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Jaunie eiropieši pēdējās dekādēs dzīvo brīvu iespēju telpā, viesmīlīgā Eiropā, kura ir pieaugusi 

un par sevi pārliecināta. Viņi strādā, ceļo un studē neiespiesti šaurās ģeogrāfiskajās un sociālajās 

robežās, kuras tika noteiktas un uzstādītas iepriekšējām paaudzēm, īpaši Austrumeiropā.  

Tomēr paradoksālā veidā vilšanās Eiropas idejā šobrīd ir kļuvusi Eiropas Savienībā par 

neskaitāmu diskusiju galveno tēmu. Profesionāli eiroskeptiķi, populisti, nacionālisti un dažādas 

reliģiskās grupas izmanto šo krīzi un stiprina “Eiropas gala” trauksmes signālu. Kur radusies šī 

krīze? Vai to radījis straujās globalizācijas stress? Vai elites ir atrautas no jebkādas ikdienas 

realitātes un zaudējušas tiesības uz mūsu pārstāvniecību? Vai tā ir dalības krīze, kas reiz 

nodrošināja eiropiešu mieru un stabilitāti? 

Baltijas reģiona krieviski runājošā Eiropas jaunatne ir īpaši intriģējoša šīs ainavas daļa. Lai gan 

krievu valoda nav oficiālā ES valoda, būtu grūti iedomāties Eiropas ideju bez nepārtrauktas 

mijiedarbības ar krieviski runājošajiem dažādos reģionos, neuzklausot viņu bailes, cerības un 
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balsis. Īpaši tas vērojams Baltijas valstīs, kur, atrodoties dažādu kultūru un sabiedrību saplūsmes 

krustpunktā, mēs nemitīgi uzdodam jautājumus par “krievu” vietu plašākā Eiropas redzējumā.  

Tāda ir Rīgas Sarunu ierosme un mērķis. Mēs meklējam ceļus, lai iesaistītu krieviski runājošos 

jauniešus no Baltijas reģiona, uzklausītu viņu balsis, iepazīstinātu ar ekspertiem plašākā 

akadēmiskajā un politiskajā pasaulē.  

2018. gada 19.-20.septembrī notiks pirmā sarunu daļa, kurā mēs pētīsim tēmas saistītas ar 

izmaiņām mediju laukā, jaunieši pilsoniskajā izglītībā, runāsim par politisko mākslu, pilsonisko 

dzeju un atmiņu politiku. Universitāšu pasniedzēji, žurnālisti, pedagogi, muzeju darbinieki un 

mākslinieki no Vācijas, Latvijas un Krievijas kopā ar Rīgas skolu jauniešiem un studentiem 

centīsies rast atbildes uz jautājumu: kā pilsoniskā izglītība var uzturēt Eiropu kā 

demokrātisku un daudzbalsīgu telpu? 

Mums nepieciešama ir kritiska pieeja, pētot krievvalodīgo jauno eiropiešu atsvešināšanos no 

Eiropas idejas. Mēs gribētu rast iespējamos risinājumus pilsoniskajā izglītībā un politiskajā 

mākslā, veidojot sazobi starp sabiedrības aktīvajiem līdzdalībniekiem, kuri stādā ar 

krievvalodīgajiem jauniešiem.   

Rīgas sarunu darba valodas ir angļu un krievu, tā ir publiska diskusija un atvērta visiem 

interesentiem. 

 

 

Konferences programma 

19. septembris, 2018 

 

11:30-12:00 

 

 

12:00-12:15 

 

 

 

 

 

12:15-13:00 

Dalībnieku reģistrācija  

 

Atklāšanas uzrunas: 

Rolfs Šute, Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā  

Arne Šneiders, Rīgas Gētes institūta direktors  

Lolita Tomsone, Žaņa Lipkes memoriāla direktore 

Vladimirs Veinbergs, Krieviski runājošo vecāku apvienība Vācijā 

 

“Ak, tie krievi…” Tautības otrā pusē. Socioloģiskais krievvalodīgo 

eiropiešu portretējums: Profesora Dr.Vladislava Volkova ievadruna. 

LU, Socioloģijas un filozofijas institūts. Jautājumi/atbildes. 

 13:00 – 14:30 Seminārs nr. 1. Mediji, politiskais populisms un krievvalodīgo auditorijas 

Baltijas valstīs un Vācijā. Kritisks skatījums. 

13:00 -14:30 

“Krievvalodīgie mediji un Eiropas tēls.” – žurnālists Vladimirs 

Radionovs, Baltkom mediju grupas galvenā redaktora vietnieks. 
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“Vācijas mediju kvalitāte un populisma problēmas.” Žurnālists 

Andrejs Gurkovs, Deutsche Welle.  

 

 

 

14:30 – 15:00 

Diskusijā piedalās Jurgens Beršs (PHOENIX-Ķelne) un Maksims 

Rjabkovs (BVRE, Ķelne) 

 

Kafijas pauze Gētes institūta telpās 

15:00-16:30 Seminārs nr. 2. Krievvalodīgie eiropieši un pilsoniskā izglītība.  Aktuālie 

jautājumi.  

15:00 – 16:30 
“Kas ir tur Eiropā?  Attīstot pilsoniskās identitātes krievvalodīgo 

eiropiešu vidū populisma laikmetā.” Prof. Liesma Ose, Rīga. 

