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draugi un kolēģi šeit mani reizēm pārprot. Valoda atklāj un slēpj. Kā 
ikviens simbols, bet tamdēļ jau simbols, nevis nepastarpināts īstums. 
Krievu dzejnieka Tjutčeva vārdi par to, ka katra izteikta doma ir 
meli, no manis neatstājas arī šeit.

Pirmslieldienu nedēļa man bija vientulīga un skumja. ŠodienŠodien 
parunāju ar mīļajiem Latvijā. Domāju par dēlu un meitu un priecājos, 
ka bērni un znots ir laimīgi. Un domāju par dzīvi, par to, ka tādos 
gaišos svētkos kā šodien cilvēki ir izgaismoti no iekšienes. Ir prieks uz 
viņiem skatīties: kā uz to jauno skaisto cilvēku pāri — jauniesvētītajiem 
baznīcā. Domāju arī par to, ka ne uz vienu no lielajiem dzīves 
jautājumiem, arī par Dievu, par dzīves jēgu, dzimšanu, mīlestību, nāvi 
— nav iespējamas vienīgās pareizās atbildes. Dzīve nav melnbalta, 
bet tik sasodīti spilgta un žilbinoši krāsaina. Parastais cilvēka stāvoklis 
tajā ir apžilbušas acis un dūmakaina nojausma: neko nevar skaidri 
saprast. Un skaidrību ieviešot, iznīcinām tik daudz krāsu, tik daudz 
dzīvības. Latvijā jau izskanējušais Terijas Šavio gadījums: eitanāzijas 
vai brīnuma gaidu dilemma nu ir atrisināta. Sieviete, kuras apziņu un 
īstu dzīvi var glābt vien brīnums, pēc mākslīgās barošanas caurulītes 
atvienošanas mirs pēc dažām dienām. Brīnuma gaidu vairs nebūs. Un 
Amerika arī šajā jautājumā ir sadalījusies «jā» un «nē» grupās. Come 
on! Vai tiešām tik vienkārši?

Kad mēs gribam tās vienīgās pareizās patiesības atrast, mēs 
nodarām pāri visupirms sev: piešķirot melnbaltu grafisku skaidrību 
krāsainajai un bieži akvareliski izplūdušajai realitātei, tad citiem 
— kuri paliek ārpus grafiskās skaidrības prasībām.

Buda smaida. Par to, kā mīlestība uzrunā pasauli, dzied Treisija 
Čepmena. Šodien Lieldienas, visur pasaulē skan baznīcu zvani, un, 
kā raksta brīnišķīgais, gaiša miera piepildītais budistu mūks Thich 
Nhat Hanh — apstāsimies, ieklausīsimies to skaņās. Un ik reizi, 
dzirdot šīs skaņas, apstāsimies, atgriezīsimies sevī un baudīsim 
prieku par savu elpu. Šīs zvanu skaņas atved mani uz manām īstajām 
mājām — pie sevis. 

Īstās mājas ir šis brīdis. Un tas ir brīnums — dzīvot šobrīd. 
Dzīve ir brīnums.
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pārliecināta kristiete. Kāpēc? Piekrītu dzenbudisma aforismu izlases 
autoriem (mazā grāmatiņa vienoja abus okeāna krastus deviņu gadu 
garumā kopš manas iepriekšējās būšanas šeit kā labākā Amerikas 
atmiņa), ka Jēzus tekstos rodam dzenu. Arī Apgaismības filozofijā. 
«Lieli prāti domā līdzīgi,» šodien, izejot no botāniskā dārza — 
Garfīlda parka konservatorijas, — teica Jānis.

Nu esmu saņēmusies tik daudz labas enerģijas — no jaukajiem 
cilvēkiem baznīcā — Dainas un Ievas un Jāņa, saelpojusies skābekli 
Garfield Park Conservatory — brīnišķīgā botāniskajā dārzā, tādā 
skaistuma un dzīvības koncentrātā. Un apkārt saposti un skaisti 
cilvēki, īpaši bērni — laimīgi, smaidīgi un gaiši. Viss ir gaišs. Ziedi 
smaržo un krāsas ir īpaši spilgtas šodienai par godu, daba nekautrējas 
sava skaistuma.

