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IEVADS
Priekšvārds
Latvijai nav bagātu dabas resursu atradľu, naftas lauku, dārgakmeľu un dārgmetālu. Latvijas galvenais resurss ir
tās cilvēki. Cilvēki visā to daţādībā – daţāda vecuma, dzimuma un tautību. Ar atšķirīgām fiziskajām un
intelektuālajām spējām, ticību un pārliecību. Neatkarīgi no situācijas un dzīves apstākļiem katrs cilvēks vēlas
dzīvot ar saviem mērķiem un savu cerību. Cerību kopīgi veidot Latviju.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030‖1 kā viens no stratēģiskiem principiem, kas nozīmīgi valsts
attīstībai, minēta tolerance: „Globalizācijas ietekmē turpina palielināties cilvēku, ideju un resursu kustība pāri
valstu robeţām. Latvija ir maza valsts, tādēļ tās sabiedrībai jāspēj būt pozitīvi atvērtai pārmaiľām un ārējām
ietekmēm, kā arī jāprot tās izmantot savā labā. Tolerances princips ietver atvērtību un cieľu pret daţādām
kultūrām un dzīvesveidiem. Tolerance paredz visu veidu sociālās atstumtības un diskriminācijas mazināšanu,
ieskaitot ienākumu nevienlīdzību, vecuma un dzimuma diskrimināciju darba tirgū, etniskos aizspriedumus un
lingvistiskās institucionālās barjeras.‖
Patiesi novērtēt visu Latvijas iedzīvotāju potenciālu un izmantot to valstsizaugsmes labā – tas ir tuvāko gadu
uzdevums ikvienam no mums. Tomēr tam ceļā stāv nepietiekama informācija, daţādi aizspriedumi, neuzticība un
baţas. Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma, tika veikta izpēte par sabiedrības attieksmi pret daţādo,
atšķirīgo, tā iemesliem un iespējām mainīt viedokļus. Pamatojoties uz veikto izpēti, ir sagatavoti ieteikumi, kā
rīkoties, ko uzrunāt un ar kādiem vārdiem to darīt, lai parādītu iespējas tur, kur šobrīd, varbūt, saredzam draudus.
Izpētes laikā tika apkopoti un izvērtēti vairāk nekā 100 Latvijā un citviet pasaulē veikti pētījumi par
diskrimināciju, toleranci un vienlīdzību. Tāpat tika veikts tiešais pētījums, aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas
iedzīvotāju. 34 strukturētajās intervijās pārrunāti aktuālie jautājumi ar diskriminācijas riskam pakļauto grupu
pārstāvjiem, darba devējiem un nozares ekspertiem. Izvērtēta pasaules komunikācijas kampaľu labā prakse.
Ieteikumi turpmākai rīcībai iekļauti ―Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu
stratēģijā pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai”. Būtiskākie izpētes rezultāti un secinājumi ir
apkopoti ―Izpētes ziņojuma kopsavilkumā‖.

Pētījuma metodoloģija
Pētījuma gaitā tika izmantotas šādas izpētes metodes:
 sekundāro datu analīze, lai novērtētu tolerances līmeni un informācijas patēriľu sabiedrībā;
 sekundāro datu analīze, lai novērtētu diskriminācijai pakļauto sociālo grupu situāciju;
 strukurētās intervijas ar diskriminācijai pakļauto sociālo grupu un darba devēju pārstāvjiem;
 sabiedriskās domas aptauja un iegūto datu analīze;
 teorētiskās literatūras analīze par informēšanas pasākumu nozīmi;
 Latvijas un ārvalstu labās prakses analīze.
Izpētes process notika no 2017.gada janvāra līdz martam un tika organizēts divos posmos: sekundāro
datu analīze un tiešais pētījums par mērķa grupām. Sekundārie dati (pētījumi, publikācijas, CSB, NVA
un pašvaldībās pieejamie statistikas dati) par pētījuma mērķa grupām atbilstoši diskriminācijas veidam
tika analizēti, lai:
 apzinātu esošo situāciju, t.sk. diskriminācijas dziļumu, ‗iesakľošanās‘ līmeni sabiedrībā, t.sk.
diskriminācijas izplatību arī reģionālajā griezumā;
 izzinātu diskriminācijas, neiecietīgas attieksmes formas pret izdalītajām mērķgrupām, t.sk. arī
reģionālā griezumā.
1

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030‖, 2010. Pieejama:
http://www.pkc.gov.lv/images/LV2030/Latvija_2030.pdf

4

5

Tiešais pētījums koncentrējās uz komunikācijas stratēģijas izstrādei nepieciešamo atbilţu
noskaidrošanu, īpaši pievēršot uzmanību mērķa grupās un sabiedrībā kopumā esošajām vērtībām un
attieksmei pret diskrimināciju un iecietību, kā arī piemērotākajiem komunikatīvajiem kanāliem
ziľojuma nodošanai. Tiešā pētījuma veikšanai izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās metodes –
sabiedrības aptauja un strukturētās intervijas. Procesā tika ievērota reģionālā dimensija, proti, aptaujas
īstenošanā tika nodrošināta reprezentatīvas izlases izveide, kā arī intervijas tika plānotas, nodrošinot
reģionālo pārklājumu.
Pētījuma ietvaros tika veikta labās prakses izpēte. Izvērtējot līdzšinējo situāciju, tika pievērsta uzmanība
pretdiskriminācijas, tolerances veicināšanas jomā īstenotajām informatīvajām kampaľām pēdējo piecu
gadu laikā Latvijā un ārvalstīs. Tika analizētas kampaľas, kas guvušas atzinību, to raksturīgākās iezīmes
un gūtās atziľas.
Izpēti par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem informācijas
sniegšanas mehānismiem veica personu apvienība: SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA
"Prospero".
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I
Izvirzīto mērķa grupu diskriminācijas līmeņa izpēte un analīze,
balstoties uz sekundāro datu apzināšanu
Sekundāro datu pētījuma svarīgākais mērķis ir esošās situācijas izpēte, kas tālākā stratēģijas izstrādē
ļautu apzināties sociālai atstumtībai un diskriminācijai pakļautu personu stāvokli, diskriminācijas
veidus, kā arī apzināt problēmas reģionālās dimensijas.
1.tabula. Mērķa grupu izpētes fokuss
Mērķa grupa
Diskriminācijas
veids
Personas, kuras pakļautas
Dzimumu
diskriminācijas riskiem dzimuma diskriminācija
dēļ, tai skaitā personas pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma, no
vardarbības cietušas personas,
personas, kuras kopj citu ģimenes
locekli, viena vecāka ģimenes
pārstāvji
Personas, kuras pakļautas
Vecuma
diskriminācijas riskiem vecuma
diskriminācija
dēļ (personas pēc 50 gadu
(ageism)
vecuma (50+))
Personas,
kuras
pakļautas
diskriminācijas
riskiem
invaliditātes dēļ, tai skaitā
bezdarbnieki
ar
invaliditāti,
personas ar invaliditāti un zemu
izglītības līmeni
Personas, kuras pakļautas
diskriminācijas riskiem etniskās
piederības dēļ, tai skaitā romu
tautības pārstāvji un citas
etniskās minoritātes,
patvēruma meklētāji un
personas ar bēgļa vai
alternatīvo statusu

Invaliditātes
diskriminācija

Etniskā/rasu
diskriminācija

Izpētes fokuss

Datu avoti

Dzimumu nelīdztiesības
indikatoru
sabiedrībā
analīze: darba samaksas
atšķirības
dzimumu
griezumā, vardarbības pret
sievieti rādītāji, sabiedrībā
esošie dzimtes stereotipi,
u.c.
Vecuma diskriminācijas
indikatoru
analīze
sabiedrībā, nodarbinātības
rādītāji,
sabiedrības
attieksmes rādītāji u.c.

Sekundārie pētījumi un
publikācijas,
CSB, NVA un
pašvaldībās pieejamo
statistikas datu analīze

Invaliditātes
diskriminācijas indikatoru
analīze
sabiedrībā,
nodarbinātības
rādītāji,
sabiedrības
attieksmes
rādītāji u.c.
Etniskās diskriminācijas
indikatoru
analīze
sabiedrībā, nodarbinātības
rādītāji,
sabiedrības
attieksmes rādītāji u.c.

1. Vispārējs novērtējums par tolerances līmeni sabiedrībā un informācijas patēriņa paradumiem
1.1. Vispārējs novērtējums par izpratnes līmeni sabiedrībā
Sabiedrības saliedētība ir valsts nacionālās drošības priekšnoteikums; tā ir cieši saistīta gan ar plašu
iekļaujošu līdzdalību, gan ar nediskrimināciju un vienlīdzības veicināšanu, valsts valodas prasmi un
lietošanu, pozitīvas starpkultūru saskarsmes pieredzes veidošanu un izplatīšanu.2 Kā norāda sabiedrības
saliedētības politikas eksperti, nediskriminācija ir viens no valsts sabiedrības saliedētības vērtēšanas
indikatoriem un saliedētību veicinošas politikas principiem. Eksperti arī secinājuši, ka, neraugoties uz
sabiedrības integrācijas jautājumu iekļaušanu tiesību aktos un politikas dokumentos, daţādiem
sasniegumiem un mēģinājumiem atrisināt sašķeltas, sociāli un politiski pasīvas sabiedrības problēmas,
kā arī mazināt un novērst diskriminācijas tendences, de facto saliedētība Latvijas sabiedrībā vēl nav
sasniegta.3
2

Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas ziľojums, 2016
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/Sab_saliedetiba_Zinojums_nov2016.pdf
3
Sabiedrības saliedētības politikas ekspertu grupas ziľojums, 2016
http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/Sab_saliedetiba_Zinojums_nov2016.pdf
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Arī Latvijas iedzīvotāju uztverē, neskatoties uz daudzu gadu garumā īstenotajiem daudzveidīgajiem
diskriminācijas mazināšanas pasākumiem, diskriminācija valstī joprojām ir ļoti aktuāla problēma, uz ko
norāda Eirobarometra 2015.gadā veiktā pētījuma par diskrimināciju Eiropas Savienībā rezultāti4 – teju
puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka valstī ir izplatīta diskriminācija vecuma virs 55 gadiem dēļ
(norādījuši 49% respondentu) un diskriminācija invaliditātes dēļ (norādījuši 43% respondentu).
Tāpat arī trešdaļa respondentu atzīmējuši, ka valstī ir izplatīta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ
(norādījuši 35% respondentu) un diskriminācija etniskās izcelsmes dēļ (norādījuši 32% respondentu).
Pētījumā iedzīvotāji norādījuši arī uz citiem diskriminācijas veidiem, kuri pēc viľu domām Latvijā ir
samērā izplatīti (skat.1. attēlu).

1.attēls. QC1. Par katru no turpmāk nosauktajiem diskriminācijas veidiem sakiet, lūdzu, vai tā Jūsuprāt mūsu valstī
ir ļoti izplatīta, diezgan izplatīta, samērā reti sastopama vai ļoti reti sastopama.
Avots: Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015

Diskriminācijas problēmu aktualitāti Latvijā pamato arī Eirobarometra pētījumā iegūtie dati, kas parāda
– trešā daļa respondentu uzskata, ka valstī veiktie centieni visu veidu diskriminācijas apkarošanai ir
neefektīvi. Būtiski arī atzīmēt, ka, salīdzinot ar citiem ESs valstu respondentiem, teju divreiz mazāk
Latvijas iedzīvotāju diskriminācijas apkarošanas centienus valstī vērtē kā efektīvus (Latvijā – 14%
respondentu, Eiropā – 27%).

4

Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015
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2.attēls. QC6. Vai jūs domājat, ka Jūsu valstī veiktie centieni visu veidu diskriminācijas apkarošanai ir efektīvi?
Avots: Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015

Diskriminācijas izpratnes līmeni sabiedrībā lielā mērā nosaka iedzīvotāju zināšanas un izglītotība
daţādos ar diskrimināciju saistītos jautājumos un riskos. Eirobarometra 2015.gadā veiktajā pētījumā
vairāk nekā 80% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka būtu nepieciešams mācību stundās un
materiālos iekļaut informāciju par etniskās izcelsmes un reliģijas vai ticības daudzveidību.
Svarīgi arī atzīmēt: Latvijas iedzīvotāji (44% respondentu) salīdzinoši vairāk nekā Eiropas Savienībā
dzīvojošie respondenti (27%) norādījuši, ka nesaredz vajadzību izglītot sabiedrību seksuālās
orientācijas daudzveidības jautājumos, kā arī dzimumidentitātes daudzveidības jautājumos (skat. 3.
attēlu). Rezultāti netieši liecina, ka iedzīvotāji paši nesaredz nepieciešamību meklēt šādu informāciju,
tādēļ iniciatīvai par izglītošanas un informēšanas aktivitātēm jānāk no politikas veidotājiem.

3.attēls. QC17. Mācību stundās un materiālos būtu jābūt iekļautai informācijai par daudzveidību. Avots: Eiropas
Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015

TNS pētījumā ―Latvijas iedzīvotāju izpratne par cilvēktiesībām‖ noskaidrots, ka nepieciešams uzlabot
arī zināšanas sabiedrībā par diskriminācijas riskiem darba meklēšanas jomā, jo iedzīvotāju aptaujā
8
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izpētīts, ka liela daļa potenciālo darba ľēmēju, sākot darba tiesiskās attiecības, bieţi vien paši izpauţ
informāciju, kā rezultātā var iemantot nevienlīdzīgu attieksmi vai tikt diskriminēti.
Piemēram, darba meklēšanas gaitā potenciālajam darba devējam tiek sniegta informācija gan par savu
tautību (40%), ģimenes stāvokli (36%) un ģimenes lielumu (informācija par bērniem) (28%), hobiju
(32%), veselības stāvokli vai invaliditāti (23%), kā arī CV tiek pievienota fotogrāfija (21%). Pētījumā
secināts, ka nepieciešams informēt sabiedrību par riskiem, kādi iespējami, ja darba ľēmējs sniedz par
sevi papildinformāciju, kura nav obligāta prasība.5
Vai zinātu, kur vērsties situācijā, ja saskartos ar diskrimināciju?
Diskriminācijas izpratnes līmeni sabiedrībā var vērtēt arī pēc tā, vai iedzīvotāji ir informēti par to, kādas
institūcijas nodarbojas ar diskrimināciju saistīto jautājumu risināšanu, un kur iedzīvotāji var vērsties, ja
saskartos ar diskrimināciju vai nepamatoti atšķirīgu attieksmi.
Eirobarometra 2015.gadā veiktā pētījuma par diskrimināciju Eiropas Savienībā rezultāti liecina, ka
lielākā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju situācijā, kad saskartos ar diskrimināciju, vērstos pie
organizācijām, kas veicina līdztiesību, kā arī pie Valsts policijas darbiniekiem.
Salīdzinot ES valstu un Latvijas respondentu atbildes, svarīgi arī atzīmēt, ka Latvijā ir vairāk
iedzīvotāju, kuri nezina, pie kā vērsties diskriminācijas gadījumā (14% respondentu), nekā vidēji citās
valstīs (8% respondentu). Latvijā arī salīdzinoši mazāk iedzīvotāju pēc palīdzības vērstos NVO vai pie
advokāta (skat. 4. attēlu).

4.attēls. QC9. Ja Jūs būtu diskriminācijas vai aizskaršanas upuris (-e), kam Jūs pirmkārt ziņotu par to? Avots:
Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015.

Tikusi atsevišķi pētīta arī Latvijas iedzīvotāju rīcība situācijās, ja viľi sastaptos ar diskrimināciju vai
nepamatoti atšķirīgu attieksmi savās darba vietās. TNS pētījumā ―Latvijas iedzīvotāju izpratne par
cilvēktiesībām‖ atklāts, ka šādā gadījumā aptaujātie galvenokārt vērstos Valsts darba inspekcijā.
Pētījuma dati parādīja arī diskriminācijas izskaušanai traucējošu tendenci Latvijas sabiedrībā – aptuveni

5

TNS pētījums ―Latvijas iedzīvotāju izpratne par cilvēktiesībām‖ (iedzīvotāju aptauja, n=1000), 2012
http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/TNS_Petijums_LV_iedzivotaju_izpratne_par_cilvektiesibam_2012.pdf
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piektā daļa jeb 22% respondentu norādīja, ka, ja tiktu diskriminēti darba vietā, nekur nevērstos un
palīdzību nemaz nemeklētu.

5.attēls. Q4. Kurp cilvēki vērstos, meklētu palīdzību, ja attiecībā uz sevi darba vietā saskartos ar
diskrimināciju/nepamatoti atšķirīgu attieksmi? Avots: TNS pētījums ―Latvijas iedzīvotāju izpratne par cilvēktiesībām‖,
2012

Būtiski atzīmēt, ka arī citā iedzīvotāju aptaujā iegūti līdzīgi rezultāti – vairāk nekā piektā daļa aptaujāto
norādījuši, ka ar diskrimināciju saistītas problēmsituācijas risināšanā nekur nevērstos. Pētījumā
―Sabiedriskā viedokļa izpētes rezultāti par diskriminācijas un stereotipu problēmām‖ 26% respondentu
norādīja, ka nekur negrieztos, ja sastaptos ar diskrimināciju etniskās piederības dēļ vai etniski
aizspriedumainu attieksmi.6 Šajā pētījumā iegūtie dati arī parādīja, ka daudziem respondentiem ir ļoti
vājš priekšstats par aptaujā minēto institūciju funkcijām diskriminācijas mazināšanas jomā un viľi nav
informēti par savu tiesību aizsardzības procedūru diskriminācijas situācijā.
Latvijas iedzīvotāju izpratnes līmenis par viľu tiesībām diskriminācijas gadījumā analizēts arī
Eirobarometra 2015.gada pētījumā. Respondentiem tika uzdots jautājums par to, vai viľi ir informēti
par savām tiesībām, ja kļūtu par diskriminācijas upuri. Pētījumā tika atklāts, ka Latvijā vairāk nekā puse
aptaujāto jeb 57% nezina savas tiesības šādos gadījumus, kas ir par 10% vairāk nekā vidēji citās ES
valstīs. Tai pat laikā gan Latvijā, gan citās ES valstīs vērojama pozitīva tendence – laika posmā no
2012.gada līdz 2015.gadam pieaudzis to respondentu skaits, kuri uzskata, ka zina savas tiesības
diskriminācijas situācijā – Eiropā par 8%, bet Latvijā par 13% (skat. attēlu).

6

Pētījums ―Sabiedriskā viedokļa izpētes rezultāti par diskriminācijas un stereotipu problēmām‖, 2011
http://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2012/09/27/kid_LAT.pdf
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6.attēls. QC8. Vai Jūs zināt, kādas ir Jūsu tiesības, ja Jūs kļūtu par diskriminācijas upuri vai tiktu aizskarts (-a).
Avots: Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015

Vispārējais sabiedrības informētības un tolerances līmenis raksturo kopējās tendences un ir būtisks
dominējošo sabiedrisko domu atspoguļojošs faktors par attiecīgo tēmu. Nenoliedzami, kopējās
tendences un vidējo rādītāju aprēķini sniedz priekšstatu par pētāmo problemātiku un tās izplatību
sabiedrībā, taču, ľemot vērā sabiedrības heterogenitāti un izpētes priekšmeta specifiku, lielāka vērība
pievēršama katras atsevišķās mērķgrupas un tematisko aspektu padziļinātai izpētei un analīzei, kas
ietverta šī ziľojuma turpmākajās nodaļās.
Secinājumi




Latvijā, salīdzinot ar citiem ES valstu respondentiem, teju divreiz mazāk iedzīvotāju
diskriminācijas apkarošanas centienus valstī vērtē kā efektīvus (Latvijā – 14% respondentu,
Eiropā – 27%). Tas no vienas puses liecina par līdz šim veikto pasākumu neefektivitāti, no otras
puses, iespējams, liecina par Latvijas iedzīvotāju neticību valsts veikto pasākumu nozīmīgumam.
Tāpēc, īstenojot kampaľu, jāapsver iespēja pozicionēt to nevis kā valsts iestādes īstenotu, bet
veidot sadarbības tīklu ar nevalstiskajām organizācijām, kas var iedot uzticamību paustajiem
viedokļiem.
Pētījumi liecina, ka daudzi iedzīvotāji neapzinās savas tiesības, piemēram, nesniegt personīgu
informāciju darba intervijās, kā dēļ var iemantot nevienlīdzīgu attieksmi vai tikt diskriminēti.
Pētījumos atklāts, ka Latvijā vairāk nekā puse aptaujāto jeb 57% atzīst, ka nezina savas tiesības,
ja kļūtu par diskriminācijas upuri šādos gadījumus, kas ir par 10% vairāk nekā vidēji citās ES
valstīs. Tas liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus, kas nodrošinātu sapratni par tiesībām,
sapratni par daţādām diskriminācijas formām diskriminācijas riskam pakļauto grupu vidū.
Salīdzinot ES valstu un Latvijas respondentu atbildes, redzams, ka Latvijā ir vairāk iedzīvotāju,
kuri nezina, pie kā vērsties diskriminācijas gadījumā (14% respondentu), nekā vidēji citās valstīs
(8% respondentu). Tāpat ir ievērojams skaits cilvēku (22%), kas pēc palīdzības nevērstos nekur.
Tāpēc, īstenojot kampaľu, ir nepieciešams radīt skaidrāku priekšstatu par iespējām aizstāvēt sevi
vai līdzcilvēkus, izskaidrojot daţādo valsts iestāţu funkcijas un atbildības sfēras
pretdiskriminācijas jomā.



1.2.

Sabiedrības informācijas patēriņa paradumi
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1.2.1. Sabiedrības uzticēšanās dažādām institūcijām un plašsaziņas līdzekļiem
Uzticēšanās dažādām institūcijām
2016.gada novembrī pēc ―Neatkarīgās Rīta Avīzes‖ (NRA) pasūtījuma SKDS veiktais pētījums7 par
iedzīvotāju uzticēšanos institūcijām liecina, ka uzticības krīze sabiedrībā top arvien dziļāka. Ja iepriekš
tika novērota arvien dziļāka atsvešināšanās no politiskajām institūcijām, tad 2016.gadā uzticības
kritumu piedzīvoja arī daudzas citas jomas, tajā skaitā plašsaziľas līdzekļi.
No piedāvātajām atbildēm, visvairāk iedzīvotāji uzticas izglītības iestādēm, Nacionālajiem Bruľotajiem
spēkiem un baznīcai. Pirmajiem diviem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vērojams neliels pozitīvas
pieaugums, bet baznīcai vērojams neliels kritums. Savukārt ceturtajā vietā ierindojas Valsts prezidents,
kas 2016.gadā piedzīvojis uzticības reitinga kritumu par 12,6 punktiem.

7.attēls. Cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji uzticas valsts un sabiedriskajām institūcijām
(Reitings tiek veidots, no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atľemot negatīvos vērtējumus.)

Līdzīgi secinājumi iegūti arī TNS 2016.gada martā8 veiktajā pētījumā, kas, izmantojot atšķirīgus atbilţu
variantus, arī parāda nozīmīgu neuzticēšanos valsts un pašvaldību institūcijām, vienlaikus parādot
ģimenes nozīmīgumu cilvēku dzīvē.

7

http://nra.lv/latvija/196009-uzticibas-krize-padzilinas-reitingi-krit-visiem-ari-valsts-prezidentam.htm
http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/gimene/item/30373-latvijas-iedzivotaji-visvairak-uzticas-gimenei-prezidentam-unbaznicai
8
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8.attēls. Latvijas iedzīvotāju uzticēšanās dažādām institūcijām

Analizējot uzticēšanos konkrētām valsts institūcijām, SKDS 2015.gada februāri pēc Valsts kancelejas
pasūtījuma veiktajā aptaujā9 būtiski izceļas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas nav
atsevišķi izdalīts citās aptaujās. Šajā aptaujā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iegūtais
uzticēšanās reitings ir 80, kam ar lielu atstarpi seko Nacionālie bruľotie spēki ar reitingu 41,1. Šī
pētījuma rezultāti parāda, ka respondenti kopumā pozitīvi vērtē iespēju uzticēties konkrētām valsts
institūcijām, bet izteikti negatīvi vērtē iespēju uzticēties Ministru kabinetam (-27,7), Saeimai (-40,4),
politiskajām partijām (-60,1). Vienīgā konkrētā valsts institūcija, kas aptaujā ieguvusi negatīvu reitingu,
ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (-14,4).

9

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/VKanc_Valsts_parv_klientu_apmierinat_petij.pdf
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9.attēls. Uzticēšanas reitings valsts un sabiedriskajām institūcijām
(Reitings tiek veidots, no pozitīvo vērtējumu īpatsvara atľemot negatīvos vērtējumus.)

Jāatzīmē, ka pretrunīgi dati daţādās aptaujās parādās par uzticēšanos nevalstiskajām organizācijām. Ja
SKDS 2016.gada novembrī veiktajā aptaujā tiek secināts, ka uzticēšanās reitings NVO ir -0,8, bet TNS
2016.gada marta pētījumā uzticēšanās reitings NVO ir -2 %, tad SKDS 2015.gada pētījumā tiek
secināts, ka uzticēšanās reitings NVO ir 8,1. Tas skaidrojams ar ievērojamu neuzticēšanās pieaugumu ne
tikai nevalstiskajām organizācijām, bet arī citām institūcijām 2016.gadā, vienlaikus būtiski nemainoties
to respondentu īpatsvaram, kas nevalstiskajām organizācijām uzticas ļoti lielā mērā vai drīzāk uzticas.
Piemēram, NVO uzticas lielā mērā vai drīzāk uzticas: 2015.gada SKDS aptaujā – 34,2%, bet 2016.gadā
– 33,2%.
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Uzticēšanās plašsaziņas līdzekļiem
SKDS sadarbībā ar Neatkarīgo rīta avīzi veiktajā pētījumā 2016.gada novembrī10 tiek secināts: ―Arī
sabiedrības uzticēšanās medijiem ir kritusies, un visvairāk cietuši ziľu portāli internetā. No 6,5
punktiem plusā uz 7,5 mīnusā. Ja pērn šī tendence tika skaidrota ar pārlieku bezrūpību informācijas
atlasē un mediju telpas pārplūdināšanu ar kaķu video, tad šogad iemesls nopietnāks. Informācijas karš ar
Krieviju. Auditorijai nemitīgi tiek stāstīts, ka visa informācija ir jāfiltrē, ka jādomā ar savu galvu, ka
skatītājus, klausītājus un lasītājus nepārtraukti mēģina piemānīt. Tad nu tā arī domā, bet uzticība līdz ar
to iedragāta visiem medijiem – televīziju, radio un drukāto presi ieskaitot.‖ Iespējams, ietekmi atstājis
arī daudzo viltus ziľu ―klikšķināšanas‖ portālu skaita pieaugums, kas pasniedz arvien neticamākas ziľas,
lai piesaistītu uzmanību, kā arī regulārie šādu viltus ziľu atmaskošanas pasākumi (piem., pētnieciskās
ţurnālistikas centra re-baltica pētījums11, neatkarīgā pētnieka Jāľa Poļa izpēte12 par daţādu portālu
īstajiem īpašniekiem).
Vienlaikus, piemēram, ASV vērojama pretēja tendence, kur pēc plašās diskusijas par ―viltus ziľu‖
izplatību, 2017.gadā pieauga laikrakstu, piem., The New York Times digitālo abonentu skaits13,
auditorijai atgrieţoties pie uzticamiem informācijas avotiem – laikrakstiem.
Pie līdzīgiem secinājumiem nonāk ―Norstat Latvia AS‖, kas pēc SIA ―Vīlands Associates‖ pasūtījuma
2016.gada maijā veica interneta aptauju14, kurā respondentus lūdza novērtēt to, cik lielā mērā tie uzticas
daţādiem plašsaziľas līdzekļiem skalā no – 2 līdz +2. Šajā pētījumā tiek secināts: ―Lai gan
izmantošanas bieţuma ziľā interneta ziľu portāli jau sen apsteiguši laikrakstus, Latvijas iedzīvotāji,
salīdzinot ar portāliem, kā pavisam nedaudz uzticamākus joprojām vērtē laikrakstus.‖ Pētījuma autori
gan uzskata, ka ―šī nav paliekoša tendence, jo, paraugoties uz šiem datiem un vadoties pēc vecuma
struktūras, varam spriest, ka pavisam tuvā nākotnē ir brīdis, kad ziľu portāli sabiedrības acīs būs
uzticamāki nekā prese.‖

10. attēls. Uzticamākie plašsaziņas līdzekļu veidi. Avots: Norstat Latvija AS

Aicināti izvēlēties tos informācijas kanālus, kas kā pirmie tiktu izmantoti aktuāla pašmāju notikuma
gadījumā, 48% respondentu grieztos pie Latvijas ziľu portāliem, tuvākajiem sekotājiem atpaliekot par
ievērojamu distanci – 16% pirmā izvēle būtu TV, 14% draugi, radi un kolēģi. Vien 6% respondentu kā
pirmos izvēlētos sociālos medijus. Kā otrā vai trešā izvēle bieţāk minēti TV ziľu raidījumi.
Tiesa, ja būtu nepieciešams pārliecināties par informācijas patiesumu, situācija nedaudz mainās un
ievērojami pieaug sociālo mediju loma. 74% respondentu kā pirmo informācijas kanālu joprojām
10

http://nra.lv/latvija/196009-uzticibas-krize-padzilinas-reitingi-krit-visiem-ari-valsts-prezidentam.htm
https://rebaltica.lv/petijumi/viltus-zinas/
12
http://ardomu.lv/post/154062680311/propaganda1
13
http://money.cnn.com/2017/02/02/media/new-york-times-subscribers-trump/
14
http://vilands.lv/uploads/media/va-uzticamibas-apkopojums.pdf
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izvēlētos Latvijas plašsaziľas līdzekļus, taču 46% respondentu kā otro un 27% kā trešo izvēli atzīmējuši
tieši sociālos medijus. Sociālie mediji kā uzticamas informācijas kanāls brīdī, kad nepieciešams
pārliecināties par informācijas patiesumu, kļūst par ievērojami nozīmīgāku kanālu.15
1.2.2. Plašāk izmantotie informācijas kanāli
Apmeklētākie interneta portāli
Ľemot vērā plašo pieejamību, internets Latvijā ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem informācijas
iegūšanas avotiem. Saskaľā ar interneta izpētes kompānijas Gemius datiem, 2017.gada janvārī16
populārākās interneta vietnes (no tām, kas piedalās Gemius izpētē) ir delfi.lv, inbox.lv un tvnet/apollo.lv
portāli. Lai gan inbox.lv kalpo arī kā ziľu portāls, nenoliedzami inbox.lv popularitātes pamatā ir tā
piedāvātais e-pasta pakalpojums. Ceturtajā vietā ierindojas sociālais tīkls draugiem.lv, kam seko portāls
kasjauns.lv, kas par piekto vietu cīnās ar portālu skaties.lv. Šie seši portāli ir populārāko vidū jau
ievērojamu laiku.

11. attēls. Apmeklētākie interneta portāli. Avots: Gemius, Janvāris, 201717

Saskaľā ar 2016.gada jūnija Gemius18 veikto pētījumu par reģionālo portālu lietošanas paradumiem,
Top10 reģionālos portālus kopā apmeklējuši 224 528 lietotāji, no kuriem gandrīz trešdaļu veido portāla
liepajniekiem.lv auditorija (74 752 apmeklētāji). Zīmīgi, ka ceturtā daļa jeb 25% no reģionālo ziľu
15
16

18

http://vilands.lv/uploads/media/va-uzticamibas-slaidi.pdf
http://www.gemius.lv/all-reader-news/interneta-lapu-top-25-janvari.html
http://www.gemius.lv/reklamdeveji-zinas/kas-apmekle-regionalos-portalus-3142.html
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portālu apmeklētājiem ir vecumā no 45 līdz 54 gadiem, t.i., vidēji vecāka auditorija nekā nacionālajiem
ziľu portāliem un blogiem. Tiesa, jāatzīmē, ka šis Gemius veiktais reģionālo portālu apmeklējuma tops
ir vērtējams piesardzīgi, jo sniedz ierobeţotu priekšstatu par reģionālajiem portāliem, ľemot vērā to, ka
pētījumā piedalās tikai pilsēta24.lv portāli, dienasmediju uzturētie reģionālie portāli, kā arī tikai
atsevišķi reģionāli nozīmīgi portāli.
Apmeklētākie blogi
Novērtējot iespējas segmentēt sniegto informāciju pa specifiskiem tematiem, vienlīdz nozīmīgi ir
izvērtēt arī daţādu tematisko blogu lietošanu. 2016.gada novembrī, saskaľā ar Gemius veikto pētījumu,
populārākais ir bijis Kristapa Skuteļa tehnoloģiju blogs kursors.lv, kam seko daţādām sabiedriskām,
sadzīviskām, politiskām tēmām, arī biznesa jautājumiem veltītais iinuu.lv blogs. Trešajā vietā ierindojies
veselīgam dzīves veidam veltītais topivesels.lv.
Lai arī populārāko blogu apmeklētāju skaits ievērojami atpaliek no populārāko interneta portālu
apmeklētāju skaita, tomēr nenoliedzama ir blogu ietekme nišas tēmās, piem., tehnoloģijās – kursors.lv
blogs.

12. attēls. Apmeklētākie blogi. Avots: Gemius, 2016. novembris 19

19

http://www.gemius.lv/interneta-mediji-zinas/gemius-rudens-blogu-tops-2016.html
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Analizējot populārāko blogu auditoriju vecuma griezumā20, redzamas ievērojamas atšķirības to
popularitātē daţāda vecuma lietotāju vidū. Piemēram, var secināt, ka gados vecākas auditorijas vidū
populārāki ir blogi, kas veltīti veselīgam dzīves stilam, receptēm, ēšanas gatavošanai, turpretī gados
jaunākas auditorijas intereses vairāk saistītas ar izklaidi, ceļojumiem, kino un tehnoloģijām. Šo interešu
atšķirību var izmantot, pielāgojot kampaľas vēstījumus, ziľas, daţādiem blogiem, daţādām mērķa
auditorijām.
Televīzijas skatīšanās
Saskaľā ar TNS/Kantar veiktajiem pētījumiem21, 2016.gada konsolidētās (kopā tiešraide un ar laika
nobīdi) TV skatītākais kanāls bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 12,1%. Otrs skatītākais kanāls
bija LTV1, kuram veltīti 10,2% no kopējā TV skatīšanās laika. Savukārt trešais skatītākais bija kanāls ir
PBK, kura skatīšanās laika daļa bija 9,8%. Savukārt 2017.gada janvārī22 skatītākais konsolidētās TV
kanāls bija LTV1, kam veltīti 10,3% no kopējā TV skatīšanās laika. Otrs skatītākais kanāls bija TV3,
kura skatīšanās laika daļa bija 10%. Savukārt trešais skatītākais kanāls – PBK, kura skatīšanās laika daļa
bija 9%.
Janvārī lielāku skatīšanās laika daļu Latvijas iedzīvotāji veltījuši arī TV vērošanai ar nobīdi laikā.

13.attēls. Konsolidētās TV skatīšanās laika daļas 2016.gadā

2016.gada skatītāko TV programmu23 topā izvirzījušies izklaides, mūzikas, konkursu raidījumi, tā
parādot TV skatītāju galvenās intereses TV kanālos. TOP40 sarakstā nav ierindojies neviens ziľu
raidījums. Atzīmējams tikai tas, ka 32.vietā ierindojies raidījums ―Nekā personīga‖, kas attiecināms uz
analītiskās ţurnālistikas stila raidījumiem. Tomēr nedaudz atšķirīga situācija vērojama skatītāko
20

http://www.gemius.lv/interneta-mediji-zinas/gemius-rudens-blogu-tops-2016.html
http://tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=5094
22
http://tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=5098
23
http://tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=5094
21
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raidījumu topā 2017.gada janvāra24 mēneša griezumā, kad TOP20 vērojami arī TV3 un LTV1 piedāvāto
ziľu raidījumi.
Preses izdevumu lasīšana
Saskaľā ar TNS/Kantar veiktajiem mediju auditorijas pētījumiem,25 2016.gadā piecu lasītāko žurnālu
tops ir saglabājies tāds pats ceturto gadu pēc kārtas, kopš 2013.gada. TOP5 lasītākie ţurnāli pēc viena
numura vidējās auditorijas ir nedēļas ţurnāli ―Ieva‖, ―Privātā Dzīve‖ un ―Kas Jauns‖, divnedēļu ţurnāls
―Ievas Stāsti‖ un mēneša ţurnāls ―Ievas Virtuve‖.

14.attēls. Lasītākie žurnāli 2015., 2016.gadā

2016.gadā lasītāko laikrakstu TOP5 pēc viena numura vidējās auditorijas ir vērojamas izmaiľas.
Pirmās trīs vietas saglabāja iknedēļas laikraksts ―MK Latvija‖ (rus) un TV programmu avīzes
―Televizor (rus)/MK Latvija‖ (rus) un ―Latvijskaja TV-Programma‖ (rus). Izmaiľas ir ceturtajā vietā,
kur ierindojas dienas laikraksts ―Latvijas Avīze‖ un krievu valodā iznākošais nedēļas laikraksts
―Latvijskie Vesti‖ (rus). (2015.g. 4.v. – ―Rīgas Santīms‖, 5.v. – ―Latvijas Avīze‖)

15.attēls. Lasītākie laikraksti 2015., 2016.gadā

Lasītāko preses izdevumu TOP sarakstā ir vērojamas krasas atšķirības latviešu un citu tautību pārstāvju
vidū.26 Šo auditoriju vidū nepārklājas neviens preses izdevums. Jāatzīmē latviešu auditorijas vidū
izteikti populārais izdevniecības ―Santa‖ zīmola ―Ieva‖ plašais izdevumu klāsts, kas ieľem 6 no TOP10
vietām. Tāpat nozīmīgs ir tas, ka TOP10 latviešu auditorijas vidū nav neviena ikdienas ziľu izdevuma,
bet dominē iknedēļas dzīvesstila un baumu ţurnāli (8 no 10), ko papildina ikmēneša zinātniski populārie
ţurnāli ―Ilustrētā Pasaules Vēsture‖ un ―Ilustrētā zinātne‖.
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http://tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=5098
http://tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=5086
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http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=5078
25

19

20

16.attēl
s.
Lasītāk
ie
preses
izdevu
mi
2016.ga
dā

Savuk
ārt
krievu
valodā
lasošās auditorijas lasītāko izdevumu TOP10 ir stilistiski daţādāks. Tajā iekļaujas 4 ikdienas vai
iknedēļas ziľu laikraksti, viens iknedēļas un viens ikmēneša dzīvesstila ţurnāls. Būtiska atšķirība no
latviešu auditorijas ir trīs TV programmu klātbūtne TOP10 un viena bezmaksas reklāmas laikraksta
klātbūtne.

