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Temats „Kas mēs esam — pārdomas par identitāti” 
 
 

3. daļa. Mēs un citi. Kā identitāte vieno un šķir? 
 
Kas ir daļa no manis un kas nav? Kas ir daļa no grupas un kas nav? Šajā daļā skolēni tiek mudināti 
pārdomāt, cik sensitīvi ir šādi izteikumi, un kā viņi, veidojot savu identitāti, izvēlas, ko tajā iekļaut vai 
neiekļaut. Lai gan identifikācijas un nodalīšanas procesi ir svarīgi un palīdz veidot mūs, mums 
vienmēr jāuzmanās, lai šāda nodalīšana faktiski neatstumtu un nepazemotu citus. 
 
Brīdinājums! Ņemiet vērā, ka šajā daļā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, piemēram, YouTube. Ārējo 
vietņu saturs var mainīties, tāpēc būtu jāpārliecinās par tā piemērotību skolēniem. 
 
Mācību rezultāti pēc šīs daļas apgūšanas 
 
Skolēni spēs: 

 novērtēt atšķirību starp nodalīšanu un atstumšanu identitātes veidošanā; 

 aptvert, cik sensitīvs var būt identitātes jautājums, ja tiek uzspiests konkrēts viedoklis par to, 
un cik viegli to var izmantot kā politikas instrumentu; 

 izprast, kā pilsonība aptver dažādas identitātes un elastīgu nacionālās piederības sajūtu. 
 
Pieejamie mācību materiāli 
 
Mācību materiāls Nr. 10.  Raksts (un audioieraksti) par krievu tautības minoritāti Latvijā.  
Mācību materiāls Nr. 11.  Fragments no Žila Destrē vēstules karalim, ģenerāļa Franko  

  piekritēju paziņojumi par spāņu valodu, raksts par franču valodu. 
Mācību materiāls Nr. 12.  Mostaras pastkartes un karte, Pirmā pasaules kara laika pastkarte, 

  padomju propagandas plakāts, video intervija par Elzasas identitāti. 
Mācību materiāls Nr. 13.  Fragments no grāmatas par ebreju dzīvi nacistiskajā Vācijā, attēli no 

  cilvēku zooloģiskajiem dārziem. 
 
 
Klases uzdevums Nr. 1. Piederības sajūtas radītāji (1. daļa) (atvēlamas 15 minūtes) 
 
Uzskati un izpratne par to, kas veido mūsu nacionālo identitāti, bieži vien ir sarežģīta un katram 
cilvēkam atšķirīga. Ja šādas viedokļu atšķirības pastāv starp dažādām etniskajām kopienām vienā 
valstī, tās var radīt īpašus apgrūtinājumus. Kopā ar klasi noskatieties daļu no videoklipa(6:52–10:00) 
par krievu tautības minoritāti Latvijā. Šis fragments iepazīstinās klasi ar sarežģīto situāciju, kuru viņi 
detalizētāk analizēs, pildot nākamo uzdevumu. 
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https://www.youtube.com/watch?v=QGQm_OKRcLI  
Avots: Deutsche Welle 
 
 
Grupu uzdevums Nr. 1. Piederības sajūtas radītāji (2. daļa) (atvēlamas 15 minūtes) 
 
Sadaliet klasi mazākās grupās un lūdziet skolēniem izlasīt mācību materiālā Nr. 10 iekļauto 
teksta fragmentu un noklausīties audioierakstus. Lieciet viņiem atbildēt uz turpmāk 
norādītajiem jautājumiem, kuri ir iekļauti arī minētajā mācību materiālā: 
 

 Kādas ir galvenās problēmas, ar kurām krievu tautības iedzīvotāji saskaras Latvijā? 

 Kā šāda situācija valstī ir vēsturiski izveidojusies? 

 Kā Latvijas valdība reaģēja uz šo situāciju? 

 Ko skolēni ierosinātu, lai atrisinātu dažus no šiem jautājumiem? 
 
Aiciniet grupu dalībniekus sniegt atbildes klases diskusijā. 
 