Kas kautrējas? Cilvēki. Runājam par mediju «dienas kārtību» 
Amerikā: Ieva nesaprot, kā var joprojām pieminēt Dženetas 
Džeksones pliko krūti. Jānis skaidro, ka cilvēki negrib domāt par 
īstām un nopietnām lietām. Saku, ka man ir savi tikumības kritēriji: 
pat pornogrāfijā saskatu mazāk maucības — atvainojiet — nekā 
karā. Viena no spilgtākajām Miloša Formana filmām man šķiet 
«Nācija pret Leriju Flintu»: atceros Vudija Harelsona seju kadrā, 
kur viņš — Lerijs Flints, — demonstrējot pamīšus «Hustler» un kara 
hronikas kadrus, jautā skatītājiem, kas viņiem šķiet pieņemamāks. 
Saskaņā ar pirmo konstitūcijas labojumu — abi, jo apliecina vārda 
un izpausmes brīvību. Manā uztverē sekss vieno cilvēkus, karš šķir: 
sekss ir radošs, karš dzemdē nāvi. Daudzi domā citādi, un, protams, 
katram sava taisnība. Atkal «jā» un «nē».

Runājam par dzimto valodu, Ieva vēl nav pieradusi pie angļu 
valodas pasaules — viņai ir skaista, bagāta un sulīga latviešu valoda. 
Ja tu cilvēkam nevari paust savas emocijas, viņš tev nekļūst tuvs. 
Tāpēc ir tik labi runāt latviski. Domāju, kā tad ir man: American 
English man šķiet tik spontāna un ideāli piemērota emociju paušanai, 
ka laiku pa laikam aizņemos kādas frāzes, lai pateiktu, ko jūtu. Tikai 
reizēm tā nozīme, ko es ielieku noteiktā angļu valodas frāzē, ir tik 
ļoti «piesieta» manai individuālajai pieredzei, manām izjūtām, ka 
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Pēcvārda vietā. Dzīve ir brīnums

Sorry, all that I can say... (Atvaino, tas ir viss, ko varu teikt), dzied 
Treisija Čepmena. Dāvana Lieldienās, ko saņēmu no vislabākā vīra 
pasaulē. Domāju par garīgumu: reliģijās un cilvēkos neatkarīgi no viņu 
konfesionālās piederības, pavasari, sirsnību un to, kas vieno. Vēl: All 
that you have is your soul (Dvēsele ir viss, kas tev pieder). Viss — nevis 
kaut kas. Laiku pa laikam domāju par to, kas notiek mūsu domās un 
sapņos. Tas ir reāls tik lielā mērā, cik mums pieder. Tu vari sajust cilvēku 
un viņa siltumu, elpu un mīļumu pāri Atlantijas okeānam.

Lieldienas. Agrs, dūmakains pavasara rīts, putni dzied, meža 
balodīši dūdo un lēni mostas piepilsētas un Čikāga. Dievkalpojums 
Ciānas draudzē septiņos, spoža, grezna, saposusies baznīca — 
smaržo lilijas, svinīgi un smaidīgi cilvēki. Gaiši. Viss gaišs. Dzidrs 
zvanu koris. Garīgums. Sprediķis godīgi pieskaras mūžīgajam 
rakstos un globalizācijas sašķeltajām cilvēku dvēselēm. Mācītājs 
runā par steigas un mantu kulta iznīcinošo ietekmi uz cilvēcību 
un dvēseliskumu: par dzīvi, kura aiziet garām, strādājot un mantu 
krājot. Ieraugu sevi — pagātnē, Latvijā.

Vai pēc garīguma jādodas uz baznīcu? Tas atkal ir jautājums, uz 
kuru varam atbildēt tikai katrs atsevišķi. Jā. Nē. Jā, jo garīguma elpa, 
kas strāvo no cilvēkiem kopībā, ir īpaši spēcīga un apgarojoša. Tu 
esi tajā plūsmā un labajā noskaņā, un tā tevi nes. Ja spītīgi negribi 
ļauties, lai tevi nes, gribi iet pats, meklēt savu vienīgo un unikālo 
garīgumu, vari klausīties garīgo mūziku, lasīt rakstus un veidot savu 
mājas baznīcu tikai sev.