17. attēls. Lasītākie preses izdevumi krievu valodas auditorijā, 2016.gads

2016.gada pētījumu datu analīze reģionu griezumā parāda, ka Rīga un Latgalē lasītākais preses
izdevums ir ―MK Latvija‖ (rus). Savukārt Pierīgas, Vidzemes un Kurzemes reģionā lasītākais ir nedēļas
ţurnāls ―Ieva‖, Zemgalē – ―Jelgavas Vēstnesis‖. Īpaši jāatzīmē Latgalē lasītāko laikrakstu TOP, kur
vadošās vietās ierindojas vietējas nozīmes laikraksti (―Miļjon‖, ―Seičas‖, ―Panaroma Rezekne‖) un visi
vadošie preses izdevumi iznāk krievu valodā.
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18.attēls. Lasītākie preses izdevumi reģionos, 2015., 2016.gads

Sociālo tīklu lietojums Latvijā
Pēc ilgstošās draugiem.lv dominēšanas sociālo tīklu vidū Latvijā, jau vairākus gadus vadošā sociālā tīkla
lomu Latvijā ieľēmis starptautiskais tīkls Facebook ar vairāk nekā 780 000 reģistrēto lietotāju no
Latvijas un 580 000 aktīvo lietotāju. Blakus Facebook un draugiem.lv pēdējos gados arvien populārāks
kļūst Instagram tīkls, kas seko arvien pieaugošajai vizuālās informācijas nozīmei komunikācijā. Zīmīgi
tas, ka sociālo tīklu lietotāju vidū LinkedIn ir pārsniedzis Twitter lietotāju skaitu no Latvijas, tomēr
plašāka, publiskāka komunikācija norisinās tieši Twitter nevis LinkedIn tīklā.
Lai arī nav pieejami detalizēti atšķirīgo sociālo tīklu lietotāju sociāldemogrāfiskā profila aktuāli
pētījumi, vadoties no sociālo tīklu ekspertu novērojumiem, sociālo tīklu lietotājus atšķir šādas pazīmes:
 draugiem.lv aktīvais lietotājs ir tāds, kura svešvalodu zināšanas ir salīdzinoši zemā līmenī, lai tie
varētu pilnībā izmantot Facebook sniegtās iespējas, t.i. – šeit ir gados jauni (7 – 12 g.v.) un gados
vecāki cilvēki, cilvēki, kas dzīvo ārpus pilsētām, ar zemāku izglītības un ienākumu līmeni;
 Instagram ir iecienījuši jaunieši;
 Twitter aktīvo lietotāju pulkā palikuši ţurnālisti, atsevišķu nozaru eksperti, valsts un pašvaldību
iestādes, nevalstiskās organizācijas, veidojot specifisku, noslēgtu ekspertu auditoriju;
 Odnoklassniki (ok.ru) lietotāju vidū dominējošā grupa ir 25-44 g.v. krievu valodā runājošie;
 Tiek uzskatīts, ka V kontakte apmeklē gados jaunāka krievu valodā runājošo auditorija nekā vietni
Odnoklassniki.
2.tabula. Sociālo tīklu lietotāju apjoms Latvijā 2017.gada sākumā
Reģistrētie lietotāji Aktīvie lietotāji
no Latvijas
(lieto 1x
dienā)
Facebook
780 000
580 000
Draugiem.lv
600 000
284 000
lieto vismaz 1x
mēnesī
Instagram
380 000
80 000
Vk.com
380 000

Avots

www.facebook.com/ads/manager
https://www.draugiem.lv/ads/stats/

www.facebook.com/ads/manager
https://vk.com/adscreate
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(V kontakte)

LinkedIn
Twitter

Ok.ru
(Odnoklasniki)

(15 Latvijas
lielākajās
pilsētās)
250 000
229 000
lieto vismaz 1x
mēnesī
217 000
lieto vismaz 1x
mēnesī

nesniedz
informāciju
nesniedz
informāciju

Einārs Tukišs no Httpool (LinkedIn
sniegtie dati)
Einārs Tukišs no Httpool (Twitter
sniegtie dati)

45 000

https://sales.mail.ru/ru/russia/main/lates
t/calculator/

Vienlaikus jāatzīmē arvien pieaugošā instant messaging (piem., WatsApp, SnapChat, Facebook
Messenger u.tml.) popularitāte jauniešu vidū, kas ļauj veidot iekšējās grupas informācijas apmaiľai,
kurās nav iespējams iekļūt ar ārējiem ziľojumiem.
Secinājumi
 Sabiedrības zemais uzticēšanās līmenis valsts institūcijām un to pārstāvjiem ir jāľem vērā, izvēloties
kampaľas ―runas personas‖, tēlus, cilvēkus, kas tiek izmantoti kampaľas vēstījumu nodošanai. Kā
salīdzinoši uzticami viedokļa paudēji var kalpot skolotāji, augstskolu pasniedzēji, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, Latvijas Nacionālo bruľoto spēku pārstāvji, baznīcas
pārstāvji, cilvēki, kas neatrodas varas pozīcijās. Salīdzinot ar centrālās varas pārstāvjiem, uzticamāki
sabiedrībai šķiet vietējo pašvaldību pārstāvji. Tāpat ticamāks būs viedoklis, ja to paudīs konkrētas
valsts institūcijas pārstāvis – iestādes vadītājs vai darbinieks, nevis cilvēks, kas saistīts ar kādu
politisko partiju, piemēram, ministrs, Saeimas deputāts.
 Pētījumu dati par uzticēšanos nevalstiskajām organizācijām ļauj secināt, ka to cilvēku skaits, kas
uzticas nevalstiskajām organizācijām (~30%), būtiski nemainās. Attiecīgi, šos cilvēkus iespējams
uzrunāt ar NVO starpniecību, saglabājot pausto viedokļu uzticamību.
 Lai arī tradicionālie plašsaziľas līdzekļi – televīzija, laikraksti, radio – tiek vērtēti kā uzticamāki nekā
interneta portāli, tomēr interneta ziľu portāli daļai cilvēku ir nozīmīgs informācijas avots, kas ļauj
sasniegt ievērojamu auditoriju, tāpēc, plānojot kampaľas aktivitātes, nepieciešams veidot sadarbību
ar interneta ziľu portāliem, vienlaikus izvērtējot to sniegtās informācijas patiesumu, pēc iespējas
izvairoties no portāliem, kas vērsti uz skandalozu ziľu publiskošanu.
 Latvijā televīzijas produktu patēriľā dominē izklaidējošie raidījumi, tāpēc jāizvērtē iespēja par
daţādu reprezentējošu tēmu, personību, iekļaušanu šajos nevis analītiskajos un ziľu raidījumos.
 Ir vērojama nozīmīga atšķirība informācijas patēriľā latviešu un krievvalodīgās auditorijas grupās.
Lai sasniegtu gan latviešu, gan krievu valodā runājošo auditorijas daļu, ieteicams izvēlēties tos
informācijas kanālus, kurus izmanto abas atšķirīgās valodās runājošās auditorijas daļas, piem.,
sadarbojoties ar interneta portāliem, kas nodrošina abu valodu versijas (Delfi, Tvnet,) sociālos tīklus,
ko lieto abas grupas (Facebook, Instagram).
 Iespiesto plašsaziľas līdzekļu (laikraksti, ţurnāli) tirgus ir krasi atšķirīgs latviešu un nelatviešu vidū,
tas arī atšķiras reģionālā griezumā, tāpēc šos kanālus iespējams izmantot tādu vēstījumu nodošanai,
kas vairāk pielāgoti vienai vai otrai grupai, reģionam.
 Latviešu auditorijas vidū izteikti populāri ir iknedēļas dzīvesstila ţurnāli, kas pamato nepieciešamību
iekļaut daţādību reprezentējošas tēmas, personības, šajos ţurnālos pieľemtā formātā, sniedzot
izklaidējošu saturu, piem., interviju veidā.
 Lai sasniegtu mērķa grupas, nenoliedzami nozīmīgs kanāls ir sociālie tīkli, tomēr jāapzinās, ka šobrīd
arī šajā kanālā jāparedz līdzekļi ierakstu reklamēšanai, bez kā iespējams sasniegt tikai nelielu daļu
savu sekotāju.
 Novērtējot iespējas segmentēt sniegto informāciju pa specifiskiem tematiem, vienlīdz nozīmīgi ir
izvērtēt arī daţādu tematisko blogu lietošanu. Lai arī populārāko blogu apmeklētāju skaits ievērojami
atpaliek no populārāko interneta portālu apmeklētāju skaita, nenoliedzama ir blogu ietekme nišas
tēmās. Nišas sociālo tīklu grupu, blogu izmantošana informācijas nodošanai ir īpaši nozīmīga
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situācijā, kad turpina kristies sabiedrības uzticēšanās plašsaziľas līdzekļos sniegtajai informācijai,
vienlaikus pieaugot draugu, ģimenes pausto viedokļu nozīmei, kas bieţi vien atrodama tieši
sociālajos tīklos, blogos.
 Ľemot vērā plašsaziľas līdzekļu plašo aptveramību, ir nepieciešams veidot sadarbību ar tiem,
izmantojot to spēku informācijas izplatīšanai, uzmanības pievēršanai. Savukārt sociālos tīklus,
klātienes pasākumus iespējams izmantot aktivitātēm ar ilgstošāku ietekmi.
2.

Mērķa grupu situācijas novērtējums

2.1. Dzimumu diskriminācija
(Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli,
viena vecāka ģimenes pārstāvji)
Eurobarometer sabiedriskās domas aptauja par dzimuma līdztiesību noskaidroja – 76% eiropiešu
uzskata, ka nelīdztiesības problēmu starp vīriešiem un sievietēm risināšanai ir jābūt ES prioritātei.
Savukārt Latvija ir viena no tām Eiropas valstīm, kurā respondenti norādīja, ka dzimuma līdztiesībai
nevajadzētu būt ES prioritātei. 33% respondenti pauda šādu viedokli.27 Jāsecina, ka par dzimumu
diskrimināciju Latvijas iedzīvotājiem trūkst izpratnes un informētības. Jo, lai arī sabiedriskās domas
aptaujās cilvēki norāda, ka ir pieredzējuši dzimuma diskrimināciju (skatīt sadaļu 2.2.2. Diskriminācijas
apjoms. Reģionālais griezums.), tomēr šī jautājuma risinājumu sabiedrība neizvirza par prioritāru.
Pilnīga informācija par katru ‗Dzimumu diskriminācijas‘ kategorijā izdalīto mērķa grupas statistiku nav
pieejama, tāpēc secinājumus par atsevišķām mērķgrupām un to situāciju var izdarīt pastarpināti.
Kopumā Valsts darba inspekcija par nevienlīdzīgu attieksmi 2013.gadā izskatījusi 54 iesniegumus,
2014.gadā – 18 iesniegumus, 2015.gadā – 29 iesniegumus, 2016.gada 1.pusgadā – 15 iesniegumus.28
Valsts darba inspekcijas apkopojumā iesniegumi ir sagrupēti kategorijā ‗nevienlīdzīga attieksme‘,
neizdalot konkrētus diskriminācijas pamatus. Secinājumi par diskriminācijas apjomu balstās gan uz
oficiāli konstatētajiem gadījumiem, gan uz sabiedrības paustajiem vērtējumiem. Vērojama situācija, ka
iesniegumi oficiālajām atbildīgajām iestādēm par diskrimināciju ir mazskaitlīgi, savukārt sabiedriskās
domas aptaujas rāda, ka cilvēki saskaras ar dzimumu diskrimināciju savā dzīvē. Jāsecina, ka cilvēki
neredz nevienlīdzīgu attieksmi pēc dzimuma pazīmes kā diskrimināciju, pret kuru ir jācīnās, dzimuma
lomas uztverot kā dabiskas, kā ierasto lietu kārtību.
2.1.1. Mērķa grupas raksturojums (statistika)
2016.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 miljons 969 tūkstoši iedzīvotāju. 54,1 % Latvijas iedzīvotāju ir
sievietes. Vecumā līdz 36 gadiem sieviešu ir mazāk nekā vīriešu (arī dzimušo skaitā meiteľu vienmēr ir
mazāk nekā zēnu). Reproduktīvajā vecumā (15–49 gadi) sieviešu un vīriešu skaits ir līdzīgs – 49,7 %
sieviešu un 50,3 % vīriešu, taču vecumā virs 65 gadiem sieviešu ir divas reizes vairāk.29
3.tabula. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma reģionos.
Reģions
Vīrieši
Rīgas reģions
282 718
Pierīgas reģions
173 389

Sievietes
356 066
194 770

27

Eiropas Komisija, ―GENDER EQUALITY. Special Eurobarometer 428‖, 2015. 9.–10.lpp. Iegūts no
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurobarometer_report_2015_en.pdf
28
Labklājības ministrija, ―Informatīvais ziľojums par Pekinas rīcības platformas īstenošanu Latvijā‖, 2016. 9.–28.lpp. Iegūts
no http://www.lm.gov.lv/upload/dzimumu_lidztiesiba_a/pekinas_zinojums_30012017_1.pdf
29
CSP, ―Vīrieši un sievietes Latvijā. 2016.gads‖, 2017. Iegūts no
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_13_sievietes_un_viriesi_latvija_2016_16_00_lv_en.pdf
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Vidzemes reģions
91 749
Kurzemes reģions
116 224
Zemgales reģions
112 728
Latgales reģions
127 491
Avots: CSP. Vīrieši un sievietes Latvijā. 2016.gads.

104 050
134 673
126 607
148 492

Nodarbināto vīriešu un sieviešu, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, īpatsvars kopējā bērnu
kopšanas atvaļinājumā esošo personu skaitā un kopējā nodarbināto skaitā
Vecāku pabalstu vidēji mēnesī 2014.gadā saľēma 12 541 personas (93% sievietes), 2015.gadā tās bija
16 188 personas (81% sievietes), bet 2016.gada 1.pusgadā – 22 489 personas (80% sievietes). Bērnu
kopšanas pabalstu vidēji mēnesī 2014.gadā saľēma 27 038 personas (95% sievietes), 2015.gadā 36 575
personas (89% sievietes), bet 2016.gada 1.pusgadā – 39 217 personas (85% sievietes).30 Latvijā kopš
2002.gada tēviem ir tiesības uz apmaksātu 10 dienu paternitātes atvaļinājumu. Kā liecina statistikas dati,
paternitātes pabalstu un maternitātes pabalsta saľēmēju skaits ik gadu pieaug: 2010.gads – 7,1%;
2013.g. – 8,8%; 2014.g. – 9,8%, 2015.g. – 10,6%.
Jāsecina, ka bērnu kopšanas atvaļinājumā Latvijā dodas primāri sievietes. Tātad iespējamā
diskriminācija, ar kuru saskaras personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un personas, kuras apgādībā
ir cits ģimenes loceklis, var skart tieši sievietes.
Viena apgādnieka ģimenes
Latvijas 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātos ir norādīts, ka Latvijā ir 588 tūkstoši ģimeľu. 29% no
visām ģimenēm veido vientuļās mātes, savukārt 3% ir vientuļo tēvu ģimenes. Vientuļo māšu procents ir
palicis nemainīgs, kopš iepriekšējās tautas skaitīšanas reizes 2000.gadā.31
Trūcīgas mājsaimniecības profils ―Bērnu audzina viens vecāks, kurš nestrādā‖ – profilu raksturojošo
kritēriju procentuālais sadalījums, rēķinot no visām trūcīgajām mājsaimniecībām: Rīga – 7,1%; Pierīga
– 7,8%; Vidzeme – 4,7%; Latgale – 6,8%; Zemgale – 5,9%; Kurzeme – 6,8%.
Trūcīgās mājsaimniecības, kurās bērnu audzina viens strādājošs vecāks, ir otra lielākā trūcīgo
mājsaimniecību ar bērniem grupa (19,4% no visām trūcīgajām mājsaimniecībām). 32 Trūcīgas
mājsaimniecības profils ―Bērnu audzina viens vecāks, kurš strādā‖ – profilu raksturojošo kritēriju
procentuālais sadalījums, rēķinot no visām trūcīgajām mājsaimniecībām: Rīga – 3,3%; Pierīga – 5,1%;
Vidzeme – 3,6%; Latgale – 1,8%; Zemgale – 2,9%; Kurzeme – 2,8%.33
Personu, kam nepieciešama aprūpe, īpatsvars vecuma grupā 75+
CSP dati par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu Latvijā liecina, ka personu skaits vecumā virs 75 gadiem
pieaug un 2016.gada sākumā Latvija bija 187 297 šādas personas, kas ir par 3 743 personām vairāk nekā
2014.gada sākumā. Sociālās aprūpes pakalpojumu saľēmēju skaits pensijas vecuma iedzīvotāju grupā ir
zems, kas liecina – aprūpe nav nepieciešama vai to nodrošina ģimene, vai arī kādas citas personas.34
30

Labklājības ministrija, ―Informatīvais ziľojums par Pekinas rīcības platformas īstenošanu Latvijā‖, 2016. 9.–14.lpp. Iegūts
no http://www.lm.gov.lv/upload/dzimumu_lidztiesiba_a/pekinas_zinojums_30012017_1.pdf
31
CSP, ―Latvijas 2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti”, 42. lpp. Iegūts no
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/2015/Nr%2012%20Latvijas%202011.gada%20Tautas%20skaitisanas%
20rezultati_Results%20of%20the%202011%20Population%20and%20housing%20census%20in%20Latvia%20%2815_00%
29_LV_EN.pdf
32
GfK Custom Research Baltic, ―Trūcīgo mājsaimniecību ar bērniem raksturojums‖, 2013. 26. lpp. Iegūts no
http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/izvertejums_trucigas.pdf
33
Turpat, 28. lpp.
34
Labklājības ministrija, ―Informatīvais ziľojums par Pekinas rīcības platformas īstenošanu Latvijā‖, 2016. 9.–17.lpp. Iegūts
no http://www.lm.gov.lv/upload/dzimumu_lidztiesiba_a/pekinas_zinojums_30012017_1.pdf
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Tātad jāsecina, ka sirmgalvju aprūpe pārsvarā ir ģimenes pienākums. Precīzu datu nav, bet šī grupa
iekļaujas personu lokā, kas aprūpē kādu ģimenes locekli.
2.1.2. Diskriminācijas apjoms. Reģionālais griezums
Informācija par diskriminācijas apjomu ir iegūta no Eurobarometer 2015, ―GFK‖ un ―Latvijas Faktu‖
veiktajām sabiedriskās domas aptaujām. Sabiedriskās domas aptaujās respondenti norāda, ka ir
saskārušies ar dzimuma diskrimināciju.
Eurobarametra aptauja norāda – vidēji 20% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dzimumu diskriminācija
Latvijā ir izplatīta (skatīt 19.attēlu).
Novērtējiet dzimuma diskriminācijas izplatību
Latvijā
80%
60%
40%
20%
0%

44%

40%

53%

38%

23%

23%

15%

17%

Kurzeme

Latgale

Rīga

Pierīga

46%

Reta

41%

Izplatīta

20%

15%

Vidzeme Zemgale

19.attēls. Dzimuma diskriminācijas izplatības Latvijā novērtējums. Avots: Eurobarametrs

19. attēls atspoguļo respondentu vērtējumu par dzimuma diskriminācijas reģionālo izplatību. Rīgā,
Pierīgā un Zemgalē zem 20% respondentu uzskata, ka dzimuma diskriminācija ir izplatīta. Dzimumu
diskrimināciju kā vairāk izplatītu atzīmē respondenti Kurzemē, Latgalē, arī Vidzemē.
2013.gadā ―GFK‖ veiktajā aptaujā ―Sabiedrības priekšstati par sieviešu un vīriešu lomām – dzimumu
līdztiesību‖ uz jautājumu: ―Cik bieţi pēdējo 2 gadu laikā Jums pašai/-m ir gadījies, vai Jums šķita, ka
Jūsu tiesības tiek ierobeţotas/Jūs bijāt neizdevīgākā situācijā nekā pretējais dzimums?‖ apstiprinoši
atbildēja 56% respondentu vīriešu un 73% respondentu sieviešu.35
Eurobarametra aptauja uzrāda daudz zemākus dzimuma diskriminācijas piedzīvošanas apjomus. Šeit
gan jāľem vērā, ka respondenti varēja izvēlēties vairākus starp daţādiem diskriminācijas veidiem.
Tomēr šī aptauja sniedz ieskatu dzimuma diskriminācijas reģionālajā griezumā (skatīt 20.attēlu).
Vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jūs esat personīgi juties
diskriminēts/a vai iespaidots/a uz dzimuma pamata?
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20.attēls. Dzimuma diskriminācijas pieredze Latvijā. Avots: Eurobarametrs

Vismazāk ar dzimuma diskrimināciju ir saskārušies respondenti no Kurzemes, Rīgas un Vidzemes.
Visvairāk dzimuma diskriminācija ir piedzīvota Latgalē un Pierīgā.
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Sabiedriskās domas aptaujas sniedz arī informāciju par ikdienas diskrimināciju sabiedrībā, tas ir
stereotipos balstītu un/vai aizspriedumainu attieksmi. 2014.gadā ―Latvijas Fakti‖ veiktajā aptaujā
―Attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem sabiedrībā‖ gandrīz puse jeb 47,3% aptaujāto
sieviešu bija pārliecinātas, ka viľu iespējas realizēt sevi saskaras ar daţādiem ierobeţojumiem.
Aptaujāto vīriešu auditorijā šis skaitlis ir ievērojami mazāks – 26,8%. Tomēr kā pozitīvs jāmin fakts, ka
salīdzinājumā ar 2001.gada situāciju aktuālajā aptaujā abu dzimumu auditorijās ir sarucis to respondentu
skaits, kas uzskata, ka sieviešu iespējas realizēt sevi ir mazākas nekā vīriešiem.36
Visbieţāk pēdējo divu gadu laikā nevienlīdzību piedzīvojušas sievietes vecumā no 15 līdz 24 gadiem
(78% respondentu sieviešu šajā vecuma grupā atbildēja ‗ir gadījies‘). Nevienlīdzība galvenokārt
novērota, meklējot darbu – 34% sieviešu atbildēja ‗bieţi‘ (10%) un ‗daţkārt‘ (24%); kā arī vadot
automašīnu – 28% sieviešu atbildēja ‗bieţi‘ (10%) un ‗daţkārt‘ (18%).37
Viskrasāk dzimumu nevienlīdzība tiek izjusta, runājot par darba atalgojumu – gan vīriešu (no 36,0%
2001.gada aptaujā uz 41,5% 2014.gada aptaujā), gan sieviešu (no 41,0% 2001.gada aptaujā uz 54,6%
2014.gada aptaujā) auditorijās ir pieaudzis to respondentu skaits, kas uzskata, ka par līdzvērtīga apjoma
darbu sievietei ir lielāks risks nonākt situācijā, kad viľa saľem zemāku atalgojumu nekā vīrietis.38
Salīdzinot 2001.gadā un 2014.gadā veikto pētījumu rezultātus, atklājas, ka gan sieviešu, gan vīriešu
auditorijā ir nostiprinājies viedoklis, ka vīrietis tiek vērtēts augstāk par sievieti. Ja 2001.gadā viedoklim
‗vīrietis mūsu sabiedrībā tiek vērtēts augstāk nekā sieviete‘ piekrita 52,5% aptaujāto sieviešu, tad
2014.gada aptaujā to skaits ir pieaudzis līdz 58,1%. Līdzīga situācija ir aptaujāto vīriešu auditorijā, kur
piekrišana šim izteikumam no 36,2% 2001.gadā ir pieaugusi līdz 48,6% 2014.gadā.39
Eurobarametra aptaujā respondenti norāda, ka dzimums var kalpot par iemeslu neizdevīgākai
konkurences pozīcijai darba meklēšanas gadījumā. Vislielākais respondentu skaits, kas uzskata, ka
dzimums var nostādīt darba meklētāju neizdevīgākā pozīcijā, ir Latgalē – 29%, savukārt Rīgā šim
apgalvojumam piekrīt zemāks respondentu skaits – 15%.

35%

Uzņēmumam izvēloties starp diviem amata kandidātiem ar
vienādām prasmēm un kvalifikāciju, kurš no šiem kritērijiem var
nostādīt vienu kandidātu neizdevīgā stāvoklī?
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21.attēls. Dzimuma diskriminācija darba attiecībās. Avots: Eurobarametrs

Par reālo pieredzi pēdējo divu gadu laikā – 23,1% sieviešu un 16,5% vīriešu pašiem personīgi vai viľu
ģimenes locekļiem vai draugiem piesakoties darbā, ir jutuši viľu tiesību ierobeţošanu/ atrašanos
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neizdevīgākā situācijā.40 21,7% aptaujāto strādājošo sieviešu (vīriešu vidū tādu bija 15%) atzina, ka
pēdējo divu gadu laikā vai nu pašai vai kādam no viľu tuvākās apkārtnes ir nācies saskarties ar viľu
tiesību ierobeţošanu dzimuma dēļ sadzīves komunikācijā darba vietā . 41 Vairāk nekā 10% aptaujāto
vīriešu un 13% aptaujāto sieviešu atzina, ka pēdējo divu gadu laikā paši personīgi vai viľiem zināmi
cilvēki ir saskārušies ar dzimumu diskrimināciju, saľemot algas vai amata paaugstinājumu. Zem 10% ir
to respondentu skaits, kas ir saskārušies ar situācijām, kurās augstākas prasības darba vietā no
priekšniecības puses tiek izvirzītas sievietēm vai vīriešiem.42
Aptaujas dalībnieki ir saskārušies ar dzimumu diskrimināciju sadzīves situācijās ģimenes dzīvē, uz ko
bieţāk norādījušas tieši sievietes (23,6%), savukārt vīrieši šādās situācijās ir nonākuši retāk (16,3%).
Līdzīgi tiek vērtēta situācija arī paziľu un draugu lokā – šeit ar dzimumu diskrimināciju sadzīves
situācijās ģimenes dzīvē saskārušies 23,4% aptaujāto.43
Seksuālā uzmākšanās darba vietā 2014.gadā – sievietes kā potenciālā riska grupa tiek minēta vairāk
nekā 70% gadījumu gan aptaujāto vīriešu, gan sieviešu auditorijās.44
Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
Respondentes ir saskārušās ar nekorektu rīcību no darba devēju puses, kad, uzzinot par sievietes
grūtniecību, darbiniece tiek atlaista no darba. 11% respondentu (rezultāti daţādu dzimumu auditorijās
būtiski neatšķiras) varēja atsaukt atmiľā vismaz vienu gadījumu, kad pēdējo divu gadu laikā kāds viľu
tuvākajā apkārtnē ir saskāries ar šādu gadījumu.45
Mazu bērnu klātbūtni ģimenē kā cēloni diskriminējošai attieksmei visvairāk izjūt sievietes – tā 81,8%
aptaujāto sieviešu (vīriešu vidū tādu ir – 68,5%) šo faktoru min kā būtisku darbinieku atlases situācijās,
bet 58,3% respondenšu (vīriešu vidū – 47,4%) to nosauc kā šķērsli darba devēja lēmumam par
darbinieka (-ces) paaugstināšanu amatā.46 Aprakstītā situācija atklāj būtisku dzimumu nevienlīdzības
aspektu – diskriminējoša attieksme izpauţas netiešā veidā, kas saistāma nevis ar darba devēja apzinātu
rīcību, bet vēl arvien valdošo stereotipu par sievietes galveno atbildību un pienākumu bērnu
audzināšanā.
2.1.3. Diskriminācijas formas
Identificētās sfēras, kurās sievietes saskaras ar strukturālo nevienlīdzību/tiek diskriminētas. Piemēram
izmantota ANO Pekinas Rīcības platforma, kurā ir izdalītas jomas: sievietes līdzdalība lēmumu
pieľemšanā, sieviete un ekonomika, vardarbība pret sievieti, izglītība un nabadzība.
Līdzdalība lēmumu pieņemšanā
Šī kategorija atspoguļo situāciju sievietes pārstāvniecībā lēmumu pieľemšanā un pieejā varas resursiem.
Sievietes ierobeţota pārstāvniecība šajā līmenī izslēdz sievietes vajadzību adekvātu pārstāvniecību
pieľemtajos lēmumos un rīcībpolitikā, kā arī liecina par aizspriedumainu attieksmi pret sievietes lomu
un spējām rīkoties ar varu.
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Latvijā sieviešu pārstāvniecība lēmumu pieľemšanas procesos ir zema. 12.Saeimā no 100 deputātiem 19
ir sievietes, kas ir nedaudz mazāk nekā 11.Saeimā, kad sieviešu īpatsvars no Saeimas deputātu skaita
bija visaugstākais – 21 sieviete.
2013.gadā notikušajās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti 69% vīriešu un 31% sieviešu, neraugoties uz
to, ka no kandidātu kopskaita 41% bija sievietes un 59% – vīrieši. Esošajā Ministru kabineta sastāvā no
2016.gada, ieskaitot Ministru prezidentu, ir 14 ministri, no kuriem 3 ir sievietes.47
Latvijas Republikas pašvaldību vēlēšanas notika 2013.gadā 9 republikas pilsētās, kā arī 110 novados.
Tajās kandidēja 5186 vīrieši (59.4%) un 3539 sievietes (40.6%), bet ievēlēti tika 1113 vīrieši (69%) un
505 sievietes (31%). Salīdzinot ar iepriekš notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kas notika 2009.gadā,
2013.gadā ievēlēto sieviešu skaits ir samazinājies.48
CVK dati par ievēlētajiem pašvaldību deputātiem liecina, ka lielākajās (republikas nozīmes) pilsētās
2013.gadā ievēlēto sieviešu īpatsvars ir zemāks nekā Latvijas vidējais rādītājs. Visaugstākais ievēlēto
vīriešu īpatsvars bija Jēkabpilī (92.3% vīriešu) un Rēzeknē (92.3% vīriešu). Gandrīz visās republikas
nozīmes pilsētās ievēlēto deputātu vīriešu īpatsvars bija tuvu 80%. Dati par situāciju pēc 2013.gada
pašvaldību vēlēšanām liecina, ka pēc vēlēšanām nevienā no deviľām republikas nozīmes pilsētām
domes vadītāja amatu neieguva sieviete un, atbilstoši LPS mājaslapā pieejamajai informācijai,
2016.gadā situācija nav mainījusies. Savukārt novadu pašvaldību domes priekšsēdētāju amatos
2016.gada septembrī bija 25% sieviešu un 75% vīriešu.49
Ekonomika
Kategorija atspoguļo dzimumu līdztiesības situāciju nodarbinātības, darba un ģimenes dzīves
saskaľošanas, darba samaksas jomās.
2015.gadā Latvijā sieviešu ekonomiskās aktivitātes līmenis bija 63,2%, kas bija par 9,2% zemāks nekā
vīriešiem, bet par 4,9% pārsniedza vidējo ekonomiskās aktivitātes līmeni sievietēm ES.
2015.gadā Latvijā nodarbinātības līmenis sievietēm bija 57,8%, kas bija līdz šim augstākais sasniegtais
nodarbinātības līmenis sievietēm Latvijā. Neskatoties uz pozitīvajiem nodarbinātības līmeľa pieauguma
rādītājiem sievietēm pēdējos gados, tas bija par 6,5% zemāks nekā vīriešiem. 2015.gadā Latvijā
atšķirība nodarbinātības līmenī starp dzimumiem bija ceturtā zemākā ES dalībvalstu vidū. Kopš
2010.gada vērojama tendence, ka vīriešu nodarbinātības līmenis pieaug nedaudz straujāk nekā sieviešu
nodarbinātības līmenis: nodarbinātības līmenis pieaudzis laika periodā no 2010.gada līdz 2015.gadam
vīriešiem par 11,1%, bet sievietēm par 7,4%, kā rezultātā 2015.gadā vīriešu nodarbinātības rādītājs par
3,5% pārsniedza sieviešu nodarbinātības rādītāju.50
Gan Latvijā, gan ES strādāt nepilnu darba laiku bieţāk izvēlas sievietes. 2015.gadā Latvijā 10,8%
nodarbināto sieviešu strādāja nepilnu darba laiku. Kopumā nepilnu darba laiku 2015.gadā strādāja
10,7% nodarbināto sieviešu un 4,9% nodarbināto vīriešu. Salīdzinājumā ar 2014.gadu šis rādītājs
sievietēm samazinājies par 1,1%, bet vīriešiem par 0,2%. Nepilna darba laika nodarbinātības iemesli
sievietēm un vīriešiem personisku vai ģimenes apstākļu dēļ: vīrieši – 13,7%, sievietes – 20,7%.51
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Nodarbināto vīriešu un sieviešu sadalījums pēc nodarbinātības statusa – 2015.gadā 90,5% nodarbināto
sieviešu un 84,2% vīriešu bija darba ľēmēji. Salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju vecuma grupai (15-64), Latvijā sievietēm nodarbinātības līmenis bija par 6% augstāks nekā
vidēji Eiropas Savienībā. Latvijas salīdzinoši augstāko sieviešu nodarbinātību var skaidrot ar pagātnes
mantojumu. Latvijā sieviešu nodarbinātība ir iesakľojusies tradīcija – mantojums no padomju perioda,
kurā bija noteikta obligāta abu dzimumu dalība darba sfērā.
Sievietes bieţāk nekā vīrieši izvēlas būt darba ľēmējas un attiecīgi retāk pašnodarbinātas un darba
devējas. 2015.gadā 90,5% nodarbināto sieviešu un 84,2% nodarbināto vīriešu bija darba ľēmēji. Vīriešu
pārsvars pēc nodarbinātības statusa vērojams pašnodarbināto grupā – 2015.gadā tādu bija 8,7% vīriešu
un 6,3% sieviešu, kā arī darba devēju (īpašnieku) grupā – 6,1% vīrieši un 2,6% sievietes.52
Nodarbināto sadalījumā pa profesijām un saimniecisko darbību veidiem ne tikai Latvijā, bet arī ES ir
vērojama horizontālā segregācija, tas ir, noteikta veida profesijās un saimniecisko darbību veidos
pārsvarā strādā viena dzimuma personas.
Latvijā augsts sieviešu īpatsvars ir izglītībā, veselības un sociālajā aprūpē, bet vīriešu – būvniecībā.
2015.gadā no visiem veselības un sociālās aprūpes nozarē strādājošajiem 84,7 % bija sievietes, bet
izglītības nozarē – 83 %, savukārt būvniecībā 90 % nodarbināto bija vīrieši.
Profesiju pamatgrupas, kurās galvenokārt nodarbinātas sievietes, ir pakalpojumu un tirdzniecības
darbinieki (2015.gadā 75,3% no profesijā nodarbinātajiem) un kalpotāji – zemākā līmeľa biroju
darbinieki (2015.gadā 74,1% no profesijā nodarbinātajiem). Savukārt tipiskās ―vīriešu profesijas‖
Latvijā ir iekārtu, mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kvalificēti strādnieki un amatnieki
(2015.gadā vīriešu īpatsvars no šajās profesiju pamatgrupās nodarbinātajiem bija attiecīgi 92,4% un
83,6%). Sievietes vairāk nodarbinātas augstāk kvalificētās profesiju grupās nekā vīrieši, kas skaidrojams
ar to, ka nodarbināto sieviešu izglītības līmenis ir augstāks nekā vīriešiem. 2015.gadā augstākā izglītība
bija 45,3% nodarbināto sieviešu, bet vīriešiem gandrīz uz pusi mazāk – tikai 24,8 %.53
Viena no ―Latvijas Fakti‖ aptaujas ―Attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem sabiedrībā‖
tēmām, kas visspilgtāk ilustrē Latvijas sabiedrībā pastāvošos stereotipus par atšķirībām sieviešu un
vīriešu starpā un viľu spēju pildīt kādus amata pienākumus, ir tā sauktais profesiju tests. Lielākā daļa
(58,8%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka profesiju dalījums sieviešu un vīriešu profesijās
pastāv, un maz ticams, ka šis dalījums jebkad izzudīs. Savukārt 26,1% respondentu piekrita, ka dalījums
sieviešu un vīriešu profesijās pastāv, tomēr pieļāva, ka nākotnē tas varētu izzust. Spilgts piemērs ir divu
polāro profesiju pāri – vairāk nekā 80% aptaujāto ir pārliecināti, ka bērnudārza audzinātājas un
mājsaimnieces profesija vairāk piemērota sievietēm, savukārt tie paši 80% aptaujāto nešaubās, ka
militārais dienests un celtniecība ir tās nozares, kuras ir piemērotas vīriešiem. Šādus uzskatus pauţ gan
aptaujātās sievietes, gan vīrieši.54
Bērnu aprūpes aktivitātēs vismaz vienu stundu dienā 2012.gadā Latvijā bija iesaistīti 48,7% sieviešu un
45,8% vīriešu, bet 2010.gadā 56,3% sieviešu un 37,3% vīriešu. Savukārt mājsaimniecības darbos
vismaz vienu stundu dienā 2012.gadā Latvijā bija iesaistīti 43,7% vīriešu un 82,6% sieviešu. Būtiska
atšķirība vīriešu un sieviešu iesaistē mājsaimniecības darbos 2012.gadā vērojama arī ES līmenī, jo vidēji
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ES-28 rādītājs liecina par 24% vīriešu un 77,1% sieviešu iesaisti mājsaimniecības darbos vismaz vienu
stundu dienā.55
Saskaľā ar ―Latvijas Faktu‖ veiktu aptauju, sabiedrībā par tipiskiem sieviešu pienākumiem/ darbiem
ģimenes dzīvē tiek uzskatīti mājas uzkopšana (79,6%), ēdiena gatavošana (73,3%), palīdzība bērniem
mācībās (43,7%), kā arī bērnu audzināšana (43,3%) un bērna vešana uz/no skolas (34,7%). Vairāk par
vīrieša pienākumiem/darbiem ģimenes dzīvē tiek uzskatīti, piemēram, remontdarbi mājās (70,9%) un
ģimenes materiālā nodrošināšana.56 Sieviešu auditorijā brīvais laiks vairāk tiek veltīts ģimenes rūpēm un
pienākumiem: katru vai gandrīz katru dienu 55,2% sieviešu brīvajā laikā veic mājas darbus, 37,6% katru
vai gandrīz katru dienu dodas iepirkties. Arī laiks un izklaides kopā ar bērniem brīvajā laikā vairāk
raksturīgas tieši sievietēm – katru vai gandrīz katru dienu ar to nodarbinātas 20,2% sieviešu un 9%
vīriešu.57
Atšķirības darba atalgojuma apjomā – sievietēm darba samaksas apmērs ir zemāks nekā vīriešiem. 2015.
un 2016.gada 1.ceturksnī vidējā darba samaksa sievietēm bija zemāka nekā vīriešiem. Pēc EUROSTAT
aprēķiniem, atšķirība starp sieviešu un vīriešu bruto stundas darba samaksu Latvijā 2014.gadā bija
17,3%, bet ES vidējais rādītājs bija 16,7%. Savukārt EUROSTAT aprēķinātā kopējā darba samaksas
atšķirība starp dzimumiem (gender overall earning gap) – Latvijā 2014.gadā bija 23,1%, kas
salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm ir labāks rādītājs, jo ES vidējais bija 39,8%.
Latvijā, tāpat kā citās valstīs, sievietes, kas strādā algotu darbu, vidēji pelna mazāk nekā vīrieši.
2015.gadā sieviešu vidējā mēneša bruto darba samaksa bija par 16,2 % zemāka nekā vīriešu un,
salīdzinot ar 2014.gadu, šis rādītājs ir pieaudzis par 0,8%.58 Stundas darba samaksas rādītājs –
2014.gadā sievietes stundā pelnīja par 12,8% mazāk nekā vīrieši un, salīdzinot ar pārējām ES valstīm,
Latvijā šis rādītājs ir zemāks par vidējo Eiropas Savienībā.
Salīdzinot izmaksāto vecuma pensiju apmērus 2015.gadā, vīriešiem izmaksātās vecuma pensijas apmērs
bija par 11,1% lielāks nekā sievietēm (vīriešiem – 292,71 eiro, sievietēm – 263,48 eiro). Salīdzinot
piešķirtās vecuma pensijas apmērus, proporcionāli lielākam skaitam vīriešu tika piešķirtas pensijas līdz
200 eiro (16% vīriešu; 9,9% sieviešu) un pensijas lielākas par 300 eiro (40,3% vīriešu; 24,0% sieviešu),
savukārt proporcionāli lielākam skaitam sieviešu tika piešķirtas pensijas no 200 līdz 300 eiro apmērā
(66,1% sieviešu un 43,7% vīriešu).59
Aptaujas ―Attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem sabiedrībā‖ rezultāti liecina, ka stereotipi
par vīrieša prioritāro lomu un lielāku kapacitāti darba dzīvē un profesionālajā izaugsmē ir pietiekoši
stabili iesakľojušies un vēl arvien dominē sabiedrības uztverē. Būtiska aptaujas dalībnieku daļa deva
priekšroku tiem atbilţu variantiem, kas vīriešus atspoguļoja izdevīgākā pozīcijā nekā sievietes –
vīriešiem ir lielākas iespējas atrast darbu/tikt paľemtiem darbā (41,2% aptaujāto) un strādāt labi atalgotā
darbā (40,5% aptaujāto).60
Jāsecina, ka sievietes saľem mazāku atalgojumu, attiecīgi arī zemāku pensiju, bet ir vairāk noslogotas
mājas darbu izpildē, kas ir neatalgots darbs.
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Vecāki, kas atgriezušies no bērna kopšanas atvaļinājuma
Tiesībsarga 2012.gadā veiktā uzľēmēju un iedzīvotāju aptaujā ―Diskriminācijas aizlieguma ievērošana
darba tiesiskajās attiecībās pret jaunajām māmiľām‖ ir secināts, ka dati un rādītāji gan uzľēmumu, gan
iedzīvotāju aptaujās parāda – lielākoties darba tiesiskais regulējums (diskriminācijas aizliegums darba
tiesiskajās attiecībās pret vecākiem, kas atgriezušies no bērna kopšanas atvaļinājuma) ir vairāk vai
mazāk ievērots. Tomēr 43% no aptaujātajiem vecākiem norādījuši, ka ir saskārušies ar netaisnīgu
(diskriminējošu) attieksmi ģimenes stāvokļa vai bērnu dēļ. Kopumā ar 22% no aptaujas dalībniekiem
darba tiesiskās attiecības nav turpinājušās, 4% aptaujāto saľēma darba līguma uzteikumu pēc
atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma, 5% aptaujāto ir brīvprātīgi parakstījuši vienošanas par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Tāpat 6% no aptaujātajiem ir brīvprātīgi parakstījuši vienošanos par
aiziešanu pēc paša vēlēšanās. Piespiedu kārtā vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir
parakstījušas 4% aptaujāto, tāpat 3% aptaujāto ir piespiedu kārtā parakstījušas vienošanas par aiziešanu
no darba pēc pašas vēlēšanās.61
Tiesībsarga pētījumā ir minēts, ka uz jautājumu, vai darba devējs izturas pretimnākoši, ja ir saslimuši
bērni vai citu ģimenes apstākļu dēļ nepieciešams doties mājās pirms darba laika beigām, 33% no
aptaujas dalībniekiem norādījuši, ka strādā tāpat kā pārējie, bez jebkādiem atvieglojumiem.62 Uz
jautājumu ―Vai bailes saglabāt esošo darbu vai atrast jaunu darbu attur Jūs no vēl viena bērna
radīšanas?‖ 34% aptaujāto atbildēja apstiprinoši.
Pētījums norāda, ka lielākoties no šādas diskriminējošas attieksmes cietušas sievietes (neviens vīrietis
nav vērsies pie Tiesībsarga ar konkrēta gadījuma atspoguļojumu). Tomēr tikai atsevišķos gadījumos
jaunās māmiľas bija gatavas aizstāvēt savas tiesības un vērsties Tiesībsarga birojā vai tiesā. Pamatojums
tam ir nevēlēšanās iegūt tāda cilvēka reputāciju, kas ―sūdzas‖, un bailes neatrast darbu nākotnē. Tāpat
atsevišķos gadījumos ekonomiskā situācija spiedusi samierināties ar sliktākiem darba nosacījumiem
nekā pirms došanās bērnu kopšanas atvaļinājumā, piekrītot darba devēja nosacījumiem.63
Vardarbība pret sievieti
Saskaľā ar EUROSTAT publicēto statistiku laika periodā no 2012. līdz 2014.gadam, Latvijā vardarbībā
cietušo sieviešu skaits ir pieaudzis. Diemţēl noziedzīgu nodarījumu reģistrā ne vienmēr tiek atzīmēts
upura dzimums, tāpēc precīzi dati par visu cietušo upuru sadalījumu dzimumu griezumā pagaidām nav
pieejami. Salīdzinot ar ES vidējiem rādītājiem, Latvijā vardarbības līmenis pret sievietēm ģimenēs ir
augstāks un fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā Latvijā
piedzīvojušas 32% sieviešu.64 40% vardarbības gadījumu pret sievietēm notiek ģimenēs.
No vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem 2013.gadā cieta 155 sievietes, bet 2014.gadā – 144
sievietes. Laulātie vai partneri 2012.gadā nogalināja 3 sievietes, 2013.gadā – 2 sievietes, vēl 6 sievietes
2013.gadā nogalināja citi tuvinieki. 2014.gadā 5 sievietes nogalināja dzīvesbiedrs, bet 4 sievietes
nogalināja cits tuvinieks. 2013.gadā miesas bojājumus dzīvesbiedri nodarīja 54 sievietēm un 2014.gadā
– 57 sievietēm.65
Statistikas dati par vardarbības gadījumiem nav pilnīgi, jo ne vienmēr par vardarbības gadījumiem
ziľots atbildīgajām institūcijām, īpaši, ja vardarbība notiek ģimenē. Atbildīgās institūcijas datus par
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notikušajiem vardarbības gadījumiem ne vienmēr uzskaita nepieciešamajos griezumos, t.sk. dzimumu
griezumā.
Darbinieku skaits, kuri ziľojuši par incidentiem saistībā ar seksuālās uzmākšanās gadījumiem. Valsts
darba inspekcijas sniegtā informācija par 2013. – 2016.gadu liecina, ka par 2016.gada 1.pusgadu nav
saľemti iesniegumi par seksuālu uzmākšanos darba vietās. 2015.gadā ir saľemti 3 iesniegumi, kuros
norādīti iespējamie Darba likuma 29.panta septītās daļas (kas attiecināma arī uz seksuālas uzmākšanās
gadījumiem darba vietās) pārkāpumi, taču iesniegumos faktiski aprakstīta bosinga situācija darba vietā,
nevis seksuāla uzmākšanās.
Saskaľā ar Tiesībsarga biroja lietvedībā pieejamo informāciju, laika posmā no 2013.gada līdz 2016.gada
augustam Tiesībsargs nav saľēmis nevienu sūdzību par seksuālās uzmākšanās gadījumiem darba vietā.66
Latvijā sūdzības par vardarbību darba vietā ir ļoti retas un 2016.gada 1.pusgadā nav saľemta neviena
sūdzība par seksuālu uzmākšanos darba vietā.
Sieviešu izglītība un apmācība
Kategorija norāda uz izglītības pieejamību sievietēm, kā arī uz sabiedrībā valdošajiem stereotipiem par
sievietes lomu un spējām. Dzimumu perspektīva izglītībā ir svarīgs aspekts ar potenci ievirzīt un
apstiprināt esošos dzimumā balstītos stereotipus. Izglītības izvēle nosaka arī tālāko nodarbinātību,
nostiprinot ‗vīriešu‘ un ‗sieviešu‘ profesiju sfēras.
Latvijā kopējā augstāko izglītību ieguvušo skaitā sieviešu īpatsvars ir augstāks nekā vīriešu īpatsvars, un
2015.gadā sievietes tajā bija 65,4%.
Sieviešu absolventu īpatsvars ir augstāks izglītības, veselības un sociālās labklājības, humanitāro zinātľu
un mākslas sfērās, bet vīriešu pārsvars ir inţenierzinātľu, raţošanas un būvniecības, dabas zinātľu,
matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomās.
4.tabula. Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo personu īpatsvars pēc dzimuma un studiju programmas
2014./2015. mācību gadā, %
Studiju programma
Sievietes
Vīrieši
Izglītība
97,6%
2,4%
Dabaszinātnes, matemātika un IT
14,3%
85,7%
Inţenierzinātnes, raţošana un būvniecība
14,7%
85,3%
Veselības aprūpe un sociālā labklājība
92,0%
8,0%
Avots: Labklājības ministrija. Informatīvais ziľojums par Pekinas rīcības platformas īstenošanu Latvijā.

