Ziemeļvalstu labklājības modelis: iespējamie ieguvumi Latvijai?
2012. gadā Norvēģija ir Ziemeļu Ministru padomes prezidējošā valsts. Svarīgs šī gada programmas jautājums ir Ziemeļvalstu labklājības
modelis, tāpēc Norvēģijas Karalistes vēstniecība Rīgā sadarbībā ar Zviedrijas, Dānijas un Somijas vēstniecību un Ziemeļu Ministru
padomes biroju Latvijā rīkos konferenci, kurā pievērsīsies dažādiem Ziemeļvalstu labklājības modeļa aspektiem. Konferencē tiks apspriesti
šādi jautājumi: Vai Ziemeļvalstu labklājības modelis šodien ir aktuāls Latvijai? Cik lielā mērā mēs atšķiramies? Kādi ir lielākie izaicinājumi un
ieguvumi, lai sasniegtu Ziemeļvalstu labklājības līmeni? Konferences galvenā tēma būs jaunieši, izglītība, dzimumu līdztiesība, kā arī
labklājības modelis vispārīgā nozīmē. Konferencē piedalīsies vieslektori no Ziemeļvalstīm un Latvijas, kas dalīsies ar savu pieredzi un
uzskatiem par attīstību mūsdienu demokrātijās.
Konferenci atbalsta Rīgas Ekonomikas augstskola.
Vieta:
Datums un laiks:
Darba valoda:
Moderatore:

Sorosa auditorija, Rīgas Ekonomikas augstskola, Strēlnieku iela 4a, Rīga
2012.gada 15.novembris, no plkst. 12:15 līdz 17:00
angļu un latviešu (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums)
Inga Spriņģe, žurnāliste, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica

Reģistrēšanās:
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Pusdienas
Foajē
Atklāšana
Ragnar Haug, Pilnvarotais lietvedis, Norvēģijas Karalistes vēstniecība
Ievads
Inga Spriņģe, moderatore
LATVIJA: Nevienlīdzības novēršana – labklājības modeļa nepārtrauktais izaicinājums
Ieva Jaunzeme, Valsts sekretāre, LR Labklājības ministrija
DĀNIJA: Ziemeļvalstu labklājības modelis – iespējas un izaicinājumi
Prof. Pēters Ābrahamsons, Socioloģijas departaments, Kopenhāgenas Universitāte
ZVIEDRIJA: Jauniešu bezdarbs un jaunatnes politika Zviedrijā
Prof. Oskars Nūrdstrems Skanss, Darba tirgus un izglītības politikas novērtējuma institūts
Kafijas pauze
SOMIJA: Jaunākās paaudzes labklājība – sociālā atstumtība vai iekļaušana?
Jaunākās paaudzes pārejas process no izglītības uz darba tirgu. Pētījumos iegūtās atziņas par jauniešiem no jaunatnes
politikas viedokļa. Ilgstošas pārejas, vērtību, nākotnes redzesloka un identitātes veidošanās jēdziens.
Goda Prof. Helena Helve, Tamperes Universitāte
NORVĒĢIJA: Līdztiesība un nediskriminēšana – priekšnosacījums Norvēģijas labklājības modeļa attīstībai
Norvēģijas pieredze, nodrošinot sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iesaistīšanos darba dzīvē, bērnu audzināšanā un
mājsaimniecībā.
Inge Ūvesens, Departamenta vadītājs, Norvēģijas Bērnu, līdztiesības un sociālās iekļaušanas lietu ministrija
Nodokļu politikas un nodarbinātības jautājumi: pieredze Ziemeļvalstīs un ierobežojumi Latvijā
Mortens Hansens, Ekonomikas nodaļas vadītājs, Rīgas Ekonomikas augstskola
Paneļdiskusija ar vieslektoriem
Diskusiju vada Inga Spriņģe
Apkopojums
Noslēgums

VIESLEKTORI:
Ieva Jaunzeme
Ieva Jaunzeme ir ieguvusi akadēmisko izglītību ekonomikā
pieredze šajā jomā, ieņemot ģenerāldirektores amatu
Konkurences padomi (2005-2012). Kopš 2012. gada
sekretāre.

un uzņēmējdarbības vadībā. Viņai ir bijusi ilgstoša darba
Latvijas Darba devēju konfederācijā (2000-2004) un vadot
februāra Ieva Jaunzeme ir LR Labklājības ministrijas Valsts

Pēters Ābrahamsons (Peter Abrahamson)
Pēters Ābrahamsons (Peter Abrahamson) ir asociētais
galvenās pētījumu jomas ir labklājības sistēma, sociālā
Austrumāzija.

profesors socioloģijā Kopenhāgenas Universitātē. Viņa
politika, nabadzība, Eiropas Savienība, Centrālamerika un

Oskars Nūrdstrems Skanss (Oskar Nordström Skans)
Oskars Nūrdstrems Skanss (Oskar Nordström Skans) ir
Darba tirgus un izglītības politikas novērtējuma institūtā
ekonomikā Upsalas Universitātē, šobrīd viņš ir profesors
bezdarbu, darba tirgus tīklus, algu noteikšanu un

atbildīgs par darba tirgus funkcionēšanas pētījumiem
(IFAU). 2002. gadā ieguvis filozofijas zinātņu doktora grādu
šajā universitātē. Viņa pētījumu tēmas aptver jauniešu
programmu vērtēšanu.

Helena Helve
Helena Helve ir filozofijas zinātņu doktore un ir goda
Sociālo un humanitāro zinātņu skolā. Viņa ir bijusi
programmas attīstības projektā (2009-2011) un ir vadījusi

profesore jauniešu lietu pētījumos Tamperes Universitātes
profesore M.A. European Youth Studies mācību
vairākus starptautiskus un valsts līmeņa pētījumus.

Inge Ūvesens (Inge Ovesen)
Inge Ūvesens (Inge Ovesen) ir departamenta vadītājs
ministrijā. Viņa atbildības jomas ir līdztiesības politika un
Šobrīd vada Ziemeļvalstu vecāko amatpersonu komiteju
sadarbības grupas direktors invaliditātes jautājumos un
starptautiskā līmenī.

Norvēģijas Bērnu, līdztiesības un sociālās iekļaušanas lietu
sociālā iekļaušana uz jebkādas diskriminācijas pamata.
dzimumu līdztiesības jautājumos. Viņš ir bijis Ziemeļvalstu
izstrādājis valsts politiku šajā jomā gan Ziemeļvalstīs, gan

Mortens Hansens (Morten Hansen)
Mortens Hansens (Morten Hansen) ir Rīgas Ekonomikas
pētnieks Baltijas Starptautiskajā ekonomikas politikas
monetārā un ES ekonomika, kā arī Latvijas ekonomika
politikas debatēs, piemēram, savā blogā portālā ir.lv.

augstskolas Ekonomikas nodaļas vadītājs un asociētais
studiju centrā (BICEPS). Viņa galvenās pētniecības jomas ir
kopumā. Viņš aktīvi piedalās Latvijas ekonomikas un

