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Apaļā galda diskusiju “Next Left – progresīvas politikas dzīvotspēja Eiropā un Baltijas valstīs” 2011. 
gada 11. martā organizē Eiropas Progresīvās izpētes fonds (FEPS) ar Brīvības un solidaritātes fonda 
(BSF) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) atbalstu. 

Pasākums organizēts FEPS “Next Left” projekta ietvaros atbilstoši projekta pamatprincipiem un 
noteikumiem. 

 
Eiropas Savienība (ES), kurā šobrīd dominē konservatīvā politika, pašreizējās finanšu un 

ekonomiskās krīzes gaismā piedzīvo labklājības valsts sociālekonomiskā modeļa pārskatīšanu. Tas ir 
viens no vissvarīgākajiem progresīvo (sociāldemokrātu un sociālistu) partiju sasniegumiem, bet šobrīd tas 
kļuvis par sava veida kritisko robežu, kuras pārkāpšanu nedrīkst pieļaut. Kamēr Rietumeiropas valstīs tik 
dramatiskas maiņas politiskajā dienas kārtībā var šķist diezgan šokējošas, pavisam citādāks skats uz 
šādu politiku valda Baltijas valstīs, kur ar dažiem izņēmumiem jau kopš neatkarības atjaunošanas valda 
labējās partijas. Latvijā, kas nu jau kļuvusi par vienu no nabadzīgākajām valstīm Eiropā, cilvēki sastopas 
ar visbargāko taupības politiku ES. Kopš pievienošanās Savienībai 2004. gadā, kā arī jau likumdošanas 
pielāgošanas periodā pirms tam, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā bija jāpieņem vairākas kopējas Eiropas 
politikas pamatnostādnes, kuru tapšanā lielā mērā piedalījušies arī Eiropas Sociāldemokrātu partijas 
biedri, tādējādi sabalansējot izteikti labējo politiku šajās valstīs. Iespējams, sociāldemokrātiskās valodas 
izmantošana, kas acīmredzami tika izmantota vairākos dokumentos, labējo politiķu runās, skaidrojot 
jaunpieņemtos dokumentus, bija viens no iemesliem, kāpēc politiski nepieredzējušajām Baltijas valstīm 
bija grūti atšķirt, kas ir kas vietējā politiskajā arēnā, un noveda pie izpratnes, ka labējā spārna elites 
piedāvājumam nav patiesas alternatīvas sociālos, ekonomiskos un politiskos jautājumos. Bet kādi tieši ir 
iemesli, kādēļ šajā vēsturiskajā kontekstā sociāldemokrātiskās idejas lielākoties nav spējušas gūt 
ievērojamu atbalstu Baltijas valstīs? Kā kreisie politiskie spēki var parādīt sevi kā modernu alternatīvu? 
Vai tas ir iespējams pēc 20 liberalizācijas un pārmaiņu gadiem? Vai sabiedrībā valda demobilizācijas 
process, kas grauj demokrātiju kā tādu? Vai Baltijas valstis var piedāvāt perspektīvu ietvaru jaunai 
sociālekonomiskai paradigmai Eiropā? Vai galvenās vērtības, piemēram, universālismu, vispār ir 
iespējams ieviest? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem ceram gūt dalībnieku atbildes apaļā galda 
diskusijā.  

Neraugoties uz postošajiem efektiem visas Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitātē, pašreizējā krīze 
dod iespēju vietējiem progresīvajiem politiķiem piedāvāt alternatīvas uzspiestajiem taupības pasākumiem. 
Labklājības valsts tās visplašākajā nozīmē ilgstoši bijusi sevišķi svarīga ideja, ietverot visu progresīvo 
spēku politisko rāmējumu. Viens no visefektīvākajiem progresīvas labklājības valsts principiem ir 
flexicurity. Šo vārdu deviņdesmito gadu sākumā darinājis bijušais Dānijas premjerministrs Pols Nīrups 
Rasmusens (Poul Nyrup Rasmussen). Eiropas Komisija to saprot kā integrētu stratēģiju un proaktīvu 
pielāgojamības un drošības vairošanu darba tirgū. 2009. gada jūnijā ES Padome secināja, ka „esošajā 
[krīzes] situācijā, flexicurity ir svarīgs līdzeklis, ar kuru modernizēt un sekmēt darba tirgu pielāgošanos.” 
Vai šis varētu būt arī vispiemērotākais modelis mazajām, bet dinamiskajām Baltijas jūras austrumkrasta 
tautām? Un kā tas šeit varētu tikt ieviests?  