2015./2016.mācību gada sākumā studējošo skaitā sieviešu īpatsvars pārsniedz vīriešu īpatsvaru aptuveni
par 9%, izglītības programmās sieviešu īpatsvars bija 90,4%, savukārt dabas zinātľu, matemātikas un
informācijas tehnoloģiju jomās lielāks pārsvars ir vīriešiem – 68%.67
Latvijai raksturīgs augsts bērnu un jauniešu izglītošanā nodarbināto sieviešu īpatsvars.
2015./2016.mācību gadā 88,3% skolotāju vispārējās izglītības iestādēs bija sievietes. Arī profesionālās
un augstākās izglītības iestādēs sieviešu skolotāju/pasniedzēju bija vairāk nekā puse (attiecīgi 72,3% un
55,4%). Vismazāk vīriešu iesaistījušies pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanā, tur sieviešu
īpatsvars bija 99,6 %.68
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Latvijas akadēmiskā personāla sastāvā kopumā vērojams sieviešu pārsvars, vienlaikus saglabājoties
tendencei – jo zemāks amats, jo lielāks sieviešu īpatsvars. Vīriešu pārsvars vērojams tikai profesoru,
vadošo pētnieku un pētnieku amatos.
Sievietes un nabadzība
Kopumā nabadzības riska līmenis Latvijā pieaug. 2014.gadā vidējais nabadzības riska līmenis
salīdzinājumā ar 2011.gadu bija pieaudzis par 3,3 procentpunktiem. Sievietēm minētajā laika periodā
nabadzības riska indekss ir pieaudzis par 5,7%, bet vīriešiem nabadzības riska indekss pieaudzis par 0,4
%. Iedzīvotājiem vecumā virs 65 gadiem materiālā nenodrošinātība pieaugusi visstraujāk, un kopumā
šai grupai nabadzības riska indekss ir pieaudzis par 20,7%, t.sk. sievietēm par 24,0%.69
2014.gadā sievietēm nabadzības riska indekss (25,2%) bija augstāks nekā vīriešiem (18,6%). Turklāt
sievietes daudz vairāk nekā vīriešus ietekmē viľu aktivitātes statuss un izglītības līmenis. Nabadzības
riska indekss būtiski neatšķīrās sievietēm (9,9%) un vīriešiem (7,2%) ar augstāko (terciāro) izglītību.
Savukārt sievietēm ar zemāku izglītības līmeni nabadzības riska indekss bija ievērojami augstāks nekā
vīriešiem ar tādu pašu izglītības līmeni.70 Šis fakts izceļ dzimuma ietekmi uz nodarbinātību – vīrietis pat
ar zemāku izglītību tiek uztverts kā labāks potenciālais darbinieks nekā sieviete.
Lielākā daļa no ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem ir sievietes (2015.gadā 60,1%). Dalījumā pēc
statusa gandrīz puse (45,9%) no ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem bija nestrādājoši pensionāri.
Nestrādājošo pensionāru vidū sieviešu skaits bija gandrīz divas reizes lielāks nekā vīriešu, jo senioru
vecuma grupā sieviešu ir vairāk nekā vīriešu atšķirīgā dzīves ilguma dēļ (sievietes Latvijā dzīvo vidēji
par 10 gadiem ilgāk nekā vīrieši).71
Visaugstākais nabadzības risks Latvijā vērojams vienas personas mājsaimniecībās. 2014.gadā 42%
vīriešu un 54,9% sieviešu, kas dzīvo vieni, bija pakļauti nabadzības riskam. Salīdzinot ar periodu kopš
2011.gada, nabadzības riska indekss minētās grupas iedzīvotājiem pieaudzis par 6,6 procentpunktiem
vīriešiem un par 30,8 procentpunktiem sievietēm.
Personas, kas aprūpē citus ģimenes locekļus
Nabadzības riska indekss iedzīvotājiem ar apgādībā esošiem bērniem liecina, ka 2014.gadā 20,7% šādu
mājsaimniecību bija pakļauti nabadzībai. Viskritiskākā situācija mājsaimniecībās ar bērniem ir nepilnās
ģimenēs un ģimenēs ar trim un vairāk bērniem. Nepilnās ģimenēs ar bērniem nabadzības riska indekss
2014.gadā bija 37%, kas salīdzinājumā ar 2011.gadu ir samazinājies par 4,5 procentpunktiem. Savukārt
ģimenēs, kur apgādībā ir trīs un vairāk bērnu, nabadzības riska indekss 2014.gadā bija 35,9% un šis
rādītājs, salīdzinājumā ar 2011.gadu, ir samazinājies par 1,4 procentpunktiem.72 Visaugstākais
nabadzības risks ir nepilnās ģimenēs un ģimenēs ar trim un vairāk apgādājamiem. 2014.gadā,
salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, šīm mājsaimniecībām vērojams minimāls uzlabojums.
2014.gadā ienākumi bija lielāki mājsaimniecībās, kur galvenais pelnītājs bija vīrietis – vidēji 412,3 eiro
uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Mājsaimniecībām, kur sieviete bija galvenā pelnītāja, šī
summa bija ievērojami mazāka – vidēji 355,6 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.73
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2.1.4.

Informācijas patēriņš

Attiecībā uz sabiedrības viedokli par daţādības atspoguļojumu medijos, Eirobarometra veiktā
sabiedriskās domas aptauja uzrāda, ka dzimuma daţādība medijos ir pietiekoši atspoguļota (skatīt
22.attēlu).
Vai jūs domājat, ka dažādība ir pietiekami atspoguļota
plašsaziņas līdzekļos, runājot par cilvēku dzimumu?
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22.attēls. Dzimuma diskriminācija darba attiecībās. Avots: Eurobarametrs

Visvairāk šim apgalvojumam piekrīt respondenti Zemgalē un Rīgā. Savukārt Latgalē ir zemākais
cilvēku skaits, kas atbild apstiprinoši uz šo apgalvojumu. Te mazāk par pusi no respondentiem ir
pauduši piekrišanu šim apgalvojumam.
Kopumā informācija par mediju lietojumu dzimuma griezumā nav daudzveidīga un plaši pieejama.
Centrālās statistikas pārvaldes pētījums ―Vīrieši un sievietes Latvijā‖ apkopo informāciju par interneta
lietošanas bieţumu un mērķiem dzimumu griezumā.
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5.tabula. Interneta lietošana 2015.gads. %74
Interneta lietošana
Vīrieši
lieto regulāri (vismaz reizi nedēļā)
74.6
INTERNETA IZMANTOŠANAS MĒRĶI 2015.gads %
Iesaistīšanās sociālajos tīklos (lietotāja profila izveidošana,
55.1
ziľojumu izvietošana facebook, twitter, draugiem.lv u.c.)
Ziľu, avīţu vai ţurnālu lasīšana tiešsaistē vai lejupielādēšana
70,1
Sadarbība ar valsts un sabiedrisku institūciju mājaslapām
48,8
Paša radīta satura (teksts, attēli, fotogrāfijas, video, mūzika
28,6
u.c.) augšupielādēšana citiem pieejamā tīmekļa vietnē

Sievietes
75.3
59,5
68,3
54,3
27,7

Interneta lietošanas apmērs vīriešu un sieviešu starpā būtiski neatšķiras. Sievietes nedaudz vairāk
iesaistās sociālo tīklu lietošanā un sadarbojas ar valsts un sabiedriskajām institūcijām, savukārt vīrieši
vairāk tiešsaistē lasa ziľas, avīzes un ţurnālus. Pašradītā satura augšupielādēšanas apjoms dzimumu
griezumā būtiski neatšķiras.
Par mērķgrupas ―viena vecāka ģimene‖ iesaistīšanos un atsaucību daţādos pasākumos un sabiedriskajās
aktivitātēs pastarpināti liecina pētījums ―Trūcīgo mājsaimniecību ar bērniem raksturojums‖, jo sniedz
informāciju par trūcīgajām viena vecāka ģimenēm.
Trūcīgas mājsaimniecības profils ―Bērnu audzina viens vecāks, kurš nestrādā‖ izmantotās brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes:
 neformālās izglītības aktivitātes (piem., kursi) – 3%;
 ārpusskolas aktivitātes (piem., interešu pulciľi) – 9,5%;
 profesionālas ievirzes izglītības iestāde – 1,7%;
 pašvaldības sociālā dienesta organizētie pasākumi – 6,3%;
 daudzfunkcionālā pakalpojumu centra apmeklēšana – 0,3%;
 atbalsta grupas pasākumi – 0,1%;
 NVO organizēti pasākumi – 0,1%;
 neizmanto – 28,8%;
 nav informācijas – 18,6%.75
Trūcīgas mājsaimniecības profils ―Bērnu audzina viens vecāks, kurš strādā‖ izmantotās brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes, procentos:
 neformālās izglītības aktivitātes (piem., kursi) – 1,1%;
 ārpusskolas aktivitātes (piem., interešu pulciľi) – 7%;
 profesionālas ievirzes izglītības iestāde – 1,2%;
 pašvaldības sociālā dienesta organizētie pasākumi – 2,2%;
 daudzfunkcionālā pakalpojumu centra apmeklēšana – 0,2%;
 draudzes rīkotie pasākumi – 0,1%;
 NVO organizēti pasākumi – 0,1%;
 jaunsargu pasākumi – 0,1%;
 neizmanto – 14,2%;
 nav informācijas – 8,7%.76

74

CSP, ―Vīrieši un sievietes Latvijā. 2016.gads‖, 2017. 75. lpp. Iegūts no
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_13_sievietes_un_viriesi_latvija_2016_16_00_lv_en.pdf
75
GfK Custom Research Baltic, ―Trūcīgo mājsaimniecību ar bērniem raksturojums‖, 2013. 20. lpp. Iegūts no
http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/izvertejums_trucigas.pdf
76
Turpat, 29. lpp.
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Trūcīgas mājsaimniecības, kurās bērnu audzina viens vecāks, kurš nestrādā, ir lielākā trūcīgo
mājsaimniecību ar bērniem grupa (39% no visām trūcīgajām mājsaimniecībām). Šīs mājsaimniecības
lielākoties neizmanto brīvā laika pavadīšanas aktivitātes (29% no visām mājsaimniecībām). No
izmantotajām aktivitātēm bieţāk ir ārpusskolas aktivitātes, piem., interešu pulciľi.77
2.1.5. Secinājumi
 Sabiedrībā trūkst izpratnes par dzimuma diskriminācijas būtību, izpausmēm un tālejošajām sekām.
Latvijas iedzīvotāji neuzskata, ka dzimumu diskriminācija Latvijā ir izplatīta, tai pat laikā lielākā daļa
sabiedrības ir saskārušies ar dzimumu diskrimināciju savā dzīvē.
 Dzimuma diskriminācija sabiedrībā netiek uztverta kā negatīva parādība, pret kuru var vērsties.
Sabiedrība neuztver dzimuma diskrimināciju kā netaisnību, pret kuru var cīnīties, jo dzimuma lomas
uztver kā dabisku ierasto lietu kārtību.
 Dominē uzskats, ka vīrieši sabiedrībā ir izdevīgākās pozīcijās nekā sievietes, sevišķi tas ir vērojams
darba attiecībās.
 Dzimuma diskrimināciju mazāk cilvēki izjūt Rīgā, savukārt Latgalē ir nelabvēlīgāka situācija.
Kopumā ar dzimuma diskrimināciju mazāk ir saskārušies cilvēki no Kurzemes, Rīgas un Vidzemes.
Savukārt visvairāk dzimuma diskriminācija piedzīvota Latgalē un Pierīgā.
 Latvijā sieviešu līdzdalība lēmumu pieľemšanā ir zema.
 Latvijā, līdzīgi kā citās ES dalībvalstīs, vērojama tendence – jo augstāks amats, jo zemāka sieviešu
pārstāvniecība tajā, un sieviešu īpatsvars joprojām ir vislielākais tieši zemākajās amatu grupās.
 Diskriminējoša attieksme izpauţas netiešā veidā, kas saistāma ar valdošo stereotipu par sievietes
galveno
atbildību
un
pienākumu
bērnu
audzināšanā.
Sabiedrības
uzskati
par
mājasdarbiem/mājsaimniecības aprūpi kā sieviešu sfēru pastiprina dubulto slodzi sievietēm.
 Sievietes atbildības par mājsaimniecību un ģimeni sasaistīšana ietekmē arī sieviešu nodarbinātības
izvēli. Sievietes bieţāk nekā vīrieši izvēlas būt darba ľēmējas un attiecīgi retāk pašnodarbinātas un
darba devējas. Šāda nodarbinātības stratēģija ļauj elastīgāk apvienot darbu ar ģimenes aprūpi.
 Pastāv augsti diskriminācijas draudi sievietēm, kas atgrieţas no bērna kopšanas atvaļinājuma.
 Latvijā gan iedzīvotāju uzskatos, gan reālajā dzīvē, pastāv profesiju dalījums ‗sieviešu‘ un ‗vīriešu‘
profesijās. Latvijā augsts sieviešu īpatsvars ir izglītībā, veselības un sociālajā aprūpē, bet vīriešu –
būvniecībā.
 Sievietes vairāk iegūst izglītību tajās sfērās, kas sabiedrībās viedoklī iezīmētas kā ‗sieviešu/sievietēm
piederīgas‘. Sieviešu absolventu īpatsvars ir augstāks izglītības, veselības un sociālās labklājības,
humanitāro zinātľu un mākslas sfērās, bet vīriešu pārsvars ir inţenierzinātľu, raţošanas un
būvniecības, dabas zinātľu, matemātikas un IT jomās. Tālejoši tas ietekmē nodarbinātību dzimumu
griezumā un sieviešu atalgojumu.
 Sievietēm darba samaksas apmērs ir zemāks nekā vīriešiem. Sievietēm izmaksātās vecuma pensijas
apmērs ir mazāks nekā vīriešiem.
 Latvijā vardarbībā cietušo sieviešu skaits ir pieaudzis (laika periodā no 2012. līdz 2014.gadam).
Statistikas dati par vardarbības gadījumiem nav pilnīgi, jo ne vienmēr par vardarbības gadījumiem
ziľots atbildīgajām institūcijām, īpaši, ja vardarbība notiek ģimenē.
 Sievietēm nabadzības riska indekss bija augstāks nekā vīriešiem (2014.gads). Parādās izteikts
dzimtes aspekts, jo sievietēm pat ar augstāku izglītību ir sareţģītāk iegūt darbu nekā vīriešiem, pat ja
viľu izglītības līmenis ir zemāks. Vīrietis, neskatoties uz izglītības līmeni, ir pieprasītāks darbinieks
nekā sieviete.
 Interneta lietošanas apmērs vīriešu un sieviešu starpā būtiski neatšķiras. Sievietes nedaudz vairāk
iesaistās sociālo tīklu lietošanā un sadarbojas ar valsts un sabiedriskajām institūcijām, savukārt vīrieši
vairāk tiešsaistē lasa ziľas, avīzes un ţurnālus. Pašradītā satura augšupielādēšanas apjoms dzimumu
griezumā būtiski neatšķiras.
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2.2. Vecuma diskriminācija
(Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma dēļ, t.sk., personas pēc 50 gadu vecuma
(50+))
2.2.1. Mērķa grupas raksturojums (statistika)
Latvijā 2016.gada sākumā 40% pastāvīgo iedzīvotāju (793 321 cilvēks) bija vecumā 50+. No tiem 383
148 cilvēki ir pirmspensijas vecumā un 410 173 cilvēki pensijas vecumā. Lielākā daļa šīs vecumgrupas
iedzīvotāju ir vecumā 70+ (14% no iedzīvotāju kopskaita vai 35% no vecumgrupas 50+). Savukārt
iedzīvotāji vecumā 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 gadi ir pārstāvēti samērā vienmērīgi – 14-18% no
vecumgrupas 50+. Iedzīvotāju skaita īpatsvars virs darbspējas vecuma pastāvīgo iedzīvotāju kopskaitā
bijis 23% un šim rādītājam ir tendence pieaugt.78 Saskaľā ar demogrāfiskajām prognozēm, iedzīvotāju
vecumā 50+ Latvijā kļūs arvien vairāk un 2030.gadā tie veidos 45,6% no valsts iedzīvotāju kopskaita un
33,6% no visa darbaspēka.79
Vairākums iedzīvotāju vecumā 50+ ir sievietes. Jo augstāka vecumgrupa, jo lielāks tajā ir sieviešu
īpatsvars, kaut gan sieviešu pārsvaram ir tendence samazināties – mēreni pieaug vīriešu īpatsvars. Laikā
periodā 1990.-2016.gads salīdzinoši vairāk vīriešu bija 50.-54.g. vecumgrupā (uz 01.01.2016. – 47%),
bet vismazāk 70+ vecumgrupā (uz 01.01.2016. – 30%). Tas nozīmē, ka analizējamās vecumgrupas nav
līdzīgas pēc dzimuma sastāva.80
Visās vecumgrupās (50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85+) vairāk ir latviešu. 2016.gada
sākumā minēto vecumgrupu sastāvā bija 48-63% latviešu (48% latviešu ir vecumgrupā 65-69 gadi; 63%
latviešu ir vecumgrupā 70-74 gadi). Otrajā vietā ir krievu tautības iedzīvotāji – viľi veido gandrīz
trešdaļu vecumgrupas sastāva. Tātad pētāmā mērķa grupa nav viendabīga pēc etniskā sastāva.81
Vairāk nekā puse iedzīvotāju vecumā 50-69 gadi ir precējušies (53-60%), bet vecumgrupās 80-84 un
85+ vairāk ir atraitľu (attiecīgi 51% un 65%)82.
Lielākā daļa analizējamo vecumgrupu pārstāvju dzīvo Rīgā (30-34% no vecumgrupas sastāva),
salīdzinoši mazāk – Vidzemes reģionā (9-11%). Mērķa grupas pārstāvju sadalījums pēc citiem Latvijas
reģioniem ir līdzīgs: 2.vietā ir Pierīga, 3.vietā – Latgale, 4.vietā – Kurzeme un 5.vietā – Zemgale.83
No ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem vecumā 50+ visaugstākais nodarbinātības līmenis bija
novērojams 50.-54.g. vecumgrupā (2015.gadā vidēji 75%), turklāt sieviešu nodarbinātības līmenis ir
augstāks nekā vīriešu (attiecīgi 76% un 73%). Jāatzīmē, ka kopumā 50.-59.gadu grupā iedzīvotāju
nodarbinātība ir par 3-11 procentpunktiem zemāka nekā iedzīvotāju nodarbinātība vecuma grupā 25.49.gadi. Vecumgrupām 60.-64.g. un 65+, kad ir sasniegts pirmspensijas vai pensijas vecums,
nodarbinātības līmenis strauji sarūk (attiecīgi 47% un 14%), un, atšķirībā no 50.-59.gadi vecuma grupas,
senioru vidū vīriešu nodarbinātības līmenis ir augstāks nekā sieviešu nodarbinātības līmenis (piemēram,
vecumgrupā 65+ vīriešu nodarbinātības līmenis ir 17,5%, bet sieviešu – 13%).84
Kā liecina NVA veiktie datu apkopojumi, kopš 2009.gada bezdarbnieku skaits vecumā 50+ samazinās,
bet šī mērķa grupa atgrieţas darba tirgū lēnāk nekā pārējās grupas, veidojot lielāku daļu bezdarbnieku
78

CSP, datu bāze ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖
The World Bank, ―The Active Aging Challenge: For Longer Working Lives in Latvia‖, 2015
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CSP, datu bāze ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖
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skaitā. Nodarbinātības valsts aģentūrā 2016.gada septembra beigās bija reģistrēti 28 019 bezdarbnieki
vecumā 50+, kas veidoja 37,7% no kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita valstī. No reģistrētajiem
bezdarbniekiem vecumā 50+ 43,5% bija ilgstošie bezdarbnieki, 18,3% - bezdarbnieki ar invaliditāti.
Salīdzinot ar 2015.gada septembra beigām, bezdarbnieku vecumā 50+ īpatsvars ilgstošo bezdarbnieku
kopskaitā pieaudzis par 1,2 procentpunktiem. Reģionu griezumā 2016.gada septembra beigās lielākais
bezdarbnieku 50+ īpatsvars no kopējā reģionā reģistrētā bezdarbnieku skaita bija Latgales (43,6%) un
Vidzemes (39,3%) reģionā, zemākais Rīgas reģionā – 32%. Ir noskaidrots, ka darba atrašanas iespējas ir
zemas bezdarbniekiem vecumā jau no 45 gadiem un vairāk, ar zemu izglītību (bez/ar pamata un
vispārējo vidējo), ar bezdarba ilgumu virs viena gada, Latgales un Vidzemes reģionā.85
Mūţizglītības pētījumi Latvijā liecina, ka 2011.gadā, salīdzinot ar 2007.gada datiem, ir samazinājusies
gados vecāko iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā. 2011.gadā no iedzīvotājiem vecumgrupā 55-64
neformālajā izglītībā piedalījās 19%, kas ir mazāks rādītājs nekā vidēji Eiropas Savienībā. Galvenie
faktori, kas traucēja 55.-64.gadus veciem iedzīvotājiem piedalīties pieaugušo izglītībā, bija apmācību
pārāk lielā dārdzība (43%), netika piedāvāts piemērots izglītības vai apmācības pasākums (38%),
traucēja veselības stāvoklis vai vecums (30%).86
Pozitīvais novērojums ir tāds, ka iedzīvotāji vecumgrupā 50-64 un 65+ vairāk nekā iepriekš apmeklē
sporta pasākumus, kultūras objektus, kino, izrādes un uzvedumus. Tomēr jāatzīmē, ka iedzīvotāju 65+
iesaiste sporta un kultūras dzīvē ir 2-3 reizes mazāka nekā vecumgrupā 50-64. Kopumā abas
vecumgrupas būtiski atpaliek no gados jaunāku iedzīvotāju iesaistes sporta un kultūras dzīvē.87
Latvijā palielinās iedzīvotāju 50-64 un 65+ vecumgrupu īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam.
Turklāt, ja persona vecumā 65+ dzīvo viena pati, tad nabadzības risks pieaug vēl straujāk – no 67,4%
2014.gadā līdz 74% 2015.gadā.88
Apkopojot statistisko informāciju par iedzīvotājiem vecumā 50+, var secināt, ka šī iedzīvotāju grupa nav
viendabīga pēc demogrāfiskajām, sociālajām un ekonomiskajām pazīmēm. Tāpēc var pieľemt, ka
vecumā 50+ var būt vairāki iedzīvotāju klasteri, kuriem ir atšķirīga pieredze saistībā ar diskrimināciju,
kā arī atšķirīgi komunikācijas paradumi.
2.2.2. Diskriminācijas apjoms. Reģionālais griezums
Kā liecina Eirobarometra 2015.gada pētījuma rezultāti, Latvijā 49% respondentu, kas ir vairāk nekā
vidēji Eiropas Savienībā, uzskata, ka valstī ir izplatīta iedzīvotāju diskriminācija vecumā 55+. Turklāt
tieši šis diskriminācijas veids ir vairāk vērtēts kā izplatīts nekā pārējie iespējamie diskriminācijas veidi.
7% respondentu vecumā 55+ ir norādījuši, ka pēdējos 12 mēnešos bijuši gadījumi, kad viľi personiski
jutušies diskriminēti vai apdraudēti sava vecuma dēļ.89
Salīdzinot Eirobarometra 2015.gada rezultātus ar 2012.gada rezultātiem, iezīmējas pozitīva tendence
diskriminācijas pēc vecuma pazīmes (55+) izplatības uztverē. Tolaik šāda veida diskrimināciju uzskatīja
par diezgan izplatītu 63% respondentu90, kas ir par 14 procentpunktiem augstāk nekā 2015.gadā. Tātad
kopumā Latvijā paliek mazāk tādu iedzīvotāju, kuri pārliecināti par diskriminācijas pēc vecuma pazīmes
(55+) izplatību, tomēr to ir pietiekoši daudz, lai šo diskriminācijas veidu uzskatītu par problēmu
sabiedrībā.
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NVA, ―NVA atbalsts iedzīvotāju vecuma grupā 50 gadi un vairāk integrācijai darba tirgū‖, 2016; NVA, ―Pārskats par
bezdarba situāciju valstī‖, 2016. gada septembris.
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CSP, datu bāze ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖
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Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015.
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Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2012.
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Kopā "Izplatīta"
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Kopā "Reti sastopama"

36%

40%

38%

48%

47%

PIERĪGA

VIDZEME

ZEMGALE

29%

23. attēls. QC1.1 Par katru no turpmāk nosauktajiem diskriminācijas veidiem sakiet, lūdzu, vai, Jūsuprāt, tā Latvijā
ir ļoti izplatīta, diezgan izplatīta, samērā reti sastopama vai ļoti reti sastopama? Diskriminācija dēļ vecuma virs 55
gadiem. Avots: Eiropas Komisija, “Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā”, 2015.

Eirobarometra 2015.gada rezultātu reģionālais griezums arī apstiprina, ka diskriminācija pēc vecuma
pazīmes (55+) ir aktuāla problēma. Visos reģionos dominē uzskats, ka diskriminācija pēc vecuma
pazīmes (55+) ir drīzāk izplatīta nekā reti sastopama (skat.23.att.). Vairāk šādas diskriminācijas
izplatību saskata Rīgas iedzīvotāji (56%), bet mazāk – Pierīgas iedzīvotāji (38%).91
2.2.3. Diskriminācijas formas. Reģionālais griezums
Atbilstoši Pasaules Bankas aktīvās novecošanās pētījuma rezultātiem, strādājošajiem iedzīvotajiem
vecumā 50+ ir zemāka darba kvalitāte, t.sk. darba apstākļi, apmācību iespējas, atalgojums, nekā
jaunākām iedzīvotāju grupām. Īpaši zems darba kvalitātes līmenis ir pirms-pensijas vecuma sievietēm.92
2014.gada pētījuma rezultāti par diskrimināciju Latvijas darba tirgū rāda, ka gada laikā 10% strādājošo
pirmspensijas (50-64 gadi) vecuma respondentu personīgi ir saskarušies ar diskrimināciju darbavietā,
savukārt 19% par diskriminācijas gadījumiem darbavietā ir dzirdējuši no saviem radiem, draugiem un
paziľām. No tiem, kuri paši saskārušies ar diskrimināciju darbavietā, aptuveni trešā daļa gada laikā to ir
pieredzējusi 1-2 reizes, bet katrs piektais – 3-5 reizes. Salīdzinoši vairāk 50-64 gadus veco iedzīvotāju
sastopas ar diskrimināciju darbavietā Pierīgā, Kurzemē un Zemgalē (8% respondentu). Līdzīga situācija
ir Rīgā un Vidzemē (7%); retāk šāda diskriminācija sastopama Latgalē (4%).93
Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju diskriminācijas problēma nodarbinātības jomā atklājas arī
Eirobarometra 2015.gada pētījumā. Šajā pētījumā 64% respondentu atzīmējuši, ka vecums 55+ ir tas
faktors, kas pie līdzīgas kvalifikācijas pretendentiem ir neizdevīgs, lai viľi tiktu pieľemti darbā. Pie šāda
viedokļa pieturas vairākums respondentu visos Latvijas reģionos, īpaši Latgalē un Zemgalē (skat.
24.att.).94
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24.attēls. QC3 Kad uzņēmums vēlas pieņemt darbā kādu darbinieku un ir izvēle starp diviem līdzīgiem pēc
kvalifikācijas un prasmēm pretendentiem, kurš no turpmāk nosauktajiem faktoriem samazinātu pretendenta
izredzes? Avots: Eiropas Komisija, “Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā”, 2015.
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Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015.
The World Bank, ―The Active Aging Challenge: For Longer Working Lives in Latvia‖, 2015.
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Projektu un kvalitātes vadība, 2014.
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Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015.
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Lai gan Eirobarometra pētījuma rezultāti liecina, ka iedzīvotāju vecums 55+ var būt šķērslis darba
iegūšanā, vairākums respondentu vecumā 55+ piekrīt, ka esošajā darbavietā ir pietiekami vecināta
daţādība, nodarbinot cilvēkus vecumā 55+. Tikai 5% no šīs vecumgrupas respondentiem uzskata, ka tas
darīts nepietiekami. Arī reģionālajā griezumā ir novērojams, ka visos Latvijas reģionos ir vairāk tādu
respondentu, kuri pārliecināti, ka viľu darbavietās daţādības veicināšana, nodarbinot cilvēkus vecumā
55+, ir pietiekama. Visvairāk pozitīvo atbilţu ir snieguši Vidzemes iedzīvotāji (34%). Salīdzinoši vairāk
kritiski noskaľoto respondentu, t.i., tādu, kuri uzskata, ka šāda veida daţādība tiek veidota nepietiekami,
ir Kurzemē (19%), bet mazāk Pierīgā (3%)95.
2.2.4. Informācijas patēriņš
Attiecībā uz ţurnālu un laikrakstu lasīšanu, iedzīvotāji 50-59 gadu vecumā un iedzīvotāji 60-74 gadu
vecumā vairāk lasa laikrakstus (attiecīgi 21% un 25%) nekā ţurnālus. Ţurnālus lasa 19% katras minētās
vecumgrupas pārstāvju.96
Regulārā interneta patēriľa paradumu pētījuma TNS Latvia Digital 2015.gada rezultāti liecina, ka pēdējo
piecu gadu laikā arvien vairāk senioru regulāri lieto internetu, t.i., vismaz vienu reizi nedēļā. 2015.gadā
internetu regulāri lietoja 36% iedzīvotāju vecumā no 60-74 gadiem. Šo iedzīvotāju vidū bieţāk ir seniori
ar augstāko izglītību, Rīgā dzīvojošie, kā arī strādājošie seniori. Savukārt to senioru vidū, kuri internetu
lieto reti vai nelieto vispār, bieţāk ir seniori ar pamata izglītību un nestrādājošie pensionāri. Pētījumā ir
arī noskaidrots – ja kopumā Latvijā viedtālruni lieto 10%, bet planšetdatoru 6% iedzīvotāju vecumā no
60-74 gadiem, tad šīs pašas vecumgrupas interneta lietotāju vidū viedtālrunis lietošanā ir 22%, bet
planšetdators – 17% senioru.97
Vēl TNS Latvia Digital 2015.gada pētījumā atklāts, ka seniori, kuri lieto internetu, ir sociāli aktīvāki
nekā seniori, kas internetu nelieto. Tie seniori, kas regulāri lieto internetu, bieţāk pavada brīvo laiku ar
bērniem, apmeklē kultūras pasākumus, staigā pa tirdzniecības centriem un veikaliem, apmeklē
restorānus, krogus un bārus, sporta sacensības, popmūzikas koncertus.98
Pētījuma TNS Latvia Digital 2016.gada rezultāti norāda, ka internetu katru dienu lieto 63% iedzīvotāju
vecuma grupā 50–59 gadi (+8 procentpunkti attiecībā pret 2015.gadu) un 26% iedzīvotāju vecumgrupā
60-74 gadi (-2 procentpunkti pret 2015. gadu).99
Analizējot, kādiem mērķiem iedzīvotāji vecumā 50+ izmanto internetu, noskaidrots, ka 2016.gadā
iedzīvotāji vecumā 55-64 gadi visvairāk izmantojuši internetu ziľu, avīţu un ţurnālu lasīšanai tiešsaistē
vai lejuplādēšanai (56%) un e-pasta nosūtīšanai vai saľemšanai (50%). Vismaz pēdējo trīs gadu laikā
arvien vairāk iedzīvotāju vecumā 55-64 gadi izmanto internetu e-pasta nosūtīšanai vai saľemšanai,
informācijas meklēšanai par precēm un pakalpojumiem (2016.gadā 41%), iesaistei sociālajos tīklos
(33%), pašizveidota satura (teksts, attēli, fotogrāfijas, video, mūzika u.c.) augšupielādēšanai jebkurā
tīmekļa vietnē (13%), preču vai pakalpojumu pārdošanai tiešsaistē internetā, piemēram, eBay izsolēs
(3%).100
Arī iedzīvotāji vecumā no 65-74 gadiem, līdzīgi kā 55-64 gadus vecie iedzīvotāji, izmanto internetu
vairāk ziľu, avīţu un ţurnālu lasīšanai tiešsaistē vai lejuplādēšanai un e-pasta nosūtīšanai vai
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TNS. (2015). Auditorija un reklāma – tendences drukātajos medijos. Iegūts no
http://www.tns.lv/newsletters/2015/47/?category=tns47&id=mp_a_reklamas_prese
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TNS. (2016). Vai interneta aptaujas ir piemērots veids Latvijas senioru viedokļa izzināšanai. Iegūts no
http://www.tns.lv/newsletters/2016/48/?category=tns48&id=mr_seniori_un_internets
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TNS. (2016). Jau 37% Latvijas iedzīvotāju internetu viedtālrunī lieto katru dienu. Iegūts no
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=4980
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CSP, datu bāze ―Zinātne un tehnoloģijas‖
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saľemšanai, bet šādu senioru ir gandrīz 2 reizes mazāk sava vecuma iedzīvotāju vidū (attiecīgi 30% un
23%). Vismaz pēdējo trīs gadu laikā arvien vairāk iedzīvotāju vecumā no 65-74 gadiem izmanto
internetu e-pasta nosūtīšanai vai saľemšanai, interneta bankas lietošanai (22%), telefona sarunām vai
video zvaniem internetā (21%), pašizveidota satura (teksts, attēli, fotogrāfijas, video, mūzika u.c.)
augšupielādēšanai jebkurā tīmekļa vietnē (6%).101
Vīlands Associates veiktais pētījums par to, kuriem plašsaziľas līdzekļiem Latvijas iedzīvotāji vairāk
uzticas, rāda, ka iedzīvotāji vecumā 50-59 gadi vairāk uzticas TV un mazāk uzticas interneta portāliem –
uzticība TV ir gandrīz 3 reizes lielāka nekā interneta portāliem un gandrīz 2 reizes lielāka nekā
laikrakstiem. Iedzīvotāju 60 un vairāk gadu vecumā uzticība TV, laikrakstiem un interneta portāliem ir
augstāka nekā citu vecumgrupu iedzīvotājiem. 60 un vairāk gadu veci iedzīvotāji arī visvairāk uzticas
TV nekā pārējiem plašsaziľas līdzekļiem: uzticība TV ir aptuveni 2,4 reizes lielāka nekā interneta
portāliem un 2 reizes lielāka nekā laikrakstiem.102
2.2.5. Secinājumi












Latvijas iedzīvotāju vecumgrupa 50+ vairāk pārstāv iedzīvotājus pensijas vecumā. Saskaľā ar
demogrāfiskajām prognozēm, iedzīvotāju skaits, kuru vecums ir 50+ aizvien pieaugs.
Mērķa grupa nav viendabīga pēc demogrāfiskajām, sociālajām un ekonomiskajām pazīmēm. Tāpēc
var pieľemt, ka iedzīvotāju vecumā 50+ vidū var būt vairāki iedzīvotāju klasteri, kuriem ir atšķirīga
pieredze saistībā ar diskrimināciju, kā arī atšķirīgi komunikācijas paradumi.
Nav konkrētu datu par sūdzībām Valsts darba inspekcijā un Tiesībsarga institūcijā, kas saistītas ar
vecuma diskrimināciju. Tomēr, atbilstoši Eirobarometra 2015.gada pētījuma rezultātiem Latvijā,
iedzīvotāju vecumā 55+ diskriminācija ir vairāk vērtēta kā izplatīta nekā pārējie iespējamie
diskriminācijas veidi. Visos Latvijas reģionos dominē uzskats, ka diskriminācija pēc vecuma
pazīmes (55+) ir drīzāk izplatīta nekā reti sastopama.
Pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem ir grūtāk iegūt darbu. Vairākums iedzīvotāju atzīst, ka vecums
55+ ir faktors, kas pie līdzīgas kvalifikācijas pretendentiem ir neizdevīgs, lai tie tiktu pieľemti darbā.
Strādājošajiem iedzīvotajiem vecumā 50+ ir zemāka darba vides kvalitāte, t.sk. darba apstākļi,
apmācību iespējas, atalgojums, nekā jaunākām iedzīvotāju grupām. Īpaši zems darba vides kvalitātes
līmenis ir pirmspensijas vecuma sievietēm.
Salīdzinoši vairāk 50-64 gadus veco iedzīvotāju sastopas ar diskrimināciju darbavietā Pierīgā,
Kurzemē un Zemgalē, bet retāk šāda diskriminācija sastopama Latgalē.
Diskriminācijas gadījumu skaits darbavietās reģionos var būt atkarīgs no reģiona darbaspēka un
uzľēmumu vai iestāţu personāla vecumstruktūras. Var pieľemt, ka reģionā diskriminācijas gadījumu
darbavietās ir mazāk tāpēc, ka tajā dzīvo vairāk gados vecāki iedzīvotāji (tad darba devējiem nav
lielas izvēles personāla komplektēšanā) vai arī tāpēc, ka vietējos uzľēmumos vai iestādēs nodarbina
vairāk gados jaunus darbiniekus (tad neveidojas 50-64 gadus veco iedzīvotāju diskriminācijas
gadījumi, jo nav šāda vecuma darbinieku).
Lai gan Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka diskriminācija pēc vecuma pazīmes (55+) ir ļoti izplatīta un
vecums 55+ var būt šķērslis darba iegūšanā, vairākums turpina uzskatīt, ka esošajā darbavietā ir
pietiekami vecināta daţādība, nodarbinot cilvēkus vecumā 55+.
Ľemot vērā iedzīvotāju vecumā 50+ uzticēšanos televīzijai vairāk kā laikrakstiem un portāliem,
viľiem domātas informatīvās kampaľas laikā informācija pamatā jānodod ar televīzijas palīdzību.