Pašironijas arsenālā man ir pašreference — esmu «jā» persona: 
man grūti atteikt lūgumiem. Šoreiz — arī «nē». Man ir abējādi. 
Mīlu Asīzes Francisku, kuram Dievs bija visur: dabā, dzīvniekos 
— mazajos «brāļos» un «māsās». Arī man grūti iedomāties viņam 
veidu, vietu un diskriminēt kaut ko — Dievs ir visur.

Mans mazais Buda pie datora smaida un vēl man laimi ik dienas. 
Viņš ļauj man šaubīties, skumt un pasmaidīt. Atceros, ka mana kolēģe 
Liza viesaugstskolā teica, ka principā nelasa budisma tekstus, jo ir 
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Ievada vietā

Lasītāj, ja esam satikušies šajā lappusē, piedāvāju tev ienirt ļoti 
subjektīvi tvertā kultūras piedzīvojumā. Ja esi personīgi pazīstams 
ar Ameriku – kaut ar dažām no tās daudzvedīgajām izpausmēm 
– tad vari salīdzināt savu Ameriku ar manējo. Pasmaidīsm kopīgi 
par «neveiklo» eiropieti un viņas piedzīvojumu efektīvākajā, 
sakārtotākajā un mierīgākajā kultūrā. Ja vēl neesi personīgi 
pazīstams, te būs viena Amerikas vidienes bilde, uzņemta Čikāgā, 
un viens Ņujorkas momentuzņēmums caur vienas acs un dvēseles 
objektīvu. Spoguļattēls aiz brīnuma plaši ieplestās acīs. 

Grāmatā apkopoti raksti, ko 2005. gada pavasara semestrī 
(Amerikā – no janvāra vidus līdz maija sākumam), strādājot Sociālā 
darba maģistra programmā par pasniedzēju Dominican University 
Graduate School of Social Work, sūtīju savam medijam – ideju 
vietnei dialogi.lv – no River Forestas, Čikāgas priekšpilsētas. 

Ar cieņu un sveicieniem, Liesma
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Informācija par autori: 

Liesma Ose ir Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas 
«Attīstība» docente, 2005. gadā pabeigusi doktora disertāciju 
sociālajā pedagoģijā. No 2000. līdz 2004. gadam strādājusi IZM 
un PB kopprojektā ISAP, kur kā vietējā eksperte piedalījusies valsts 
pamatizglītības standarta izstrādē sociālajās zinības. Kopš 2004. 
gada kā eksperte strādājusi LR Labklājības Ministrijā ES Phare 
programmas ietvaros sociālā dialoga politikas ieviešanā un LR 
Iekšlietu Ministrijā sociālās rehabilitācijas pasākumu plānošanā 
cilvēku tirdzniecības upuriem. Kopš 2005. gada darbojas ekspertu 
grupā ĪUMSILS VP«Sabiedrības integrācija Latvijā» pilnveidei. 
Strādājusi par sociālā darba un sociālās pedagoģijas pasniedzēju 
Dānijā un ASV. Kopš 1999. gada strādājusi SFL par informācijas 
projektu koordinatori projektā «Atvērtā skola», 2004. gadā strādājusi 
Izglītības Attīstības centrā par informācijas projektu koordinatori 
un starpkultūru izglītības lektori. Kopš 2004. gada - producente un 
redaktore interneta medijā dialogi.lv. Kopš 2005. gada - biedrības 
«Dialogi.lv» valdes locekle. 
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Pēc tam jau kopīgi varam formulēt jautājumus, uz kuriem abi 
ceram gūt atbildes atveseļošanās procesā: procesu vada klients, tā 
virzītājs ir viņa vajadzības. Mērķi, ko viņš/viņa vēlas sasniegt. Klienti 
arī pastāvīgi tiek lūgti novērtēt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
Tomēr bieži notiek tā, ka viņi pārstāj izmantot mūsu pakalpojumus 
un dodas kur citur. Tas visbiežāk nozīmē, ka viņi paši ir gatavi 
uzņemties savas dzīves vadību: viņi vai nu izvēlas atgriezties vecajā 
nodarbē, vai arī, visbiežāk, legāli strādā un izmanto iespēju palikt 
ASV. Viņi uzticas sev un saviem spēkiem, un tas nozīmē, ka mūsu 
kopīgie mērķi ir sasniegti. Svarīgi, lai klienti saprastu, ka viņu dzīve 
nav «salabota» vienreiz un uz visiem laikiem, ikdienas problēmas 
skars arī viņus. Taču viņi prot un vēlas meklēt palīdzību arī citur.

