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Projekts “Aktīvisti pret ksenocīdu” uzaicina pieteikties dalībniekus, kurus interesē pretošanās 

cilvēktiesību pārkāpumiem. Kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem no Polijas, Vācijas, Ungārijas un 

Igaunijas būs iespējams pētīt šo problēmu, uzņemot filmu.  Projektā paredzēts:  

- 7 dienu seminārs Polijā- Kžižovā un Varšavā, (sagatavošanās filmēšanai) 

-  neatkarīgs pētījums un filmēšana vasarā (filmu veidošana)  

- 7 dienu seminārs Igaunijā- Nelijarvē un Tallinā, (filmu apstrāde un pabeigšana) 

* Ksenocīds  (angļu val. Xenocide) ir jaunradīts termins, lai aptvertu tādas parādības kā ksenofobija, 

genocīds un noziegumi pret cilvēci (skat. http://www.swff.ee/balticbridges/theme/) Savukārt, 

“aktīvisti” šajā gadījumā nozīmē cilvēkus, kuri ir glābuši citus no ciešanām, pretojoties varas 

institūcijām, kuras īstenoja ksenocīdu.  

KAS VAR PIETEIKTIES? 

Dažādu paaudžu cilvēki (no 18 līdz … gadiem), kurus interesē tēma par pretošanos un cilvēktiesību 

pārkāpumiem dažādos politiskajos kontekstos un filmēšanas pamati. Lai kļūtu par projekta dalībnieku, 

ir nepieciešamas ļoti labas angļu valodas zināšanas un vienkārša digitālā videokamera. Pretendentiem 

jārēķinās ar to, ka būs nepieciešams laiks starp tikšanās reizēm Polijā un Igaunijā filmas veidošanai un 

projektā ir arī dalības maksa.  Lūdzam pieteikties individuāli līdz 15.februārim (pieteikuma forma 

atrodama tālāk).  

 

PROJEKTA KOPSAVILKUMS 

Projektā “Aktīvisti pret ksenocīdu”  35 dažāda vecuma cilvēki no  Polijas, Vācijas, Latvijas, Ungārijas 

un Igaunijas aplūkos pretošanos dažādos politiskajos kontekstos , tādos kā nacionālsociālisms, 

staļinisms, komunisms. Dažādu valstu un paaudžu cilvēkiem var būt atšķirīgi skatupunkti uz 

pretošanos un cilvēktiesību pārkāpumiem represīvajos režīmos. Šī projekta mērķis ir salīdzinoši izpētīt 

šīs perspektīvas ar filmu uzņemšanas palīdzību. Projektā atspoguļosies dažādi personīgie (ģimeņu) 

stāsti, kuros var parādīties varoņu, izdzīvojušo/aculiecinieku un vainīgo skatījums.  Projekta rezultātā 

sešas komandas, kas būs veidotas  no dažādu valstu dalībniekiem, profesionāla filmēšanas pasniedzēja 

vadībā izveidos katra vienu īsfilmu.  

SATURS UN PROGRAMMA 

Divu semināru laikā dalībnieki analizēs pretošanās organizatorisko struktūru, saturu un mērķus , 

mēģinās noskaidrot, kādi principi un apstākļi sekmē uzstāšanos pret represīvo režīmu. Dalībnieki tiks 

aicināti strādāt ar konkrētu personu stāstiem un  biogrāfijām.  

 
 

 

“Aktīvisti pret ksenocīdu*”  
 

Projekts, kurā dažādu paaudžu cilvēki aplūko pretošanos 

cilvēktiesību pārkāpumiem dažādos politiskajos kontekstos  

31.03.-06.04.2014 Kžižova (Krzyzowa) & Varšava (Polija) 

18.08.-24.08.2014 Nelijarve & Tallina (Igaunija) 
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Lai strādātu ar tēmām par pretošanos un cilvēktiesību pārkāpumiem, dalībnieki tiks apvienoti 

starptautiskās dažādu paaudžu cilvēku grupās un tām tiks dots uzdevums izveidot filmas par tēmu 

“Aktīvisti pret ksenocīdu”. Filmu garums paredzēts maksimāli 30 minūtes, bet, ja pēc komandu un 
mentoru lēmuma tas būs nepieciešams, laiku būs iespējams pagarināt.  