2.3. Invaliditātes diskriminācija
(Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar
invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni.)
101
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Vīlands Associates. (2016). Uzticamības kompass. Iegūts no http://vilands.lv/lv/va-uzticamibas-kompass
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2.3.1. Mērķa grupas raksturojums (statistika)
Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs, ar vecuma pārmaiľām cilvēka organismā nesaistīts fizisko vai
psihisko spēju ierobeţojums, kas apgrūtina personas integrāciju sabiedrībā, pilnīgi atľem vai daļēji
ierobeţo tās spēju strādāt un sevi apkopt103.
Kopš 2002.gada ir novērojama tendence ik gadu pieaugt pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju
skaitam. 2013.-2015.gada periodā šādu iedzīvotāju vidēji gadā bija 16 434 cilvēki, no kuriem lielākā
daļa ir nestrādājošie (66-68%)104. 2016.gada pirmajā pusgadā pirmreizēji reģistrēti 2312 1.grupas
invalīdi (no kuriem strādā 198 cilv.), 3169 2.grupas invalīdi (no kuriem strādā nedaudz vairāk par pusi),
2519 3.grupas invalīdi (no kuriem strādā 1390 cilv.)105.
Kopumā laikā no 2008. līdz 2015.gadam cilvēku ar invaliditāti skaits pieaudzis par gandrīz trešo daļu,
t.i., par vairāk nekā 40 000 cilvēkiem. Uz 2016.gada sākumu Latvijā 8,85% jeb 174 060 iedzīvotāju ir
invalīdi. No tiem 38% jeb 66 553 cilvēki ar invaliditāti saľēma vecuma pensiju, kas ir par 15 500
cilvēku vairāk nekā 2010.gadā. Baţas rada tendence krietni pieaugt 3.grupas invalīdu skaitam
darbaspējas vecuma iedzīvotāju vidū. 2015.gadā 3.grupas invalīdu bija 31 049 cilvēki, kas ir par 5000
cilvēkiem vairāk nekā 2010.gadā.106
Bieţākie invaliditātes cēloľi nestrādājošajiem iedzīvotājiem ir asinsrites sistēmas slimības, ļaundabīgie
audzēji, skeleta, muskuļu un saistaudu slimības, psihiski un uzvedības traucējumi (skat. 25.att.).
Savukārt strādājošajiem iedzīvotājiem bieţākie invaliditātes cēloľi ir ļaundabīgie audzēji, skeleta,
muskuļu un saistaudu slimības, asinsrites sistēmas slimības un arodslimības (skat. 26.att.).
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25.attēls. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto nestrādājošo iedzīvotāju skaita sadalījums pēc invaliditātes cēloņiem
(veidots, izmantojot CSP datu bāzi ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖)
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Likums par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Iegūts no https://m.likumi.lv/doc.php?id=66352
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Apeirons. (2016). "Ľirgājaties? Man ir amputēta kāja, jūs ľemsiet nost 3.grupu?" Atklāti par "laimīgo lozi" – invaliditāti
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LETA. (2016). Latvijā cilvēku ar invaliditāti skaits pēdējos gados ievērojami palielinājies. Iegūts no
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26. attēls. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto strādājošo iedzīvotāju skaita sadalījums pēc invaliditātes cēloņiem (veidots,
izmantojot CSP datu bāzi ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖)

33% aptaujāto cilvēku ar invaliditāti atzīst, ka pēdējos piecos gados (kopš 2010.gada) viľu dzīves
kvalitāte kopumā ir uzlabojusies, bet tikpat daudz cilvēku ar invaliditāti norāda, ka viľu dzīves kvalitāte
ir pasliktinājusies (15% būtiski sliktāka un 18% nedaudz sliktāka). Strādājošie invalīdi bieţāk norāda uz
pozitīvām pārmaiľām.107
Darbspējas vecuma (15-64 gadi) iedzīvotāju ar invaliditāti nodarbinātības līmenis ir ļoti zems.
Vienlaikus šo iedzīvotāju vidū pastāv augsts bezdarba un slēptā bezdarba līmenis (2013.gadā attiecīgi
21% un 34,4% no ekonomiski aktīvo invalīdu skaita), kas norāda uz to, ka pietiekoši daudz nestrādājošo
invalīdu gribētu strādāt, lai gan lielāka daļa no viľiem aktīvi nemeklē darbu. Jāatzīmē gan, ka šādu
―nestrādājošo strādāt gribētāju‖ īpatsvars darbspējas vecuma personu skaitā invalīdu vidū ir zemāks
nekā pārējo iedzīvotāju vidū.108
NVA 2016.gada septembra beigās bija reģistrēti 8855 bezdarbnieki ar invaliditāti, kas veidoja 11,9% no
kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita valstī. No reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti 52,5% bija
ilgstošie bezdarbnieki, 57,8% - bezdarbnieki vecumā 50+, 3,4% - jaunieši bezdarbnieki. Kaut arī
novērojams, ka samazinās bezdarbnieku ar invaliditāti skaits, kuri no jauna reģistrēti kā bezdarbnieki,
vai kuri ir ilgstošie bezdarbnieki, kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaitā Latvijā bezdarbnieku ar
invaliditāti īpatsvars aizvien turpina pieaugt.109
2015.gadā ekonomiski neaktīvo personu ar invaliditāti bija aptuveni 51 900 cilvēku, jeb 11% no
ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju kopskaita, kas ir vislielākais rādītājs 2002.-2015.gada periodā110.
Starp personām ar aktivitāšu ierobeţojumiem veselības problēmu dēļ ir nozīmīgi mazāk augstskolu
beidzēju un nozīmīgi vairāk cilvēku bez vidējās izglītības, nekā personu bez ierobeţojumiem vidū.
Personas ar aktivitāšu ierobeţojumiem daudz retāk nekā pārējie turpina formālo izglītību un (ja strādā)
daudz retāk nekā citi darba ľēmēji piedalās apmācībā, kas pilnībā vai lielākoties notiek apmaksāto darba
stundu laikā.111

107

Factum. (2014). Pētījums par ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu: Personu ar invaliditāti
aptauja. Iegūts no http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/petijumi
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Hazans, M., Kļave, E., Zepa, B. (2014). Pētījums par pretdiskriminācijas politikas uzraudzības sistēmas izstrādi: Pētījuma
rezultātu ziľojums. Iegūts no http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba/Petijums_diskr_final.pdf
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NVA, ―Pārskats par bezdarba situāciju valstī‖, 2016. gada septembris.
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CSP, datu bāze ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖
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Hazans, M., Kļave, E., Zepa, B. (2014). Pētījums par pretdiskriminācijas politikas uzraudzības sistēmas izstrādi: Pētījuma
rezultātu ziľojums. Iegūts no http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba/Petijums_diskr_final.pdf.
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Pēc 2013.gada EU-SILC apsekojuma datiem ap 40% iedzīvotāju ar invaliditāti (gan darbspējas vecumā,
gan vecumā 65 gadi un vairāk) atzina, ka tikai ar lielām grūtībām spēj savilkt galus kopā; savukārt starp
pārējiem iedzīvotājiem šis īpatsvars bija 24% darbspējas vecumā un 25% senioru vidū.112
Apkopojot statistisko informāciju par personām ar invaliditāti, var secināt, ka viľu vidū var būt vairāki
klasteri, kas papildu demogrāfiskajam, sociālajām un ekonomiskajām pazīmēm atšķiras pēc fizisko vai
psihisko spēju ierobeţojuma veida un pakāpes. Daţādu klasteru pārstāvju pieredze saistībā ar
diskrimināciju un viľu komunikācijas paradumi var būtiski atšķirties.
2.3.2. Diskriminācijas apjoms. Reģionālais griezums
Pēc Eirobarometra 2015.gada pētījuma rezultātiem, Latvijā 43% respondentu uzskata, ka valstī ir
izplatīta iedzīvotāju diskriminācija pēc invaliditātes pazīmes. Šis diskriminācijas veids ir 2.vietā pēc
izplatības respondentu vērtējumā (1.vietā ir iedzīvotāju vecumā 55+ diskriminācijas izplatība).113
Salīdzinājumā ar Eirobarometra 2012.gada pētījuma rezultātiem, ir novērojams pozitīvs progress, lai
gan ne tik straujš, kā tas ir attiecībā uz diskriminācijas pēc vecuma pazīmes (55+) izplatības uztveri.
2012.gadā diskrimināciju pēc invaliditātes pazīmes kā izplatītu norādīja 50% respondentu, kas ir par 7
procentpunktiem augstāk nekā 2015.gadā114. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāju vidū palika mazāk
tādu, kuri pārliecināti, ka diskriminācija pēc invaliditātes pazīmes valstī ir izplatīta. Tomēr jāatzīst, ka
aizvien gandrīz katrs otrais darbspējīgais iedzīvotājs uzskata, ka šāda veida diskriminācija valstī ir
diezgan izplatīta.
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27.attēls. QC1.1 Par katru no turpmāk nosauktajiem diskriminācijas veidiem sakiet, lūdzu, vai, Jūsuprāt, tā Latvijā
ir ļoti izplatīta, diezgan izplatīta, samērā reti sastopama vai ļoti reti sastopama? Diskriminācija dēļ invaliditātes
(Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖ , 2015)

Eirobarometra 2015.gada rezultātu reģionālais griezums apstiprina, ka diskriminācija pēc invaliditātes
pazīmes ir aktuāla problēma. Nevienā reģionā nav situācijas, kur vairākums uzskata, ka šāda veida
diskriminācija ir reti sastopama (skat. 27.att.). Visvairāk diskrimināciju pēc invaliditātes pazīmes kā
izplatītu praksi valstī uzskata rīdzinieki (51%), pretējās domās vairāk ir Pierīgas iedzīvotāji.115
Cilvēki ar invaliditāti, vērtējot Latvijas sabiedrības un daţādu institūciju pārstāvju attieksmi, neatzīmē,
ka kāda sabiedrības daļa vai institūcija attiecas pret viľiem vairāk diskriminējoši nekā atbalstoši vai
neitrāli. Tomēr uzmanību vērš fakts, ka katrs piektais respondents diskriminējošo attieksmi piedēvē
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valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī sabiedrisko transportlīdzekļu vadītājiem, un katrs sestais –
apkārtējai sabiedrībai, darbavietai un veselības aprūpes iestādēm.116
2.3.3. Diskriminācijas formas. Reģionālais griezums
Aptuveni 35% aptaujāto cilvēku ar invaliditāti uzskata, ka pēdējos piecos gados (kopš 2010.gada)
pasliktinājās pieejamība nodarbinātībai (darba iespējas personām ar invaliditāti). Gandrīz trešdaļa
aptaujāto atzīmē, ka pasliktinājās arī veselības aprūpe un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu
pieejamība.117
2014.gada pētījumā par diskrimināciju Latvijas darba tirgū noskaidrots, ka gada laikā ar diskrimināciju
darbavietā personīgi saskarušies 17% strādājošo cilvēku ar invaliditāti. Trešajai daļai no tiem šādi
gadījumi atkārtojušies 3-5 reizes, bet aptuveni katram piektajam – 6-10 reizes. Situācija Latvijas
reģionos, cik daudz strādājošo cilvēku ar invaliditāti piedzīvojuši gada laikā diskrimināciju darbavietā,
apjoma ziľā ir atšķirīga. Visvairāk cilvēku ar invaliditāti, kuri saskarušies ar diskrimināciju darbavietā,
ir Kurzemē (10%). Vidzemē un Zemgalē tādu gadījumu ir 7%, Pierīgā – 6%, Rīgā – 4%, un vismazāk
Latgalē – 2%.118
2014. gadā pētot119, vai cilvēki ar invaliditāti bieţāk nekā citi iedzīvotāji strādā kā darba ľēmēji bez
rakstiskā līguma, ar nepilnu darba laiku (ne brīvprātīgi), pagaidu darbos vai kā pašnodarbinātie bez
darba ľēmējiem, konstatējuši, ka šajā ziľā nozīmīgu atšķirību starp strādājošiem invalīdiem un citiem
nodarbinātiem nav. Tomēr pētnieki atklājuši strādājošo cilvēku ar invaliditāti diskrimināciju darba
samaksas jomā. Vienādos pārējos apstākļos (kontrolējot dzimumu, izglītības līmeni, tautību un
pilsonību, vecumu, kopējo darba pieredzi gados, kopdzīves partnera esamību, reģionu, nedēļā parasti
nostrādāto stundu skaitu, darba līguma veidu, uzľēmuma saimnieciskās darbības veidu un vietējā
vienībā strādājošo skaitu), darba ľēmēji ar stipriem pamataktivitāšu ierobeţojumiem, kas visu
2012.gadu strādāja pilnu darba laiku, saľēma par 21% mazāku atalgojumu nekā viľu kolēģi bez
aktivitāšu ierobeţojumiem (darba ľēmējiem ar nelieliem pamataktivitāšu ierobeţojumiem šāda atšķirība
ir 9%). Kā tika pierādīts, salīdzinoši zemāks personu ar invaliditāti atalgojums tikai nelielā daļā
gadījumu ir izskaidrojams ar to, ka viľi pārsvarā strādā zemāk atalgotās profesijās.
Cilvēku ar invaliditāti diskriminācijas problēmu nodarbinātības jomā izgaismo arī Eirobarometra
2015.gada pētījuma rezultāti. Gandrīz puse respondentu (49%) norādījuši, ka invaliditāte ir tas faktors,
kas pie līdzīgas kvalifikācijas pretendentiem ir neizdevīgs, lai tiktu pieľemts darbā. Šāds viedoklis ir
izplatīts Latgalē (skat. 28.att.), bet arī pārējos Latvijas reģionos pie šāda viedokļa pieturas gandrīz katrs
otrais reģiona iedzīvotājs, kas ir samērā daudz.120
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Factum. (2014). Pētījums par ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu: Personu ar invaliditāti
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28.attēls. QC3 Kad uzņēmums vēlas pieņemt darbā kādu darbinieku un ir izvēle starp diviem līdzīgiem pēc
kvalifikācijas un prasmēm pretendentiem, kurš no turpmāk nosauktajiem faktoriem samazinātu pretendenta
izredzes? Avots: Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015

Atbilstoši Eirobarometra 2015.gada pētījuma rezultātiem, gandrīz visos Latvijas reģionos dominē
uzskats, ka daţādība, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti, tiek veicināta pietiekami. Tikai Kurzemē ir
vairāk tādu respondentu, kuri pārliecināti, ka tas tiek darīts nepietiekami (20%). Zemgalē šādu un pretēji
domājošu respondentu ir līdzīgās proporcijās (katra no respondentu grupām veido 15% no reģiona
respondentu kopskaita). Visvairāk pārliecināto par to, ka darbavietā pietiekami vecināta daţādība,
nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti, ir Vidzemē (27%) un Latgalē (18%).121
2.3.4. Informācijas patēriņš
Ir maz publiski pieejamas informācijas attiecībā uz Latvijas iedzīvotāju ar invaliditāti informācijas
patēriľu, kas atspoguļotu reprezentatīvu statistisko vai socioloģisko izmeklējumu rezultātus. Izvirzītās
tēmas izpēte pamatosies uz SIA ―Factum‖ 2014.gadā veikto pētījumu par izmaiľām personu ar
invaliditāti tiesību ievērošanā kopš Latvijā ir pieľemta ANO Konvencija par personu ar invaliditāti
tiesībām.
Kā liecina ―Factum‖ veiktās cilvēku ar invaliditāti aptaujas rezultāti, vairākums aptaujāto (71%) nezina,
kurā iestādē būtu jāvēršas diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma gadījumā. No tiem, kuri informēti par
to, kurā iestādē būtu jāvēršas, vairāk ir vīriešu, strādājošo vai cilvēku ar augstāko izglītību. Ja pašam
nāktos saskarties ar diskriminējošu vai nevienlīdzīgu attieksmi, tad pēc palīdzības vērstos visdrīzāk pie
ģimenes (39%) vai personu ar invaliditāti nevalstiskajā organizācijā (33%).122
Vairākums cilvēku ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem novērtē
apmierinošu vai sliktu. Salīdzinoši augstāk informācijas pieejamību
traucējumiem. Kopumā visās trijās grupās (cilvēki ar kustību, redzes
vispieejamākā informācija ir informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem
cilvēkiem ar redzes traucējumiem.123

informācijas pieejamību kā
novērtē cilvēki ar redzes
vai dzirdes traucējumiem)
un asistentu pakalpojumiem

Cilvēki ar kustību traucējumiem novērtē informācijas pieejamību vairāk kā sliktu nekā apmierinošu vai
labu par šādām tēmām: par subsidētajām darba vietām, nodarbinātības atbalsta pakalpojumiem (kā sliktu
novērtē 42 % aptaujāto cilvēku ar kustības traucējumiem), par mājokļa pielāgošanu (41%), par
tehniskajiem palīglīdzekļiem un asistentu pakalpojumiem (38,5%), par specializēto transportu (34%),
par iespējām piedalīties valsts/pašvaldību lēmumu, normatīvo aktu projektu apspriešanas procesā (29%).
Cilvēki ar redzes traucējumiem informācijas pieejamību vērtē pārsvarā kā apmierinošu. Salīdzinoši
lielāka neapmierinātība ir ar pieejamību informācijai par subsidētajām darba vietām, nodarbinātības
atbalsta pakalpojumiem (kā sliktu novērtē 28% aptaujāto cilvēku ar redzes traucējumiem), par
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem (28%) un par valsts iestāţu pakalpojumiem (21%). Cilvēki
121
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ar dzirdes traucējumiem vairāk kā sliktu nekā apmierinošu vai labu vērtē informāciju par veselības
aprūpes pakalpojumiem (kā sliktu novērtē 36% aptaujāto cilvēku ar dzirdes traucējumiem), par iespējām
piedalīties valsts/pašvaldību lēmumu, normatīvo aktu projektu apspriešanas procesā (32%), par
pirmsskolas izglītības iestāţu pakalpojumiem (25,5%) un par tālākizglītības iespējām, interešu izglītību
(25,5%).124
Atbilstoši ―Factum‖ veiktā pētījuma rezultātiem, cilvēkiem ar invaliditāti pietrūkst informācijas visās
jomās – par darba un izglītības iespējām, tehniskajiem palīglīdzekļiem, veselības aprūpes un
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem, valsts un pašvaldību iestāţu pakalpojumiem, kultūras
pasākumiem, līdzdalības iespējām likumdošanas izstrādē.
2.3.5. Secinājumi















124

Kopš 2002.gada ir novērojama tendence ik gadu pieaugt pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju
skaitam. Bieţākie invaliditātes cēloľi nestrādājošajiem iedzīvotājiem ir asinsrites sistēmas slimības,
ļaundabīgie audzēji, skeleta, muskuļu un saistaudu slimības, psihiski un uzvedības traucējumi.
Savukārt strādājošajiem iedzīvotājiem bieţākie invaliditātes cēloľi ir ļaundabīgie audzēji, skeleta,
muskuļu un saistaudu slimības, asinsrites sistēmas slimības un arodslimības.
Mērķa grupa nav viendabīga pēc demogrāfiskajām, sociālajām, ekonomiskajām un invaliditāti
raksturojošajām pazīmēm. Tāpēc var pieľemt, ka mērķa grupas sastāvā var būt vairāki iedzīvotāju
klasteri, kuriem ir atšķirīga ikdienas diskriminācijas pieredze un komunikācijas paradumi.
Nav konkrētu datu par sūdzībām Valsts darba inspekcijā un Tiesībsarga institūcijā saistībā ar
diskrimināciju pēc invaliditātes pazīmes, bet kā liecina Eirobarometra 2015.gada pētījuma rezultāti,
Latvijas iedzīvotāji uzskata cilvēku ar invaliditāti diskrimināciju par samērā izplatītu valstī. Nevienā
Latvijas reģionā nav situācijas, kur vairākums reģiona iedzīvotāju uzskata, ka diskriminācija pēc
invaliditātes pazīmes ir reti sastopama.
Darbspējas vecuma iedzīvotājiem ar invaliditāti ir grūtāk iegūt darbu. Gandrīz katrs otrais
iedzīvotājs uzskata, ka invaliditāte ir tas faktors, kas pie līdzīgas kvalifikācijas pretendentiem ir
neizdevīgs, lai tiktu pieľemts darbā.
Strādājošo personu ar invaliditāti un pārējo nodarbināto darba nosacījumu izpēte rāda, ka atšķirība ir
darba samaksas līmenī. Strādājošo personu ar invaliditāti darba samaksa ir zemāka, un šis fakts tikai
nelielā daļā ir izskaidrojams ar to, ka viľi pārsvarā strādā zemāk atalgotās profesijās.
Kurzemē dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti bieţāk uzskata, ka sastopas ar diskrimināciju darbavietā,
bet retāk diskrimināciju darbavietā saskata Latgalē dzīvojošie.
Lai gan Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka diskriminācija pēc invaliditātes pazīmes ir izplatīta un
invaliditāte var būt šķērslis darba iegūšanā, gandrīz visos reģionos dominē uzskats, ka daţādība,
nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti, tiek veicināta pietiekami. Tikai Kurzemē ir vairāk tādu
iedzīvotāju, kas norāda, ka esošajā darbavietā šāda veida daţādība netiek veicināta pietiekami.
Pretruna novērojama arī faktā, ka lai gan sabiedrība atzīst diskriminācijas pēc invaliditātes pazīmes
izplatību, paši cilvēki ar invaliditāti kopumā vērtējot Latvijas sabiedrības un daţādu institūciju
pārstāvju attieksmi, neatzīmē, ka kāda sabiedrības daļa vai institūcija attiecas pret viľiem vairāk
diskriminējoši nekā atbalstoši vai neitrāli.
Vairākums cilvēku ar invaliditāti nezina, kurā iestādē būtu jāvēršas diskriminācijas aizlieguma
pārkāpuma gadījumā.
Lielākā daļa cilvēku ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem novērtē informācijas pieejamību kā
apmierinošu vai sliktu. Cilvēkiem ar invaliditāti pietrūkst informācijas visās jomās – par darba un
izglītības iespējām, tehniskajiem palīglīdzekļiem, veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas
pakalpojumiem, valsts un pašvaldību iestāţu pakalpojumiem, kultūras pasākumiem, līdzdalības
iespējām likumdošanas izstrādē.
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2.4. Etniskā/rasu diskriminācija
(Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem etniskās piederības dēļ, tai skaitā romu tautības
pārstāvji un citas etniskās minoritātes. Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo
statusu)
Romu tautības pārstāvji
2.4.1. Mērķa grupas raksturojums (statistika)
Saskaľā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra datiem, 2017.gada 1.janvārī
Latvijā dzīvoja 7456 romu tautības iedzīvotāju, veidojot 0,35% no kopējā iedzīvotāju skaita. Beidzamo
piecu gadu laikā oficiāli Latvijā reģistrēto romu kopskaits ir samazinājies. To ietekmē dabīgā pieauguma
samazināšanās (kopš 2011.gada romu mirstība pārsniedz dzimstību) un emigrācijas procesi (saskaľā ar
romu kopienas sniegto informāciju, liela daļa romu pēdējo 12 gadu laikā ir emigrējuši).125 Kā liecina
romu nevalstisko organizāciju sniegta neoficiāla informācija, kopējais romu skaits Latvijā ir aptuveni
divas reizes lielāks, jo romu kopienā ir liels romu īpatsvars, kas, lai arī sevi identificē kā romus, bet
oficiāli to tomēr nenorāda, baidoties no diskriminācijas.126 No visiem oficiāli reģistrētajiem romiem ap
95,3% ir Latvijas pilsoľi, no kuriem aptuveni 70% prot latviešu valodu.127
Pēdējā simtgadē Latvijas romi pārsvarā dzīvo vietsēţu dzīvi, tiem nav raksturīga ilgstoša klejošana un
plaša migrācija. Visvairāk romu dzīvo Kurzemes un Zemgales reģionu lielajās pilsētās – Jelgavā,
Ventspilī, kā arī Rīgā. Pirms pieciem gadiem (2011.gadā) vislielākais romu tautības iedzīvotāju
īpatsvars bija Talsu, Dobeles, Tukuma, Limbaţu un Daugavpils novados.128 2015.gadā visvairāk romu
dzīvoja Ventspilī – 2,23%, Alojas novadā – 1,9%, Talsu novadā – 1,5%, Jelgavā – 1,16%, Viļakas
novadā – 1,21%, Dobeles novadā – 1,09% un Kandavas novadā – 1,02%.129
2.4.2. Diskriminācijas apjoms. Reģionālais griezums
Romu tautības iedzīvotāji visasāk saskaras ar diskrimināciju nodarbinātības jautājumos, kā arī citās
sociālās dzīves jomās. 2015.gadā veiktā aptaujā 82,3% romu apstiprināja, ka viľi paši vai arī viľu
tuvākie ģimenes locekļi beidzamo triju gadu laikā ir piedzīvojuši situācijas, kad darba devēji atsakās
viľus pieľemt darbā tautības dēļ.130 Praksē arvien ir novērojama noraidoša darba devēju attieksme un
aizspriedumi pret vakanto darbavietu pretendentiem ar tumsnējāku ādas krāsu vai kādām pazīmēm ārējā
izskatā, kas varētu liecināt par viľu čigānisko izcelsmi. Kā piemēri diskriminācijai sociālās dzīves jomās
pētījumos tiek minēti atteikumi uzľemšanai skolā, atteikumi izīrēt mājokli, vai sniegt noteiktus
pakalpojumus. Romu tautības pārstāvji par šādiem gadījumiem nav vērsušies ar sūdzībām tiesību
sargājošās vai cilvēktiesības aizstāvošās institūcijās, kas tiek skaidrots ar romu nepietiekamu
informētību un neuzticību tiesību aizsardzības iestādēm.131
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2015.gadā publicētie Eirobarometra aptaujas dati rāda, ka, salīdzinot ar 2009.gadu, ir samazinājies to
iedzīvotāju skaits, kas uzskata, ka Latvijā ir izplatīta diskriminācija uz etniskās izcelsmes pamata (no
34% 2009.gadā uz 32% 2015.gadā). Liela daļa (44%) Latvijas iedzīvotāju etnisko diskrimināciju vērtē
kā retu parādību. Vispozitīvāk situāciju vērtē Vidzemes (52%) un Kurzemes (46%) reģiona iedzīvotāji.
Etnisko diskrimināciju kā izplatītu vidēji vērtē trešdaļa respondentu, visvairāk Rīgā un Latgalē,
vismazāk Pierīgā un Vidzemē.132
Pēc Eirobarometra datiem, lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju (49%) nebūtu pieľemami, ja viľu bērnu
partneris būtu romu tautības; kā pieľemamu to atzīst 27% aptaujāto. Romu tautības pārstāvi kā sava
bērna partneri nemaz nevēlētos lielākā daļa (62%) Latgales iedzīvotāju un vairāk nekā puse (51%)
Zemgales iedzīvotāju. Vispieľemošākie (38%) ir Rīgas iedzīvotāji. Strādāt kopā ar romu tautības
iedzīvotāju lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju (48%) ir pilnīgi pieľemami, kā nepieľemamu to atzīst
23% aptaujāto. Kopumā visneiecietīgākie pret atšķirīgo ir Latgales iedzīvotāji, savukārt visiecietīgākie
Rīgas un Vidzemes iedzīvotāji. Salīdzinoši neiecietīgāki ir arī Kurzemes iedzīvotāji. Neraugoties uz to,
ka atsevišķi rādītāji iezīmē pozitīvu izmaiľu tendenci attieksmē pret romiem, kopumā joprojām
saglabājas augsts iedzīvotāju sociālās distances līmenis pret šo etnisko grupu.133
2.4.3. Diskriminācijas formas. Reģionālais griezums.
Romu tautības pārstāvji visbieţāk saskaras ar diskrimināciju darba tirgū un daţādiem sociālās
diskriminācijas veidiem.
Romu situāciju darba tirgū raksturo trīs pamata tendences: 1) bezdarba rādītāji romu iedzīvotāju vidū ir
apmēram trīs reizes augstāki nekā vidēji Latvijas sabiedrībā kopumā; 2) romu bezdarbnieku vidū izteikti
dominē ilgstošie bezdarbnieki (49,7% ir bezdarbnieki ilgāk par 1 gadu, bet 25% no kopēja reģistrēto
romu bezdarbnieku skaita ir bezdarbnieki ilgāk par 3 gadiem)134; 3) nereģistrētā bezdarba īpatsvars
bezdarbnieku vidū ievērojami pārsniedz oficiālā bezdarba rādītājus.
Romi ir uzskatāmi par nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju grupu. Ievērojamai daļai romu
mājsaimniecību finansiālā situācija ir trūcīga. Vairāk nekā trešdaļai 2015.gadā aptaujāto romu ikmēneša
ienākumi nepārsniedz 60 EUR uz vienu mājsaimniecības locekli, mazāk nekā desmitajai daļai ir
uzkrājumi neplānotu izdevumu segšanai (piemēram, zālēm, operācijām), kas būtu lielāki par 250 EUR,
vairāk nekā pusei aptaujāto romu ir arī oficiāli piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss.
40,5% romu mājsaimniecību nav neviena legāli strādājoša ģimenes locekļa un lielākoties ģimene tiek
uzturēta no daţādiem sociālajiem pabalstiem un cita veida finanšu palīdzības.135
Bezdarba un nabadzības risku ietekmē romu zemais izglītības līmenis un profesionālās apmācības
trūkums. Romu piekļuvi darba tirgum, t.sk. NVA piedāvātajiem pakalpojumiem, būtiski kavē
nepietiekamais izglītības līmenis – saskaľā ar NVA 2015.gada datiem 67,4% romu bezdarbnieku
izglītības līmenis bija zemāks par valstī noteikto pamatizglītību, bet 20% nav lasīt un rakstīt
pamatprasmes.136
Saskaľā ar 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem tikai 10,34% romu ir vispārējā vidējā izglītība, 3,4%
profesionālā vidējā izglītība un tikai 0,84% jeb 41 romam ir augstākā izglītība. Starp 4901 romiem, kas
vecāki par 15 gadiem, 36,48% ir pamatskolas izglītība, 45,28% izglītības līmenis ir zemāks par
132

Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija Eiropas Savienībā‖, 2015. Iegūts no
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pamatizglītību. 174 romi jeb 3,55% no visiem romiem, kas vecāki par 15 gadiem, neprot ne lasīt, ne
rakstīt. Salīdzinot ar 2000.gada tautas skaitīšanas datiem situācija ir nedaudz uzlabojusies, tomēr čigāni
ir vienīgā etniskā grupa Latvijā ar tik zemiem izglītības rādītājiem.137
Lai arī lielākā daļa romu bērni apmeklē vispārējās izglītības iestādes (839 jeb 80,13% no visiem romu
skolēniem), salīdzinoši liels skaits romu bērnu – 184 jeb 17,57% – mācās speciālās izglītības iestādēs
(sociālās un pedagoģiskās korekcijas programmas klasēs internātskolās), bet 24 bērni apmeklē speciālās
klases vispārējās izglītības iestādēs. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji uzskata, ka līdzās daţāda
veida mācīšanās grūtībām, viens no iemesliem, kāpēc romu bērni tik lielā skaitā mācās internātskolās,
varētu būt arī šajās skolās nodrošinātais sociālais atbalsts – regulāras ēdienreizes trīs reizes dienā,
mācību grāmatas un iespēja dzīvot uz vietas.138
Latvijā nav pieejami dati par skolēnu skaitu, kas neapmeklē izglītības iestādes. Tomēr pieejamā
informācija liecina, ka liela daļa romu bērnu skolu apmeklē neregulāri un mācības skolā pārtrauc
neieguvuši pamatizglītību.139 Lai gan oficiāli statistikas dati par atbirušo romu skolēnu skaitu netiek
apkopoti, valsts iestāţu sniegtā informācija Eiropas Komisijai pret rasismu un neiecietību liecina, ka
pamatizglītību nepabeidz 13,7% romu.140 Saskaľā ar 2011.gadā publicēto pētījumu, galvenie iemesli,
kādēļ romu bērni pārtrauc mācības, ir: naudas trūkums (39%), vēlme strādāt (34%), ģimenes
izveidošana (13%) un vecāku izvēle nelaist bērnus skolā (13%).141
Izglītības iniciatīvu centra 2011.gadā publicētais pētījums142 liecina, ka būtiski faktori, kas apgrūtina
romu bērnu iekļaušanos izglītības sistēmā, ir nievājošā attieksme, stigmatizācija un mobings skolā, kā
arī adaptācijas grūtības skolas un mācību vidē, ko pastiprina valodas barjera. Nozīmīgus šķēršļus rada
arī skolotāju profesionālās sagatavotības un mācību materiālu trūkums darbam ar romu bērniem. Līdz ar
to romu bērni tiek nostādīti nevienlīdzīgā situācijā – viľu apmācība tiek nodrošināta atsevišķās klasēs ar
korekcijas statusu, vai mākslīgi tiek radīti apstākļi viľu nosūtīšanai uz speciālajām klasēm vai skolām.
Tāpat vērojama izglītības iestāţu nevēlēšanās uzľemt romu skolēnus, iesakot viľus pieteikt t.s. ―romu
skolā‖ (izglītības iestādēs, kurās mācās skaitliski daudz romu bērnu).
2.4.4. Informācijas patēriņš
Romiem ir labi attīstīta savstarpējā komunikācija un informācija parasti tiek nodota ―no mutes mutē‖,
izmantojot t.s. ―čigānu pastu‖.143 2015.gadā veiktā pētījuma ietvaros aptaujātie pašvaldību speciālisti
norādījuši, ka informācija par daţādiem pašvaldību un organizāciju nodrošinātajiem atbalsta veidiem
kopienā izplatās ļoti ātri. Šādu komunikāciju veicina romu etniskajai kopienai raksturīgā norobeţošanās,
ko veicina mūsdienu sabiedrībā eksistējošais sociālo attiecību modelis.144
Intervētie romu kopienas pārstāvji norāda, ka pastāv lielas atšķirības romu kopienā. Romu ģimenes,
kuru locekļiem ir augstāks izglītības līmenis, aktīvāk patērē daţādus informācijas kanālus, sekojot līdzi
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aktualitātēm daţādās dzīves jomās (politikā, sportā, kultūrā). To informācijas patēriľa paradumi
neatšķiras no citiem Latvijas iedzīvotājiem. Romu ģimenēm, kam ir zems izglītības līmenis un attiecīgi
arī zemāks labklājības līmenis, vairāk raksturīga norobeţošanās.145 Zemo ienākumu dēļ romi nevar
atļauties pasūtīt avīzes vai apmaksāt elektrību TV skatīšanai. 2011.gadā veiktais pētījums par romu
tiesībām uz izglītību norāda, ka daudzi romi neprot rakstīt, kā arī nereti ierēdľu aizspriedumu dēļ pret šo
tautību, romi nesaľem kvalitatīvus paskaidrojumus.146 Lai mērķa grupai būtu iespējams nodot
informāciju un tā to saprastu, mazākumtautību politikas veidotāji, komunicējot ar romu tautības
pārstāvjiem, iesaka obligāti lietot ‗vieglo‘ valodu.147
Pētījumā par romu tiesībām uz izglītību pausts viedoklis, ka romu kopienā nav ārējas intereses un
stimulu, maz autoritatīvu personu un labu paraugu, kas mazinātu gribas un motivācijas trūkumu un
kvalitatīvi izmainītu dzīves uztveri un sajūtas.148 Romi pārsvarā cenšas komunicēt tiešā veidā,
neizmantojot telefonu, vai arī rakstiski. Romi, īpaši jaunākā paaudze, izmanto sociālos tīklus, skatās
televīziju, un tiem ir priekšstats pa to, kas notiek. Tomēr tie reti izvēlas aizstāvēt savas tiesības. Pat ja
tiem ir sūdzības, tie neko nedara, lai problēmu risinātu.149
2.4.5. Secinājumi













Latvijas sabiedrībā ir izteikta negatīva attieksme pret romiem. Lielākajai daļai Latvijas
iedzīvotāju (49%) nebūtu pieľemami, ja viľu bērnu partneris būtu romu tautības, 34,7%
nevēlētos, lai romi dzīvotu tiem kaimiľos. Savukārt, gandrīz pusei Latvijas iedzīvotāju (48%)
nebūtu iebildumu strādāt kopā ar romiem.
Romu tautības iedzīvotāji visbieţāk saskaras ar diskrimināciju nodarbinātības jautājumos, kā arī
citās sociālās dzīves jomās. 2015.gadā veiktajā aptaujā 82,3% romu apstiprināja, ka viľi paši vai
arī viľu tuvākie ģimenes locekļi beidzamo trīs gadu laikā ir piedzīvojuši situācijas, kad darba
devēji atteikušies viľus pieľemt darbā tautības vai atšķirīgā vizuālā izskata dēļ.
Romu situāciju darba tirgū raksturo vidēji trīs reizes augstāki bezdarba rādītāji nekā vidēji
Latvijas sabiedrībā kopumā, liels ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars un augsts nereģistrētā bezdarba
īpatsvars.
Romi ir uzskatāmi par nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju grupu. Vairāk nekā puse romu
mājsaimniecību ir maznodrošinātas vai trūcīgas. 40,5% romu mājsaimniecību iztiek no daţādiem
sociālajiem pabalstiem un cita veida finanšu palīdzības.
Bezdarba un nabadzības risku ietekmē romu zemais izglītības līmenis. Liela daļa romu bērnu
skolu apmeklē neregulāri un mācības skolā pārtrauc neieguvuši pamatizglītību.
Romu bērnu iekļaušanos izglītības sistēmā apgrūtina nievājošā attieksme, stigmatizācija un
mobings skolā, kā arī adaptācijas grūtības skolas un mācību vidē, ko pastiprina valodas barjera.
Nozīmīgus šķēršļus rada arī skolotāju profesionālās sagatavotības un mācību materiālu trūkums,
kā arī izglītības iestāţu nevēlēšanās uzľemt romu skolēnus.
Romiem ir labi attīstīta savstarpējā komunikācija, informāciju tie parasti nodod tiešā veidā,
izmantojot t.s. ―čigānu pastu‖.
Romu kopienā pastāv lielas atšķirības starp ģimenēm ar augstāku izglītības līmeni un zemāku
izglītības līmeni, kas izpauţas dzīvesveidā , interesēs un mediju lietojumā.
Lai mērķa grupai būtu iespējams nodot informāciju un tā to saprastu, komunicējot ar romu
tautības pārstāvjiem ieteicams lietot ‗vieglo‘ valodu.
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Ľemot vērā, ka ļoti svarīga ir mērķa grupas uzticēšanās, kouminkācijā būtu vēlams izmantot
romu uzticību ieguvušas starpniekorganizācijas, piemēram, tiešos e-pastus no
starpniekorganizācijām, šo orgaizāciju sociālos tīklus.

Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu
2.5.1. Mērķa grupas raksturojums (statistika)
Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu nav viendabīga mērķa grupa. Atsevišķi
izdalāmi patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa statusu vai alternatīvo statusu. Katras grupas
pārstāvju tiesiskais statuss, pieejamā atbalsta apjoms un situācijas, kādās šīs personas saskaras ar
diskrimināciju, atšķiras.
Patvēruma meklētāji Latvijā ierodas daţādos veidos – nelegāli šķērsojot Latvijas robeţu, legāli šķērsojot
Latvijas robeţu un iesniedzot lūgumu pēc patvēruma, vai arī persona tiek pārvietota uz Latviju ES
pārvietošanas programmas ietvaros. Saskaľā ar likumu150 persona tiek atzīta par patvēruma meklētāju
sākot ar brīdi, kad tā iesniedz lūgumu piešķirt patvērumu, līdz brīdim, kad tās lūgums tiek izskatīts un
tiek pieľemts lēmums par bēgļa statusa piešķiršanu, alternatīvā statusa piešķiršanu, vai arī lūgums tiek
noraidīts.
Saskaľā ar Pilsonības un migrācijas pārvaldes datiem no 1998.gada līdz 2016.gadam Latvijā lūgumu
piešķirt patvērumu ir izteikuši 2118 patvēruma meklētāji. Vislielākais patvēruma pieteikumu skaits
saľemts 2014.gadā, kad 364 personas ieradās Latvijā un iesniedza lūgumus piešķirt patvērumu.151
Lielākā daļa šo lūgumu tiek noraidīti un patvērumu pieprasījušās personas vai nu labprātīgi izvēlas
atgriezties savās mītnes zemēs, vai arī tiek piespiedu kārtā nogādātas mītnes zemēs. Pēdējo piecu gadu
laikā līdz 2015.gadam visbieţāk patvērumu pieprasījušas personas no Gruzijas, Ukrainas, Irākas,
Vjetnamas, Sīrijas un Afganistānas.152 Sākot no 2016.gada, kad Latvija ES pārvietošanas programmas
ietvaros ir uzsākusi uzľemt daļu Eiropas patvēruma meklētāju, kurām nepieciešama starptautiskā
aizsardzība, galvenās ieceļošanas valstis ir Sīrija, Irāka, Afganistāna un Eritreja153.
Lielākā daļa patvēruma meklētāju, kamēr tiek izskatīts to pieteikums par bēgļa vai alternatīvā statusa
piešķiršanu, dzīvo patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā ―Mucenieki‖ Ropaţu pagastā. Ja
patvēruma meklētāju mantiskais stāvoklis to atļauj, patvēruma meklētāji līdz sava pieteikuma
izskatīšanai var uzturēties arī citur.154
Saskaľā ar Patvēruma likumu (pieľemts 17.12.2015) patvēruma meklētājs var pretendēt uz divu veidu
starptautisko aizsardzību: 1) bēgļa statusu vai 2) alternatīvo statusu.155 Kopš 1998.gada starptautiskā
aizsardzība piešķirts kopumā 373 patvēruma meklētājiem, tai skaitā bēgļa statuss piešķirts 118
personām, bet alternatīvais statuss – 255 personām. Visstraujāk šo personu skaits pieaudzis 2016.gadā,
kad 47 personām tika piešķirts bēgļa statuss un 107 personām alternatīvais statuss.156
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29.attēls. 2016.gadā strauji pieaudzis to personu skaits, kurām Latvijā piešķirts starptautiskās aizsardzības statuss. Avots:
Iekšlietu ministrija, PMLP

Šāds pieaugums saistīts ar 2015.gadā sākto ES pārvietošanas programmas īstenošanu Latvijā. Saskaľā
ar vairāku ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmju lēmumiem, Latvija divu gadu laikā,
sākot ar 2016.gadu, ir apľēmusies uzľemt 531 patvēruma meklētājus un nodrošināt tiem starptautisko
aizsardzību, piešķirot bēgļa vai alternatīvo statusu.157 ES pārvietošanas programmas īstenošana Latvijā
norit saskaľā ar valdības apstiprinātu rīcības plānu.158 Rīcības plāns nosaka ar patvēruma meklētāju
pārvietošanu, uzľemšanu un bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu sociālekonomisko iekļaušanu
saistītus uzdevumus valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī NVO.
ES pārvietošanas programmas ietvaros Latvija līdz 2017.gada 30.martam uzľēmusi jau 280 personas.159
Informācija par uzľemto personu dzimumu un vecumu nav publiski pieejama. Sprieţot pēc Pilsonības
un migrācijas dienesta publiskotās informācijas, lielākoties pārvietošanas programmā uzľemtas tiek
ģimenes ar bērniem.
Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas, personām, kas dzīvoja patvēruma meklētāju izmitināšanas
centrā ―Mucenieki‖, piecpadsmit dienu laikā centrs ir jāatstāj un jāsameklē sava dzīvesvieta. Kā liecina
aptaujāto ekspertu novērojumi, reizēm personas, kas ir ieguvušas statusu, centrā uzturas daţas dienas
ilgāk. Visbieţāk tas saistīts ar grūtībām atrast dzīvesvietu.160
2.5.2. Diskriminācijas apjoms
Sekundārajos avotos neizdevās konstatēt datus, kas liecinātu par diskriminācijas apjomu, ar kādu šobrīd
nākas saskarties patvēruma meklētājiem un bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām Latvijā.
Tiesībsarga 2012.gadā veiktais pētījums uzrāda vairākas jomas, kurās ar diskrimināciju saskaras
personas, kam ir piešķirts alternatīvais statuss.161 2015.gadā publicētais ANO Augstā komisāra bēgļu
jautājumos ziľojums par bēgļu integrāciju Latvijā apskata iespējas un izaicinājumus, ar kuriem saskaras
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Valsts Kanceleja, ―Patvēruma meklētāju uzľemšana Latvijā‖, 2015. Iegūts no
http://www.mk.gov.lv/lv/content/patveruma-mekletaju-uznemsana-latvija, skatīts 17.02.2017.
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Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzľemšanai Latvijā.
https://likumi.lv/ta/id/278257-ricibas-plans-personu-kuram-nepieciesama-starptautiska-aizsardziba-parvietosanai-unuznemsanai-latvija, skatīts 17.02.2017.
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Iekšlietu ministrija, ―Patvēruma meklētāji ES un Latvijā‖, Iegūts no
http://iem.gov.lv/lat/patveruma_mekletaji_es_un_latvija/, skatīts 28.03.2017.
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Intervijas ar biedrības ―Patvērums ―Drošā māja‖‖ pārstāvjiem G.Miruškinu un S.Zalcmani.
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Tiesībsargs, ―Pētījums par personu, kam ir piešķirts alternatīvais statuss, pieeju sociālajai palīdzībai un sociālajiem
pakalpojumiem‖, 2012. Iegūts no
http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Alternativais_statuss_pieeja_socialajai_palidzibai_2012.pdf
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Latvijā nonākušie bēgļi.162 Pieejamie pētījumi lielākoties ir veltīti imigrantu problēmām, īpaši
koncentrējoties uz diskrimināciju, ar ko saskaras trešo valstu pilsoľi.163
Netieši uz diskriminācijas apjomu, ar kādu nākas saskarties patvēruma meklētājiem un bēgļa vai
alternatīvo statusu ieguvušām personām, norāda Latvijas iedzīvotāju negatīvā attieksme pret patvēruma
meklētājiem. Pēc 2015.gada decembra SKDS164 apkopotajiem datiem tikai 15,7% respondentu ir par to,
ka Latvijai jāuzľem pārceltos un pārmitinātos patvēruma meklētājus – 78,3% ir pret. Tas nozīmē, ka ne
vien ir jāiegulda lielas pūles patvēruma meklētāju integrācijā sabiedrībā, bet arī jāstrādā pie sabiedrības
informētības līmeľa paaugstināšanas.
Uz diskriminācijas apjomu netieši norāda arī sabiedrības attieksme pret imigrantiem. Politiskajās un
plašsaziľas līdzekļu debatēs imigranti bieţi tiek saistīti ar nedrošības sajūtu, ko rada sabiedrības baţas
par konkurenci nodarbinātības un mājokļu jomā, pieaugošās prasības attiecībā uz labklājību un vispārēja
baiļošanās par valsts drošību.165 2009.gadā veiktā pētījuma dati liecina, ka 41% ārvalstnieku Latvijā ir
saskārušies ar diskrimināciju, netaisnīgu vai aizvainojošu attieksmi etniskās vai reliģiskās piederības
dēļ. Visvairāk cietušo no etniskās vai reliģiskās diskriminācijas ir starp imigrantiem, kuri uzturas Latvijā
no gada līdz diviem gadiem (44%) vai vismaz piecus gadus (46%), bet vismazāk (32%) starp tiem, kas
uzturas Latvijā no diviem līdz trim gadiem.166
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ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos, ―Integration of refugees in Latvia. Participation and Empowerment‖, 2015.
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Piemēram, Baltic Institute of Social Sciences, ―Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi‖, 2009. Iegūts no
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2.5.3. Diskriminācijas formas
Diskriminācijas formas, ar kurām saskaras mērķa grupa, visbieţāk saistītas ar nodarbinātību un daţādu
pakalpojumu saľemšanu.
Lielākā daļa personu, kas ierodas Latvijā un iesniedz šeit lūgumu pēc patvēruma, līdz lēmuma
pieľemšanai uzturas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā ―Mucenieki‖. Patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā tiem tiek nodrošinātas pamatvajadzības: miteklis, uzturs, iespēja pārvietoties, pieeja
veselības aprūpes pakalpojumiem. Kamēr risinās patvēruma piešķiršanas procedūra167, patvēruma
meklētājiem ir iespēja apgūt latviešu valodu 120 stundu apmērā Latviešu valodas aģentūras
nodrošinātajos kursos.168 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde patvēruma meklētājiem nodrošina
materiālo, psiholoģisko, medicīnisko, informatīvo palīdzību, un tulkošanu.169 Patvēruma meklētajiem
tiek nodrošināts sociālā darbinieka atbalsts, kurš katram patvēruma meklētajam izstrādā individuālu
sociālekonomiskās iekļaušanas plānu. Plāna īstenošanai gan pirms, gan pēc statusa iegūšanas, ir
pieejams sociālā mentora atbalsts un bezmaksas juridiskās konsultācijas.170 Biedrība ―Patvērums ―Drošā
māja‖‖ piedāvā apmācību programmu (ievadkursu), kas patvēruma meklētājus iepazīstina ar dzīvi
Latvijā, tiesībām, pienākumiem, kultūru un ieradumiem.171
Visiem nepilngadīgajiem patvēruma meklētajiem tiek nodrošinātas iespējas iegūt izglītību valsts valodā
valsts vai pašvaldības izglītības iestādē. Pašreizējā prakse liecina, ka nepilngadīga patvēruma meklētāja
izglītības ieguves uzsākšana tiek nodrošināta trīs mēnešu laikā pēc personas ierašanās Latvijā.172
2015./2016.mācību gadā izglītības ieguve tika nodrošināta 12 nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem
Rīgas N.Draudziľas vidusskolā un pieciem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem Rīgas Ukraiľu
vidusskolā, tai skaitā vienam bērnam no piecu gadu vecuma sagatavošanai pamatizglītības ieguvei.
Pirms tiek sākta izglītības ieguve izglītības iestādē, patvēruma meklētāju ģimenēm, tai skaitā
nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem, tiek nodrošinātas nodarbības Patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā.
Intervētie biedrības ―Patvērums ―Droša māja‖‖ pārstāvji pauda uzskatu, ka līdz statusa pieľemšanai šo
personu diskriminācija gandrīz nav novērojama.173 Patvēruma meklētāji saskaras ar ikdienas
diskrimināciju sava atšķirīgā vizuālā izskata dēļ. Šī diskriminācija nav tieši vērsta uz patvēruma
meklētajiem, bet uz ikvienu cilvēku ar tumšāku ādas krāsu. Diskriminācijas pret atšķirīgas ādas krāsas
personām esamību Latvijā apstiprina arī daţādi pētījumi par imigrantu integrāciju Latvijā.174
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Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa saľemšanas šīm personām ir Latvijas pilsoľiem līdzvērtīgas tiesības uz
nodarbinātību, tiesības saľemt medicīnas pakalpojumus, izglītības un sociālos pakalpojumus. 2015.gadā
veiktajā ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos ziľojumā par bēgļu integrāciju Latvijā uzsvērts, ka
diskriminācija nepastāv likumdošanas un normatīvajā līmenī, tomēr praksē bēgļu faktisko piekļuvi
pakalpojumiem kavē tādi faktori kā valodas barjera un pakalpojumu sniedzēju demonstrētā netolerantā
attieksme.175
Nodarbinātība
Saskaľā ar Imigrācijas likumu, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu ir tiesības uz nodarbinātību bez
ierobeţojumiem.176 Pēc statusa ieguves šobrīd personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu ir iespēja
saľemt NVA atbalstu un konsultācijas. Lai saľemtu NVA atbalstu, personai jāreģistrējas NVA kā
bezdarbniekam vai darba meklētājam un jāpilda individuālajā darba meklēšanas plānā noteiktie
pienākumi.177 Aptaujātie eksperti apstiprina, ka valsts valodas zināšanas ir viens no svarīgākajiem
šķēršļiem, kas ierobeţo personu ar starptautiskās aizsardzības statusu pieeju darba tirgum. Nodrošinātās
valsts valodas apmācības nedod personām iespēju iegūt darba tirgum nepieciešamās valodas
zināšanas.178 Bez valsts valodas zināšanām starptautiskās aizsardzības statusu ieguvušajām personām
nav pieeja ne tikai darba tirgum, bet arī pakalpojumu un palīdzības saľemšanai, kas sekojoši rada
turpmākās problēmas ar dzīvesvietas atrašanu un ar to saistīto izdevumu segšanu, tādejādi veicinot
sociālo atstumtību. Intervētie biedrības ―Patvērums ―Droša māja‖‖ pārstāvji norādīja, ka iekļaušanos
darba tirgū apgrūtina arī problēmas ar šo personu ārvalstu diplomu, apliecību un citu oficiālu
kvalifikācijas apliecinājumu autentifikāciju un atzīšanu.
Valoda
Bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām ir vairākas iespējas apgūt latviešu valodu. Valsts
valodu 120 stundu apmērā iespējams apgūt patvēruma piešķiršanas procedūras laikā. Pēc bēgļa vai
alternatīvā statusa iegūšanas NVA bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu piedāvā apgūt valsts
valodu bez starpniekvalodas sešos zināšanu līmeľos, no kuriem katrs ilgst 120 akadēmiskās stundas.179
Pēc statusa ieguves ierobeţotu laiku (bēgļiem 12 mēnešus, bet alternatīvo statusu ieguvušajiem 9
mēnešus) personām tiek segti izdevumi valsts valodas apguvei 49,80 eiro apmērā. 180 Intervētie eksperti
atzina, ka tik īsā laikā ir grūti iemācīties valsts valodu tādā līmenī, lai varētu veiksmīgi iekļauties darba
tirgū. Bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām būtu nepieciešams nodrošināt vēl papildus
valodas apmācības, lai mazinātu to diskriminācijas riskus.
Sociālās problēmas: mājokļa īre, veselības aprūpe
Tiesībsarga 2012.gadā veiktā pētījuma181 rezultāti liecina, ka bēgļi un personas, kas ieguvušas
alternatīvo statusu, praksē mēdz saskarties ar vairākām sociālajām problēmām, kuru nerisināšana,
savukārt, var novest pie viľu pamattiesību neievērošanas. Visbieţākās sociālās problēmas, ar kurām šīs
personas saskaras, ir nespēja iekļauties darba tirgū, grūtības noīrēt mājokli un ierobeţota pieeja
175
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veselības aprūpes pakalpojumiem. Šīs problēmas veicina šo personu ierobeţotās valsts valodas
zināšanas un to rīcībā esošie ierobeţotie līdzekļi. Tiesībsargs arī norāda, ka pastāv zināma sistēmiska
diskriminācija, salīdzinot pakalpojumu apjomu, kas pieejami bēgļiem un personām ar alternatīvo
statusu. Uz mazāku pieejamo pakalpojumu apjomu personām ar alternatīvo statusu norāda arī aptaujātie
eksperti.182
Starptautiskās aizsardzības statusu ieguvušajām personām Latvijā nav nodrošināta veselības aprūpe, kas
pēc apjoma un saľemšanas nosacījumiem atbilstu tam līmenim, kādā to saľem citi valsts iedzīvotāji.183
2015.gadā veiktajā ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos ziľojumā par bēgļu integrāciju Latvijā
uzsvērts, ka veselības aprūpes jomā bēgļi visbieţāk saskaras ar medicīnas personāla netolerantu
attieksmi un noraidījumu sniegt pakalpojumu, aizbildinoties ar formāliem iemesliem.184
Izglītība
Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu bērniem, kā arī patvēruma meklētāju bērniem, saskaľā ar
Izglītības likumu jāapmeklē vispārizglītojošā skola. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas,
nepilngadīgai personai tiek nodrošinātas iespējas turpināt iegūt izglītību valsts valodā valsts vai
pašvaldības izglītības iestādēs. Nepilngadīgie patvēruma meklētāji un personas, ar bēgļa vai alternatīvo
statusu ir mācījušies Rīgas N.Draudziľas vidusskolā, Ukraiľu vidusskolā, Rīgas 15.vidusskolā, Dobeles
Kristīgajā pamatskolā, Jelgavas 5.vidusskolā.185 Kā liecina atsevišķu aptaujāto ekspertu novērojumi,
skolas nav īpaši atsaucīgas uzľemt patvēruma meklētājus, bēgļa vai alternatīvā status ieguvējus. Lielākā
skolu problēma ir neziľa kā rīkoties un kam pajautāt padomu gadījumā, ja skolā mācības vēlētos sākt
patvēruma meklētājs.186 2015.gadā veiktajā ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos ziľojumā par bēgļu
integrāciju Latvijā norādīts, ka atsevišķi nepilngadīgie bēgļi skolās ir saskārušies ar neiecietības
izpausmēm.187
Finanšu atbalsts
ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos ziľojums liecina, ka pastāv atšķirības institūciju viedokļos par
bēgļiem vai personām ar alternatīvo statusu pieejamā finanšu atbalsta pietiekamību. Daţas institūcijas,
kā arī NVO uzskata, ka atbalsts ir nepietiekams un nespēj nodrošināt mājokļa īres izdevumu un
pamatvajadzību segšanu, turklāt atbalsts ir pieejams tikai ierobeţotu laika periodu. 2015.gadā veiktajā
pētījumā intervētie bēgļi norādīja, ka finanšu pabalsti, ko sniedz iestādes, jo īpaši patvēruma
piešķiršanas procedūras laikā, bija nepietiekami.188 To apliecina Tiesībsarga 2015.gada 17.augusta
atzinumā secinātais, ka līdzšinējais uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu
apmērs nespēj patvēruma meklētājiem segt viľu uzturēšanās izmaksas Latvijā.189 2015.gadā veiktajā
pētījumā bēgļi pauda viedokli, ka problēmas ir tik lielas, kas laika gaitā ļauj secināt – viľu iespējas
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Intervija ar Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvi I.Dūmiľu un sabiedriskās politikas centra ―Providus‖ pārstāvi A.Lāci.
Tiesībsargs, ―Pētījums par personu, kam ir piešķirts alternatīvais statuss, pieeju sociālajai palīdzībai un sociālajiem
pakalpojumiem‖, 2012. Iegūts no
http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/Alternativais_statuss_pieeja_socialajai_palidzibai_2012.pdf
184
ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos, ―Integration of refugees in Latvia. Participation and Empowerment‖, 2015.
Iegūts no http://www.refworld.org/docid/58a4877c4.html
185
Izglītības un zinātnes ministrija. Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam
nodrošina izglītības ieguves iespējas‖ sākotnējās ietekmes novērtējuma ziľojums, 2016. Iegūts no
http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_08/IZMAnot_010716_patverums.1416.docx
186
Intervija ar sabiedriskās politikas centra ―Providus‖ pārstāvi A.Lāci.
187
ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos, ―Integration of refugees in Latvia. Participation and Empowerment‖, 2015.
Iegūts no http://www.refworld.org/docid/58a4877c4.html
188
Turpat, 73.lpp.
189
Ministru kabineta noteikumu projekta ―Patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu
apmērs un segšanas kārtība‖ sākotnējās ietekmes novērtējuma ziľojums‖ Iegūts no
http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_07/IEMAnot_080616_patvlik_uzturn.1201.doc
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veidot jaunu dzīvi ievērojami palielināsies, ja viľi pārcelsies uz citu ES dalībvalsti.190 Kā liecina masu
medijos publicētie NVO novērojumi, liela daļa Latvijā bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušo personu
izvēlas Latviju pamest.191
2.5.4. Informācijas patēriņš
Sekundārie avoti par patvēruma meklētāju informācijas patēriľa paradumiem netika konstatēti.
Patvēruma piešķiršanas procedūras laikā lielākā daļa patvēruma meklētāju uzturas patvēruma meklētāju
izmitināšanas centrā ―Mucenieki‖, vai arī ir norādījuši adreses, kurās uzturas un ir sasniedzami. Pēc
lēmuma par bēgļa vai personas ar alternatīvo statusu piešķiršanas, personai piecpadsmit dienu laikā šis
centrs jāpamet un jāsameklē patstāvīga dzīves vieta. Pēc dzīves vietas atrašanas bēgļa vai personas ar
alternatīvo statusu pienākums ir mēneša laikā deklarēt savu dzīvesvietu.
Intervēto biedrības ―Patvērums ―Droša māja‖‖ pārstāvju pieredze rāda, ka lielākā daļa statusu ieguvušo
ir grūti sasniedzami. Divpadsmit mēnešus pēc statusa iegūšanas mērķa grupa kontaktējas ar NVA
darbiniekiem, sociālo darbinieku, sociālajiem mentoriem un NVO, līdz ar to šīs personas ir
izmantojamas kā starpnieki informācijas nodošanai. Pēc šī perioda noteikta rakstura informācijas
nodošanai iespējams izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kurai ir pieejamas mērķa grupas
deklarēto dzīvesvietu adreses.
Saziľā ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem vai alternatīvo statusu ieguvušām personām būtiska nozīme
ir starpniekvalodas izmantošanai. Kā liecina aptaujāto ekspertu pieredze, saziľas kvalitāte un mērķa
grupas atvērtība būtiski paaugstinās, ja ir iespējams sazināties, izmantojot kādu starpniekvalodu. 192
2.5.5. Secinājumi









Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu nav viendabīga mērķa grupa. Šo
personu tiesiskais statuss, pieejamā atbalsta apjoms un situācijas, kādās tās saskaras ar
diskrimināciju, atšķiras.
Mērķa grupa ir skaitliski neliela. To personu skaits, kurām Latvijā piešķirts starptautiskās
aizsardzības statuss, ir strauji pieaudzis 2016.gadā, kas saistīts ar 2015.gadā sākto ES
pārvietošanas programmas īstenošanu Latvijā. Līdz 2017.gada aprīlim Latvija ir uzľēmusi 280
personas.
Latvijas sabiedrībā ir izteikta negatīva attieksme pret patvēruma meklētājiem. 78,3% iedzīvotāju
iebilst pret pārcelto un pārmitināto patvēruma meklētāju uzľemšanu.
Latvijas iedzīvotāji pauţ negatīvu attieksmi pret personām ar atšķirīgu ādas krāsu. Patvēruma
meklētāji visbieţāk saskaras ar ikdienas diskrimināciju sava atšķirīgā vizuālā izskata dēļ. Ar
diskrimināciju, netaisnīgu vai aizvainojošu attieksmi etniskās vai reliģiskās piederības dēļ
Latvijā saskārušies vairāk kā trešdaļa ārvalstnieku.
Visbieţākās sociālās problēmas, ar kurām saskaras personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, ir
nespēja iekļauties darba tirgū, grūtības noīrēt mājokli un ierobeţota pieeja veselības aprūpes
pakalpojumiem.
Nepietiekamas valsts valodas zināšanas visvairāk ierobeţo personu ar starptautiskās aizsardzības
statusu pieeju darba tirgum. Valsts nodrošinātās valodu apmācību iespējas ir nepietiekamas, lai
valsts valodu apgūtu tādā līmenī, kas ļautu veiksmīgi iekļauties darba tirgū.
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ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos, ―Integration of refugees in Latvia. Participation and Empowerment‖, 2015.
Iegūts no http://www.refworld.org/docid/58a4877c4.html
191
Košeļeva S., ―Bēgle: Latvija nav valsts, kur var dzīvot no pabalstiem‖, 2017.gada 28.februāris. Iegūts no
http://apollo.tvnet.lv/zinas/begle-latvija-nav-valsts-kur-var-dzivot-nopabalstiem/787326?utm_source=twitter&utm_campaign=admin_news&utm_medium=like_button
192
Intervija 22.02. ar Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvi I.Dūmiľu un sabiedriskās politikas centra ―Providus‖ pārstāvi
A.Lāci.
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3.

Visbieţāk bēgļu vai personu ar alternatīvo statusu faktisko piekļuvi pakalpojumiem kavē tādi
faktori kā valodas barjera un pakalpojumu sniedzēju demonstrētā netolerantā attieksme.
NVO un daļa institūciju, kas strādā ar mērķa grupu, uzskata, ka bēgļiem vai personām ar
alternatīvo statusu pieejamais atbalsts ir nepietiekams un nespēj nodrošināt mājokļa īres
izdevumu un pamatvajadzību segšanu.
Mērķa grupa visvieglāk sasniedzama patvēruma piešķiršanas procedūras gaitā, kā arī 12 mēnešus
pēc statusa iegūšanas.
Starpniekvalodas izmantošanai ir būtiska nozīme saziľā ar mērķa grupu – tā paaugstina saziľas
kvalitāti un mērķa grupas atvērtību.

Citu mērķa grupu raksturojums

3.1. Darba devēji un darbinieki
3.1.1. Mērķa grupas raksturojums
Analizējot ekonomiski aktīvo reģistrēto vienību skaitu pēc to juridiskās formas sadalījumā pa reģioniem,
salīdzinoši liels skaits ir komercsabiedrības un individuālie komersanti. Salīdzinoši mazāks skaits ir
valsts un pašvaldību budţeta iestādes.
6.tabula. Ekonomiski aktīvās reģistrētās vienības sadalījumā pēc juridiskā statusa un pa reģioniem 2015.g.
Kopā
Rīga
Pierīgas
Vidzemes
Kurzemes Zemgales
Latgales
reģions
reģions
reģions
reģions
reģions
Pašnodarbinātās
59 578
15 788
10 212
7 848
8 916
6 676
10 138
personas
Zemnieku un
10 011
57
1 485
2 297
1 741
2 150
2 281
zvejnieku
saimniecības
Individuālie
7 457
1 784
1 133
775
1 330
1 043
1 392
komersanti
Komercsabiedrības
93 622
53 836
15 870
5 536
6 942
6 172
5 266
(tirgus sektors193)
Komercsabiedrības
129
42
21
15
18
15
18
(ārpustirgus
sektors194)
Fondi, nodibinājumi 11 112
4 248
2 016
1 133
1 595
1 086
1 034
un biedrības
Valsts budţeta
251
178
15
17
14
12
15
iestādes
Pašvaldību budţeta
796
28
232
110
142
139
145
iestādes
Avots: autoru veidots, izmanotojot CSP datu bāzi ―Rūpniecība, būvniecība, mājokļi, tirdzniecība un pakalpojumi,
uzľēmējdarbības rādītāji‖.

Saskaľā ar Centrālas statistikas pārvaldes datiem, 2015.gadā mikrouzľēmumi veidoja lielāko īpatsvaru
(94%) no visiem ekonomiski aktīvajiem uzľēmumiem, no kuriem lielākā daļa koncentrēra Rīgā un
Pierīgas reģionā. Salīdzinoši neliels skaits ir mazo un vidējo uzľēmumu, kas kopā ir nedaudz vairāk par
5%. Tikai 236 (jeb 0,14%) ir lielie uzľēmumi.

193
194

Juridiskas personas, kuras pārdod produkciju par noteiktu un ekonomiski nozīmīgu cenu
Juridiskas personas, kuras sniedz pakalpojumus par brīvu vai par ekonomiski nenozīmīgu samaksu
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7.tabula. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pēc to lieluma (pēc nodarbināto skaita) un pa reģioniem,
2015.g.
Vidējie
Lielie
uzņēmumi (50
uzņēmumi
Mikrouzņēmumi Mazie uzņēmumi – 250
(250+
Pavisam
Reģions
(1-9 darbinieki)
(9-49 darbinieki) darbinieki)
darbinieki)
kopā
Rīga
65 935
4 575
799
156
71 465
Pierīgas reģions
27 097
1 348
228
27
28 700
Vidzemes
regions
15 637
690
120
9
16 456
Kurzemes
regions
17 838
898
174
19
18 929
Zemgales
regions
15 175
705
148
13
16 041
Latgales reģions
18 188
743
134
12
19 077
Skaits kopā LV
159 870
8 959
1 603
236
170 668
Īpatsvars no
kopējā skaita
LV
94%
5%
1%
0,14%
Avots: autoru veidots, izmanotojot CSP datu bāzi ―Rūpniecība, būvniecība, mājokļi, tirdzniecība un pakalpojumi,
uzľēmējdarbības rādītāji‖

Lielākais aizľemto darba vietu skaits privātā sektora uzľēmumos, tai skaitā gandrīz puse aizľemto darba
vietu, ir uzľēmumos ar darbinieku skaitu lielāku par 50. Tomēr salīdzinoši ievērojams aizľemto darba
vietu skaits ir arī sabiedriskajā sektorā.195
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

592 918

290 842

Sabiedriskais sektors

251 155

Privātā sektora
komersanti kopā

Privātā sektora
komersanti ar
nodarbināto skaitu
>=50

30.attēls. Aizņemto darba vietu skaits sadalījumā pa sektoriem 2015.gadā.
Avots: autoru veidots, izmanotojot CSP datu bāzi ―Rūpniecība, būvniecība, mājokļi, tirdzniecība un
pakalpojumi, uzľēmējdarbības rādītāji‖

Starp visiem reģioniem Rīgā un Pierīgas reģionā ir lielākais aizľemto darba vietu skaits gan privātajā,
gan sabiedriskajā sektorā. Pārējos reģionos darba vietu skaits privātajā sektorā ir samērā līdzīgs (robeţās
no 36 līdz 50 tūkst.). Pēc Rīgas un Pierīgas nākamais augstākais sabiedriskajā sektorā aizľemto darba
vietu skaits ir Latgales reģionā (30,3 tūkst.), bet zemākais ir Vidzemes reģionā (21 tūkst.).

195

Saskaľā ar Centrālās statistikas pārvaldes skaidrojumu, sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un to
komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības,
fondi un to komercsabiedrības.
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31.attēls. Aizņemto darba vietu skaits sadalījumā pa sektoriem un reģioniem 2015.gadā
Avots: autoru veidots, izmanotojot CSP datu bāzi ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖

Saskaľā ar Valsts ieľēmumu dienesta sniegtajiem datiem, kopumā 20 lielākie darba devēji Latvijā
2015.gadā nodarbināja vairāk nekā 60 tūkst. darbinieku. Starp lielākajiem darba devējiem ir valsts vai
pašvaldību īpašumā esošas kapitālsabiedrības, kuras nodarbinājušas vairāk par pusi no tabulā
uzskaitītajiem darba ľēmējiem. Pārējie lielākkie darba devēji ir privātā sektora komersanti, kuru mātes
uzľēmumi reģistrēti ārvalstīs, kā arī Latvijā reģistrēti uzľēmumi.
8.tabula. Latvijas lielākie darba devēji pēc nodarbināto skaita 2015.gadā
Uzņēmums
SIA Maxima Latvija
VAS Latvijas Dzelzceļš
SIA Rimi Latvia
Valsts kapitālsabiedrība SIA Rīgas Austrumu klīniska universitātes
slimnīca
VAS Latvijas Pasts
Pašvaldības kapitālsabiedrība "SIA "Rīgas satiksme"
VAS Paula Stradiľa klīniskā universitātes slimnīca
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Rīgas namu pārvaldnieks
AS Sadales tīkls
SIA Kreiss
VAS Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
AS "Swedbank
AS Latvijas Finieris
VAS Latvenergo
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Daugavpils reģionālā slimnīca
Valsts kapitālsabiedrība SIA LDZ ritošā sastāva serviss
Daļēja valsts kapitālsabiedrība SIA Lattelecom
SIA Depo Diy
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
SIA Evolution Latvia
Kopā
Avots: autoru veidots, izmantojot Valsts ieľēmumu dienesta datus

Nodarbināto
skaits
8 172
7 048
5 677
4 972
4 269
4 233
3 177
2 921
2 561
2 164
2 034
1 683
1 683
1 455
1 448
1 438
1 422
1 392
1 359
1 357
60 465

Saskaľā ar Latvijas Centrālās statistiskas pārvaldes datiem, 2016.gadā Latvijā kopumā nodarbināto
skaits bija 893,3 tūkst. Salīdzinot ar 2013.gadu, šis skaits ir samazinājies. Atšķirībā no citiem reģioniem,
Pierīgas reģionā vērojams patstāvīgs nodarbināto skaita pieaugums. Rīgā un Pierīgas reģionā
nodarbināta vairāk nekā puse no visa nodarbināto skaita Latvijā. Viszemākais nodarbināto skaits ir
Vidzemes reģionā. Attēlā redzamas nodarbināto skaita izmaiľas sadalījumā pa reģioniem.
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32.attēls. Nodarbināto (15 līdz 74 g. vecumā) skaita izmaiņas sadalījumā pa reģioniem, skaits tūkst.
Avots: autoru veidots, izmanotojot CSP datu bāzi ―Iedzīvotāji un sociālie procesi‖

CV-online 2016.gadā veiktajā pētījumā konstatēts, ka gandrīz puse (45%) darba devēju, raksturojot
situāciju un tendences darba tirgū, uzskata, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, atbilstošu darbinieku
atrašana kļūst grūtāka, kas daļēji saistāms ar darbaspējīgo iedzīvotāju ikgadēju samazinājumu. Ľemot
vērā, ka brīvo drba vietu skaits un attiecīgi darba piedāvājumu skaits pieaug, darba devējiem pastiprinās
konkurence par labāko talantu piesaisti savam uzľēmumam.196 Tas norāda uz nepieciešamību darba
devējiem domāt par iniciatīvām daudzveidīgu, tai skaitā neizdevīgu darbinieku piesaistei un
nodarbināšanai.
3.1.2. Darba devēju izpratne par diskrimināciju, tolerance
Lielākoties tieši lielie starptautisko kompāniju meitas uzľēmumi, izprotot globālo notikumu ietekmi uz
uzľēmējdarbību un sekojot mātes uzľēmumu piemēram, ir izstrādājuši iniciatīvas daţādības principu
ievērošanai uzľēmumā. Tā secināts 2014.gadā veiktajā pētījumā ―Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte
Latvijas lielajos uzľēmumos‖197 un 2015.gadā veiktā pētījumā ―Daţādības vadības situācijas izpēte
uzľēmumos‖198. Šāda veida uzľēmumi aktīvi piedalās tādās aktivitātēs kā ―Ilgtspējas indekss‖199, kas
sniedz iespēju uzľēmumiem diagnosticēt darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni.
Latvijā dibināti uzľēmumi lielākoties īsteno atsevišķus daţādības vadības pasākumus, kas parasti nav
atrunāti uzľēmuma politikas dokumentos, secināts Sabiedrības integrācijas fonda veiktajā pētījumā.200
Turpat konstatēts, ka lielākā daļa Latvijas uzľēmumu nesaskata vērtību darbinieku daudzveidībā.
Pētījumā arī secināts, ka ―ievērojami bieţāk darbinieku vajadzības tiek respektētas lielajos uzľēmumos
(64%), savukārt mazajos un vidējos uzľēmumos apstiprinoši atbildējuši tikai 23% intervēto
darbinieku.‖201
Pētījumā eksperti skaidrojuši, ka daţādības vadība paredz ne tikai diskriminācijas novēršanu, bet arī
196

CV-online, ―Darba devēju aptaujas kopsavilkums‖, 2016, iegūts no http://www.cv.lv/content/index.php?id=1367
Sabiedrības integrācijas fonds, ―Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzľēmumos‖, 2014, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-lidzt/petijums/precizets_zinojums_final.pdf
198
Sabiedrības integrācijas fonds, ―Daţādības vadības situācijas izpēte uzľēmumos‖, 2015, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba-II/Study_diversity_managment_in_companies_Latvia.pdf
199
http://incsr.eu/lv/novertejums/ilgtspejas-indekss/
200
Sabiedrības integrācijas fonds, ―Daţādības vadības situācijas izpēte uzľēmumos‖, 2015, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba-II/Study_diversity_managment_in_companies_Latvia.pdf
201
Turpat
197
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proaktīvu pieeju daţāda darbaspēka piesaistei un darba vides pārveidei, atbilstoši darbinieku vajadzībām
un darbam ar daţādiem klientiem. Tomēr, daţādības vadības pasākumu ieviešana uzľēmumos ir
atkarīga no uzľēmuma vadītāja izpratnes par to, kāpēc šādas iniciatīvas ir svarīgas no biznesa
viedokļa.202
Pētījumā203 aptaujātie darbinieki norādījuši, ka no daţādām tiem pieejamām inciatīvām darba un
ģimenes līdzsvara nodrošināšanai, lielākoties izmantojuši iespēju strādāt attālināti un elastīgu darba
laika grafiku.

