica
biedrība toreiz izteica vēlmi redzēt spēcīgu Saeimu, kompetentu un enerģisku valdību,
godīgus un atbildīgus politiķus, kas pilda priekšvēlēšanu solījumus un partiju programmas.
Jau 2011.gada martā veiktais „Latvijas faktu” sabiedriskās domas pētījums norādīja, ka
sabiedrības uzticība valsts varai ir kritiski zemā līmenī. Skeptiskāk pret Saeimu un valdību ir
noskaņoti tieši Kurzemes iedzīvotāji. Tikai 6,4% kurzemnieku atzīst, ka spēj ietekmēt
lēmumu pieņemšanas procesu. Salīdzinoši ar citām lielpilsētām, ievērojams skaits liepājnieku
neuzticas arī savai pašvaldībai.
Kurzemnieki arī aktīvi nerīkojas, lai situāciju mainītu. Piemēram, tikai 14% liepājnieku
pēdējo trīs gadu laikā ir devušies uz pašvaldību, valsts iestādi vai iesaistījušies kādās
aktivitātēs, lai rastu risinājumu personīgai vai sabiedrības problēmai.
Pasākums notiek ar Fridriha Naumana fonda atbalstu

