Dānija
(Crossing Borders)
Par Erasmus programmas piedāvātajām studijām, un praksi uzzināju vēl mācoties
vidusskolā un toreiz nodomāju, ka studējot noteikti izmantošu šo iespēju. Tā pateicoties savai
Juridiskajai koledžai šogad es nonācu ERASMUS praksē Dānijā.
Ceļš uz šejieni nebūt nebija viegls. Pagāja tieši pusgads līdz galu galā saņēmu no prakses
vietas parakstītus līgumus. Jau sākotnēji biju ļoti ieinteresēta Nevalstisko organizāciju darbā, jo
man bija pieredze šajā jomā Latvijā, tāpēc nolēmu papildināt savas zināšanas tieši tur. Esmu
sajūsmā par ne tikai par to, cik dažādas jomas tās pārstāv, bet visvairāk par cilvēkiem, kuri strādā
Nevalstiskajās organizācijās. Daudzi ir brīvprātīgie, daudziem tas ir papildus darbs prieka pēc,
bet visi kā viens ir neizmērojami aizrāvušies ar to ko viņi dara.
Mana ikdiena pagāja
organizācijas Crossing Borders
ofisā, te biju projektu asistente un
palīdzēju
projektu
koordinatoriem īstenot viņu
ieceres. Augustā norisinājās
projekts „Democrasy in action”,
kurā bija iesaistīti jaunieši no
Ungārijas un Dānijas. Augusta
beigās ungāri bija atbraukuši uz
apmācībām un nedēļas garumā
abu valstu jaunieši apguva
zināšanas par to, kas ir
demokrātija, ar praktiskiem piemēriem noskaidroja, kādas ir demokrātijas atšķirības starp Dāniju
un Ungāriju, plusi un mīnusi, guva priekšstatu, kā veidot kampaņas. Tas arī ir bija viņu
uzdevums tuvākajai nākotnei –
izveidot pasākumu vai kampaņu,
kas paustu viņu viedokli par kādu
no problēmām viņu valstī Nedēļas
beigās tika organizētas debates,
kurās piedalījās gan paši jaunieši,
gan jauniešu politisko partiju
pārstāvji. Man šī bija lieliska
pieredze starptautisku projektu
organizēšanā.

Viens no maniem lielākajiem prakses uzdevumiem bija pasākums, ko Crossing Borders
rīkoja Kokkedal skolā – Global day. Tajā visas dienas garumā 400 jauniešiem tika sniegtas
dažādas prezentācijas, filmas un uzdevumi par problēmjautājumiem, kas skar jauniešus visā
pasaulē. Es pārstāvēju Austrumeiropas reģionu un kopā ar jauniešiem apspriedu pašreizējo
situāciju Ukrainā, kā arī aktuālās problēmas bijušajās PSRS valstīs. Bija interesanti dzirdēt viņu
viedokli, kā arī dalīties ar savām pārdomām. Esmu ļoti priecīga, ka varu būt daļa no šī visa.
Atbraucot uz Dāniju lielu kultūršoku nepiedzīvoju. Protams, zināms stress bija un vēl
joprojām ir, jo dzīves līmeņa atšķirības ir acīm redzamas.
Vēl jo vairāk – skaidri redzams, cik cilvēku šeit ir atbraukuši Dānijas dzīves līmeņa dēļ,
uz ielām var satikt daudz un dažādu kultūru pārstāvjus. Vēl es esmu sajūsmā par infrastruktūru
un veloceliņiem. Tas ir fantastiski! Visur ir iespējams nokļūt pa ērtu, drošu veloceliņu.
Atskatoties uz ERASMUS prakses periodu, secinu, ka esmu to izmantojusi lietderīgi.
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