Iespēja daļu darba strādāt attālināti
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33.attēls. Kādus darba un privātās/ģimenes dzīves līdzsvarošanas pasākumus jums kā uzņēmuma darbiniekam ir
iespējams izmantot un kādus esat izmantojuši? (%)
Avots: Autoru veidots, izmantojot pētījuma ―Daţādības vadības situācijas izpēte uzľēmumos‖ datus 204

Pētījumā arī secināts, ka attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti darba devēji domā par speciālas vides
pielāgošanu tikai tad, kad jau uzľēmumā strādā vai plānots nodarbināt personas ar invaliditāti. Atšķirīgs
ir uzľēmumu vadītāju un darbinieku viedoklis par to, vai vide ir pielāgota darbiniekiem ar invaliditāti.
Kopumā 61% vadītāju, bet tikai 32% lielajos uzľēmumos strādājošie un 24% MVU strādājošie uzskata,
ka darba vide ir pielāgota darbiniekiem ar invaliditāti.205
Šajā pētījumā konstatēts, ka Latvijas uzľēmumi pārsvarā gadījumos nav izstrādājuši atsevišķu daţādības
vadības stratēģiju vai politiku. Kā pozitīvs izľēmums minēta AS ―Swedbank‖, kur šāda politika ir
pārľemta no mātes uzľēmuma Zviedrijā.206 No minētā pētījuma izriet, ka aptuveni divas trešdaļas no
intervētajiem Latvijas uzľēmumu vadītājiem saskata tiešus ieguvumus biznesam no darbinieku
daţādības. Kā būtiskākie ieguvumi izcelti: ieguvumi darbinieku piesaistē un noturība, klientu piesaiste
un apmierinātība, komandas darba efektivitāte un produktivitāte.207
Eiropas Komisija 2015.gadā veiktā pētījumā konstatējusi virkni citus ieguvumus uzľēmumiem, ieviešot
daţādības vadības iniciatīvas:
202

Turpat
Turpat
204
Sabiedrības integrācijas fonds, ―Daţādības vadības situācijas izpēte uzľēmumos‖, 2015, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba-II/Study_diversity_managment_in_companies_Latvia.pdf
205
Turpat
206
Turpat
207
Turpat
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daţādības vadība ir viens no virzītājspēkiem ekonomiskās aktivitātes uzlabošanai;
inovatīvāks kolektīva (grupas) darbs;
daudzveidīgs kolektīvs, kas daudz labāk saprot un spēj nodrošināt daudzveidīgo klientu
vajadzības;
daudzveidīgs kolektīvs var daudz labāk palīdzēt apgūt daţādos eksporta tirgus;
daudzveidīgs kolektīvs kopumā daudz labāk un vieglāk adaptējas pārmaiľu vidē, ir fleksiblāks
un uzľēmuma attīstību atbalstošs;
daţādības vadība uzlabo darbinieku labsajūtu un attiecīgi paaugstina darba motivāciju;
uzlabojas uzľēmuma reputācijas un imidţs klientu, sadarbības partneru un publiskā sektora
pārstāvju vērtējumā;
daţādības vadība ļauj proaktīvāk sekot līdzi demogrāfiskajām izmaiľām un palīdz mazināt darba
spēka trūkuma problēmas.208

Pētījumā apstiprināti novērojumi, ka uzľēmumiem ir labāki rentabilitātes un likviditātes rādītāji, ja šo
uzľēmumu vadībā ir iekļautas gan sievietes, gan vīrieši.209
CV-online 2012.gadā veiktajā darba devēju aptaujā tika konstatēts, ka gandrīz puse darba devēju
(43,4%) kandidātu atlasē un pieľemšanā ir pielietojuši tādu diskriminējošu faktoru kā vecums. Viena
ceturtā daļa darba devēju (26,7%) ir pielietojuši tādu diskriminējošu faktoru kā dzimums.210
Eirobarometra 2015.gadā veiktā pētījumā Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka pastāv diskriminācija darba
tirgū. Latvijas iedzīvotāju vērtējumā nozīmīgākie diskriminācijas faktori ir vecums (55+ vecuma grupa
– 64%) un invaliditāte (49%), kas darba devēju skatījumā šādus darbiniekus padara nezidevīgākus par
citiem. Ievērojami mazāk darbinieku atlases procesu ietekmē tādi kritēriji kā etniskā piederība (24%) un
dzimums (20%).

208

Eiropas Komisija, ―Diversity within small and medium - sized entreprises. Best practices and approaches for moving ahead”, 2015,
iegūts no http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_sme2015_en.pdf
209
Sabiedrības integrācijas fonds, ―Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzľēmumos‖, 2014, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-lidzt/petijums/precizets_zinojums_final.pdf
210
CV-online, ―Pētījums par Darba likuma ievērošanu attiecībā uz darbinieku pieľemšanu darbā‖, 2012, iegūts no
http://files.cv.lv/cont_img/text_img/Petijums_darbinieku_pienemsana_darba_likums_Sep2012.pdf
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34.attēls. QC3. Ja uzņēmums (mūsu valstī) vēlas pieņemt kādu darbā un pastāv izvēle starp diviem kandidātiem ar
vienādām prasmēm un vienādu kvalifikāciju, kurš no šiem kritērijiem, Jūsuprāt, kādam kandidātam varētu būt
neizdevīgs. Avots: Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015 211

Saskaľā ar Eirobarometra pētījumu, vadītāji ir mazāk toleranti pret personu 55+ vecumā pieľemšanu
darbā, 59% no aptaujātajiem vadītājiem drīzāk nepieľems šos darbiniekus darbā. Tomēr salīdzinot ar
citu profesionālās nodarbošanās grupu pārstāvjiem, vadītājiem ir viens no zemākajiem īpatsvariem šajā
kritērijā. Tāpat salīdzinoši zems tolerances līmenis vadītājiem ir pret personu ar invaliditāti pieľemšanu
darbā, turklāt darba devēju vērtējums ir vismazāk tolerants, salīdzinot ar citu citu profesionālās
nodarbošanās grupu pārstāvjiem.
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35.attēls. QC3. Izvēlē starp diviem kandidātiem ar vienādām prasmēm un kvalifikāciju, uzņēmums neizvēlēsies
pieņemt darbā neizdevīgo darbinieku (personu ar invaliditāti vai personu vecumā virs 55 gadiem), respondentu
īpatsvars, kas piekrīt šim apgalvojumam, sadalījumā pa prof. grupām. Avots: autoru veidots, izmantojot
―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖ datus212

SIF 2014.gadā veiktajā pētījumā ―Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzľēmumos‖
secināts, ka dzimumu nevienlīdzību var novērot Latvijas lielo uzľēmumu augstākajā vadībā, kur
sieviešu īpatsvars valdē ir tikai 21%, savukārt padomē tikai 16%. Lielajos uzľēmumos vidējā vadības
līmenī starp darbiniekiem ir nodrošināts dzimumu līdzsvars.213

211

Iegūts no
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
212
Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015, iegūts no
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
213
Sabiedrības integrācijas fonds, ―Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzľēmumos‖, 2014, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-lidzt/petijums/precizets_zinojums_final.pdf
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Šie dati var norādīt uz ―stikla griestu‖ iespējamību jeb slēptiem faktoriem, kas ierebeţo sieviešu iespējas
attīstīt karjeru augstākajā vadības līmenī. Šie dati var arī norādīt uz ―līmes grīdu‖ iespējamību jeb to, ka
daţādu faktoru ietekmē sievietes pašas nevēlas veidot karjeru augstākajā vadības līmenī.
Lursoft 2016.gada pētījumā secināts, ka no visiem Latvijas uzľēmējiem trešajā daļā kā valdes locekles ir
reģitrētas sievietes. Turpat Lursoft secinājis, ka pēc apgrozījuma lieluma galvenokārt sievietes vada
mazos un mikrouzľēmumus (kopumā 40% no visiem MVU). Lursoft arī konstatējis, ka labākus finanšu
rezultātus parāda tie uzľēmumi, kuru valdes sastāvā ir gan sievietes, gan vīrieši. 214 Tāpat Lursoft
apkopotā statistiska parāda, ka pēdējos 3 gados palielinājies agrīnās stadijas uzľēmēju sieviešu
īpatsvars. 215
Tas norāda, ka pēdējos gados sievietes kļūst arvien aktīvākas un mērķtiecīgāks savu uzľēmumu izveidē
un vadībā. Tas lielā mērā ir veicināts, pateicoties daţādām no valsts un nevalstisko organizāciju puses
organizētām iniciatīvām un pasākumiem, kur tiek popularizēta un veicināta sieviešu komercdarbība.
Eiropas komisijas veiktajā pētījumā konstatēts, ka mazie uzľēmumi lielākoties neapzinās savu atbildību
un lomu vienlīdzīgu iespēju norošināšanā darba tirgū, ieviešot daţādības vadības iniciatīvas.216 Tomēr,
ja ľem vērā, ka arī MVU sektors kopumā nodarbina salīdzinoši lielu personu skaitu, daţādības vadības
iniciatīvas ir būtiskas arī MVU sektorā.
Eiropas Komisijas pētījumā217, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda pasūtītajā pētījumā218 konstatēts,
ka bieţi uzľēmumu vadītāji daţādības vadības funkcijas uzskata tikai par personāla struktūrvienību
(Human Resource) atbildību. Tomēr daţādības vadības stratēģijai būtu jāattiecas uz jebkuru
struktūrvienību un jebkuru vadības līmeni, jo daudzveidīgie darbinieki var ietekmēt jebkuras uzľēmuma
struktūrvienības darbu.
Eiropas Komisijas pētījumā norādīts, ka daţādības vadības iniciatīvu īstenošanai uzľēmumos un
organizācijās būtiska ir iekšējā un ārējā komunikācija.219 Būtiski ir izglītot par daţādības vadības pieeju,
iniciatīvām un ieguvumiem gan uzľēmumu vai organizāciju vadību, gan darbiniekus. Tāpat svarīgi
veidot darbinieku daudzveidībai atvērtu uzľēmuma tēlu gan klientu, gan publiskā sektora, gan arī darba
meklētāju acīs.
Sabiedrības InIF pasūtītais pētījums liecina, ka 72% darbinieku līdz šim nav bijusi nodrošināta iespēja
piedalīties mācībās par daţādības un vienlīdzīgas attieksmes jautājumiem (40,9%) vai viľiem nav bijusi
informācija par to (30,8%). Arī tajos uzľēmumos, kuru vadītāji norādījuši, ka šādas mācības tiek
organizētas, lielākā daļa darbinieku par tām nav informēti vai norāda, ka tādas netiek rīkotas. Tas
nozīmē, ka uzľēmumi Latvijā mācības par vienlīdzības un daţādības jautājumiem nesaista ar prasmēm
un zināšanām, ko darbinieki varētu izmantot savu tiešo darba pienākumu veikšanai vai darbā ar
klientiem. Lai arī intervētie uzľēmumu pārstāvji un darbinieki atzīst, ka gan uzľēmuma ētikas principos,
gan klientu apkalpošanas politikā ir atrunāts vienlīdzīgas attieksmes jautājums, šo prasmju un zināšanu
pilnveidošana ir atstāta pašu darbinieku ziľā.220
214

Lursoft, ―Pētījuma kopsavilkums ―No visiem Latvijas uzľēmējiem trešā daļa ir sievietes‖‖, 2016, iegūts no
http://blog.lursoft.lv/2016/03/15/no-visiem-latvijas-uznemejiem-tresa-dala-ir-sievietes/
215
Turpat
216
Eiropas Komisija, ―Diversity within small and medium - sized entreprises. Best practices and approaches for moving ahead”, 2015,
iegūts no http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_sme2015_en.pdf
217
Turpat
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Sabiedrības integrācijas fonds, ―Sieviešu un vīriešu situācijas izpēte Latvijas lielajos uzľēmumos‖, 2014, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-lidzt/petijums/precizets_zinojums_final.pdf
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Eiropas Komisija, ―Diversity within small and medium - sized entreprises. Best practices and approaches for moving ahead”, 2015,
iegūts no http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_sme2015_en.pdf
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Sabiedrības integrācijas fonds, ―Daţādības vadības situācijas izpēte uzľēmumos‖, 2015, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba-II/Study_diversity_managment_in_companies_Latvia.pdf
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Eirobarometra 2015.gadā veiktā pētījumā tika noskaidrots Latvijas iedzīvotāju viedoklis par 36. attēlā
minēto pasākumu veikšanu darba vietā, lai veicinātu darbinieku daudzveidību un mazinātu
diskrimināciju. Vidēji vairāk nekā puse visu respondentu pozitīvi attiecas pret attēlā minēto pasākumu
ieviešanu darba vietā. Respondenti vismazāk ieinteresēti darba spēka sastāva pārbaudēs, vispozitīvāk
attiecas pret apmācībām par daudzveidības jautājumiem. Lai gan arī vidēji vairāk nekā puse vadītāju
pozitīvi attiecas pret minēto pasākumu ieviešanu darba vietā, tomēr darba devēji ir vieni no vismazāk
ieintersētākajiem, salīdzinot ar citām respondentu profesionālās nodarbošanās grupām.
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36.attēls. QC5. Respondentu īpatsvars, kas piekrīt minēto pasākumu ieviešanai darba vietā, lai sekmētu
daudzveidību, īpatsvars sadalījumā pa profesionālās nodarbošanās grupām. Avots: autoru veidots, izmantojot
―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖ datus221

Eirobarometra 2015.gadā veikta pētījuma respondentu vērtējumā nav būtiskas reģionālas atšķirības,
tomēr var secināt, ka vismazāk ieinteresēti darba spēka sastāva pārbaudēs ir Pierīgas un Latgales
reģionu respondenti. Visvairāk ieinteresēti apmācībās ir Kurzemes un Zemgales reģionu respondenti.
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37.attēls. QC5. Respondentu īpatsvars, kas piekrīt minēto pasākumu ieviešanai darba vietā, lai sekmētu
daudzveidību, īpatsvars sadalījumā pa reģioniem. Avots: autoru veidots, izmantojot ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES
2015. gadā‖ datus222

221

Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015, iegūts no
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
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Eiropas Komisijas pētījumā konstatēts, ka ir būtiski nodrošināt plašāku informāciju sabiedrībai par
uzľēmumu īstenotajām daţādības vadības iniciatīvām. Darba devēji plašāku sabiedrību par tām var
informēt sekojošos veidos:
- ikgadējos gada pārskatos atsevišķā sadaļā aprakstīt īstenotās iniciatīvas un uzľēmuma praksi
daţādības vadības veicināšani;
- sniedzot informāciju mājās lapā par uzľēmuma vērtībām un misiju;
- daloties labajā praksē ar citiem darba devējiem;
- piedaloties ar labās prakses prezentāciju publiskās konferencēs vai semināros;
- piedaloties daţādās publiskā vai nevalstiskā sektora organizētās nominācijās vai labāko
godināšanā.223 Latvijā tāds, piemēram, ir ―Ilgtspējas indekss‖.
3.1.3.

Darbinieku izpratne par diskrimināciju, tolerance

Pētījumā ―Diskriminācija Latvijas darba tirgū‖ (2014.g.) secināts, ka 10% no pētījumā aptaujātajiem
respondentiem pēdējā gada laikā ir saskārušies ar diskrimināciju darba tirgū, un visbieţāk diskrimināciju
darbā ir pieredzējuši cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar vājām latviešu valodas zināšanām un jaunieši.224
Turpat secināts, ka 3 gadu periodā, ―pētījuma mērķa grupas pārstāvjiem ir atteikts darbs raksturojošas
pazīmes dēļ: jauniešiem dēļ izglītības, pirmspensijas vecuma cilvēkiem dēļ vecuma, cilvēkiem ar
invaliditāti dēļ invaliditātes, cilvēkiem ar vājām latviešu valodas zināšanām dēļ valodu zināšanām un
sievietēm pēc bērna kopšanas atvaļinājuma – dēļ izglītības‖. 225 Minētajā pētījumā katrai no mērķa
grupām analizētas galvenās pazīmes, kas liecina par diskriminācijas izpausmi darba tirgū:
 Pirmspensijas vecuma cilvēkiem – zemāka darba samaksa un atalgojuma atšķirības ar citiem
līdzīga amata darbiniekiem, gabaldarba vai īstermiľa darba līgumi, pārāk liela darba slodze un
citi.
 Personas ar invaliditāti – zemāka darba samaksa, prasība veikt papildus pienākumus vai strādāt
virsstundas (kas nav atrunātas līgumā), neoficiālas darba attiecības (darbs bez līguma),
emocionālais spiediens tiks atlaistam un nepiemērota darba vide.
 Personas ar vājām latviešu valodas zināšanām – zemāka alga, pārmērīgi liels darba apjoms pret
faktiski darba laikā paveicamo, nenormēts darba laiks, stingri nosacījumi dabīgo vajadzību
nokārtošanai, ierobeţojumi saľemt atvaļnājumu, jauno darbinieku pieľemšana tikai uz pārbaudes
laiku un citi.
 Sievietes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma – zemāka alga, uzzinot par gaidāmo mazo, darba
devēji cenšas nepaturēt šādu darbinieku, pārmērīgi liels darba apjoms pret faktiski darba laikā
paveicamo, netiek veikta atlīdzība par darbu virsstundās. 226
No Eirobarometra 2015.gadā veiktā pētījuma izriet, ka Latvijas iedzīvotāji kopumā justos samērā
komfortabli, strādājot kopā ar šajā pētījumā analizējamām diskriminācijas riskam pakļautajām
iedzīvotāju grupām.
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Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015, iegūts no
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
Eiropas Komisija, ―Diversity within small and medium - sized entreprises. Best practices and approaches for moving ahead”, 2015, iegūts no
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_sme2015_en.pdf
224
SIA Projektu un kvalitātes vadība, ― ―Diskriminācija Latvijas darba tirgū‖, 2014, iegūts no
http://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2014/05/12/diskriminacija_lv_tirgu.pdf
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Turpat
Pētījums ―Diskriminācija Latvijas darba tirgū‖, 2014, SIA Projektu un kvalitātes vadība, pieejams:
http://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2014/05/12/diskriminacija_lv_tirgu.pdf
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38.attēls. Neatkarīgi no tā, vai Jūs strādājat vai nē, izmantojot skalu no 1 līdz 10, sakiet, lūdzu, cik komfortabli vai
nekomfortabli Jūs justos, ja kāds no Jūsu darba kolēģiem piederētu kādai no šīm grupām? “1” nozīmē, ka Jūs justos
“pilnībā nekomfortabli” un “10” nozīmē, ka Jūs justos “pilnībā komfortabi”. Avots: Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs:
Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015227

Analizējot sīkāk minētā Eirobarametra pētījuma datus, viena ceturtā daļa no aptaujātajiem norādījuši,
ka tie justos nekomfortabli strādājot kopā ar musulmaľiem. Analizējot sīkāk respondentu vērtējumu pa
to profesionālās nodarbošanās grupām, var redzēt, ka vispozitīvāk pret musulmaľiem kā darba kolēģiem
izturas vadītāji un intelektuālā darba veicēji, negatīvākā attieksme ir pensionāriem.
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6,5
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39.attēls. QC13. Cik komfortabli vai nekomfortabli Jūs justos, ja kāds no Jūsu darba kolēģiem būtu musulmanis?
“1” nozīmē, ka Jūs justos “pilnībā nekomfortabli” un “10” nozīmē, ka Jūs justos “pilnībā komfortabi”, viējais
vērtējums sadalījumā pa respondentu profesionālās nodarbošanās grupām

227

Iegūts no
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
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Avots: autoru veidots, izmantojot ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖ datus228

Minētajā Eirobarametra pētījumā viena piektā daļa norādījuši, ka tie justos nekomfortabli, strādājot
kopā ar romu tautības pārstāvjiem. Analizējot sīkāk respondentu vērtējumu pa to profesionālās
nodarbošanās grupām, var redzēt, ka vispozitīvāk pret romu tautības pārstāvjiem kā darba kolēģiem
izturas vadītāji un intelektuālā darba veicēji, negatīvākā attieksme ir mājsaimniekiem.
7
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40. attēls. QC13. Cik komfortabli vai nekomfortabli Jūs justos, ja kāds no Jūsu darba kolēģiem būtu romu tautības
pārstāvis? “1” nozīmē, ka Jūs justos “pilnībā nekomfortabli” un “10” nozīmē, ka Jūs
viējais vērtējums sadalījumā pa respondentu profesionālās nodarbošanās grupām
Avots: autoru veidots, izmantojot ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖ datus229

justos “pilnībā komfortabi”,

Pētījumā ―Daţādības vadības situācijas izpēte uzľēmumos‖ veiktajā uzľēmumu darbinieku aptaujā 95%
no respondentiem apstiprinājuši, ka viľu kolektīvā pastāv darbinieku daţādība un 70% no
respondentiem apstiprināja, ka tas uzlabo darba atmosfēru un darba izpildes kvalitāti. Turpat arī
konstatēts, ka darba devēji Latvijā nav ieviesuši praksi mērķtiecīgi piesaistīt darbiniekus no daţādām
sabiedrības grupām. Šajā pētījumā tikai 37% no aptaujātajiem darbiniekiem apstiprinājuši, ka to
uzľēmumā mērķtiecīgi tiek domāts par daţādu darbinieku piesaisti.230
Analizējot Valsts darba inspekcijas apkopoto statistisku par darba devēju pārkāpumiem 2015.gadā,
būtiskākais skaits (68%) pārkāpumu saistīts ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu neievērošanu
un tikai 27% saistīti ar darba tiesību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem (ietver neatbilstošu vai
neesošu darba līgumu noslēgšanu, nepareizu atbrīvošanu no darba u.c). 231 Valsts darba inspekcija nav
specifiski apkopojusi datus par iesniegtajām sūdzībām vai pārkāpumiem saistībā ar diskrimināciju darba
vietā. Tomēr ľemot vērā Valsts darba inspekcijas darbības prioritātes (kas primāri saistītas ar citām
jomām nekā diskriminācijas mazināšana), apkopotā statistika var liecināt par to, ka ir salīdzinoši neliels
sūdzību vai pārkāpumu skaits darba vietā.
3.1.4.

Informācijas patēriņš

Darba devēju interneta portālu lietošanas paradumi

228

Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015, iegūts no
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
229
Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015, iegūts no
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
230
Sabiedrības integrācijas fonds, ―Daţādības vadības situācijas izpēte uzľēmumos‖, 2015, iegūts no
http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba-II/Study_diversity_managment_in_companies_Latvia.pdf
231

Valsts darba inspekcija, ―2015.gada darbības pārskats‖, 2016, iegūts no http://www.vdi.gov.lv/files/vdi_gada_parskats_2015.pdf
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Lai iegūtu precīzāku informāciju par kampaľai nozīmīgas mērķa grupas – darba devēju – paradumiem
meklējot informāciju internetā, tika iegūti dati no interneta izpētes kompānijas Gemius232. Darba devēji
tika identificēti, atlasot tos lietotājus, kas kā nodarbošanos aptaujā bija norādījuši – augstākā/vidējā
līmeľa vadītājs vai maza uzľēma īpašnieks. Kopumā 2017.gada janvārī aptaujā bija piedalījušies 3579
lietotāji, kas bija atzīmējuši šādu nodarbošanos. Saskaľā ar aprēķiniem, Latvijā kopumā šim grupām
pieder 196 546 indivīdu, savukārt 2017.gada janvārī tiek aprēķināts, ka internetu lietojuši 190 650 šo
grupu pārstāvji.
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Salīdzinot darba devēju vidū un interneta lietotāju vidū kopumā233 populārākos interneta portālus,
jāatzīmē, ka nav būtiskas atšķirības populārāko interneta portālu lietojumā. Pirmajā trijniekā abos
gadījumos iekļuvuši – delfi.lv, tvnet.lv, un inbox.lv. Būtiskākā atšķirība ir darba devēju auditorijā portāla
likumi.lv (7.vietā darba devējiem, 16.vietā kopumā) bieţāka izmantošanā un retāka skaties.lv
izmantošana (6.vietā interneta lietotājiem kopumā, 9.vietā – darba devējiem), salīdzinot ar interneta
lietotāju vidi kopumā.

41.attēls. Darba devēju biežāk apmeklētie interneta portāli, N=3579
Avots: Gemius, ―Interneta pētījumi 2017. gada janvārī‖, 2017, iegūts no www.gemius.lv

Izvērtējot atšķirības interneta lietotāju paradumos, atkarībā no to mājās lietotās valodas, jāatzīmē, ka, lai
arī pirmais trijnieks abās grupās sakrīt – tvnet.lv, delfi.lv un inbox.lv, atšķiras attiecīgo portālu latviešu
un krievu valodas versiju lietojums attiecīgajās grupās. Piemēram, tikai 11% mājās latviešu valodā
runājošo darba devēju lieto delfi.lv krievu valodas versiju, bet 69% - latviešu versiju. Jāatzīmē, ka krievu
valodā runājošo darba devēju vidū atšķirība latviešu un krievu valodas versiju lietošanā nav tik izteikta
(piem. delfi.lv krievu versiju lieto 54%, bet latviešu versiju – 36%).
Būtiskākas atšķirības ir vairāku vienvalodīgo portālu lietojumā. Piemēram, tikai retais krievu valodā
runājošais izmanto ―Latvijas Avīzes portālu‖ (6%), un tikai retais (3%) latviešu valodā runājošais
izmanto portālu mixnews.lv.
Tas ļauj secināt, ka ir informācijas kanāli, kurus izmanto abās valodās runājošie, kas dod iespēju nodot
vienotu vēstījumu abām grupām vienlaikus. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams identificēt portālus,
kas izmantojami ļoti specifisku vēstījumu nodošanai konkrēto valodu izmantojošai grupai.

232
233

Gemius, ―Interneta pētījumi 2017. gada janvārī‖, 2017, iegūts no www.gemius.lv
Gemius, ―Interneta pētījumi 2017. gada janvārī‖, 2017, iegūts no www.gemius.lv
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42.attēls. Darba devēju biežāk apmeklētie portāli, atkarībā no ģimenē izmantotās valodas
Avots: Gemius, ―Interneta pētījumi 2017. gada janvārī‖, 2017, iegūts no www.gemius.lv

Darba devēju interneta lietošanas paradumi dalījumā pa lielākajām pilsētām, citām pilsētām un ārpus
pilsētas, būtiski neatšķiras. Visos gadījumos TOP3 lietotākie portāli nemainās – delfi, tvnet un inbox.
Atsevišķos gadījumos tikai mainās prioritārā secība, piem., Daugavpilī un citās mazākās Latvijas
pilsētās populārākais portāls ir inbox, Jūrmalā un ārpus pilsētām – tvnet.
Vienlaikus interesanti atzīmēt atšķirības draugiem.lv lietojumā. Piemēram, Rīgā un Pierīgā 2017.gada
janvārī draugiem.lv lietojuši vidēji 26% darba devēju, savukārt mazajās pilsētās un lauku apvidos –
gandrīz 50% darba devēju ir izmantojuši draugiem.lv.
Vairākums darba devēju internetā meklē ziľas (67,8%) un izmanto sociālos tīklus (53,3%), tikai
nedaudz retāk – 45% gadījumu meklē laika prognozi.

72

Programmatūra

Darba sludinājumi

Ģimene/bērnu aprūpe

Mode/skaistumkopš…

Fitness

Medicīna

Izglītība

Elektronika

Cits

Nekustamais īpašums

Finanses

Mājokļa…

Receptes/pavārmāksla

Sports

Auto

Kultūra/kultūras…

Tūrisms/ceļošana

Laika prognoze

Sociālie tīkli

Ziľas

70
60
50
40
%
30
20
10
0

Izklaide/atpūtas…

73

43. attēls. Darba devēju internetā visbiežāk meklētā informācija
Avots: Gemius, ―Interneta pētījumi 2017. gada janvārī‖, 2017, iegūts no www.gemius.lv

Darba devēju izmantotie informācijas kanāli jaunu darbinieku piesaistei
CV–online 2016.gadā veiktajā darba devēju aptaujā secināts, ka vispopulārākais kandidātu piesaistes
resurss uzľēmumos ir vakances publicēšana darba un karjeras portālos – to norādījuši 21% aptaujāto
darba devēju. Otrs populārākais veids potenciālo darbinieku uzrunāšanai un piesaistei ir sociālie tīkli
(tos izmanto 15% darba devēju). Turpat pētījumā secināts, ka ―aizvien vairāk darba devēju sociālos
tīklus novērtē arī kā platformu, kur, komunicējot ar savu mērķauditoriju, veidot darba devēja tēlu un
uzrunāt potenciālos darbiniekus. Tas nozīmē, ka pieaug arī personāla atlases un mārketinga profesionāļu
sadarbības nepieciešamība, darba sludinājumi kļūst radošāki, pielāgoti sociālā tīkla specifikai un
auditorijai.‖ 234
Minētajā pētījumā secināts, ka 13% darba devēju darbiniekus atrod ar draugu un paziľu palīdzību, bet
12% informāciju par vakancēm ievieto savā mājas lapā. 10% darba devēju jaunus darbiniekus atrod,
izmantojot ―sludinājumu dēļus‖ un personāla atlases kompānijas, un tikai 8% darba devēju izmanto
NVA pakalpojumus. 235
Iepriekš veiktā sabiedrības informācijas patēriľa analīze kopumā atspoguļo darbinieku paradumus
informācijas patēriľā un tāpēc atsevišķi par šo grupu netiek veikta analīze.

234
235

CV-online, ―Darba devēju aptaujas kopsavilkums‖, 2016, iegūts no http://www.cv.lv/content/index.php?id=1367
Turpat
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3.1.5. Globālās tendences, kas ietekmēs darba tirgu un sabiedrību
Paaudţu atšķirības ir būtisks aspekts, kas jāapzinās darba devējiem, plānojot darbinieku pieľemšanu un
nosakot katrai paaudzei piederošo darbinieku talantus, komunikācijas īpatnības un sadarbības
specifiku.236
Baby boomers paaudzei237 jeb 50+ vecuma iedzīvotājiem ir raksturīgs, ka tie parasti apzinās un ir
pārliecināti par savām tiesībām organizācijās, kurās tie strādā. Šīs paaudzes cilvēki mēdz būt paštaisni,
egocentriski un uz komandu darbu orientēti.
Savukārt X paaudzes238 jeb 35+ vecuma iedzīvotājiem raksturīgi, ka tie ir uzľēmīgi individuālisti un uz
biznesu orientēti, neseko autoritātēm (viedokļu līderiem) un ir pašpaļāvīgi, cīnītāji un izdzīvotāji, tomēr
bieţi arī skeptiski un piesardzīgi. Šīs paaudzes iedzīvotāji šobrīd darba tirgū ir arī tā devētie ―jaunie
profesionāļi‖, kas ieguvuši augstāko izglītību un izveidojuši karjeru vadošā amatā vai savā uzľēmumā.
Y millenium paaudze239 jeb pilngadīgie (18+ vecuma) jaunieši ir uz sadarbību vērsti, tiem ir būtiski
saľemt ātru un regulāru atgriezenisko saiti, svarīga ir izvēles brīvība, viľi ir motivēti personiskai
izaugsmei un tiem patīk visu plānot laika grafikā, atzīst un seko viedokļu līderiem. Viľi ir auguši
digitālā laikmetā un nepazīst pasauli bez datora, tāpēc būtiskāko informāciju saľem un socializējas ar
citiem digitālā vidē, dod priekšroku darbam grupās. Šī paaudze vēlas visus jautājumus nokārtot ātri
(pašreizējā mirklī) un pieľem, ka pasaulē viss ir pieejams 24/7240 laika reţīmā. Attiecīgi šāda veida
fleksiblu darba reţīmu sagaida arī no darba devēja. Šīs paaudzes cilvēki tiecas uz augstāku darba
samaksu un karjeras izaugsmi, var bieţāk mainīt savu lokāciju un darba vietu, lai atrastu piemērotāku
vietu sev.
Z paaudze241 jeb jaunieši un bērni vecumā līdz 18 gadiem. Šīs paaudzes jaunieši alkst pēc finansiālās
patstāvības un stabilitātes darba vietā. Šī ir jaunā konservatīvā paaudze, kas pieturas pie ģimenē
izveidotajiem tradicionālajiem uzskatiem un vērtībām, svarīgas ir ģimeniskas vērtības un piederība
ģimenei. Šai paaudzei raksturīga atbildības sajūta, būtiska ir finansiālā un darba vietas drošība vai
stabilitāte. Šī paaudze ir globāla un daudzveidīga, jo augusi daudzveidīgu cilvēku sabiedrībā. Šīs
paaudzes jaunieši ir pašpārliecināti, ļoti optimistiski, radoši un ar bagātu iztēli, problēmas risisna radoši
un ar nestandarta risinājumiem. Šobrīd šī paaudze ir uzskatāma par vienu no visatvērtākajām paaudzēm
daudzveidībai un daţādībai, kas pieprasīs šo vērtību atzīšanu arī no darba devēja.

