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Eirovīzijā uzvar Ukraina; Justs - 15. vietā

Lai arī Amerikas Baltiešu
brīvības līgas rīkotā Baltijas
Brīvības balvas pasniegšanas
ceremonija norisinājās aprīļa
sākumā, PBLA priekšsēdim
Jānim Kukainim piešķirtais
apbalvojums tika nodots viņa
rokās aizvadītajā nedēļas nogalē Losandželosā notikušā
Amerikas latviešu apvienības
65. kongresa laikā, uz kuru
bija pulcējušies latviešu organizāciju vadītāji un pārstāvji
no visiem lielākajiem latviešu
centriem ASV. Apbalvojumu
J. Kukainim pasniedza BAFL
priekšsēdis Valdis Pavlovskis,
uzsverot J. Kukaiņa nozīmīgo
ieguldījumu Latvijas ceļā uz
uzņemšanu NATO. Bez J. Kukaiņa, šogad Baltijas Brīvības
balvu saņēmis arī igauņu izcelsmes uzņēmējs un Baltijas interešu aizstāvis Arne Kalms un
lietuviešu izcelsmes sabiedris-

kā darbiniece Andžela Nelsa.

Kopš Baltijas Brīvības balvas
iedibināšanas pirms 34 gadiem to saņēmuši tādi uzticami
Baltijas valstu aizstāvji ASV
administrācijā kā ASV ārlietu ministre Madlēna Olbraita,
Kolins Pauels un Hilarija Klintone, ASV polītiskais analītiķis NATO paplašanās aizstāvis Ronalds Asmuss, profesors
Zbigņevs Brežinskis, tā arī
kādreizējie Baltijas valstu prezidenti Vaira Vīķe - Freiberga,
Vītauts Landsberģis un Lenarts
Meri un citi.
Amerikas Baltiešu brīvības
līga ir organizācija, kuru 1981.
gadā nodibināja ASV baltiešu trimdinieki un viņu pēcteči, ar mērķi atbalstīt Baltijas
valstu brīvības un neatkarības
centienus. Kopš Baltijas valstu
neatkarības atjaunošanas pirms
25 gadiem, Amerikas Baltiešu
brīvības līga turpina aizstāvēt
baltiešu intereses ASV Kongresā un valdībā, kā arī veic nozīmīgu skaidrojošu darbu par
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
drošības jautājumiem.
PBLA

Ukrainas pārstāvi Eirovīzijai
veicina uzmanības pievēršanu
šai aneksijai un Krievijas varas

iestāžu veiktajai Krimas tatāru
apspiešanai.
(Turpinājums 5. lpp.)

Krimas tatāru dziedātāja Džamala. Foto: LETA.

Latvijas pārstāvis Justs Sirmais ar Aminatas Savadogo
sarakstīto dziesmu “Heartbeat”
(“Sirds puksti”) starptautiskā
Eirovīzijas dziesmu konkursa
finālā ierindojās 15. vietā, bet
Stokholmā sestdien notikušajā
konkursā uzvarēja Džamala no
Ukrainas.

Amerikas Baltiešu brīvības līgas (Baltic American Freedom League
- BAFL) priekšsēdis Valdis Pavlovskis pasniedz apbalvojumu PBLA
priekšsēdim Jānim Kukainim. Foto: PBLA.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis aizvadītajā nedēļā saņēmis
Amerikas Baltiešu brīvības līgas (Baltic American Freedom
League - BAFL) apbalvojumu
par ilggadīgu un neatlaidīgu
darbu Baltijas valstu brīvības
un drošības veicināšanā.