Eiropas Progresīvās izpētes fonds ar tās dalīborganizācijas Brīvības un solidaritātes fonda un 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības atbalstu piedāvā diskusiju platformu dalībniekiem un viesiem no 
visām trim Baltijas valstīm, lai veidotu progresīvu viedokli jautājumos, kas šobrīd uztrauc progresīvās 
inteliģences prātus visur Eiropā. 
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Programma: 
 
10.00 – 10.30  Reģistrācija (Rīga, Bruņinieku iela 29/31, konferenču zāle) 

10.30 – 10.50 Atklāšana 

 Ervins Labanovskis – Brīvības un solidaritātes fonda priekšsēdētāja vietnieks 

 Ania SKRZYPEK – FEPS padomniece, ‘Next Left’ projekta vadītāja 

 

A DAĻA: Realitāte un “labklājības valsts” nākotnes koncepts Baltijas valstīs. Teorija un prakse.   

 

10.50 – 11.10  Profesors Henning Jørgensen Carma, Aalborg University. “Flexicurity” – teorija un  

pieredze Dānijā 

11.10 – 11.30  Dr Ania SKRZYPEK,  FEPS padomniece. “Flexicurity” kā integrējoša Eiropas Komisijas  

stratēģija, lai vienlaikus paaugstinātu pielāgojamību un drošību darba tirgū 

12.00 – 12.20  Matthieu Meaulle, FEPS padomnieks. “Flexicurity” : kritisks skatījums 

12.20 – 13.00  Diskusija. Latvijas, Igaunijas, Lietuvas pārstāvji – Baltijas valstu analīze par progresīvas 

politikas ieviešanas iespējām 

 

13.00 – 13.45  Pusdienas 

 

B DAĻA: Jauna sociālekonomiskā paradigma pēcpadomju valstīs – veiksmīgas stratēgijas veidošana 

progresīvām politiskajām partijām, lai iegūtu tautas atbalstu. 

 

13.45 – 14.00  Latvijas pārstāvis - Veiko Spolītis, politikas doktors. Rīgas P. Stradiņa Universitāte 

14.00 – 14.15  Lietuvas pārstāvis - Dobilas Kirvelis, politologs. Steponas Kairys fonds 

14.15 – 14.30   Igaunijas pārstāvis - Toomas Alatalu, politologs. Euroakadeemia 

14.30 – 15.00 Diskusija, noslēgums un secinājumi. 

 

 
 

Pasākuma darba valoda – angļu 
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Diskusijas dalībnieki: 
 
  

1. Justas Pankauskas,  LSDP, Vice-President  

2. Birute Vėsaitė, LSDP, Member of Parliament, Lithuanian Social Democratic 
Women's Union 

3. Dobilas Kirvelis Steponas Kairys Foundation,  politologist 

4. Ervins Labanovskis Freedom And Solidarity Foundation, Vice-Chairman 

5. Atis Lejins Freedom And Solidarity Foundation, Chairman 

6. Veiko Spolitis Riga P. Stradins University, Lecturer.  
Ministry of Defense of the Republic of Latvia, Parliamentary 
Secretary 

7. Māris Grīnvalds Freedom And Solidarity Foundation, Member of the Board 

8. Pēteris Krīgers Confederation of Free Trade Unions of Latvia, Chairman 

9. Hanno Matto SDE Tallinn branch, Member of the Board 

10. Heiki Järveveer Johannes Mihkelson Centre, Project Manager 

11. Henning Jørgensen  
Carma 

Aalborg University, Professor 

12. Matthieu Meaulle FEPS, Economic Advisor 
13. Ania Skrzypek FEPS, Policy Advisor 

14. Toomas Alatalu Euroakadeemia, Faculty of International Relations, politologist 

 
 

 
 