236

Uvarova I., Rascevska Z., Riekstins J., ―Development Trends in Business Environment Requires Recognition of Diversity‖,
proceedings of the international conference ―Sustainable Organisations: Creating and Managing in Turbulent Business Environment‖,
Journal of Business Management ISSN 1691-5348, 2017.
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Dzimuši laika periodā no 1946. līdz 1964.gadam
Dzimuši laika periodā no 1964. līdz 1980.gadam
239
Dzimuši laika periodā no 1981. līdz 2000.gadam
240
24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā
241
Dzimuši laika periodā no 2000. līdz 2015.gadam
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8.tabula. Dažādo paaudžu komunikācijas un pamatvērtību atšķirīgās īpatnības
Baby Boomer paaudze
Dzimšanas laiks

X paaudze

Y millennium
paaudze

Z paaudze

1946–1964

1965–1980

Optimisms
Tolerance
Darbaholisms

Pašpalāvība
Dabiska
un
pieeja
Skepticisms

Komunikācijas
stils

Viens pret vienu
Telefons

Tiešā komunikācija
E-pasts
Īsziľu saziľa

Atgriezeniskā
saite

Netiecas vai nelabprāt grib Tiešā veidā būtiski saľemt Pieprasa daudz un Digitālā veidā
saľemt atgriezenisko saiti
novērtējumu par paveikto
tūlīt
Tūlīt vai pašreizējā mirklī

Pamatvērtības

Ambiciozi
Stereotipi par šo
Optimistiski
paaudzi
Turīgi

neformāla

Patmīlīgi
Risku mīloši
Ciniski

1981–2000

1995–2015

Reālisms
Pašmotivācija
Fokuss uz mērķi

Unikalitāte
Autentiskums
Radošums
Koprade un dalīšanās

Īsziľas
Sociālie mediji

―Digitālā
iedzimtie‖
Komunicē
pārnēsājamām
ierīcēm

Atkarīgi
no
tehnoloģijām
Strādā, lai dzīvotu
Nepatstāvīgi

laikmeta
caur
mobilām

―Patstāvīgā savienojumā‖
Apmulsuši vai apjukuši
Apātiski
“Multitaskeri”

Avots: Autoru veidots, izmanotojot daţādus sekundāros literatūras avotus242

―Sudraba ekonomika‖ (silver economy) jeb iedzīvotāju novecošana nav saistāma tikai ar
demogrāfiskiem rādītājiem, bet ir arī būtisks sociāls izaicinājums, jo atstāj būtisku iespaidu uz sociālo
budţetu un sociālam riskam pakļauto iedzīvotāju pieaugumu.243 Tāpat tas ir būtisks jautājums darba
devējiem, domājot par darbaspējas vecuma iedzīvotāju samazināšanos un nepieciešamību meklēt jaunas
darba formas (veidus) gados vecāku iedzīvotāju iesaistei darba tirgū. Tas attiecīgi nozīmē arī darba
devējiem papildus proaktīvu pieeju domāt par vecākai paaudzei nodrošinātām papildus iniciatīvām,
piemēram, saistībā ar tiem pielāgotu darba grafiku un darba vidi, papildus sociālām garantijām,
veselības aprūpi u.c. Šajā kontekstā būtiska ir gados vecāko cilvēku pārkvalificēšana un apmācība, lai
tie atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un spētu sekmīgi integrēties darba tirgū. Darba devējam tas
nozīmē daudz rūpīgāku pieeju ―talantu vadībā‖ un daţādības vadībā, proti, saprotot katra darbinieka, tai
skaitā gados vecāku cilvēku īpašās un atšķirīgās prasmes un spējas, kā arī atrodot tiem vispiemērotākos
pienākumus darba vietā.244
Dalīšanās ekonomika (sharing economy) ir jauna un aktuāla tendence biznesa vidē daţādās industrijās,
kas tādejādi ietekmē arī darba tirgu. Kā aprakstīts PwC pētījumā, dalīšanās ekonomika paredz
uzľēmumiem un iedzīvotājiem piederošus aktīvus (īpašumu), kas netiek pilnībā vai pilnā jaudā
izmantots, pakalpojuma formā nodot citu (vairāku personu) lietošanā. 245 Tas nozīmē, ka vienu konkrētu
aktīvu vai īpašumu koplieto vai kopīgi izmanto daţādi sabiedrības pārstāvji (kuri savstarpēji vai nu ir
vai arī nav pazīstami). Tas veicina daţādu cilvēku formālu vai neformālu kopdarbu un aktīvāku
sadarbību. Tāpat dalīšanās ekonomikas principi prasa no sabiedrības augstāku toleranci un savstarpējo
uzticību. Dalīšanās ekonomikas formas ir aktuālas, piemēram, tūrisma un izmitināšanas industrijā,
parādoties platformām Airbnb, CouchSurfing, LeftoverSwap, transporta jomā platformām Uber, Taxify,
mediju un izklaides industrijā platformām Spotify, SoundCloud, tāpat kolektīvās iepirkšanās
tirdzniecības jomā, telpu nomā, daţādās koprades (co-working space) un citās nozarēs. Šī ekonomika
242
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veicina formālu vai neformālu iedzīvotāju kopienu veidošanos, neľemot vērā to atšķirības vai piederību
kādai sociālai iedzīvotāju grupai.246 Kopā strādāšana dod iespēju attālināti no ierastā darba kolektīva
satikties un vienā fiziskā atrašanās vietā kopā strādāt pilnībā atšķirīgu nozaru vai jomu pārstāvjiem. Kā
secināts projekta ―Eiropas koprades tīkls‖ pētījumā, koprade veicina starpdisciplināru sadarabību,
inovācijas, nestandarta un radošu risinājumu radīšanu.247 Tomēr vienlaicīgi no darba ľēmējiem tas prasa
spēju komunicēt un sadaraboties ar pilnībā atšķirīgu jomu pārstāvjiem, apgūt ierastajai profesijai
atšķirīgas un pilnīgi jaunas prasmes un spējas.
“Intraprenieri”. Līdz ar jaunās paaudzes vēlmi pēc neatkarības, patstāvīgas, mainības un atbildības,
klasiski ierastās darba devēju organizācijas meklē jaunas darbinieku motivācijas formas. Jaunās
paaudzes atšķirīgās vēlmēs, uzskati un dzīvesstils liek darba devējiem domāt par atšķirīgu motivācijas
instrumentu veidošanu, jo finansiāliem un materiāliem stimuliem paliek arvien mazāka loma darbinieku
motivēšanā. Intraprenieri ir darbinieki, kas lielāku uzľēmumu vai organizāciju paspārnē (un ar to
finansiālu un citu resursu atbalstu) veido juridiski nodalītus projektus vai uzľēmumus. Intraprenieri,
distancējoties no lielo uzľēmumu vai organizāciju birokrātijas un klasiskās hierarhijas, darba devēju
motivēti un atbalstīti rada un attīsta savas jaunās biznesa vai projektu idejas. Tie ir mazāki un attiecīgi
elastīgāki par lielajiem birokrātiskajiem uzľēmumiem vai organizācijām. Tie spēj ātrāk radīt inovācijas
un ieviest pārmaiľas. Iespēja jaunradīt savu biznesa vai projekta ideju paaugstina motivāciju tiekties uz
rezultātu un panākumiem. Vienlaikus intraprenieri, paliekot lielo uzľēmumu vai organizāciju paspārnē,
mazina savu risku par neizdošanos vai resursu trūkumu, kā tas būtu, attīstot savu ideju vieniem.
Lielajām organizācijām vai uzľēmumiem tas prasa pilnīgu domāšanas un pieejas maiľu, izzūd formālā
hierarhija, bet darbs tiek organizēts juridiski patstāvīgās grupās vai komandās.248 Kā secināts Deloitte249
pētījumā, darba devējiem, lai noturētu iniciatīvas bagātos un augsta līmeľa profesionāļus, ir jāmaina
pieeja no kontrolējošās funkcijas uz atbalstošo funkciju, kas cita starpā prasa arī daudz augstāku
toleranci pret katru šādu indivīdu, neatkarīgi no tā, kādu sabiedrības grupu tas pārstāv. Intrapreneriem,
atšķirībā no klasiskajiem darbiniekiem, ir nepieciešamas daudz spēcīgākas pārdošanas un vadības
prasmes, pašpārliecība un pašmotivācija, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli, proaktīva
iniciatīva un atbildība.250 Intraprenierim nav tik būtiskas fiksētas darba stundas, viľš vairāk fokusēts uz
rezultātu. Uzľēmumiem intraprenieru atbalstīšana nozīmē iespēju saglabāt talantīgākos darbiniekus, lai
tos nepārvilinātu citi darba devēji, piesolot augstāku darba samaksu un citus sociālos labumus.
Dzīvesstila uzľēmēji un jaunuzľēmumi (start-up) ir ―tauta‖, kas veidojas līdz ar biznesa sācēju un to
atbalstošo organizāciju kopienu veidošanos. Pretēji ―impērijām‖ (lielām organizācijām/ uzľēmumiem ar
klasiski ierasto organizatorisko hierarhiju) jaunieši un jaunie profesionāļi pievēršas savu neliela apjoma
(ar mazu darbinieku skaitu) uzľēmumu veidošanai. Jaunieši, meklējot jaunus izaicinājumus un daţādu
ārējo atbalstošo organizāciju mudināti, jau pēc skolas beigšanas veido savus uzľēmumus, attīstot savas
biznesa idejas. Jaunie profesionāļi un vadītāji, noguruši no ikdienas rutīnas, hierarhijas un 9 to 5251
darba stundu reţīma, vēlas lielāku neatkarību, brīvību un elastību ārpus ierastās birokrātijas lielās
organizācijās. Vairākas industrijas, piemēram, komercbanku un finanšu pakalpojumu nozare, ir
apliecinājušas, ka inovāciju un pārmaiľu ieviešana lielajos uzľēmumos ir lēna. Digitālā laikmeta klienti
pieprasa daudz straujāku un ātrāku mainību, ko bieţi nespēj lielie uzľēmumi. Dzīvesstila uzľēmēji
246
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piesaista nelielas profesionāļu komandas un daudz ātrāk spēj radīt inovācijas un jaunus tehnoloģiskus
risinājumus, un attiecīgi daudz straujāk tos ieviest tirgū. Šai sabiedrības daļai, kas veido jaunuzľēmumu
un dzīvesstila uzľēmumus, būtiska ir pašmotivācija un entuziasms, lai tie noturīgi un pārliecināti spētu
attīstīt un virzīt savu ideju gan nenoteiktības apstākļos, gan neveiksmes brīţos. Šiem cilvēkiem ir
būtiska spēja pārdot un strādāt ar daudzveidīgiem klientiem. No otras puses, dzīvesstila uzľēmējiem
būtiska ir brīvība dzīvot un strādāt tur, kur tiem patīk. Tiem nav būtiska darba vieta un birojs, tie vairāk
novērtē attālinātā darba iespējas no jebkuras vietas pasaulē. Darbs bieţi tiek organizēts digitāli, jo
komandas locekļi katrs var atrasties atšķirīgā vietā. Tāpat arī jaunie profesionāļi, nesaľemot atbalstu un
iniciatīvas darba un ģimenes dzīves saskaľošanai, attīsta savas biznesa un projektu idejas vietās, kur tie
darbu var organizēt tā, lai tas sniegtu balansu starp profesionālo darbību, ģimenes dzīvi un atpūtu.
Raugoties no daţādības vadības un daudzveidības perspektīvas, savu jaunuzľēmumu veidošana un
attīstība ir iespēja jebkuram sabiedrības indivīdam. Pēdējos gados valdošais ―jaunuzľēmumu atbalsta‖
kults ir alternatīva iespēja darba tirgū nepilnvērtīgi novērtētiem daţādajiem un atšķirīgajiem
darbiniekiem.252
3.1.6. Secinājumi


Latvijā 94% no visiem uzľēmumiem ir mikrouzľēmumi, 6% ir mazie un vidējie uzľēmumi, tikai
0,14% ir lielie uzľēmumi, no kuriem lielākā daļa atrodas Rīgas un Pierīgas reģionos.



No visām privātā sektora uzľēmumos aizľemtajām darba vietām, gandrīz pusi nodrošina vidējie
un lielie uzľēmumi.
Gandrīz trešdaļu no aizľemtajām darba vietām nodrošina sabiedriskais sektors.
Daţādības vadības pasākumu ieviešana uzľēmumos ir atkarīga no uzľēmuma vadītāja izpratnes
par to. Latvijā pārsvarā tikai lielie uzľēmumi, sekojot globālām attīstības tendecēm un mātes
uzľēmumu piemēram, ir izstrādājuši mērķtiecīgas daţādības vadības iniciatīvas.
Mazie uzľēmumi lielākoties neapzinās savu atbildību un lomu vienlīdzīgu iespēju norošināšanā
darba tirgū, ieviešot daţādības vadības iniciatīvas.
Darbinieki no daţādām darba devēju piedāvātām darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanas
iniciatīvām lielākoties izmanto elastīga darba laika un attālināta darba iespējas.
Latvijas iedzīvotāju vērtējumā, nozīmīgākie diskriminācijas faktori ir vecums un invaliditāte, kas
darbiniekus padara nezidevīgākus pret citiem.
Dzimumu nevienlīdzību darba tirgū var novērot lielo uzľēmumu augstākajā vadībā, kur sieviešu
īpatsvars valdē ir tikai 21%.
Dzimumu līdzsvars ir nodrošināts vidējā vadības līmenī un starp mikro un mazo uzľēmumu
vadītājiem.
Daţādības vadības iniciatīvu īstenošanai uzľēmumos un organizācijās būtiski ir izglītot gan
vadību, gan darbiniekus, kā arī veidot daudzveidībai atvērtu uzľēmuma tēlu ārējā vidē.
Gandrīz 70% darbinieku līdz šim nav bijusi nodrošināta iespēja piedalīties mācībās vai saľemt
informāciju par daţādības vadību.
No pasākumiem, kas veicinātu darbinieku un darba devēju izpratni par daţādības vadības
iniciatīvām, Latvijas iedzīvotāji lielāku priekšroku dod apmācību pasākumiem nevis
specifiskām pārbaudēm.
Viena ceturtā daļa iedzīvotāju justos nekomfortabli strādājot kopā ar musulmaľiem, viena piektā
daļa iedzīvotāju diskomfortu izjustu strādājot kopā ar romu tautības pārstāvjiem.
Daţādības vadība darba tirgū ir būtisks priekšnosacījums, lai pielāgotos globālajām izmaiľām
ekonomikā, ko nosaka atšķirīgās paaudţu rakstura īpašības (Baby boomers jeb 50+, X, Y, Z
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paaudzes), sudraba ekonomika (Silver economy) jeb iedzīvotāju novecošana, dalīšanās
ekonomika (Sharing economy), jaunuzľēmumu un intraprenieru pieaugums.
Populārākie mērķa grupas lietotie interneta portāli ir delfi.lv, tvnet.lv, un inbox.lv.
Darba devēji ievērojami bieţāk nekā sabiedrība kopumā izmanto interneta portālu likumi.lv.
Darba devēju interneta lietošanas paradumi dalījumā pa lielākajām pilsētām, citām pilsētām un
ārpus pilsētas, būtiski neatšķiras.
Vairākums darba devēju internetā meklē ziľas un izmanto sociālos tīklus.
Vispopulārākais kandidātu piesaistes resurss uzľēmumos ir vakances publicēšana darba un
karjeras portālos, kam seko sociālie tīkli.

3.2 Jaunieši
Saskaľā ar ANO definīciju, jauniešiem kā vecumgrupai ir noteiktas robeţas, respektīvi, jaunietis ir
persona no 15 līdz 24 gadu vecumam. Tā kā Eiropas valstu vidū definīcijas par jaunatnes vecumu
ievērojami atšķiras, Eiropas Komisija pieľēmusi, ka jaunatne Eiropā ir jaunieši vecumā no 15 līdz 30
gadiem. Savukārt saskaľā ar Jaunatnes likumu Latvijā jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Statistiski jaunieši tiek kategorizēti vecumā no 15-29 gadiem, diferencējot divās vecumgrupās 15-24
gadi un 25-29 gadi.
Saskaľā ar CSP datiem, 2016.gada trijos ceturkšľos Latvijā dzīvoja vidēji 329 tūkst. jauniešu vecumā
no 15 līdz 29 gadiem, no tiem 58% jeb 191 tūkst. vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Pēdējo 20 gadu laikā
jauniešu skaits vecumā 15-29 gadi samazinājās par 36% (1994.gadā – 515 tūkst. jauniešu). Ja
iedzīvotāju skaits Latvijā kopumā laika periodā no 1990.gada līdz 2013.gadam samazinājies par 22%,
tad jauniešu skaits – par 36%. Salīdzinot ar 1990.gadu, šodien Latvijā ir aptuveni par 170 000 jauniešu
mazāk, bet salīdzinot ar 2003.gadu – aptuveni par 140 000 jauniešu mazāk. Tātad pēdējo piecu līdz
desmit gadu laikā ir novērojams īpaši izteikts jauniešu skaita kritums.
Pēdējo piecu gadu laika periodā jauniešu skaits Latvijā kopumā samazinājies par 20%. Visbūtiskāk tas
krities Rīgas reģionā (-25%), bet salīdzinoši mazāk – Pierīgā (-16%). Vērtējot jauniešu skaita izmaiľas
pēdējo 15 gadu laika periodā republikas pilsētās, novērojams, ka visās deviľās nacionālas nozīmes
pilsētās jauniešu skaits samazinājies ne mazāk kā par 1/3. Visbūtiskāko jauniešu skaita kritumu
piedzīvojušas Daugavpils (-50%), Rēzekne (-50%), Rīga (-46%) un Jūrmala (-42%), bet salīdzinoši
mazāk – Valmiera (-33%) un Jelgava (-34%).253

45.attēls. Jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem skaits un īpatsvars pēc tautības (2015)
253
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(izmantoti CSP un Eurostat dati par 2016.gada 1.-3.ceturksni

254

)

2016.gadā jauniešu vecumā 15-29 gadi īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā veido 17% (jauniešu vecumā 1524 gadi – 10%). Jauniešu vecumā 15-24 gadi un 25-29 gadi ekonomiskās aktivitātes rādītāji ir
atspoguļoti 46.attēlā:

Kopējais skaits:
No tiem strādā
Neaktīvi
(mācās - skolēni, studenti)
Nemācās un nestrādā:
t.sk. meklē darbu
t.sk. NVA reģistrētie bezdarbnieki

JAUNIEŠI vecumā 15-29 gadi:
15-24 gadi:
25-29 gadi:
Īpatsvars
Īpatsvars
Skaits
Skaits
kopskaitā
kopskaitā
190 900
59%
138 000
41%
63 500

33%

107 400

78%

105 300

55%

8 700

6%

22 200

12%

21 900

16%

13 700
6 100

7%
3%

12 600
9 100

9%
7%

46.attēls. Indikatīvais jauniešu sadalījums pa ekonomiskās aktivitātes veidiem (izmantoti CSP un Eurostat dati par 2016.gada 1.-

3.ceturksni255).

Salīdzinājumā ar 2015.gadu abās vecumā grupās ir samazinājies kopējais jauniešu skaits (15-24 gadu
vecumā par 6% un 25-29 gadu vecumā – par 2%). Kopumā aptuveni 114 tūkst. jauniešu vecumā 15-29
gadi ir neaktīvi.256 Neaktīvie jaunieši 15-24 gadu vecumā pārsvarā ir skolēni vai studenti, kas studē pilna
laika klātienē un nestrādā, savukārt 25-29 gadu vecumā ekonomiskā neaktivitāte ir zema un vairāk
izteiktāka sievietēm. Aptuveni 26 tūkst. jauniešu (kā iepriekšējā gadā) vecumā 15-29 gadi meklē darbu,
bet 171 tūkst. jauniešu strādā.257
2016.gada trijos ceturkšľos Latvijā vidēji 44 tūkst. jauniešu vecumā 15-29 gadi nestrādāja, nemācījās un
neapguva arodu (par 3 tūkst. jeb 6% mazāk nekā iepriekšējā gadā un par 10 tūkst. jeb 18% mazāk nekā
2014.gadā), no tiem 22 tūkst. bija vecumā 15-24 gadi. Kā redzams 46.attēlā, aptuveni 60% no visiem
NEET grupas jauniešiem aktīvi meklē darbu (pieaugums par 4 procentpunktiem pret iepriekšējo gadu).
Kopumā jauniešu situācija darba tirgū pēdējos gados uzlabojas – pieaug jauniešu nodarbinātības
līmenis, un mazinās bezdarbs.

Tika aprēķināti vidējie rādītāji 2016.gada trijos ceturkšľos.
Tika aprēķināti vidējie rādītāji 2016.gada trijos ceturkšľos.
256
Atbilstoši CSP definīcijai, neaktīvie iedzīvotāji ir abu dzimumu personas neatkarīgi no vecuma, ieskaitot personas, kas jaunākas par darbspējas vecumu,
kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie darba meklētājiem (mājsaimnieces, nestrādājošie invalīdi, mācību iestāţu audzēkľi un
studenti darbspējas vecumā, kas nestrādā un nemeklē darbu, nestrādājošie pensionāri u.c.).
257
CSP un Eurostat dati par 2015.gada trijiem ceturkšľiem.
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47.attēls. Jauniešu vecumā 15-29 gadi nodarbinātības līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā. Avots: Eurostat

Kā redzams 47.attēlā, kopš 2012.gada jauniešu vecumā 15-24 gadi nodarbinātības līmenis palielinājies
par 5 procentpunktiem, 2016.gada trijos ceturkšľos atpaliekot no ES vidējā tikai par 0,5
procentpunktiem. Savukārt jauniešu vecumā 25-29 gadi nodarbinātības līmenis palielinājies par 3
procentpunktiem, 2016.gada trijos ceturkšľos pārsniedzot ES vidējo rādītāju par 5 procentpunktiem.

48.attēls. Jauniešu vecumā 15-29 gadi bezdarba līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā. Avots: Eurostat dati

Kā redzams 48.attēlā, kopš 2012.gada, jauniešu vecumā 15-24 gadi bezdarba līmenis samazinājies vidēji
par 11 procentpunktiem, 2016.gada trijos ceturkšľos esot zem ES vidējā līmeľa par vienu
procentpunktu. Savukārt jauniešu vecumā 25-29 gadi bezdarba līmenis samazinājies par 4
procentpunktiem, 2016.gada trijos ceturkšľos apsteidzot ES vidējo līmeni gandrīz par vienu
procentpunktu.
Uzlabojoties situācijai darba tirgū un īstenojot ―Jauniešu garantijas‖ pasākumus, pakāpeniski samazinās
arī jauniešu – reģistrēto bezdarbnieku skaits. 2016.gada decembra beigās NVA uzskaitē bija 15 072
jaunieši vecumā 15-29 gadi (par 7% jeb 1 150 personām mazāk nekā 2015.gadā), no tiem 40% jeb 6
075 bija vecumā 15-24 gadi. Kopumā 2016.gadā reģistrēta bezdarbnieka statusu ieguvuši 13 599
jauniešu vecumā 15-24 gadi un 15 753 jauniešu vecumā 25-29 gadi, kas varētu veidot indikatīvi vismaz
60-70% no NEET grupas jauniešu skaita attiecīgajā gadā.258 Pēdējo trīs gadu laikā, kopš ―Jauniešu
garantijas‖ sākšanas – 2014.-2016.gadā bezdarbnieka statusu ieguva un ―Jauniešu garantijas‖ atbalsta
pasākumos piedalījās kopumā 111 tūkstoši jauniešu vecumā 15-29 gadi.

49.attēls. Reģistrēto jauniešu – bezdarbnieku skaita izmaiņas 2008.-2016.gadā. Avots: NVA dati

Reģistrētā bezdarbnieka statusu ieguvušo skaits 2016.gadā 29 400, vidējais NEET grupas jauniešu skaits 2016.gada trijos ceturkšľos – 44 000 personas
(vecuma grupa 15-29 gadi). Pirmajā gadījumā tiek rēķināta jauniešu plūsma reģistrētajā bezdarbā, kas ir ievērojami lielāka par vidējo reģistrēto jauniešubezdarbnieku skaitu valstī. Savukārt otrajā gadījumā tiek rēķināts vidējais NEET grupas jauniešu skaits nevis plūsma, līdz ar to aprēķinus var veikt tikai
indikatīvi.
258
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2016.gada beigās 12% no visiem reģistrētajiem jauniešiem – bezdarbniekiem vecumā 15-29 gadi bija
ilgstošie bezdarbnieki.259 Jauniešiem vecumā 15-24 gadi šīs rādītājs veidoja 9%. Salīdzinot jauniešu
darbā iekārtošanos260 ar pārējo mērķa grupu bezdarbnieku darbā iekārtošanās rādītājiem, jāsecina, ka
jauniešu darbā iekārtošanās rādītāji ir nedaudz labāki, turklāt jaunieši bezdarbnieku statusā pavada
gandrīz divas reizes īsāku laika periodu nekā citi reģistrētie bezdarbnieki. Vidējais bezdarba ilgums
2016.gada beigās jauniešiem bezdarbniekiem vecumā 15-29 gadi bija 116 dienas jeb vidēji 3,8 mēneši.
Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā 15-24 gadi vidējais bezdarba ilgums bija mazāks – 103 dienas jeb
vidēji 3,4 mēneši.
Vidēji 54% reģistrēto jauniešu bezdarbnieku vecumā 15-29 gadi ir darba tirgum nepietiekams izglītības
līmenis (izglītības līmenis, kas ir zemāks par vispārējās vidējās izglītības līmeni). Darba tirgum
nepietiekams izglītības līmenis ir viens no galvenajiem iemesliem augstajam jauniešu bezdarba līmenim.
Kā liecina Eurostat dati par 2015.gadu, atšķirība starp jauniešu ar augstāko izglītību bezdarba līmeni un
jauniešu ar vispārējo vidējo vai zemāko izglītības līmeni var veidot līdz pat 200% (attiecīgi 15,3% un
29,4%).

50.attēls. Jauniešu vecumā 15-24 gadi bezdarba līmenis, atkarībā no iegūtās izglītības. Avots: Eurostat

Zems izglītības līmenis veicina jauniešu neaizsargātību darba tirgū un palielina viľu diskriminācijas
risku. Līdzšinējā NVA un Valsts darba inspekcijas pieredze liecina, ka jaunieši ar pamatskolas izglītību
bieţi nepārzina darba tiesisko attiecību aspektus, līdz ar to tiek pakļauti augstākam nedeklarētās
nodarbinātības riskam.
3.1.7. Izpratne par diskrimināciju, tolerance
Kā norādīts Eiropas Komisijas ziľojumā261, novēlota pāreja uz darba tirgu jauniešiem, bieţi bezdarba
periodi jau sākotnējā darba dzīves posmā, var radīt paliekošu negatīvu ietekmi uz turpmākajām
nodarbinātības iespējām un darba samaksas līmeni.
Kā liecina Eirobarometra 2015.gada pētījuma rezultāti262, Latvijā 21% respondentu, kas ir vairāk nekā
vidēji Eiropas Savienībā, uzskata, ka valstī ir izplatīta to iedzīvotāju diskriminācija, kuri ir vecumā zem
Ilgstošie bezdarbnieki – reģistrētie bezdarbnieki, kas kopš bezdarbnieka statusa iegūšanas pavada bezdarbā 12 mēnešus un vairāk.
Tiek salīdzināta informācija par tiem, kas zaudējuši reģistrētā bezdarbnieka statusu darbā iekārtošanās dēļ. 2016.gadā reģistrētā bezdarbnieka statusu
darbā iekārtošanās dēļ (vecumā 30 un vairāk gadu) zaudējuši 42 516 jeb 55% no bezdarbnieka statusu zaudējušo kopskaita, jauniešiem (15-29) šis rādītājs ir
56%.
261
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion ―Social Europe. Current challenges and the way forward‖
Annual Report of the Social Protection Committee (2012)
262
Eiropas Komisija, ―Eirobarometrs: Diskriminācija ES 2015. gadā‖, 2015
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260

81

82

30 gadiem. Vienlaikus jānorāda, ka 25% respondentu atzinuši, ka šāda diskriminācija Latvijā nav
sastopama.

51.attēls. QC1. Par katru no turpmāk nosauktajiem diskriminācijas veidiem sakiet, lūdzu, vai tā Jūsuprāt mūsu valstī
ir ļoti izplatīta, diezgan izplatīta, samērā reti sastopama vai ļoti reti sastopama.

Pētījums ―Diskriminācija Latvijas darba tirgū‖263 atklāj, ka 12,9% jauniešu kādreiz ir atteikts darbs
saistībā ar izglītības līmeni, kas arī ir visizplatītākais atteikumu iemesls. Vecuma dēļ atteikts 7,8%
jauniešu, kamēr nepietiekamu valodu zināšanu dēļ 6,5% jauniešu. Saistībā ar dzimumu darbs atteikts
1,4% jauniešu. Pārējie iemesli, kāpēc atteikts darbs, sastopami daudz retāk – 0,9% jauniešu darbs
atteikts veselības stāvokļa dēļ, 0,8% jauniešu atteikts bērnu vecuma dēļ, 0,5% darbs atteikts politiskās
pārliecības vai tautības dēļ, kamēr 0,4% saistībā ar invaliditāti un 0,3% jauniešu iepriekšējās sodāmības
dēļ. Bija sastopami arī daţi atsevišķi gadījumi, kuros darbs atteikts reliģiskās piederības vai seksuālās
orientācijas dēļ.
Pētījuma264 ietvaros konstatēts, ka, lai arī studenti, skolēni un jaunieši tiek diskriminēti darba tirgū,
lielākā daļa pētījuma dalībnieku tomēr atzīst, ka jauniešiem ir lielākas izredzes iegūt darbu nekā
cilvēkiem pēc 50 gadiem, jo jauniešiem ir labākas zināšanas darbā ar datoru un jaunajām mūsdienu
tehnoloģijām. Kā minēja pētījuma dalībnieki, jauniešiem ir arī lielāka darba produktivitāte un labākas
valodu zināšanas, tāpēc arī šajā ziľā jauniešiem ir priekšrocība un lielākas izredzes iegūt darbu.
Pētījuma gaitā respondenti tika lūgti novērtēt daţādu ekonomisku un sociālu problēmu aktualitāti savā
dzīvesvietā 10 ballu skalā, kurā vērtējums ―1‖ apzīmēja ―nemaz nav aktuāla‖, bet vērtējums ―10‖ – ―ļoti
aktuāla‖. Kopumā 51,2% jauniešu diskrimināciju darbavietā uzskata par neaktuālu vai drīzāk neaktuālu
problēmu viľu dzīves vietā, kamēr 24,2% jauniešu diskrimināciju darbavietā uzskata par drīzāk aktuālu
vai aktuālu problēmu. Šis jautājums jauniešiem bijis grūti atbildams, jo ceturtdaļa (24,6%) jauniešu
atzīmējuši variantu ―grūti pateikt‖, kas aptuveni četras reizes pārsniedz vidējo šīs atbildes parādīšanos
šajā jautājumu jauniešu grupā kopā.
Jautājumā par to, kur meklētu palīdzību, ja darbavietā sastaptos ar pret sevi vērstu diskrimināciju,
lielāko atzīmju skaitu saľēma Valsts darba inspekcija un augstāka priekšniecība darba vietā. Salīdzinoši
ar citām pētījuma mērķa grupām, jaunieši bija atzīmējuši visvairāk iespējamo palīdzības meklēšanas
variantu, kā arī vairāk nekā citas grupas redz presi vai televīziju kā potenciālus palīdzības sniedzējus.
263

SIA Projektu un kvalitātes vadība „Diskriminācija Latvijas darba tirgū‖, 2014.
http://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2014/05/12/diskriminacija_lv_tirgu.pdf
264
SIA Projektu un kvalitātes vadība „Diskriminācija Latvijas darba tirgū‖, 2014.
http://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2014/05/12/diskriminacija_lv_tirgu.pdf
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3.1.8. Jauniešu informācijas patēriņa paradumi un uzticēšanās institūcijām
Viens no būtiskiem mūsdienu jauniešu un bērnu iespēju un arī izaicinājumu faktoriem ir digitalizācija
un interneta pieejamība. No vienas puses raugoties, tā sniedz neierobeţotas iespējas izglītībai,
apmācībām, brīvā laika aktivitātēm, bet rada arī būtiskus riskus. 2014.gadā Latvijā deviľi no katriem
desmit jauniešiem vecumā no 16 līdz 29 gadiem lietoja internetu katru dienu, pie tam šis rādītājs bija
izteikti augstāks nekā starp visiem iedzīvotājiem, proti – jaunieši internetu izmanto daudz vairāk nekā
pieaugušie. Pētījumu dati arī liecina, ka jauniešu aktivitāšu loks internetā ir daudz plašāks nekā
pieaugušajiem – no tiešsaistes spēļu spēlēšanas līdz sociālo tīklu izmantošanai un iesaistei sociālās un
politiskās aktivitātēs.
Lūdzot nosaukt tos informācijas kanālus265, ko jaunieši ikdienā izmanto informācijas ieguvei par
daţādām iespējām izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā un citos ar jauniešiem saistītos jautājumos,
visbieţāk – 76% gadījumu – tiek minēts, ka šādu informāciju iegūst no draugiem. 64% informāciju
iegūst masu medijos, 61% no vecākiem un 60% – skolā vai augstskolā. Vairāk nekā puse jauniešu kā
informācijas avotu identificē arī sociālos tīklus internetā (visbieţāk facebook.com), kā arī interneta ziľu
portālu delfi.lv (13%) un e-pastu, ziľu listes (22%). Jaunatnes darbinieki kā informācijas avots tiek
minēts tikai 6% gadījumu, bet portāls www.jaunatneslietas.lv – tikai 5% gadījumu. Sociāli
demogrāfisko mērķa grupu griezumā atšķirības nav izteikti lielas. Būtiskākā atšķirību tendence – gados
jaunāki jaunieši kā informācijas avotu bieţāk norāda vecākus, kamēr gados vecāki jaunieši – sociālos
tīklus, masu medijus un draugus.

265

Jaunatnes politikas monitorings. IZM, 2015 http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/jaunatne/IZM_Jaunatnespolitikas-monitorings_2015_Laboratory.pdf
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Kurus informācijas kanālus Tu ikdienā izmanto informācijas iegūšanai par dažādām Tev pieejamām iespējām
izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā u.c. ar jauniešiem saistītos jautājumos? 266 (%) Bāze: visi respondenti, n=1062.

52.attēls. Informācijas patēriņš. Avots: Izglītības un zinātnes ministrija

Kopumā Latvijas iedzīvotājiem ir zems sociālā kapitāla jeb uzticēšanās līmenis daţādām institūcijām un
arī personām (piemēram, kaimiľiem, pilsētas/pagasta iedzīvotājiem u.tml.), kas, savukārt, ir būtisks
traucēklis kopīgu mērķu definēšanā un sasniegšanā. Kopumā novērojams, ka jaunieši pauţ izteiktu
uzticēšanos Latvijas armijai (pilnībā uzticas 33% un lielā mērā uzticas 66%), policijai (16% un 56%),
Valsts prezidentam (21% un 51%) un valsts iestādēm (15% un 50%). Tai pat laikā izteikti zemi ir
uzticēšanās rādītāji politiskajām partijām (kopumā 48% jauniešu neuzticas), Saeimai (44%), Ministru
prezidentam (41%) un nevalstiskajām organizācijām (35%). Interesanti – lai gan kopumā 35% pauţ
neuzticēšanos NVO, jauniešu organizācijām neuzticēšanos pauţ tikai 22%, bet uzticēšanos – kopumā
48%. Interesanta ir situācija arī attiecībā uz uzticēšanos baznīcai – pilnīgu uzticēšanos tai pauţ 27%
jauniešu un tas ir otrs augstākais rādītājs aiz Latvijas armijas, bet tai pat laikā pilnīgu neuzticēšanos
baznīcai pauţ 23% jauniešu, baznīcu ļaujot identificēt kā visneviennozīmīgāk vērtēto institūciju jauniešu
vidū. Sociāli demogrāfisko mērķa grupu griezumā novērojams, ka jauniešu uzticēšanās daţādām
institūcijām būtiski sarūk līdz ar vecuma palielināšanos – piemēram, ja ES pilnībā uzticas 31% 13-15
gadus vecie, tad 20-25 gadus veco vidū vairs tikai 9%. Līdzīgi ir arī valsts institūciju vērtējumos
(attiecīgi 27% un 9%). Tāpat novērojams, ka zēnu vidū sociālā kapitāla līmenis ir izteikti zemāks nekā
266

Jaunatnes politikas monitorings. IZM, 2015 http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/jaunatne/IZM_Jaunatnespolitikas-monitorings_2015_Laboratory.pdf
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meiteľu vidū. Savukārt sarunvalodas mērķa grupās novērojamas divas būtiskas atšķirības: Latvijas
armijai uzticēšanos izteikti bieţāk nekā krievu valodā runājošie pauţ latviešu valodā runājošie (attiecīgi
15% un 40%), bet baznīcai uzticēšanos bieţāk nekā latviešu valodā runājošie pauţ krievu valodā
runājošie (24% un 35%). Interesanti arī, ka krievu valodā runājošie izteikti bieţāk nekā latvieši pauţ
uzticēšanos valsts iestādēm (21% un 12%).

53.attēls. Cik lielā mērā Tu uzticies sekojošām institūcijām? 267 Vērtējumu sniedz skalā no 1 „Nemaz neuzticos‟ līdz 10
„Pilnībā uzticos‟ (%) Bāze: visi respondenti, n-1062.

EUROFOUND pētnieku analīze liecina, ka NEET jaunieši mazāk uzticas politiskajām institūcijām un
retāk piedalās vēlēšanās nekā citas jauniešu grupas. Tāpat NEET jaunieši jūtas izolēti no pārējās
sabiedrības. Viľi retāk iesaistās daţādās politiskajās un sabiedriskajās aktivitātēs (nevalstisko
organizāciju darbā u.tml.).268
3.1.9. Secinājumi






Situācijā, kad aktivitāšu īstenošanai pieejami ierobeţoti līdzekļi, efektīvāk ir uzrunāt tos, kuru
viedoklis vēl nav nostabilizējies, piemēram, jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, tā veidojot
―kritisko masu‖, kas var ietekmēt kopējo viedokļu fonu un situāciju nākotnē.
Ľemot vērā šādu salīdzinoši noraidošu jauniešu attieksmi, nepieciešams kampaľas laikā uzrunāt
jauniešus, lai mazinātu iespēju jauniešu vērtību sistēmā nostabilizēties viedokļiem, kas
samazinātu iekļaujošas sabiedrības izveides iespēju Latvijā nākotnē.
Jauniešu aktīvo dzīves pozīciju iespējams izmantot kampaľā paredzot aktivitātes, kas parādītu
piemēru tam, ka ikviena indivīda rīcība var palīdzēt.
Ir nepieciešams sniegt skaidru informāciju jauniešiem par iespējām aizstāvēt sevi un apkārtējos,
sniedzot informāciju par atbildīgām institūcijām un iespējamo rīcību.
Lai sasniegtu jauniešus, efektīvākais informācijas kanāls ir internets – gan sociālie tīkli, gan
interneta ziľu portāli. Tomēr īpaši svarīgi būtu iekļūšana ―iekšējos‖, privātos informācijas
apmaiľas forumos, grupās. Tas iespējams radot saistošu saturu, ieteicams īsu video failu
formātā.

267

Jaunatnes politikas monitorings. IZM, 2015 http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/jaunatne/IZM_Jaunatnespolitikas-monitorings_2015_Laboratory.pdf
268
Eurofound. (2012). NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy
responses in Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg. p.105-107
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Jaunieši uzticas Latvijas armijai, policijai, kā arī jauniešu organizācijām. Diemţēl uzticēšanās
sarūk līdz ar vecuma palielināšanos un zēnu vidū šī uzticēšanās ir zemāka. Ja latviešu vidū ir
augstāka uzticēšanās Latvijas armijai, tad krievu valodā runājošie pauţ lielāku uzticēšanos
baznīcai. Izvēloties kampaľas tēlus un runas personas, būtu jāizvairās no politiķu, ES un valsts
iestāţu pārstāvjiem kā viedokļu paudējiem.
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II Tiešais pētījums mērķa grupu viedokļu izzināšanai, diskriminācijas
līmeņa un informācijas patēriņa paradumu izpētei
Lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret diskriminācijai pakļautajām sociālajām grupām un pašu
mērķa grupu pārstāvju viedokli par to pieredzi diskriminācijas kontekstā, tika veikta reprezentatīva
aptauja un strukturētās intervijas.
10.tabula. Tiešajā pētījumā izmantotās metodes
Mērķa grupa
Metode
Sabiedrība kopumā

Aptauja

Sociālās atstumtības un
diskriminācijas riskiem pakļauto
personu grupas

8 strukturētas intervijas ar mērķa
grupu pārstāvjiem un 12 intervijas
ar tos pārstāvošajām
organizācijām
14 strukturētās intervijas ar darba
devēju un darba ľēmēju
pārstāvjiem

Darba devēji un darbinieki

4.

Reģionālā aspekta
atspoguļojums
Reprezentatīvas izlases izveide un
tās īstenošanai, datu analīzes
reģionālā griezuma nodrošināšana
Mērķa grupas atlase, ľemot vērā
reģionālo pārstāvību
Darba devēju atlase, ľemot vērā
reģionālo pārstāvību

Sabiedriskās domas aptauja

4.1. Izpratne par toleranci sabiedrībā
Lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret identificētajām mērķa grupām, 2017.gada februārī tika veikta
reprezentatīva aptauja (izpildītājs SIA SKDS). Ar stratificētās nejaušās izlases metodi kopumā tika
aptaujāti 1033 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem visā Latvijā. Detalizētu informāciju lūdzam
skatīt 2.pielikumā ―SKDS_aptauja_atskaite‖.
Šajā nodaļā sniegti aptaujas rezultāti gan par visu respondentu grupu, gan par atsevišķām sociālidemogrāfiskajām apakšgrupām, kuru ietvaros tika konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības attieksmē.
Statistiski nozīmīgu atšķirību izpētei izmantots hī-kvadrāta tests, par ticamības līmeni pieľemot vismaz
95%. Aptaujā tika uzdoti jautājumi par sabiedrības attieksmi pret mērķa grupām, sabiedrības
informētības līmeni par diskriminācijas riskiem, kā arī par kampaľas vēstījumiem un informācijas
kanāliem, kuri tiek izmantoti.
Veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka tikai gandrīz katram piektajam Latvijas iedzīvotājam ir augsts
tolerances līmenis: aptuveni 20% Latvijas iedzīvotāju pauţ viedokli, ka viľiem nebūtu nekādu problēmu
dzīvot kaimiľos, strādāt kopā vai būt tuvos draugos ar diskriminācijas riskam pakļauto sociālo grupu
pārstāvjiem (skat. 54.-56.att.). Kopumā kaimiľu, darba kolēģu un draugu izvēlē Latvijas iedzīvotāju
tolerances līmenis ir līdzīgs. Romi, musulmaľi, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bēgļi un/vai
patvēruma meklētāji, cilvēki ar citu seksuālu orientāciju ir tās sociālās grupas, kuras visbieţāk tiek
noraidītas. Ievērojami mazāk iebildumu ir sociālajām attiecībām ar cilvēkiem, kas kopj citu ģimenes
locekli, audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu vecumam) vai audzina bērnu/-s vieni, cilvēkiem, kas
cietuši no vardarbības, cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, citu etnisko minoritāšu pārstāvjiem, cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem.
Par nevēlamiem kaimiľiem visvairāk tiek uzskatīti romi (skat. 54.att.). Aptuveni 35% Latvijas
iedzīvotāju norādījuši, ka būtu iebildumi, ja romi dzīvotu kaimiľos. Gandrīz vienai trešdaļai iedzīvotāju
ir iebildumi dzīvot blakus arī musulmaľiem, bēgļiem un/vai patvēruma meklētājiem. Katrs ceturtais
Latvijas iedzīvotājs nevēlētos kaimiľu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem.
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J1. Ja es varētu izvēlēties, kas strādā manā darba
kolektīvā, es negribētu, lai tiek pieņemti darbā …
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk.…
Romi (čigāni)
Musulmaņi
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs,…
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem.,…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk.…
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā…
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2…
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem.,…
Cits
Grūti pateikt/ nav atbildes
Spontāna atbilde „Nav problēmu ne ar vienu no…
0%

37%
31%
29%
27%
18%
10%
06%
05%
04%
03%
03%
03%
02%
12%
21%
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25%

30%
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54.attēls. Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (darba kolektīvs) (n = 1033)

Domājot par tuvu draugu izvēli, Latvijas iedzīvotāji nedaudz retāk ir teikuši, ka būt draugos nav
problēmu ne ar vienu no diskriminācijas riskam pakļautajām grupām (17%). Vismazāk gribētu sev par
tuvu draugu romus un musulmaľus (attiecīgi 35% un 34% iedzīvotāju). Gandrīz katrs trešais iedzīvotājs
negribētu draudzēties arī ar cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, bēgļiem un/vai patvēruma
meklētājiem, cilvēkiem ar citu seksuālu orientāciju.
Iedzīvotāji, kuru ģimenēs sarunvaloda ir krievu, ir vairāk pieļaujoši (71%) nekā iedzīvotāji no latviešu
valodā runājošām ģimenēm (62%), ka musulmanis varētu kļūt par viľa/viľas draugu. Bet kopumā starp
iedzīvotājiem no krievvalodīgajām ģimenēm ir būtiski mazāk tādu, kuriem nav iebildumu, ka kāds no
diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem kļūtu par viľa/viľas draugu (14%; attiecīgais rādītājs
iedzīvotājiem no latviešu valodā runājošām ģimenēm ir 20%).