Uzticoties klientam, mēs īstenojam spēka perspektīvu: stiprās 
puses ir ikvienā no mums. Cilvēks tās atklāj, atskatoties un izvērtējot, 
kā viņš/viņa pārvarējuši grūtības, ko dzīvē sasnieguši, piemēram, 
iemācījušies angļu valodu, sākuši gleznot, apguvuši arodu. Pats 
galvenais, lai cilvēks, pret ko agrāk izturējušies kā pret lietu, sāk sevi 
uztvert kā vērtību un vispirms domāt par sevi. Cilvēks spēj izvērtēt, 
kuras darbības viņā izraisījušas spēku pieplūdumu un ļāvušas pašam 
sevi cienīt. Spēks ir ikvienā no mums.»

***
Nespēju iedomāties labāku nobeigumu par spēka interpretāciju 

Džordža Lūkasa «Zvaigžņu kari. Impērija uzbrūk» (Impērija uzbrūk» (Star Wars. The 
Empire Strikes Back). No. Try not. There is no try. Do. Or do not. 
(Nē. Nemēģini. Te nav iespējas mēģināt. Dari. Vai nedari.) Džedai 
meistars Joda sarunā ar Lūku Skaivokeru.
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iespēja saņemt rehabilitācijas pakalpojumus — esam izveidojuši 
tā sauktās drošās mājas (safe house). Top ceturtā, kas domāta 
bērniem, kuri ir inficējušies ar HIV/AIDS vīrusu — neizbēgamas 
cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas sekas. Visiem šiem cilvēkiem 
mūsu sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas dod iespēju 
sabiedrībā nevērtētām būtnēm justies kā cilvēkiem. Būtībā drošās 
mājas ir vietas, kurās sievietes un bērni, kas ir seksuāli izmantoti, 
var atnākt un rast iespēju sākt jaunu, aktīvu dzīvi. Parasti piedāvājam 
profesionālas apmācības programmas — mācām kosmetoloģiju, 
friziera amatu, dejošanu. Arī pamatizglītību, jo daudzām indiešu 
sievietēm, kuras nākušas no prostitūcijas, nav nekādas izglītības.

Vēl viens palīdzības veids, ko īstenojam, ir cilvēku tirdzniecības 
upuru izpirkšana. Mums ir vairāki tā saucamie aģenti — sarunu 
vedēji, kuri runā ar tiem, kas sievieti nopirkuši, par izpirkuma 
summu. Kad vienošanās notikusi, viņi izpērk sievieti. Viņa pavada 
mūsu rehabilitācijas centrā dažas intensīvas aprūpes nedēļas un pēc 
tam parasti ir gatava iesaistīties mūsu darbā — doties uz bordeli un 
pārliecināt cita sievietes bēgt.»

Ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas ilgstoši tikuši pazemoti, spētu atgūt 
pašcieņu un gribu darboties un palīdzēt citiem.

Lai spēks ir ar tevi!
Denada Hodža, nevalstiskas organizācijas «Heartland Alliance» 

darbiniece, kura strādā programmā, kas palīdz cilvēku tirdzniecības 
upuriem, stāsta par savu pieredzi.

«Strādājot ar cilvēkiem, kas cietuši no cilvēku tirdzniecības, 
svarīgs ir laiks: nevajag steigties. Vismaz divas nedēļas mēs 
(pakalpojumu sniedzēji un mūsu klienti) pavadām, iepazīstot viens 
otru: klienti stāsta par saviem pārdzīvojumiem, savām vajadzībām, 
mēs — atklājam savu sniegto pakalpojumu piedāvājumu, godīgi 
pastāstām, kādi ir ierobežojumi. Atklājam, kāds ir klienta izvēļu 
spektrs. Lai cilvēkos, kas jau tā cietuši no meliem un pastāvīgas 
kontroles, neizraisītu neuzticību. Rehabilitācijas procesu sākam vien 
tad, kad klients mums uzticas. Kā jau minēju, minimālais periods ir 
divas nedēļas.
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Brīvības pazīme – provinciālisma trūkums 

