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PAR GLOBALIZĀCIJU, UN NE TIKAI...

Latvijas sabiedrība pēc valsts neatkarības atjaunošanas 20. gadsimta deviņ-
desmitajos gados zināmā mērā ir kļuvusi par divu savstarpēji pretrunīgu tendenču 
“ķīlnieci”. No vienas puses, tika īstenoti centieni atjaunot t.s. labos laikus, kolektīvajā 
atmiņā rekonstruējot priekšstatus par 20. gadsimta divdesmito–trīsdesmito gadu 
valsti, demokrātiju, labklājību, atjaunojot spēkā vairākus tā laika politiskos institūtus 
un tiesību aktus, bet no otras – Latvija, uzņemot arvien lielāku ātrumu, centās 
“iekāpt” mūsdienu pasaulē, kļūt par modernu Eiropas valsti, pārņemt rietumu 
“demokrātiskas un finansiāli nodrošinātas” dzīves standartus. Ir skaidrs, ka mūsu 
valsts bija spiesta pieņemt jau izstrādātos spēles noteikumus, bez īpašām spējām tos 
ietekmēt / noteikt / mainīt / veidot. Šis lēciens, kuram sabiedrība lielākoties nebija 
sagatavota, ir prasījis daudz upuru politikā, ekonomikā, kultūrā, ikdienas dzīvē..., 
tomēr tas arī pavēris jaunas iespējas, ļāvis ieplūst jaunām tradīcijām, ideoloģijām un 
uzskatiem. 

Mūsdienu Latvijas sabiedrībā joprojām asas diskusijas izraisa daudzi “sociāli 
jūtīgie” jautājumi – inflācija, kredīti, cilvēktiesības, Eiropas Savienība, drošība, 
stabilitāte, demogrāfija, migrācija, nacionālo vērtību liktenis utt. Un viens no tiem 
ir globalizācija. Parādība, kura ir šeit, visur un tagad, kura visu transformē un ap-
tver, par kuru zinām it kā daudz un tajā pat laikā zinām maz vai pat nezinām neko. 
Vai tie ir šobrīd attīstībā esošie procesi, kurus lielākā sabiedrības daļa var vērot, bet 
atsevišķi indivīdi – piedalīties? Kāds ir / būs pasaules attīstības scenārijs? – precīzu 
atbildi, liekas, nezina neviens.

Ir acīmredzami, ka Latvija, Latvijas sabiedrība nav noteikusi un joprojām droši 
vien nevar noteikt globalizācijas procesu saturu, izpausmes, formas. 

Šī Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Dr. art. Denisa Hanova 
monogrāfija ir tikai fragmentārs skats uz globalizāciju, jo šī parādība, bez šaubām, 
ir tik visaptveroša, daudznozīmīga un daudzkontekstuāla. D. Hanova pētījumā 
nebūt nav aplūkota globalizācijas ietekme uz visām nozarēm un sfērām (ko nekādā 
gadījumā nevar pārmest grāmatas autoram). Tas ir pirmais mēģinājums latviešu 
valodā konceptuāli raksturot globalizācijas procesus un transformācijas, kā arī 
parādīt to uztveri Latvijā. Grāmatas autors ir veicis titānisku darbu, ar pētnieka – acu-
liecinieka – dalībnieka acīm analizējot pasaules pieredzi un fiksējot kā globalizācija 
iespaido / maina / transformē pasauli, mūsu valsti un mūs. Un šīs grāmatas varoņi, 
tāpat kā Harijs Poters un Centis Ūbele, “RIMI” un “Maxima” lielveikali, pasaule un 
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Latvija, patērētāju sabiedrība, prece un kredīts, tehnoloģijas un luksus lietas, mediji 
un politiķi, telpa un laiks, esam mēs.

Interesanti atzīmēt, ka joprojām zinātniskajā literatūrā pastāv diskusijas par 
paša jēdziena “globalizācija” (fr. globall – vispārējs, tāds, kas aptver visu zemeslo-
di) nozīmi un lietošanas sākumpunktu. Viena no izplatītākajām versijām vēstī, ka 
mūsdienu nozīmē “globalizāciju” pirmo reizi ir lietojis Teodors Levits (Theodore Le-
vitt), 1983. gadā publicējot “Harvard Business Review” rakstu “Tirgu globalizācija” 
(“Globalization of Markets”), apzīmējot ar jēdzienu “globalizācija” atsevišķo preču, 
kuras ražoja multinacionālās korporācijas, tirgu apvienošanas fenomenu. Cita ver-
sija apgalvo, ka jau 1981. gadā “globalizācija” parādījusies Džordža Maklīna (George 
Mcleana) rakstos. Savukārt 1985. gadā ASV sociologs Rolands Robertsons (Ro-
land Robertson) ir mēģinājis izstrādāt “globalizācijas” definīciju, nedaudz vēlāk – 
1992. gadā publicējot vienu no pirmajām globalizācijai veltītajām grāmatām – 
“Globalizācija: sociālā teorija un globālā kultūra” (“Globalization: Social Theory 
and Global Culture”). Detalizēti “globalizācijas” jēdziens tika aplūkots japāņu iz-
celsmes pētnieka Kiniši Omaje (Kenishi Ohmae) 1990. gadā izdotajā grāmatā “Pa-
saule bez robežām: vara un stratēģija cieši saistītajā ekonomikā” (“The Borderless 
World: power and strategy in the interlinked economy”). 