 
Klases uzdevums Nr. 2. Mana valoda, mana identitāte? (atvēlamas 10 minūtes) 
 
Cik lielā mērā mūsu valoda nosaka to, kas mēs esam? Klases diskusijā ar skolēniem apspriediet 
valodu daudzveidības jautājumu un to, vai tai ir nozīme viņu dzīvē. Vai mājās viņi runā citā valodā, 
nevis tajā, ko viņi izmanto klasē? Cik viegla vai grūta viņiem šķiet šī situācija un vai tā ietekmē viņu 
ģimeni vai draugus? 
 
Papildinot šo uzdevumu, aiciniet skolēnus izdomāt virkni jautājumu, ko viņi varētu uzdot ģimenes 
locekļiem par to, kāda ir viņu pieredze saistībā ar valodu daudzveidību. Intervijas varētu tikt 
ierakstītas un atskaņotas klasē, lai skolēni varētu salīdzināt radušās problēmas. 
 
Varat izmantot arī mācību materiālā Nr. 11 iekļautos vēsturiskos piemērus, lai padziļinātu skolēnu 
veikto izpēti par valodas un identitātes saistību. Izvērtējiet skolēnu domas par mācību materiālos 
iekļautajiem vēsturiskajiem piemēriem — ko viņi domā par valodu daudzveidību dažādās valstīs? 
Izvērtējiet situāciju savā valstī. 
 
 
Klases uzdevums Nr. 3. Pilsonības eksāmens: vai jūs tiešām esat piederīgs? (Atvēlamas 15 minūtes) 
 
Vai jūsu valstī notiek pilsonības eksāmeni līdzīgi kā Latvijas gadījumā, kas tika aplūkots klases 
uzdevumā Nr. 1? Skolēniem vajadzētu paskaidrot, ka, lai gan pilsonības eksāmeni parasti ir paredzēti 
imigrantiem, citos gadījumos, piemēram, Latvijā, šie eksāmeni ir jākārto arī atšķirīgas etniskās 
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izcelsmes un atšķirīgai kultūrai piederīgiem cilvēkiem, kas dzimuši un auguši šajā valstī. Šādi 
eksāmeni rada jautājumus. Cik atbilstīgi tie ir? Vai tie respektē cilvēku dažādās identitātes? Kādas 
sekas tie var radīt attiecībā uz līdzāspastāvēšanu daudznacionālās un daudzkultūru valstīs?  
 
Lai palīdzētu skolēniem nonākt pie secinājumiem, sarīkojiet klasē pilsonības eksāmena simulāciju un 
lomu spēli. Jums būs jāsameklē šāda jūsu valstī izmantota eksāmena oriģināls. Ļaujiet skolēniem 
iepazīties ar to un tad sadaliet viņus grupās. Lieciet viņiem sagatavot dažādus argumentu kopumus, 
ar kuriem viņiem vajadzēs iepazīstināt pārējās grupas. Lomu spēles dalībnieki varētu būt: 

 valsts ierēdnis, kas uzrunā imigrantus; 

 valsts ierēdnis, kas uzrunā nacionālo minoritāšu pārstāvjus; 

 imigrants, kas vēršas pie valsts; 

 nacionālās minoritātes pārstāvis, kas vēršas pie valsts. 
 
Skolēnu argumentos būtu jāaplūko šādi jautājumi:  

 Kāds ir šis eksāmens?  

 Kāpēc tas būtu jākārto?  

 Kāpēc tas nebūtu jākārto?  
 
Uzdevuma beigās izvērtējiet to, ko skolēni tagad domā par to, kā valsts varētu apvienot dažādas 
tautības.  
 
Vēsturiski piemēri 
 
Lai padziļinātu skolēnu izpratni par pilsonības un tautības saistību, aiciniet viņus aplūkot mācību 
materiālā Nr. 12 iekļautos piemērus, kuros parādīts, kā šie jēdzieni dažkārt ir nevainojami 
funkcionējuši paralēli, bet dažkārt starp tiem ir vērojamas pretrunas. Izmantojiet arī minētajā 
materiālā iekļautos paskaidrojumus un jautājumus.  
 

