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Preses relīze 

SociSDG konsorcijs aicina atbalstīt ilgtspējīgas attīstības mērķus! 

Projekta SociSDG mācību aktivitāte notika Matērā, 2018. novembrī, organizācijā Materahub (Itālija). Tās 

dalībnieki bija astoņu ievērojamu Eiropas organizāciju biedri SDG jomā: The Croation Institute for CSR 

(koordinators, Horvātija), Global Impact Grid (Vācija), LUM University (Itālija), Pontis Foundation (Slovākija), 

Homo Eminens (Lietuva), LatConsul (Latvija), Datamaran (Lielbritānija),  Kaleidoscope Futures (Lielbritānija).  

      
Ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDG), globālie mērķi ir universāls aicinājums uz rīcību, lai izbeigtu nabadzību, 

aizsargātu planētu un nodrošinātu, ka visi cilvēki bauda integrāciju, mieru un labklājību. Risinātu sociālos, 

ekonomiskos un globālos jautājumus un palīdzētu valstīm, valdībām un sabiedrībai to apkarošanā, SDG nosaka 

globālās prioritātes un centienus līdz 2030.gadam, lai "novērstu ārkārtēju diskrimināciju, nabadzību un vadītu cilvēci 

pa ilgtspējas ceļu. " Lai palīdzētu uzņēmumiem un sniegtu ieguldījumu SDG realizēšanā, ANO izveidoja "SDG 

Compass", kā norādīts "tas piedāvā piecus soļus uzņēmumiem, lai maksimizētu to ieguldījumu SDG." Taču joprojām 

tas ir tikai sākums, un mums visiem ir nepieciešams vairāk zināšanu. Šis projekts vēlas būt daļa no risinājuma. 
 
SociSDG ir projekts, kas vērsts uz lielāku informētību un zināšanām pieaugušajiem, uzņēmējiem un lēmumu 

pieņēmējiem, kad runa ir par sociālo SDG novērtēšanu un īstenošanu uzņēmējdarbības stratēģijās, kā arī par vispārējo 

ilgtspējīgas attīstību, kas saistīta ar SDG sasniegšanu. 
 
Ņemot vērā to, ka projekta primārais mērķis ir pieaugušo izglītība un labākās prakses apmaiņa starp projekta 

partneriem, sociālo SDG jomā, tika izstrādāts piecu dienu mācību pasākums, lai vairotu izpratni par Ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem: 

• 5. ilgtspējīgas attīstības mērķis: dzimumu līdztiesība — panākt dzimumu līdztiesību un dot iespēju visām 
sievietēm un meitenēm, organizēja projekta partneris Materahub 

• 10. ilgtspējīgas attīstības mērķis: samazināta nevienlīdzība — samazināt nevienlīdzību valstu iekšienē un 

starp tām, organizēja projekta partneris Kaleidoscope Futures 
. 

 
Pasākums bija iespaidīgs un iedvesmojošs, tajā uzklausījām risinājumus dzimumu līdztiesības veicināšanai un 

nevienlīdzības mazināšanai 

 
● CATIA Caponero, Matēras sieviešu kolektīva dibinātāja prezentēja organizācijas darbību jautājumos par 

vardarbības pret sievietēm mazināšanu, kas ir viens no mērķiem, lai nodrošinātu labāku sieviešu integrāciju. 

Patiesībā dati liecina, ka no 1. janvāra līdz 31. oktobrim 2018 sieviešu pašnāvības pieauga līdz 37,6% no 

kopējiem slepkavībām, kas izdarītas mūsu valstī (tie bija 34,8% pirms gada), ar 79,2% sieviešu pašnāvībām 

ģimenēs (80,7% pirmajos desmit mēnešos no 2017) un 70,2% pāros (65,2% no janvāra līdz oktobrim 2017).  
● Vanessa Vizziello RiSvolta di Matera asociācijas prezidente iepazīstināja ar mūs ar tēmu par dzimumu 

līdztiesību. Itālija ir 118. vietā izvērtējumā no 144 valstīm  par sieviešu iespējām līdzdalībai un ekonomiskās 

iespējas, bet 46.vietā par sieviešu politisko pārstāvību. Attiecībā uz darba situāciju, aptuveni 62% Itālijas 

sieviešu maksā mazāk nekā vīriešiem, un daudzām no viņām nav vadošu amatu. RisVolta mērķis ir iekļaut  

dažādas sociālās grupas bez jebkāda veida diskriminācijas, izmantojot lielāku atvērtību un līdzdalību Materas 

kopienā. 

https://www.materahub.com/en/
http://www.idop.hr/hr/home/
http://www.idop.hr/hr/home/
https://www.lum.it/en/university-lum.html
https://www.nadaciapontis.sk/en/
http://www.homoeminens.com/
http://www.latconsul.lv/lv/home/page
https://www.datamaran.com/
http://www.kaleidoscopefutures.com/
http://www.socisdg.com/en/home/
https://risvoltamatera.wordpress.com/


● Tika organizēta vizīte sociālajā kooperatīvā IL Sicomoro, kas nodarbojas ar migrantu un bēgļu uzņemšanu 

un atbalstu, izmantojot darba orientāciju, valodu kursus, kultūras pasākumus, psiholoģisko atbalstu un 

projektus, kas atbalsta ģimenes un bērnus. 
● Indira Kartallozi no Kaleidoscope Futures iepazīstināja mūs ar terminu migrācija, bēglis un mūsdienu 

verdzība definīcijām un saistīto statistiku: 65 miljoni cilvēki ir piespiedu kārtā pārvietoti (34,000 cilvēki no 

konfliktu zonām, 185 000 000 cilvēki no dabas katastrofām, 1 500 000 cilvēki no attīstības projektiem). 