1998. gadā, publicējot grāmatu “Trešais ceļš. Sociālās demokrātijas atjaunošana” 
(“The Third Way. The Renewal of Social Democracy.”), Antonijs Gidens (Anthony 
Giddens) ir atzīmējis, ka jēdziens “globalizācija” vēl pirms 10 gadiem gandrīz ne-
tika izmantots zinātniskajās diskusijās.1 Tādējādi ir zīmīgi, ka pirmais tik apjomīgs 
globalizācijai veltīts oriģinālais pētījums Latvijā iznāk, A. Gidena vārdiem runājot, 
globalizācijas pastāvēšanas divdesmitajā gadā.

Arī definējot “globalizāciju”, pastāv plaša viedokļu daudzveidība,2 pie tam autori 
ar atšķirīgu ideoloģisku pozīciju ar šo jēdzienu bieži vien atzīmē visai dažādas, bet 
dažreiz pat pretrunīgas parādības. Un liekas, globalizācija ir daudz komplicētāks 
koncepts, nekā to mēģina izskaidrot daži autori, piemēram, trīskārtējais Pulit-
cera prēmijas laureāts Tomass Frīdmans (Thomas L. Friedman), rakstot, ka “pa-
saule mainās un tās nākotne ir dzīvoklis”... – “labuma spēks biznesam, attīstībai un 
cilvēkiem visur” (“the world is changing, the future is flat”... – “a force for good – for 
business, the environment and people everywhere”).3

1 Giddens A. The Third Way. The Renewal of Social Democracy. – Cambridge: Polity Press, 
1988. – p.28.
2 Interesanti atzīmēt, ka autoritatīvajā “Routledge Key Guides” sērijā izdotajā globalizācijas vārdnīcā 
trūkst šķirkļa “Globalizācija”. Sk. Mooney A., Evans B. Globalization. The Key Concepts. – New–
York, London: Taylor and Francis Books, 2007. – p.304.
3 Friedman T. The World is Flat. The Globalized World in the Twenty–First Century. – London: 
Penguin Books, 2006. – p.660.
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Tā Varvikas universitātes profesors Jans Arts Šolte (Jan Aart Scholte) ir saskatījis 
vismaz piecas globalizācijas iezīmes, kuras diez vai var vērtēt tik viennozīmīgi. 

1. Globalizācija kā internacionalizācija (internationalization) – valstu un tautu 
mijiedarbības un sadarbības intensifikācija. Vienlaikus mūsdienu pasaules 
raksturīgas iezīmes ir savstarpējās atkarības (interdependence) un apmaiņas 
pieaugums starp valstīm un to iedzīvotājiem visdažādākajās dzīves sfērās;

2. Globalizācija kā deteritorializācija (deterritorialization) – teritoriālās telpas 
nozīmes samazināšanās, teritoriālā attāluma un teritoriālo robežu iepriekšējās 
nozīmes zaudēšana;

3. Globalizācija kā liberalizācija (liberalization) – tradicionālo kustību 
ierobežojumu atcelšana starp valstīm, nacionālo ekonomiku arvien lielāka 
“atvēršanās” un starptautiskās tirdzniecības izplešanās; 

4. Globalizācija kā universalizācija (universalisation), arī unifikācija (unifica-
tion) – vienoto standartu un kopējo regulējuma principu ieviešana pasaules 
mērogā; 

5. Globalizācija kā vesternizācija (westernization) vai modernizācija (modern-
ization) – dinamisks Rietumu standartu un vērtību pārņem šanas process.4

Jāuzsver, ka globalizācijai noteikti ir ne tikai integrējošas, bet arī fragmentējošas 
(fragmentation) iezīmes, veicinot visdažādāko transnacionālo un lokālo identitāšu 
veidošanos, attiecīgi sašķeļot un transformējot vecas tradīcijas un kultūras. 

