Politiskās partijas sola pēc vēlēšanām aktualizēt moderno atkarību jautājumu
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Lielākā daļa partiju, kas pretendē uz iekļūšanu 12. Saeimā, atzīst, ka modernās atkarības ir
problēma, kam tuvākajos gados valstiskā līmenī ir jāpievērš uzmanība, liecina politisko spēku
sniegtās atbildes biedrībai “Esi brīvs!”.
Ar mērķi noskaidrot visu 13 partiju viedokli un nākotnes redzējumu moderno atkarību jautājuma
aktualizēšanā, biedrība “Esi brīvs!” augusta sākumā izsūtīja tām vēstuli, uz kuru atbildes saņemtas no
deviņiem politiskajiem spēkiem. Tās sniedza partijas: “Latvijas attīstībai”, “Izaugsme”, “Vienoti Latvijai”,
Nacionālā apvienība, Latvijas Reģionu apvienība, “Jaunā konservatīvā partija”, Latvijas Krievu savienība,
Zaļo un zemnieku savienība un partija “No sirds Latvijai”. Atbildes vēstules netika sagaidītas no partijām:
“Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām”, “Suverenitāte”, “Vienotība” un “Saskaņa”.
“Esmu gandarīta, ka politisko partiju atsaucība bija tik liela. Turklāt nevienā no vēstulēm netika norādīts,
ka atkarība no ātrajām uzkodām, datora, mobilo ierīču un sociālo tīklu lietošanas, kā arī sauļošanās,
Latvijā nepastāv. Atšķirīgi ir tikai partiju piedāvātie veidi, kā šo problēmu risināt,“ stāsta biedrības “Esi
brīvs!” valdes priekšsēdētāja Dace Caica.
Vienā no atbildes vēstulēm kā efektīvākais veids, kā runāt ne tikai par modernajām atkarībām, bet arī par
mazkustīgu dzīvesveidu un citām problēmām, ir minēts informatīva televīzijas raidījuma veidošana, lai par
to izglītotu sabiedrību kopumā, ne tikai bērnus un jauniešus.
Savukārt kāda cita politiskā partija, akcentējot moderno atkarību izplatību tieši skolēnu vidū, šo problēmu
saista ar interesantu ārpusstundu aktivitāšu piedāvājuma trūkumu. Ilgtspējīgas alternatīvas, proti, dažādu
pulciņu nozīmi savā atbildes vēstulē biedrībai “Esi brīvs!” uzsver vēl viena partija.
Lai aktualizētu moderno atkarību jautājumu, daļa partiju piedāvā šo tematu integrēt skolas programmā.
Atšķirīgs ir tikai skatījums, kurā mācību priekšmetā. Viena no partijām, kas pretendē uz iekļūšanu 12.
Saeimā, uzskata, ka par to vajadzētu runāt dabas zinību un bioloģijas stundās, jo atkarību veidošanās
mehānisma pamatā esot psiholoģiski un fizioloģiski aspekti.
Izskan piedāvājums bērniem un jauniešiem stāstīt par atkarības risku no datoriem, sociālajiem tīkliem un
viedtālruņiem sociālo zinību stundās, savukārt uz iespējamo atkarības risku no ātrajām uzkodām un
sauļošanos nevajadzētu koncentrēties, jo tas, kā uzsvērts atbildes vēstulē, Latvijā neesot tik ļoti aktuāli kā
citviet pasaulē. Divas politiskās partijas pauž uzskatu, ka skolās ir jāatjauno veselības mācība, kā arī
jāveicina skolotāju un sociālo darbinieku izglītošana par veselības jautājumiem, tostarp, moderno atkarību
pazīmju atpazīšanu.
Tāpat vairākās atbildes vēstulēs no politiskajām partijām izskan solījumi atbalstīt un piedalīties moderno
atkarību pētniecības attīstības veicināšanā un iniciatīvās, kas saistītas ar izmaiņām likumos, kuru mērķis
ir paplašināt atkarības definīciju.
Par biedrību “Esi brīvs!”
Biedrības mērķis ir uzrunāt jauniešus, viņu vecākus, skolotājus un sabiedrību kopumā, popularizējot
uzskatu, ka būt brīvam no jebkādām atkarībām ir stilīgi un daudz interesantāk nekā tad, ja esi atkarīgs no
šķietami patīkamām vielām un procesiem.
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