 

 

 

 

16:30- 17:30 

“Jaunajai emigrantu Vācijai īpaši pielāgota pilsoniskā izglītība: caur 

dialogu uz apgaismību.” Viktors Ostrovskis (BVRE) 

“Mācoties iesaistīties. Latvijas starpetniskie NVO un integrācijas 

politika.” Marija Vlasenko, (JASMA) 

Diskutē: Natalija Reslere (Club Dialog e.V., Berlīne) un Pāvels 

Agejevs (BVRE e.V., Ķelne) 

 

Kafijas pauze, kurai seko BVRE projektu prezentācija Eiropas 

jauniešiem (konferences zālē) – Vladimirs Veinbergs, Dr.Maksims 

Rjabkovs (BVRE e.V)  

 

20. septembris, 2018 

10:00- 11:30 Seminārs nr. 3. Māksla un pilsoniskā iesaiste. Dzejas valoda: krievu. 

Filmas “Iespējas katram un visiem kopā Eiropā bez diskriminācijas” prezentācija, Rīgas 

un Ķelnes studenti debatē par cilvēktiesībām.  

10:00- 12:00 

 

 

 

 

12.00-13.00 

Vasīlijs Karasevs  (Rīga) lasa dzeju no topošā bilingvālā krājuma 

“Taipus robežām”  

Filmu “All together now for Europe without Discrimination and 

Chances for All” prezentē Vladimirs Veinbergs no Ķelnes.    

 

Vieglas pusdienas Gētes institūta vestibilā.  
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 13:00 – 15:00 Seminārs nr. 4: Jaunatne un atmiņu politika Eiropā. Jaunas pieejas.  

13:00 -15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 15:30 

13:00-14:00  

“Atmiņu hierarhijas un krievvalodīgās jaunatnes iesaiste.” Prof.Aleida 

Asmane, Konstancas universitāte, Vācija.  

Prof. Aleidas Asmanes grāmatas latviešu tulkojuma prezentācija  

Autores uzruna.  

Sesija turpinās.  

“Muzeji, kas atceras. Politiskā izglītība un atmiņas vietas. Žaņa Lipkes 

memoriāla pieredze.” Lolita Tomsone, Žaņa Lipkes memoriāla 

direktore 

“Svinot meitenes dzimšanas dienu 9. maijā. Kā runāt par pretrunīgo 

vēsturi ar jauniem cilvēkiem? “Taņas dzimšanas dienas” piemērs.” 

Maija Pavlova, Ģertrūdes ielas teātra producente.  

Diskutē: Olga Sperlinga (Ausländerrat Dresden e.V., Drēzdene) un 

Sergejs Aruins (AVP e.V., Diseldorfa) 

 

Kad mēs vēlreiz satiksimies? Plānojot nākamās Rīgas Sarunas II 

2019. gadā.  

  

         Konference turpinās Kaņepes centrā (KKC) Skolas ielā 15.  

19:00-22:00  

Vakara pasākums 

“Taipus robežām” -  

piedalās dzejnieki no 

grupas Orbīta un 

poētiskās apvienības 

Volnost 

(Sanktpēterburga), kā 

arī citi jaunie Latvijas 

un Krievijas dzejnieki.   

Programmā dzejas, 

mūzikas un vizuālās 

mākslas projekti. 

Iespējamas debates ar 

auditoriju.  

KKC, 2. stāvā 

 

Vakarā piedāvāsim Rīgas sarunu I mākslas sadaļu, iesāksim šoreiz ar 

dzeju. Dzejnieki un dzejnieces no dažādām Krievijas un Latvijas 

pilsētām pārdomās sev svarīgākās laikmetīgās Eiropas kultūras, 

urbānās vides, krievu un latviešu kolektīvās identitātes un dzimumu 

lomu dalījuma tēmas. 

Rīgas, Maskavas un Sanktpēterburgas dzejnieki un dzejnieces raksta 

un rada dažādos stilos, izmanto atšķirīgus poētiskajos paņēmienus, viņi 

runā un reflektē katrs par savu vidi un sabiedrību, bet satikušies visi 

tepat Rīgā – pilsētā, kura gadsimtiem atradusies kultūru krustcelēs.  

Dzejnieku dzimtā valoda ir poēzijas valoda, tā skan gan krieviski, gan 

latviski, to šķir attālums, bet vieno individuālās radošās brīvības 

meklējumi.  

Volnost ir dzejnieku apvienība (2017), kuru vada Roma Gonza no 

Sanktpēterburgas. Tajā apvienojušies 40 dzejnieki no visas Krievijas. 

Šoreiz mēs iepazīstināsim jūs ar Romu Gonzu, Antonu Volodinu, Daniilu 

Berkovski, Irinu Volinskuju. No Latvijas dzejniekiem piedalās Arvis 

Viguls, Marija Luīze Meļķe (Rīga); mūzikas performances: Marija 

Ļubičeva no elektro-punk grupas Barto un grupa Etoeto.  
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Katram sava versija, dažādas valstis un valodas, tās mums ļauj 

pieredzēt dzejas un mūzikas kustību dzejas dienu Rīgā.  

Mūsu īpašais viesis ir dzejnieku grupa Orbīta, kura uzstāsies ar jaunu 

multimediālu performanci. 

Konferences noslēgums. Dalībnieki dodas mājup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