68. gads

Plašu rezonansi izraisījusī Ukrainas pārstāve Eirovīzijā - Krimas tatāru dziedātāja Džamala
- izpildīja dziesmu “1944”, kas
veltīta Krimas tatāru deportācijai, ko 1944. gadā īstenoja
Staļins. Dziesmas tekstā nav
pieminēta Ukrainai piederošās Krimas pussalas okupācija
un aneksija, ko pirms diviem
gadiem veica Krievija, tomēr
Džamalas izraudzīšana par

Vēstnieks Pēteris Elferts: diasporas studenti ir
Latvijas augstskolām vēl neapzināta mērķgrupa

10. maijā Ārlietu ministrijā
notika darba grupas diasporas
polītikas jautājumos sēde. Tajā
diasporas, Latvijas institūciju
un dažādu organizāciju pārstāvji diskutēja par diasporas
studentu piesaisti mācībām
Latvijas augstskolās, kā arī diasporas dalību skolēnu apmaiņas
programmās Latvijā.
Sanāksmē Ārlietu ministrijas
speciālo uzdevumu vēstnieks
diasporas jautājumos Pēteris
Kārlis Elferts uzsvēra: “Liels
un vēl neizmantots potenciāls

ir diasporas jauniešu kā studentu piesaiste mācībām Latvijas augstskolās, technikumos.
Šis ir vēl pietiekami neapgūts
darbības lauks, kurā es aicinātu darboties Latvijas izglītības
iestādes.” Vēstnieks atzīmēja,
ka šādam darbības virzienam
jābūt iekļautam remigrācijas
politikā, lai stiprinātu diasporas latvisko identitāti, saikni ar
Latviju un veicinātu jauniešu
atgriešanos Latvijā.
Ir vairākas augstskolas, kas jau
darbojas šajā virzienā. Rīgas

Ekonomikas augstskolas pārstāvji sēdes dalībniekus iepazīstināja ar “Mantojuma programmu”, kas piedāvā angļu
valodā par mācību maksu studēt vienu semestri vai mācību
gadu Latvijā, paralēli studijām
stiprināt latviešu valodas zināšanas, veikt pētniecību Latvijas
uzņēmumos un strādāt praksē.

Pagājušā gada latviešu Rietumkrasta Dziesmu svētkos Sanhosē Latvijas Universitāte (LU)
bija izvietojusi savu stendu par
(Turpinājums 8. lpp.)

Foto: www.mfa.gov.lv.

Stambulas konvencija paredz veicināt līdztiesību un izskaust stereotipus

Stambulas konvencija, kuras
parakstīšanu otrdien atbalstīja
valdība, paredz veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un izskaust stereotipus, kā arī sniegt
atbalstu vardarbības upuriem.
Konvencijas mērķi ir aizsargāt
sievietes no jebkādas vardarbības, veicināt sieviešu un vīriešu
faktisku līdztiesību, izstrādāt
pasākumus, lai aizsargātu visus

upurus, kas cietuši no vardarbības un nodrošinātu atbalstu.

Konvencijā termins «vardarbība pret sievietēm» tiek saprasts
kā cilvēktiesību pārkāpums un
sieviešu diskriminācija, un ar
to apzīmē visus ar dzimumu
saistītus vardarbības aktus, kas
sievietēm rada vai var radīt fizisku, seksuālu, psīcholoģisku
vai ekonomisku kaitējumu vai

ciešanas, kā arī šādu vardarbības aktu draudus, piespiešanu
vai patvaļīgu brīvības atņemšanu neatkarīgi no tā, vai šāda
vardarbība notiek sabiedriskajā
vai privātajā dzīvē.
Latvijā līdz šim lielas diskusijas izraisījušais konvencijā
lietotais termins «sociālais
dzimums vai dzimte» definēts
kā sociālās lomas, uzvedība,

nodarbošanās un īpašības, ko
konkrēta sabiedrība uzskata
par atbilstošām sievietēm un
vīriešiem.

Konvencija paredz, ka dalībvalstis veic visus vajadzīgos
pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sociālās vides un kultūras
noteiktajos sieviešu un vīriešu
uzvedības modeļos nolūkā izskaust aizspriedumus, paražas,

tradicijas un jebkādu citu praksi, kuras pamatā ir ideja par
sieviešu nepilnvērtību vai par
sieviešu un vīriešu lomām, kas
padarītas par stereotipiem.
Konvencija ietver kopumā
ap 80 pantu, bet konvencijas
nodaļas ir - Saskaņota polītika
un datu vākšana, Novēršana,
Aizsardzība
un
atbalsts,
(Turpinājums 8. lpp.)