Tomēr Kartallozi kundze piedāvāja arī risinājumus un vērtības, ko migrācija sniedz. Lielāku vērtību var sniegt 

riska nodrošinātāji, nišas idejas, apkalpo klientu savādāk, savienojot un piekļūstot tirgiem. 
● Aris Vrettos, Kembridžas Ilgtspējīgas Attīstības Institūta (CISL) Atklāto un Starptautisko programmu 

direktors, iepazīstināja mūs ar jautājumu par ienākumu un labklājības nevienlīdzību rietumu sabiedrībā, 

uzņēmējdarbības lomu un mainīgās attiecības starp abiem. No CISL apsekojuma starp augstākajiem 

vadītājiem, vissvarīgākie jautājumi par ilgtspējību ir klimata pārmaiņas un laba pārvaldība. Statistika liecina, 

ka 71% no pasaules iedzīvotāju ienākumi ir mazāk nekā $10 dienā, kas ir zems ienākums, salīdzinot ar 7% no 

pasaules iedzīvotājiem, kam ienākumi ir vairāk nekā $50 dienā, secinot, ka vairāk nekā 2/3 pasaules 

iedzīvotāju ir zem $10 dienā. Saskaņā Credit Swiss Report 2017 (Global Wealth ziņojums), pusei no pasaules 

iedzīvotājiem, vai 3,5 miljardiem nabadzīgāko pieaugušo ir aktīvi, kas ir mazāk nekā $10,000, vai 68, 7% no 

pasaules darba vecuma iedzīvotāju veido tikai 2,7 pasaules bagātības (galvenokārt cilvēkiem, kas dzīvo 

jaunattīstības valstīs). Tomēr, sakarā ar urbanizācijas, dati liecina, ka šodienas nevienlīdzības līmenis nav 

novērots 200 gadus, ne tikai ierobežojot nabadzību jaunattīstības valstīs, bet arī starpvalstu nevienlīdzību. 

Klimata pārmaiņas un ekonomiskā degradācija, kas rada resursu drošības samazināšanos zemākajā iedzīvotāju 

slānī, ir tendences, kas turpinās paātrināt un radīs risku vietējām kopienām un visiem reģioniem ar iespējamu 

konflikta iespējamību. Arī 4 . rūpniecības revolūcijas ietekme uz nodarbinātību, kas ir labi jāplāno no 

valdībām un citiem dalībniekiem sabiedrībā. 
● Ruby Sandhu no Human Rights Solicitor RS Collaboration prezentēja un iedvesmoja par biznesa tēmu un tās 

ietekmi uz cilvēktiesībām. Attīstoties globalizācijai, būs sarežgītas piegādes ķēdes, kas nonāks jaunos tirgos 

un darbosies saskaņā ar juridiskām niansēm, nevis rietumu tiesību aktu standartiem, kas rada galvenās rūpes 

par mūsdienu verdzību, jo īpaši svarīgi publiskajā iepirkumā. Sandhu kundze rosināja, lai samazinātu 

nevienlīdzību, veidot izpratni, izmantojot piemērotus mehānismus un portālus, piemēram, datu tehnoloģijas, 

kā arī pārrobežu sadarbību.  Šī pieeja ir svarīga, jo mūsu pasaule ir savstarpēji saistīta, tāpēc tā ir mūsu kopīgā 

atbildība (jo īpaši uzņēmumiem), labāk izprast politisko un sociālo situāciju un kontekstu. 
● Emily Leonard no The Enterpreneurial Refugee Network (TERN) organizācijas, kas efektīvi integrē bēgļus 

vietējā kopienā, sniedza ieskatu nevienlīdzības mazināšanā, izmantojot sociālo uzņēmējdarbību. Saskaņā ar 

Compass ziņojumu Oxford 2018, Lielbritānijā ir aptuveni 150,000 bēgļu, kas pieaug par 10,000 gadā (dabiskā 

plūsma, nav krīze), 24% bēgļu ir bezdarbnieki, salīdzinot ar 5% no vispārējā iedzīvotāju skaita 

bezdarbniekiem, 32% iepriekš ir piederējis uzņēmums vai strādājis ģimenes uzņēmumā. Ar TERN 

uzņēmējdarbības atbalsta dienestu bēgļi saņem izglītību un atbalstu uzņēmējdarbības un ekonomiskajām 

iespējām, kas ir radījis jaunu sekmīgu bēgļu integrācijas kopienā modeli.  

 
Mācību laikā tika ierakstīti vebināri par SDG5 un SDG10. 
 
Šeit jūs varat noskatīties vebināru ierakstus: 

• SDG5 viesus uzņem Materahub: https://www.youtube.com/watch?v=LF1BdvyPgZk&t=4S 

• SDG10 viesus uzņem Kaleidoscope Futures https://www.youtube.com/watch?v=coRpkgWJQ2Q&t=288s 
 

Vebināri sniedza informāciju par labāko praksi SDG5 un SDG10 un to integrāciju uzņēmējdarbības modeļus. 
      

http://www.ilsicomoro.net/
https://www.cisl.cam.ac.uk/
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html
http://www.wearetern.org/
about:blank
http://sdg10/
http://www.kaleidoscopefutures.com/


 

      

Jūs varat atrast papildu informāciju par projektu tīmekļa vietnē www.socisdg.com, izmantojot mūsu Facebook un 

Twitter. 

http://www.socisdg.com/
https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