Taču mūsdienās diezgan spēcīgi ir arī citi viedokļi, piemēram, antiglobalistiski 
uzskati, sasaistot globalizāciju ar pasaules polarizāciju, plašu nabadzību (“bagātie 
kļūst arvien bagātāki, bet nabagi – arvien nabadzīgāki, atpaliekot tehnoloģijās un 
intelektuālajā kapitālā”), ASV ekspansiju un īstās demokrātijas norietu (Samirs Amins 
(Samir Amin))5 vai jauno kolonizāciju un islama kultūras invāziju, demogrāfisko 
krahu, Eiropas norietu, nebijušo ekonomisko krīzi un resursu izniekošanu (Gijoms 
Feijs (Guillaume Faye)).6

Respektējot atzīto autoritāšu – Ulriha Beka, Antonija Gidena, Zigmunda 
Baumana, Semjuela Hantingtona, Manuela Kastela u.c. viedokļus, Deniss Ha-

4 Scholte J. A. Definitions of globalization // http://www.infed.org/biblio/defining_globalization.htm 
[sk. 06.05.2008.] Sk. arī Berdņikovs A., Mihailovs I.J. Mūsdienu politiskie procesi. Lekciju kon-
spekts. – Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2007. – 58. – 62.lpp.
5 Амин С. Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. – Москва: 
Европа, 2007. – 165с.
6 Фай Г. За что мы сражаемся? Идеологический словарь. – Москва: Слава, 2007. – 240с. 
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novs piedāvā savu skatījumu uz globalizāciju, pamatā izprotot šo fenomenu kā 
“kultūru mijiedarbības izpausmju kopumu, kas izplatās un tiek iekļauts vairāku 
sabiedrību funkcionēšanā”. Tomēr D. Hanovs savā pētījumā, kas tiek veikts 
kulturoloģijas, socioloģijas, komunikācijas un politikas zinātnes krustcelēs, 
ļauj lasītājam iedziļināties arī antiglobalistiskajā dienaskārtībā, pietuvināties 
patērētāju sabiedrības izpratnei, izvērtēt subkultūru izpausmes, kā arī (kas ir īpaši 
vērtīgi) iepazīties ar oriģinālo autora globalizācijas versiju mūsu valstī. Tādējādi 
atspoguļotā globalizācijas ainā lasītājs var saskatīt arvien vairāk globalizācijas 
šķautnes un izpausmes.

Atkārtoti ir jāuzsver, ka, neskatoties uz globalizācijas atzīšanu par vairāku sociālo 
un humanitāro zinātņu pētījumu priekšmetu, līdz šim Latvijas pētnieki ir veltījuši 
šai parādībai pārāk maz uzmanības.7 

Tādējādi D. Hanovs faktiski ir pirmais Latvijas akadēmisko aprindu pārstāvis, 
kas centies aizpildīt izveidojušos robu, vispirms uzrakstot vienu no pirmajiem 
analītiskajiem rakstiem par globalizācijas izpausmēm Latvijā,8 kopā ar kolēģiem 
sagatavojot pirmo globalizācijai veltīto konspektīvu mācību līdzekli augstākās 
izglītības iestādēm,9 kuru šobrīd diezgan aktīvi izmanto Latvijas studenti. Šajā laikā 
tapa arī viens no pirmajiem pārskatiem par patērētāju sabiedrības attīstību Latvijā,10 
bet pavisam nesen – pirms gada – dienas gaismu ieraudzīja D. Hanova sagatavots 
un rediģēts subkultūru problemātikai veltīts krājums.11 Minētās iestrādes arī kļuva 
par pamatu šīs monogrāfijas izstrādei.

Vēlamies novēlēt šīs grāmatas lasītājiem – studentiem, pasniedzējiem, pētnie-
kiem, politikas un komunikācijas praktiķiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, citu 
nozaru profesionāļiem, kā arī visiem, kuriem interesē pasaules attīstības proce-
si, lai grāmatas teksts ir viela pārdomām un pamatotiem viedokļiem un lai Jūsu 

7 Līdz šim laikam nopietnākie pētījumi par globalizāciju latviešu valodā bija Latvijas Valsts prezi-
denta izveidotās Stratēģiskās analīzes komisijas trīs izdotie rakstu krājumi: Globalizācija un globālā 
politika. / zin. red. Ž. Ozoliņa. – Rīga: Zinātne, 2007. – 150.lpp.; Globāla dienaskārtība. / zin. red. K. 
Rudzīte. – Rīga: Zinātne, 2007. – 288.lpp.; Apvienoto Nāciju Organizācija. Globālas atbildes globā-
liem jautājumiem. / zin. red. G. Reire. – Rīga: Zinātne, 2007. – 192.lpp.
8 Hanovs D. Globalizācija un publiskās informācijas telpa Latvijā: atbilžu varianti // Bībele: Raksti, 
teksts, kultūrvide. – Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2004. –126. – 145.lpp.
9 Hanovs D., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses. – Rīga: (b.i.), 2006. – 
96. lpp.
10 Hanovs D. Patērētāju kopiena un tās robežas Latvijā – everyone is invited? // Robežu paplašināša-
na: identitātes un kopienas. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 148. – 162.lpp.
11 Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. / D. Hanova red. – Rīga: Dialogi.lv, 2007. – 200.lpp.