Čikāgā, 2006. gada februārī
It’s in the water, baby. It’s in your frequency. It’s in the 

water, baby. It’s between you and me.1
«Placebo», Braiens Molko. MEDS. (2006)

Nez vai Placebo kādreiz kļūs par vēsturi. Ja kritērijs ir mūzikā 
ieguldīto jūtu īstums, tad notiekti. Vismaz dažiem. Un vēsture jau 
ir dažādu cilvēku kopumu stāstu kompilācija. Tā reālā, ja gribat, 
mutvārdu. Oficiālo gan raksta uzvarētāji, kas «izkoduši» valdošās 
ideoloģijas prasības. 

Jau 12 reizi klausoties Molko dziedāto post blue,� atceros pagājušajā 
gadā kādā no manis nejauši skatītajiem Džeja Leno šoviem interviju ar 
aktrisi Keitu Blanšetu. Vaicāta, kur tad pašreiz ar ģimeni apmetusies, 
viņa atbildēja – starp Lielbritāniju un Austrāliju. Leno secināja, - tātad 
okeāna vidū? Sajūta, ko atsauc atmiņā šī saruna, pazīstama no Salmana 
Rušdī grāmatas Zemes zem viņas kājām – nepiesaistīšanās sajūta, 
brīvība un mulsums, būšana starp, nepiederēšana nekam. Ūdens, īpaši 
Atlantijas okeāns, man simbolizē šo izjūtu. 

Pirms tam... 
Amsterdamā, Sipoholas lidostā, holandiešu ierēdnis raugās 

blondīnes sejā manā pasē, tad manī un teic, ka izskatos citādi. 
Saprotu, ka jokot nav īstā reize, un par to, ka jaunāki nekļūstam, 
un krunciņu ornamentu noklusēju. Smaidot nosaku, ka vīzas bilde 
gan ir līdzīgāka viņa priekšā stāvošajam oriģinālam. Puisis pamāj 
un novēl labu ceļu. 

Lidmašīnā lasu «Financial Times», 15. februāris. Atzinība 
Krievijas prezidentam Putinam par dialogu ar Palestīnas jauno 
valdību, ko veido partija «Hamas», un iespējamu konstruktīvismu 
Irānas jautājuma risināšanā. Islāma ietekme Krievijā pieaug, ar to 
jārēķinās. Citēts krievu politikas pētnieces teksts: demokrātiski 
ievēlēts «jebkas» — skaitās. Patīk vai nepatīk. 
� Tas ir ūdenī, mīļais. Tas ir tavā frekvencē. Tas ir ūdenī, mīļais. Tas ir starp tevi un mani.
� Pēc - skumjas
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Starp rindiņām izlasu par brīvības relativitāti: mana brīvība 
apstājas tur, kur sākas tavējā, un paklusē. Arī tad, ja tavējā tev pašam 
dara sāpes. Sāpes ir subjektīva lieta. Ja sāpēs par daudz, nākamajās 
vēlēšanās balsos citādi. Un jādomā arī par Latviju pēc vēlēšanām. 
Ja Latvijas pilsoņi oktobrī nobalsos par populistisku partiju 
piedāvājumu, dzīvosim populistiskā režīmā.(pēc “spurainā” franču 
politologa Blondela tipoloģijas). Ārējā atkarība kā priekšnoteikums 
ir nodrošināta.

Vēl lasu par to, ka angļu valodas kā dzimtās valodas skolotāju 
ekonomiskās priekšrocības darba tirgū sarūk: priekšroku Eiropā 
dodot beļģiem un nīderlandiešiem, kuri gūst pārsvaru ar bilingvismu 
un trilingvismu: spāņu, angļu, un vācu valoda ir pietiekami ietekmīga 
pasaules valodu apritē. Ar angļu valodu vien ir par maz. 

2001. gada stilīgās konstrukcijas — Eiropas valodu pases — 
īstenojums. Džons Būns no Londonas savā rakstā piedāvājis arī 
svaigu pasaules valodu reitingu: mandarīnu (pāri miljardam), angļu 
(pusmiljards) hindu (trešdaļmiljards). Seko spāņu. Franču, vācu un 
krievu valoda ir pirmā desmitnieka beigu daļā. 

