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Paziņojums par patvēruma meklētāju situāciju Eiropā1
2016. gada jūnijs
Patvērumu meklētāju ieplūšana Eiropā un no tās izrietošā humānā krīze, rosina nepieciešamību profesionālai
iesaistei veselības un izglītības nozarēs, kā arī specifiskiem atbalsta pasākumiem valodas un komunikācijas jomā.
Eiropas Logopēdu asociācija (Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the
European Union, CPLOL) atbalsta visas darbības, kas ir vērstas uz labāku integrāciju ģimenēm, kas meklē
patvērumu Eiropas valstīs. Līdzās viņu pamata vajadzību nodrošināšanai, šai pārvietoto cilvēku grupai ir
nepieciešams attīstīt komunikatīvās kompetences, lai varētu saņemt iespējami labāko integrācijas iespēju jaunā
vidē. Vēl vairāk – ir jāveido komunikācijas stratēģijas starp patvēruma meklētājus uzņemošiem darbiniekiem un
patvēruma meklētājiem, lai nodrošinātu to, ka šīm ģimenēm ir optimālas iespējas šajā nedrošajā situācijā. Mēs,
Eiropas logopēdi un komunikācijas eksperti, uzskatām, ka mūsu ētiskais pienākums un atbildība ir būt atvērtiem
šiem jaunajiem izaicinājumiem un ir jāspēj profesionāli uz tiem reaģēt.
Ņemot vērā šos uzskatus, logopēdi visā Eiropā var palīdzēt dažādās jomās:










Bēgļu nometnēs, patvēruma meklētāju centros (ang. forefront):
o veicinot, attīstot un atbalstot iesaistīto speciālistu un brīvprātīgo komunikācijas prasmes, lai
uzlabotu komunikāciju patvēruma sniegšanas sākuma fāzē;
o veidojot izpratni par komunikācijas stratēģijām, to veicināšanu un izaicinājumiem multikulturālā
vidē;
o darbojoties kā augmentatīvo un alternatīvo komunikāciju (AAK) konsultantiem primārās saziņas
nodrošināšanā.
Izglītība:
o strādāt sadarbībā ar valodu skolotājiem, lai, attīstot valodas pamata prasmes, lietotu atbilstošas
(patvēruma meklētāju kultūrā balstītas) stratēģijas;
o apzināt skolotājus un logopēdus starp patvēruma meklētājiem un sadarboties ar viņiem, lai sniegtu
atbalstu tiem šīs kopienas bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir nepieciešama speciāla palīdzība.
o izglītot amatpersonas uzņemošās un tranzīta valstīs par transkulturālu komunikāciju, lai atvieglotu
birokrātiskos šķēršļus.
o palīdzēt veicināt mītnes zemes valodas apguvi runāšanas un rakstīšanas līmenī.
Veselība:
o nodrošināt ekspertu atbalstu logopēdijas jomā gadījumos, kad ir nepieciešamas mūsu profesionālās
zināšanas;
o asistēt veselības pakalpojumu pieejamībā.
Integrācija:
o ar komunikāciju un zināšanu/pieredzes apmaiņu palīdzēt samazināt kultūras barjeras, lai sekmētu
multikulturālo perspektīvu un dialogu starp kultūrām;
o būt par starpnieku & mediatoru starp sabiedriskām un privātām institūcijām.
Uzņēmējdarbība:
o balstoties uz mūsu atbalstu komunikācijas un valodas veicināšanā, palīdzēt pieaugušajiem ar
speciālajām izglītības vajadzībām/ speciālām apmācības prasībām viņu integrācijā darba tirgū.

Nobeigumā, CPLOL, kas pārstāv Eiropas logopēdu kopienu, apliecina savu atbalstu visiem patvēruma meklētājiem
šajā humānajā krīzē un apgalvo, ka logopēdi var nodrošināt daļu no šajā situācijā nepieciešamās profesionālās
palīdzības, kā arī var palīdzēt risināt dažus šīs nedrošās un grūtās situācijas radītus jautājumus patvēruma
meklētājiem un uzņemošām valstīm.
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