 
Nedēļu ilgā seminārā Polijā (2014.g. marts- aprīlis), nedēļu ilgā seminārā Igaunijā (augusts)  un 4 

mēnešos starp tiem dalībnieki apgūs pamatiemaņas filmu veidošanā, kas būs pietiekami, lai viņi varētu 
uzņemt īsfilmu. Tajā pat laikā dalībnieki diskutēs par cilvēktiesību būtību un represijām, tāpa t arī par 

cilvēcisko drosmi un veidiem, kā novērst cilvēktiesību pārkāpumus vai kā citādi reaģēt uz tiem. 

 
Pirmās tikšanās nedēļas laikā dalībnieki darbosies grupās un pievērsīsies  trīs tēmām: 1) filmas sižeta 

izvēle un veidošana; 2) intervēšanas paņēmieni, maketēšana un ilustrēšana un 3) darbs ar kameru, 
skaņu un gaismām. Starp semināriem Polijā un Igaunijā dalībnieki patstāvīgi intervēs un vāks 

ilustratīvo materiālu (fona materiālu  no atbilstošām vietām, digitalizētus dokumentus & foto, audio). 
Šos materiālus būs jāņem līdzi uz Igauniju , kur tie tiks izmantoti filmās, rediģēti un noslēgumā notiks 

filmu demonstrēšana. Visā filmu veidošanas gaitā katrai komandai atbalstu sniegs mentors 

(pasniedzējs- filmēšanas profesionālis). 
  

Lai atrastu sakarības un atšķirības starp ksenocīda gadījumiem Eiropā, galvenā nozīme šajā projektā  ir 

daudzperspektivitātei. Stāstiem, ar kuriem strādās dalībnieki, jābūt ne tikai no varoņu skatupunkta, bet 

jāņem vērā arī izdzīvojušo/aculiecinieku un vainīgo skatījums. Tas, ka projekta dalībnieki būs no 

dažādām paaudzēm un valstīm, nodrošinās arī viņu skatījumu daudzveidību, un mēs aicināsim visus 

dalībniekus būt atvērtiem un ieklausīties citam citā.  

 

DARBA METODES 

* Lekcijas un diskusiju forumi, ekskursijas Polijā un Igaunijā  

* Filmu veidošanas nodarbības iesācējiem  

* Nelielu filmu veidošana komandās , tai skaitā aculiecinieku intervēšana  

 

KĀ PIETEIKTIES? 

Lūdzu aizpildiet pieteikumu tiešsaistē :   

application form  

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu sazinieties ar savu  

nacionālo koordinatoru: 

 

DALĪBAS MAKSA 

- Dalības maksa* (sedz apmešanās vietas un pārtikas izmaksas , kā arī visas programmes 

aktivitātes) 

Dalībniekiem no Vācijas : 180 EUR / Polija, Latvija , Ungārija , Igaunija: 140 EUR 

- Ceļa izmaksas: 70% no ekonomiskās (tūristu) klases ceļa izmaksām tiks segtas pēc ceļojuma 

dokumentu iesniegšanas (rēķini, biļetes , iekāpšanas taloni).  

 

 

 

 

Project Partners: Unitas (Estonia), Kreisau-Initiative e.V. (Germany), Foundation Krzyzowa (Poland), 

Warsaw Rising Museum (Poland), Museum Gross Rosen (Poland), Nowe Horyzonty (Poland), 

Kinobuss (Estonia), History Teachers' Association of Latvia, KÖZ (Hungary), Institute for Applied 

History (Germany), Foundation Freya von Moltke (Germany)  

KOORDINATORU KONTAKTINFORMĀCIJA LATVIJĀ 

1) Ina Evardsone- e-mail.: evardsone@yahoo.com 

2) Dzintra Liepiņa- e-mail: dzintra_liepina@inbox.lv  
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