Atceros, kā pirms gada, strādājot Čikāgā nevalstiskajā 
organizācijā, apkopoju materiālus par cilvēku tirdzniecību mandarīnu 
un hindu valodā: daudzas upurus ražojošās kultūras runā tajās. Tam, 
kas rakstīts, varēju izsekot angļu analogā. Ar klienti, kurai hindu 
bija dzimtā valoda, sapratāmies pusangliski, pusžestu valodā. Vēl 
domāju, ka reālpolitika un reālžurnālistika kā tās balss (iepretim 
stereotipizētai vienas kultūras balsij) saprot daudzveidību un rēķinās 
ar to. Neba jau Čikāga viena ir kultūru sajaukuma piemērs, pasaule 
runā ar mums vairākās valodās. Saprast to, ne nosodīt.

«Maizes un šokolādes» deklarēšanas godīguma izjūta
Laikam jau sejā ierakstītā skolotājas izteiksme man jau kuro 

reizi dod iespēju lidmašīnā palīdzēt un aizpildīt muitas deklarāciju 
kārtējam ASV pilsonim, šoreiz grieķim. Vienmēr laipni. Uzzinu, ka 
puiša tēvocim Čikāgas ziemeļos ir frizētava, bet viņš pats esot ļoti 
slims ar kādu vēdera kaiti, un apņēmīgais radinieks nolēmis tēvoci 
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antinarkotiku iniciatīvas un veselības kontroles pakalpojumi. Ja 
valdība atsaka atbalstu ļaunuma mazināšanai, jājautā — kā iespējams 
likvidēt mūžīgo profesiju? Izsludinot ārpus likuma? Aizliegts, 
nedrīkst?

Kongresmeņi, kas sponsorēja likuma izmaiņas, bija gatavi kliedēt 
nevalstiskā sektora mulsumu un sasauca koordinācijas sanāksmi jeb 
kolokviju NVO pārstāvjiem.

Tika paziņots, ka, iesniedzot granta pieteikumu, granta ņēmējam 
jādeklarē, ka tas neveicina, neatbalsta un neaizstāv prostitūciju. Ja 
organizācijai nav politikas prostitūcijas jautājumā, tā var tīru sirdi 
apgalvot, ka neveicina, neatbalsta un neaizstāv prostitūciju.

Loģiski — valsts finansē insaiderus. Ikviena demokrātiska valsts. 

Etniski, reliģiski un psiholoģiski sensitīva palīdzība 
cilvēku tirdzniecības upuriem

Kā parasti, patiesība ir pa vidu. Efektīva palīdzība upuriem 
nozīmē realitātes, ne politiskās konjunktūras, pat ne morāles prasību 
ievērošanu. Daži piemēri: stāsta cilvēki, kas nodarbojas ar cilvēku 
tirdzniecības upuriem, kuri izbēguši no «seksa verdzības».

Stāsta Linda Smita (Linda Smith), starptautiskas labdarības 
organizācijas «Share Hope International» izpilddirektore, kas ilgus 
gadus veltījusi cilvēku tirdzniecības upuru — sieviešu un bērnu — 
kas spiesti nodarboties ar prostitūciju, sociālajai rehabilitācijai.

«Es izlēmu, ka iepazīšu Bombejas prostitūtu dzīvi, pavadot nakti 
bordelī «Falcon Road». Kopš tās nakts es kļuvu par citu cilvēku. 
Pirmais, ko apguvu, bija tas, kā sievietes skaidro savu nodarbošanos. 
Daudzas neticēja, ka karma vai liktenis viņas piespiedis dzīvot un 
strādāt šajos apstākļos. Viņas atteicās no hinduisma un pievērsās 
kristietībai. Tās ietekmē viņas pārliecināja sevi: ja labi izpildīs 
prostitūtas darbu, viņas nomirs un atgriezīsies uz šīs zemes kā 
labākas būtnes. (...)

Hinduisma kultūrā prostitūcija ir saistīta ar vainas izjūtu, 
neizdzēšamu stigmu, kas bieži prostitūcijā pārdotām sievietēm 
liedz atgriezties mājās. Ir svarīgi, ka tepat Bombejā viņām ir 