 Austroungārijas impērija bija ilgstoši pastāvošs (1867–1918) politisks veidojums, kurš 
sastāvēja no daudzām dažādām tautībām un kuru 20. gadsimta sākumā beigu beigās 
aizstāja jaunās nāciju valstis. Kādi kultūras un etniskās daudzveidības apliecinājumi ir 
redzami aptuveni 1900. gada pastkartē no Mostaras un pastkartē no Pirmā pasaules 
kara laika? 
 

 Bijušajā Padomju Savienībā tika izmantota propaganda, lai popularizētu ideju par visu 
tautu federāciju ar vienotu padomju identitāti. Šajā plakātā ir redzami daudzu tautību 
jaunieši no Padomju Savienības. Kādu pārliecību plakāts cenšas iedvest? Vai domājat, 
ka politisks režīms var izveidot jaunu valsts identitāti un panākt, ka visi iedzīvotāji to 
pieņem?  
 

 Elzasa ir reģions Eiropas centrā starp Franciju un Vāciju. Stratēģiskais novietojums 
starp šīm abām valstīm ir noteicis to, ka šī reģiona vēsture ir bijusi vētraina un bieži 
vien traģiska. Pēdējo 150 gadu laikā teritorija ir mainījusi valstisko piederību četras 
reizes. Noskatieties videoklipu, kurā gados vecāks vīrietis stāsta par Elzasas vēsturi, un 
izvērtējiet, kā nemitīgās izmaiņas ir ietekmējušas cilvēku dzīves un piederības sajūtu. 
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Klases uzdevums Nr. 4. Kā identitāte dažkārt tiek izmantota kā instruments, lai sašķeltu cilvēkus 
un raisītu naidu? (atvēlamas 15 minūtes) 
 
Klasē apspriediet ar skolēniem sociālās atstumtības jautājumu un palīdziet viņiem noteikt un 
raksturot dažādos posmus, kas vērojami identitātes dēļ notiekošas atstumtības procesā. Palīdziet 
viņiem vizualizēt šo procesu, attēlojot lineāru virzību no viena posma uz citu, sākot ar zemākas 
intensitātes posmu un beidzot ar augstākas intensitātes posmu:  

 atšķirības noteikšana (vai atšķirību identifikācija);  

 nodalīšana, segregācija (vai izolācija); 

 diskriminācija;  

 iznīcināšana. 
 
Lūdziet skolēniem atrast par katru posmu vienu mūsdienu un vienu vēsturisku piemēru. Viņi varētu 
izmantot jau aplūkotos tematus un/vai turpmāk izklāstītos gadījumus. Var izvēlēties arī vienu 
piemēru — nacistu īstenoto ebreju iznīcināšanu — un konstatēt konkrētos pasākumus, kas tika veikti 
katrā posmā (t. i., dzeltenās zvaigznes, geto, deportācijas u. c.) 
 
Par mūsdienās vērojamu parādību piemēriem var izmantot pilsētu geto rajonus, romu diskrimināciju 
noteiktās ES valstīs, aizspriedumus pret gejiem un lezbietēm, pret imigrāciju vērstas ekstrēmistu 
kustības, notiekošos etniskos konfliktus. Apsveriet, kādi sociālās atstumtības piemēri ir vērojami jūsu 
valstī un izmantojiet tos klases diskusijās. 
 
Kopā ar skolēniem izmantojiet mācību materiālu Nr. 13, lai izpētītu dažus vēsturiskus ar 
pierādījumiem apliecinātus cilvēku identifikācijas un viņu identitātes dēļ veiktas segregācijas, 
diskriminācijas un iznīcināšanas gadījumus. Saistībā ar šiem materiāliem aiciniet skolēnus aplūkot 
šādus minētajā mācību materiālā ietvertos jautājumus: 
 

 Kādā veidā Ritas Kūnas pieredze parāda to, ka dažkārt kādai personai vai grupai tiek 
uzspiesta identitāte? Kādas šajā gadījumā ir sekas?  
 

 Ko tāda parādība kā cilvēku zooloģiskie dārzi atklāj par to, kā eiropieši uztver kolonizētās 
tautas un izturas pret tām?  