J2. Es nedomāju, ka par manu tuvu draugu varētu kļūt...
Romi (čigāni)
Musulmaņi
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk.…
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs,…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem.,…
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas,…
Cits
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu…
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā…
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus…
Grūti pateikt/ nav atbildes
Spontāna atbilde „Nav problēmu ne ar vienu no šīm…
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55.attēls. Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (draugi) (n = 1033)
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Par nevēlamiem kaimiľiem visvairāk tiek uzskatīti romi. Aptuveni 35% Latvijas iedzīvotāju norādījuši,
ka būtu iebildumi, ja romi dzīvotu kaimiľos. Gandrīz vienai trešdaļai iedzīvotāju ir iebildumi dzīvot
blakus arī musulmaľiem, bēgļiem un/vai patvēruma meklētājiem. Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs
nevēlētos kaimiľos cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem.

J3. Man būtu iebildumi, ja man kaimiņos dzīvotu...
Romi (čigāni)
Musulmaņi
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk.…
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs,…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas,…
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem.,…
Cits
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu…
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus…
Viena vecāka ģimenes
Grūti pateikt/ nav atbildes
Spontāna atbilde „Nav problēmu ne ar vienu no šīm…
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56.attēls. Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (kaimiņi) (n = 1033)

Kopumā vīrieši (25%) būtiski vairāk nekā sievietes (18%) ir toleranti pret daţādu diskriminācijas riskam
pakļauto grupu pārstāvjiem kā iespējamiem kaimiľiem. Izľēmums ir attieksme pret cilvēkiem ar citu
seksuālo orientāciju: kā kaimiľus vīrieši viľus pieľemtu grūtāk nekā sievietes (cilvēkus ar citu seksuālo
orientāciju kā kaimiľus pieľemtu 82% vīriešu un 86% sieviešu).
Statistiski nozīmīga atšķirība tolerances līmenī attiecībā uz diskriminācijas riskam pakļauto grupu
pārstāvjiem kā iespējamiem kaimiľiem ir novērojama ne tikai starp vīriešiem un sievietēm, bet arī
reģionālajā griezumā. Pierīgā dzīvojošo vidū (69%) ir vairāk tādu, kuriem ir iebildumi, ka kāds no
diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem dzīvotu kaimiľos. Būtiski retāk šādu iebildumu ir
Vidzemes iedzīvotājiem (65%).

89

90

J4. Es zinu, ar kādiem neiecietīgas attieksmes,
diskriminācijas gadījumiem ikdienā vai darbā
saskaras ...
Romi (čigāni)
Cilvēki ar garīga rakstura…
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki ar funkcionāliem…
Musulmaņi
Cilvēki ar citu seksuālu…
Cilvēki, kas audzina mazu/-s…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-…
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības…
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes…
Grūti pateikt/ nav atbildes
Neviens no šiem nesaskaras
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57.attēls. Latvijas iedzīvotāju izpratne par diskriminācijas riskam pakļautajām sociālajām grupām
(n = 1033)

Latvijas iedzīvotājiem drīzāk nav skaidras izpratnes par to, ar kādu neiecietīgu attieksmi vai
diskriminācijas gadījumiem saskaras daţādas sociālās grupas. Vairākumam iedzīvotāju vai nu ir
nenoteikts viedoklis (36%), vai nu tie uzskata, ka neviena no pētāmajām sociālajām grupām nesaskaras
ar neiecietīgu attieksmi vai diskriminācijas gadījumiem (23%).
Zemgales un Latgales iedzīvotāji (attiecīgi 32% un 30%) būtiski bieţāk uzskata, ka neviena no
aplūkojamajām sociālajām grupām ikdienā vai darbā nesaskaras ar diskriminējošo attieksmi. Savukārt
Pierīgas dzīvojošo vidū ir pretēja situācija: gandrīz katrs Pierīgas iedzīvotājs (92%) atzīst, ka zina, ar
kādu diskriminējošu attieksmi saskaras tā vai cita sociālā grupa.
Latvijas iedzīvotāju vairākums (74%) uzskata, ka personīgi neko nevar paveikt vai var paveikt maz
ikdienas diskriminācijas mazināšanā. Latvieši (14%) būtiski bieţāk nekā cittautieši, t.sk. krievi (10%),
atzīst, ka personīgi var daudz paveikt ikdienas diskriminācijas mazināšanā. Ja salīdzina viedokļus starp
tiem, kuriem ir iebildumi pret kādas no diskriminācijas riskam pakļautās grupas pārstāvjiem (kā
iespējamo darba kolēģi, draugu vai kaimiľu), un tiem, kuriem nav šādu iebildumu, tad otrie bieţāk
uzskata, ka personīgi var daudz paveikt ikdienas diskriminācijas mazināšanā.
J5. Kā Jums šķ iet, cik daudz Jū s
pats/pati personī gi varat paveikt,
lai
mazinā tu
ikdienas
diskriminā ciju,
neiecietī gu
attieksmi pret grupā m, kas ar to
saskaras?

J6. Sakiet, lū dzu, vai Jū s zinā tu,
kur vē rsties, meklē t palī dzī bu,
ja
pats/pati
saskartos
vai
pamanī tu
neiecietī gu/
diskriminē jošu
attieksmi
pret
kā du citu?
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58.attēls. Latvijas iedzīvotāju viedoklis par savu
spēju mazināt ikdienas diskrimināciju
(n = 1033)

Labi
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7%
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)
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Nezinu
52%

59.attēls. Latvijas iedzīvotāju informētība par
palīdzības iespējām diskriminācijas gadījumos (n =
1033)

Gandrīz katrs otrais Latvijas iedzīvotājs nezina, kur vērsties, ja pats/pati saskartos vai pamanītu
diskriminējošo attieksmi pret kādu citu. Iedzīvotāji ar augstāku izglītību ir kompetentāki nekā
iedzīvotāji ar pamatizglītību palīdzības meklēšanā, ja saskartos ar diskriminējošo attieksmi. Iedzīvotāji
ar pamatizglītību (73%) būtiski bieţāk nezina, kur vērsties šādos gadījumos (attiecīgs rādītājs
iedzīvotājiem ar augstāko izglītību ir 48%). Bieţāka nezināšana, kur vērsties pēc palīdzības, arī
novērojama citu tautību, t.sk. krievu, pārstāvju vidū (64%), kā arī iedzīvotājiem, kuri ir strādnieki (65%)
vai pensionāri (65%), vai kuri dzīvo Kurzemē (73%). Salīdzinoši bieţāk nezina, kur meklēt palīdzību
diskriminācijas gadījumos, iedzīvotāji, kuri uzskata, ka personīgi var maz vai neko nevar paveikt
ikdienas diskriminācijas mazināšanā, nekā tie, kuri ir pretējās domās.
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J7. Sakiet, lūdzu, vai, Jūsuprāt, redzot
diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes gadījumu,
cilvēkam ir jāiejaucas (jācenšas palīdzēt, aizstāvēt,
jāziņo par to atbildīgajām institūcijām u.tml.)?
Vienmēr vai
Grūti pateikt/
nav atbildes
Nav tādu
15%
gadījumu, kad
obligāti būtu
jāiejaucas
9%

gandrīz
vienmēr ir
jāiejaucas
20%
Atsevišķos
gadījumos ir
jāiejaucas
56%

60.attēls. Latvijas iedzīvotāju viedoklis par palīdzības sniegšanu diskriminācijas gadījumos
(n = 1033)

Vairākums Latvijas iedzīvotāju (56%) uzskata, ka redzot nevienlīdzīgu attieksmi, cilvēkam ir jāiejaucas
atsevišķos gadījumos. Būtiski bieţāk atzīst, ka nav tādu diskriminācijas gadījumu, kad obligāti būtu
jāiejaucas, iedzīvotāji ar pamatizglītību (17%) vai vidējo vispārējo izglītību (16%), krievu vai citu
tautību pārstāvji (16%), iedzīvotāji bez LR pilsonības (18%), iedzīvotāji ar vidējiem mēneša
ienākumiem uz vienu ģimenes locekli (16%) vai Kurzemes iedzīvotāji (16,5%). Iedzīvotāji, kuri nezina,
kur būtu jāvēršas pēc palīdzības diskriminācijas gadījumos, arī bieţāk uzskata, ka nav tādu
diskriminācijas gadījumu, kad obligāti būtu jāiejaucas.
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4.2. Informācijas patēriņš
J8. No kādiem informācijas avotiem Jūs ikdienā gūstat informāciju par
notikumiem Latvijā?
Nacionāla līmeņa televīzija (Latvijas kanāli)

64%

Latvijas interneta ziņu portāli (Delfi, Apollo, Tvnet u.c.)

52%

Sociālie tīkli (Facebook, Twitter, draugiem.lv u.c.)

42%

Ārzemju televīzija (t.sk. Krievijas)

37%

Nacionāla līmeņa radio

35%

Draugi, paziņas, kolēģi, radi

24%

Nacionāla līmeņa preses izdevumi - laikraksti

24%

Reģionāla līmeņa, vietējie preses izdevumi

16%

Reģionāla līmeņa, vietējā televīzija

15%

Reģionāla līmeņa, vietējais radio

12%

Ārzemju interneta ziņu portāli (t.sk. Krievijas)

09%

Nacionāla līmeņa preses izdevumi - žurnāli

09%

Latvijas valsts, pašvaldību institūciju tīmekļa vietnes

08%

Citviet internetā

07%

Ārzemju radio (t.sk. Krievijas)
Ārzemju preses izdevumi (t.sk. Krievijas)
Latvijas nevalstisko organizāciju tīmekļa vietnes
Cits
Nezinu/ grūti pateikt
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61.attēls. Latvijas iedzīvotāju biežāk izmantotie informācijas avoti par notikumiem Latvijā
(n = 1033)

70%

Attiecībā uz informācijas ieguvi izteikts līderis ir nacionālā televīzija, kam seko Latvijas interneta ziľu
portāli un sociālie tīkli. Nedaudz vairāk kā trešdaļa respondentu atzina, ka ārzemju televīzija (t.sk.
Krievijas) un nacionālais radio ir galvenie informācijas avoti. Ceturtā daļa respondentu uzskata, ka
būtiskākie ir draugi, paziľas un radi, kā arī nacionāla līmeľa preses izdevumi. Nedaudz vairāk kā demitā
daļa respondentu izmanto reģionālos preses izdevumus, televīziju un radio, kas tomēr ir vairāk nekā tie
respondenti, kas izmanto Latvijas pašvaldību un NVO tīmekļa vietnes.
Informācijas avotu izmantošana atsevišķās iedzīvotāju sociāli demogrāfiskajās grupās nav vienāda.
Nacionāla līmeľa televīzijas nozīme pieaug palielinoties respondentu vecumam. To kā svarīgu
informācijas avotu norādījuši 75,2% vecuma grupā 55-74 gadi, salīdzinājumā ar 53,7% vecuma grupā
15 – 24 gadi (skat. 16.att.). Savukārt interneta ziľu portāli un sociālie tīkli ir daudz populārāki gados
jaunu respondentu vidū. Interneta ziľu portālus kā svarīgu informācijas avotu norādījuši 71,1% 25 -34
gadus vecie respondenti, salīdzinot 27,3% 55-74 gadu grupā. Vēl lielākas atšķirības vērojamas sociālo
tīklu lietojumā. Tos minējuši 72,7% 15-24 gadus vecie jaunieši, bet tikai 6% 55-74 gadu veco grupā.
Vecāka gada gājuma grupās populārāki ir arī nacionāla līmeľa preses izdevumi – laikraksti. Tos
minējuši 11,5% 25 - 34 gadu grupā un 36,6% 55 -74.gadu grupā.
Strādājošie respondenti (60,9%) bieţāk nekā nestrādājošie (38,7%) kā nozīmīgu informācijas avotu
minējuši Latvijas interneta ziľu portālus. Turklāt privātajā sektorā strādājošie (51,5%) daudz bieţāk
nekā nestrādājošie (33,8%) minējuši sociālos tīklus kā informācijas avotu.
Ārzemju televīzijas (t.sk. Krievijas) ir daudz populārāks informācijas avots to respondentu vidū, kuru
ģimenēs sarunvaloda ir krievu (58,9%), nekā to respondentu vidū, kuru sarunvaloda ir latviešu (22,1%).
Līdzīga saistība vērojama arī starp cilvēkiem, kuriem ir Latvijas pilsonība (31,8%), un tiem, kam nav
Latvijas pilsonība (69,4%).
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Sievietes (13,9%) bieţāk nekā vīrieši (4,1%) kā nozīmīgu informācijas avotu minējuši Latvijas preses
izdevumus – ţurnālus. Arī Latvijas laikrakstus sievietes 27,6% minējušas bieţāk nekā vīrieši (19,3%).
Pašvaldību un valsts institūciju tīmekļa vietnes bieţāk apmeklē cilvēki ar augstāko izglītību (13,6%) un
tikai 3,7% ar pamatizglītību.
Reģionālajā griezumā nacionālā televīzija ieľem 1.vietu visos reģionos. Vidzemē un Zemgalē šis
informācijas avots ir ievērojami izplatītāks nekā citi avoti: 71,9% vidzemnieku un 67,6% zemgaliešu
izmanto nacionālo televīziju, Latgalē tikai 52,5%. Arī nacionāla līmeľa radio Latgalē tiek minēts retāk
(23,2%), salīdzinot ar 44,8% Pierīgā.

5.

Strukturētās mērķa grupu intervijas

Interviju laikā tiek iegūta informācija, kas nepieciešama komunikācijas stratēģijas pamatojumam, kā arī
tika meklēti argumentēti viedokļi par masu mediju un citu informācijas kanālu lietojumu, kuriem
mērķauditorija uzticas. Tas bija kā papildinājums aptaujas laikā iegūtajai kvantitatīvajai informācijai.
Strukturēto interviju galvenais uzdevums bija noskaidrot viedokļus par mērķauditorijas atsaucību
daţādiem pasākumiem un daţādiem komunikācijas vēstījumiem.
5.1. Dzimumu diskriminācija
(Dzimumu diskriminācija, t.sk. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ,
personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu
ģimenes locekli, viena vecāka ģimenes pārstāvji.)
Pētījuma ietvaros tika veiktas deviľas strukturētās intervijas ar mērķgrupu pārstāvjiem. Trīs intervijas ar
personām, kas pārstāv mērķa grupu ―viena vecāka ģimene‖, trīs intervijas ar personām, kas kopj citu
ģimenes locekli, trīs intervijas ar organizācijām, kas strādā ar vardarbībā cietušajām personām.
Intervijas tika veiktas, ievērojot reģionālās dimensijas mērķi, apjautājot cilvēkus no daţādiem Latvijas
reģioniem. Intervētās personas no mērķa grupas ―viena vecāka ģimene‖ – Liene no Ikšķiles, Linda no
Jelgavas novada, Jūlija no Ogres. Šī mērķa grupa pārklājas ar mērķa grupu ―personas pēc bērna
kopšanas atvaļinājuma‖, jo visām aptaujātajām ir bērni sākumskolas vai pat pirmsskolas vecumā.
Intervētās personas no mērķa grupas ―personas, kuras kopj citu ģimenes locekli‖ – Iveta no NVO ―Mēs
saviem bērniem‖, Madonas, Lubānas un Gulbenes novads, Dina no Vestienas, Ilze no Rīgas.
Organizācijas, kas atbalsta vardarbībā cietušās personas – ―Māras centrs‖ (Rīga), krīţu centrs ―Skalbes‖
(Rīga), krīţu centrs ―Valdardze‖ (Valmiera).
5.1.1. Informācijas iegūšanas paradumi
Viena vecāka ģimene/ personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma
Informācijas iegūšanas paradumi ir ļoti daţādi, tos lielā mērā nosaka pašas personas izglītība un interešu
loks. TV regulāri kā informācijas un ziľu avotu izmanto tikai viena persona (TV3 un LTV1). Radio tiek
izmantots mūzikas klausīšanai. Avīzes intervētās mērķgrupas pārstāves nelasa. Ziľas pārsvarā iegūst no
delfi.lv, arī tvnet.lv. Izklaidei lieto Facebook, visas trīs intervētās personas kā svarīgu informācijas un
izklaides avotu min Facebook.
Svarīgs informācijas avots visām trim intervētajām ir arī reģionālie laikraksti – pilsētas laikraksti,
novada ziľas un informatīvās mājas lapas. Visas respondentes patērē vietējos medijus, pārsvarā pilsētas
vai novada avīzes, lai uzzinātu par jaunumiem, pašvaldības attīstības plāniem, kā arī par gaidāmajiem
notikumiem, pasākumiem, svētkiem. Ļoti svarīgs informācijas avots par gaidāmajiem pasākumiem ir
tieši reģionālā prese.
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Respondentes norāda, ka vietējā presē nav bijušas publikācijas par mērķa grupu, mērķa grupas
problēmām, vai mērķa grupu interesējošajiem jautājumiem.
Savukārt informāciju, kas svarīga jaunajiem vecākiem, tiek iegūta no ţurnāla ―Mans Mazais‖ un TV3
raidījuma ―Māmiľu klubs‖. Intervējamās norādīja, ka jaunās māmiľas (tieši māmiľas, nevis vecāki) ir
aktīvas komunikācijā sociālajos tīklos. Gan Ikšķilē, gan Ogrē ir vietējās ―Māmiľu kluba‖ grupas
sociālajā tīklā Facebook.
Attiecībā uz mērķa grupai vajadzīgo informāciju, intervējamās pauţ daţādus viedokļus. Jūlija iegūst
informāciju no citām personām, kurām uzticas, Linda izmanto tikai oficiālās valsts institūciju mājas
lapas, Lienei šāda informācijai nav vajadzīga. Visas rezervēti izturas pret forumiem un čatiem, kā arī
norāda, ka nav NVO, kas pārstāvētu mērķa grupas intereses. Intervējamās nav iesaistītas nevienā
specifiskā kanālā, kurš izplatītu mērķa auditorijai specifisku informāciju. Intervējamās arī teicās
nezinām, vai tādi kanāli vispār eksistē. Visas intervējamās uzsvēra, ka iegūst informāciju no sev tuviem
cilvēkiem un paļaujas uz viľu kompetenci un zināšanām.
Personas, kas kopj citu ģimenes locekli.
Šajā grupā ir jānodala personas, kas aprūpē ģimenes locekli ar īpašām vajadzībām, un personas, kas
aprūpē gados vecāku ģimenes locekli. Šīs grupas gan savā identitātē, gan arī informācijas aprites ziľā
ļoti atšķiras.
Mērķa grupas pārstāvjiem no reģioniem ir svarīga reģionālā prese, kas ir būtisks informācijas avots par
notikumiem vietējā līmenī un vietējiem pasākumiem.
Pārstāvis no NVO ―Mēs saviem bērniem‖ uzsver, ka ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar reģionālajiem
medijiem, kas ir pretimnākoši – gan Madonas novada laikraksti (reģionālā prese ―Stars‖), gan arī
Vidzemes reģionālā televīzija. To apliecina arī intervējamā Dina no Vestienas.
Mērķa grupu interesējošā informācija tiek iegūta gan NVO mājas lapās, gan arī valsts un pašvaldību
mājas labās. NVO mājas lapās ir sakoncentrēta visa nepieciešamā informācija, kā arī ļoti specifiska,
mērķa grupu interesējoša informācija, piemēram, no ziedot.lv pienāk e-pasti. Tiek nodrošināti arī
semināri. Respondentes izceļ NVO ―Oranţais stars‖, kas ar e-pastu izsūta visu jaunāko informāciju.
‗Savējo faktors‘ ir svarīgs arī šajā mērķa grupā – informācijai, kas uzzināta no citiem vecākiem, ir
būtisks svars. Grupai raksturīga atvērtība pret saviem kanāliem. Tomēr par domubiedru lapām sociālajos
tīkos vai līdzīgiem kanāliem būtiskas informācijas nav. Ir atsevišķi cilvēki, kas blogo par savu pieredzi,
kur smelties iedvesmu un informāciju, piemēram, esunmees.wordpress.com.
Citādāka pieredze ir personām, kas aprūpē gados vecāku ģimenes locekli. Intervējamā Ilze izteica
viedokli, ka trūkst jebkāda informācija par aprūpi, par pansionātiem, par pakalpojumiem. Informācija
tiek meklēta oficiālajos kanālos, bet kopumā tas ir ļoti atkarīgs no risināmā jautājuma. Grupai nav
vienotas identitātes, nav informācijas par domu biedru grupām vai tīklošanās. Ja paziľu lokā ir cilvēks
līdzīgā situācijā, tas kalpo par informācijas avotu – tiek pārspriesta un apspriesta piedzīvotā situācija,
cilvēki dalās ar informāciju.
Vardarbībai pakļautās personas
Šajā mērķa grupā arī ir vērojamas atšķirības, grupa nav homogēna. Grupas informatīvos un
komunikācijas paradumus nosaka grupas pārstāvja sociālais statuss. Tās personas, kas gūst valsts
apmaksāto rehabilitāciju, ļoti atšķiras no personām, kuras pašas apmaksā psihologa palīdzību un
piedalās grupu terapijā. Vienots vēstījums un vienoti informācijas kanāli grupas ietvaros nav iespējami.
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Krīzes centra ―Māras centrs‖ pārstāve norādīja, ka rehabilitācijas pakalpojuma saľēmēju vidū ir arī
daudz krievu tautības pārstāves. Viľa norādīja, ka valsts atbalsta saľēmējas ir ļoti specifiska mērķa
grupa. Informāciju kā ziľas grupu neinteresē. Raidījumi, kādi tiek skatīti TV, ir ―BezTabu‖ un
―Degpunktā‖. ―Degpunktā‖ kā informācijas kanālam uzticība ir ļoti augsta: ―Ja ―Degpunkts‖ teiks, tad tā
būs taisnība!‖ Nav intereses par ziľām vai aktuālajām tēmām. Interneta lietojumā dominē draugiem.lv
un odnaklasniki.
Šīs mērķa grupas pārstāves nav orientētas uz oficiālo iestāţu mājas lapām. Mammas viena otrai nodod
informāciju un izteikti uzticas ‗savējo informācijai‘. Uzticas pat nepārbaudītai informācijai, ja to ir
izteicis ‗savējais‘ cilvēks. ―Māras centra‖ pārstāve norāda, ka 95% klientu nemeklē un nelasa
informāciju no oficiālajiem kanāliem. Daudz izmantots kanāls ir informatīvais tālrunis 1188, ko mērķa
grupa daudz izmanto, piemēram, lai uzzinātu kādas iestādes tālruľa numuru. Specifisku informāciju
iegūst no centra darbiniekiem un sociālajiem dienestiem, izlasa, ja kāds darbinieks piedāvā tematiskos
rakstus.
Sadarbība ar reģionālajiem vai lokālajiem medijiem nav īstenojusies. ―Māras centra‖ pārstāve norāda, ka
ir daţi klienti, kas iesaista mediju savu problēmu risināšanā. Bet citādi mediju atsaucība nav liela.
Piemēram, uz centra jubileju neieradās neviens no ielūgtajiem medijiem.
Pārstāve no krīţu un konsultāciju centra ―Skalbes‖ norāda, ka mērķa grupas pārstāves, kas izmanto
centra pakalpojumus, ir atšķirīgas no valsts rehabilitācijas saľēmējām. Mērķa grupa ir daudz motivētāka
un apzināti meklē informāciju. Centra klientēm ir svarīgi saglabāt anonimitāti, tāpēc informācija tiek
meklēta privāti, mērķa grupas pārstāves izvairās no valsts pakalpojumiem. Arī šai mērķa grupas daļai
būtiska ir informācija no mutes mutē. Kā novērojusi konsultāciju centra pārstāve, tā bieţi ir ļoti efektīva
un noderīga. Konsultācijas izgājušās klientes turpina uzturēt attiecības sociālajos tīklos, seko ―Skalbes‖
mājas lapai Facebook, Facebook pašas labprāt dalās ar no ―Skalbēm‖ nākušo informāciju. Pārstāve
uzsvēra, ka ir svarīgi komunicēt abās valodās.
Mediji nav atsaucīgi atspoguļot šo problēmu, medijiem raksturīga reaģēšana krīzes gadījumos.
Atsaucīgāki uz daţādiem centra pasākumiem ir rakstošie mediji, TV ir mazāk ieinteresēta.
5.1.2. Sadarbība
Viena vecāka ģimene/personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
Intervējamās mērķa grupas pārstāves uzsvēra, ka nav NVO, kas pārstāv mērķa grupas intereses. Mērķa
grupai arī nav vienotas identitātes, kas liktu apvienoties un pārstāvēt savas intereses. Vienotās grupas
trūkums, kā arī ‗neredzamība‘ publiskajā diskursā rada situāciju, ka pašvaldības nevelta īpašu uzmanību
šai mērķa grupai. Nav īpašu pasākumu, pakalpojumu vai komunikācijas. Intervējamās min daţādas
publiskās personas, kuras varētu uzrunāt un pārstāvēt mērķa grupas intereses. Intervējamā Linda,
norāda, ka laukos jauniešus var uzrunāt jaunie aktieri, savukārt gados vecāko paaudzi vecās paaudzes
aktieri, piemēram, Olga Dreģe. Kā viedokļa līderi neder jaunie mūziķi. Publiskās personas, kas raisa
uzticību, minētas Juris Rubenis, Vaira Vīķe-Freiberga, Guntis Bojārs.
Jaunajām māmiľām iespējas apvienoties ir lielākas, kaut arī pārsvarā tās ir neformālās interešu grupas,
vai arī interešu centri un tā saucamās bēbīšu skoliľas, kurās mērķa grupas personas var pārrunāt sev
interesējošās tēmas, apmainīties ar pieredzi.
Personas, kas kopj citu ģimenes locekli
Ir izveidojusies laba sadarbība ar ziedot.lv, ―Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem!‖, NVO
―Apeirons‖. Mērķa grupai ir uzticība vietējām organizācijām, arī pašvaldībām, sevišķi bērnu un jauniešu
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centriem. Kā viedokļa līderi un sabiedrībā zināmas personas, kurām uzticas, netiek izdalīti noteikti
cilvēki, norādot, ka jebkura populāra persona pievērš uzmanību.
Personas, kas aprūpē gados vecu ģimenes locekli, intervējamais norāda, ka nekāda īpaša sadarbība nav
jūtama, vienīgi sociālais dienests, bet ne NVO, ne arī citas organizācijas.
Vardarbībai pakļautās personas
Zemākajam sociālajam slānim piederīgās mērķa grupa pārstāves kā autoritātes uztver jebkurus
pazīstamus cilvēkus. Uzticība ir arī labdarības organizācijām, kas palīdz materiāli, arī kristīgajām
konfesijām. Krīzes centra ―Māras centrs‖ pārstāve norādīja, ka mērķa grupai svarīgs ir materiālais
bonuss. Mērķa grupu varētu interesēt pasākumi, kuros uzstājas dziedošie mākslinieki, mūziķi – ―Prāta
vētra‖, Justs. ―Skalbes centra‖ pārstāve norādīja, ka daļai mērķa grupas ir svarīga anonimitāte, tāpēc
valsts iestāţu iesaistīšanās var būt traucējoša. Organizācijas, kurām mērķa grupa uzticas, ir sociālais
dienests, Labklājības departaments (Rīgas pašvaldība), ―Martas‖ centrs.
5.1.3. Dalība un atsaucība
Viena vecāka ģimene/ personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
No valsts sagaida auklīšu servisu, psihologa palīdzību, atlaides viena vecāka ģimenēm pasākumu
apmeklēšanai.
Mērķa grupas pārstāvji uzsvēra, ka labprāt apmeklētu pasākumus, kas būtu domāti tieši viľiem/viľām.
Visas intervējamās norādīja, ka ‗ģimenes svētki‘, liek justies izslēgtām, kā arī nevērtīgākām. Labs
risinājums ir nelieli vietējie pasākumi, nodarbību cikli. Linda norādīja, ka ir ―jāmāk uzrunāt, lai cilvēki
ietu. Ārpus pilsētām grūtāk piedabūt cilvēkus aktivitātēm. Laukos cilvēki ir pasīvi. Grūti piedabūt uz
jebkādiem pasākumiem.‖ Cilvēki ir vairāk motivēti, ja piedalās viľu bērni vai sabiedrībā zināmi cilvēki,
viedokļu līderi. Respondente Linda izteica visai skarbu, bet reālajā pieredzē balstītu viedokli, ka cilvēki
laukos nav atsaucīgi. Motivēt var pasākumi, kuros paredzētas paralēlas aktivitātes bērniem, nodrošināts
transports atkļūšanai un aizkļūšanai, kā arī kāds materiāls labums apmeklētājiem.
Visas intervējamās norādīja, ka uzrunājošs pasākumu veids ir bērniem paredzētas izklaides.
Par mērķa grupu skarošās informācijas veiksmīgākajiem informācijas kanāliem nav vienota viedokļa.
Tika minēti bukleti, kas ir izvietojami pareizās vietās, piemēram, pie ģimenes vai bērnu ārsta kabineta.
Tāpat informatīvi video, mājas lapa vai Facebook lapa, kas veltīta šiem jautājumiem. Reklāma
izmantojama kā kanāls, kas popularizētu mājas lapu, kur atrodama visa informācija. Visas intervējamās
norādīja, ka informācijas par tiesībām pietrūkst – gan pašām, gan sabiedrībai kopumā. Intervējamajām
nav pārliecības, kā sevi aizstāvēt, jo trūkst zināšanas par savām tiesībām, kā arī par darba devēju
pienākumiem.
Par jautājumiem, kas noteikti varētu interesēt mērķa grupu, intervējamās min finanšu jautājumus –
bērnu pabalstus un uzturlīdzekļu jautājumu, kā arī juridisko palīdzību kopumā par tiesībām un
diskrimināciju. Respondente Liene norāda arī vajadzību pēc psiholoģiskās palīdzības – kā audzināt
bērnus vienam vecākam.
Personas, kas kopj citu ģimenes locekli
Kā veiksmīgu kanālu mērķa grupa ―vecāki, kas aprūpē bērnu ar īpašajām vajadzībām‖ izceļ TV
raidījumus (atzīmēts biedrības ―Apeirons‖ raidījums TV, kas bija ļoti specializēts). TV raidījumi ir labs
avots gan uzrunājot mērķa grupu, gan arī citi sabiedrības locekļi tiek iepazīstināti ar problēmām un
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mērķa grupas ikdienu. Piemēram, LNT raidījums ―Profesija mamma‖. Arī raksti ţurnālos var sniegt
plašu informāciju.
Pasākumi šai mērķa grupai notiek regulāri. Tomēr pozitīvi vērtējami būtu lokālāki pasākumi, mazākām
auditorijām. Iveta no NVO ―Mēs saviem bērniem‖ norāda: ―Pasākumiem jābūt plašāk pieejamiem
cilvēkiem. Bieţi vien vietu skaits ir ierobeţots.‖ Kopumā pasākumi ir noderīgi.
Labi kalpo arī tiešie instrumenti – e-pasti, informācijas izsūtīšana biedrībām, kas tālāk nodod
informāciju saviem biedriem, vai arī informācijas izsūtīšana tieši ar e-pastu. Respondentes uzsvēra, ka ir
svarīgi, lai informācija nonāk pie konkrētā cilvēka un regulāri.
Mērķa grupu varētu uzrunāt jebkāda vieda kultūras izpausmes, arī izklaides koncerti, jaunākais
popmūzikā – Dons, ―Prāta Vētra‖. Mērķa grupai ļoti patīk arī nometnes, kas domātas aprūpējamajiem
bērniem un ģimenēm. Kā labu piemēru respondentes izceļ festivāla ―Zem vienas saules‖ organizēšanu,
vecāku skola ―Ķengurmammas skola‖ pulcē visu apkārtējo Madonas novadu. Tiek rīkoti daţādi
festivāli, radošās darbnīcas, kas ļauj mērķa grupai sanākt kopā.
Pašai mērķa grupai uzrunājoši būtu daţādi izglītojoši semināri, sevišķi būtiska tēma ir valsts
nodrošinātie asistenti, kas ir samudţināta un grūta tēma. Vēl viena mērķa grupu interesējošā tēma –
bērnu pieaugšana, pusaudţu psiholoģija.
Gados vecāka ģimenes locekļa aprūpe ir jautājums, kas nemaz neparādās publiskajā diskursā. Vajadzētu
pievērst mediju uzmanību problēmai kopumā. Respondente Ilze norāda: ―Medijos ir klusums, cilvēki
nav sagatavoti situācijai, kurā viľi nokļūst‖.
Mērķa grupas uzrunā noderētu jebkāda veida informācija, jo patlaban ir pilnīgs informācijas vakuums.
E-pastu izsūtīšana un bukleti ir atzīmēti kā noderīgi rīki. Vēl atzīmēti blogi veselības tematikai veltītajos
portālos vai e-ţurnālos. Noder jebkādas tēmas – jebkāda palīdzība sistemātiskā izklāstā, kas noder
strādājošam cilvēkam, kas paralēli aprūpē ģimenes locekli. Paralēli jebkādai praktiskai informācijai
noderētu arī psiholoģiskie aspekti – kursi un semināri kā apieties ar aprūpējamo gan psiholoģiski, gan
fiziski, kā sniegt palīdzību. Diemţēl nekādi pasākumi netiek organizēti. Tai pat laikā respondente
norāda, ka īpaši pasākumi nebūtu noderīgi, jo pārsvarā visi ir strādājoši cilvēki, bet informācija kā tāda
ir nepieciešama.
Vardarbībai pakļautās personas
Komunikācijas metodes, kas būtu piemērotas mērķa grupas uzrunāšanai, ļoti atšķiras no grupas sociālā
konteksta. Krīţu centra ―Māras centrs‖ (sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu vardarbībā cietušajām)
pārstāve norādīja, ka, lai arī sievietes labprāt runā par pieredzi, viľas to negrib darīt publiski. ―Māras
centra‖ pārstāve norāda, ka cietušās ir grūti piedabūjamas uz pasākumu apmeklēšanu. Pasākumiem jābūt
personiskiem, lai ir iespēja dalīties ar savu pieredzi. Jābūt arī bonusam/taustāmam labumam kā pateicība
par dalību pasākumā.
Informācijai kopumā jābūt viegli uztveramai un tā ir jānodod konkrēti personai. Resondente min:
―Konkrēti iedots rokā, konkrēti nosūtīts pa telefonu‖. Tiešā komunikācija ir ļoti būtiska, labāks rezultāts
ir tiešajai komunikācijai. ―Māras centra‖ pārstāve norāda, ka der visi komunikācijas instrumenti, bet
galvenais ir nogādāt tieši rokās.
Daudzas cietušās ir ar zemu izglītību, nāk no izteikti nabadzīgas vides. Rezultātā cilvēki ir ļoti noslēgti
un neatsaucīgi, nemotivēti strādāt ar sevi un mainīties. Saskaľā ar respondentes viedokli, lielās akcijas
nenonāk līdz mērķa grupām. Svarīgi ir nelieli pasākumi, lai nav oficiāli un pretenciozi. Mērķa grupa ir
vienkārša un vēlas atpūtu un izklaidi, bet nevēlas audzinošo aspektu. Kopumā ―Māras centra‖ eksperte
uzsver, ka šim sociālajam slānim piederošo mērķa grupu ir grūti dabūt uz daţādiem pasākumiem. Pašas
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pārstāves nebūs atsaucīgas – vienīgais, kā iesaistīt, ir caur organizāciju. Labi strādā uzruna caur
bērniem – ja bērnam būs veltīts pasākums, atsaucība būs lielāka. Eksperte norāda, ka arī šajā gadījumā
jāapsver materiālais bonuss.
Mērķa grupas dalībniecēm ar augstāku sociālo fonu noderīgi informācijas nodošanas kanāli būtu
informatīvie raksti, TV siţeti par tēmu. Kopumā piemēroti ir visi iespējamie uzrunas veidi – norāda
―Skalbes‖ centra pārstāve. Cilvēki ir ļoti atšķirīgi, tāpēc jāizmanto visi iespējamie kanāli, arī ārsti,
ģimenes ārsti, bāriľtiesas un sociālais dienests. Labi strādā reklāma, bet tai jābūt vairākos kanālos, lai ir
redzama un sasniedz mērķauditoriju.
Šīs mērķa grupas dalībniecēm ir svarīga anonimitāte, tāpēc publiskajos pasākumos vai plašāka apjoma
pasākumos cietušās nepiedalīsies, norāda ―Skalbes‖ centra respondente.
Mērķa grupai interesējošie jautājumi ir saistīti ar cilvēka emociju regulēšanu un pašvērtējuma atgūšanu.
Centrs ―Skalbes‖ rīko informatīvos pasākumus Pašnāvību prevencijas dienā, kā arī Dienā pret
vardarbību. Savukārt ―Māras centrs‖, kas ir daļa no Latvijas Samariešu apvienības, kā notikumu
atzīmēja samariešu 25.gadadienu, kas notiks šogad.
5.1.4. Komunikācijas novērtējums
Viena vecāka ģimene/ personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma
Intervējamās norāda, ka nejūtas uzrunātas kā mērķa grupa. Viena vecāka ģimenēm netiek veltīta
specifiska informācija, drīzāk var runāt par informācijas un komunikācijas trūkumu kopumā: ―Nav
sajūta, ka ar to strādā‖. Intervējamās norāda, ka sabiedrības informēšana ir nepieciešama, jo tā var
mainīt uzskatus, likt ieklausīties. Sevišķi svarīgi ir strādāt ar bērniem, audzināt nākamo paaudzi atvērtu
un zinošu. Kā pozitīvu piemēru viena no intervējamajām norādīja cīľu pret uzturlīdzekļu
nemaksātājiem, kas ir tikusi atspoguļota plašsaziľas līdzekļos. Katrā ziľā, ir nepieciešams motivēt
cilvēkus iestāties par savām tiesībām.
Kā vienīgo pasākumu/aktivitāti, kas speciāli domāta viena vecāka ģimenēm, intervējamā Liena atcerējās
―Bērnu labklājības centrs‖ nodarbības nepilnajām ģimenēm ―Esam ģimene‖.269
Jauno māmiľu problēmu atspoguļošana masu medijos ir daudz plašāka – televīzijas raidījumi ―Māmiľu
klubs‖ un ―Profesija mamma‖, kā arī ţurnāls ―Mans mazais‖. Tomēr informācija koncentrējas uz bērna
audzināšanas un veselības jautājumiem, tāpat vecāku psiholoģiskajiem aspektiem, bet nevis uz darba
tiesībām un to aizstāvēšanu.
Personas, kas kopj citu ģimenes locekli
Novērtējot esošo komunikāciju, vecāki, kas aprūpē bērnu ar īpašajām vajadzībām, atzīmē, ka vēstījumu
un pasākumu ir daudz. Tomēr bieţi trūkst praktiskas, reālas informācijas: ―Nevis tukša runāšana, nevis
mūţīgie psihologi. Tas ir daudz un dikti‖. Respondentes norāda, ka: ―Raksta un runā ļoti daudz, bet jāceļ
ir satura kvalitāte‖. Sociālās kampaľas ir palīdzējušas sabiedrības informētības līmeľa celšanai, iejūtībai
pret aprūpējamajiem bērniem, kā arī pašiem aprūpētājiem. No nesen notikušajām kampaľām tiek izcelta
―DodPieci‖ akcija, kas norisinājās 2015.gada nogalē un bija veltīta naudas vākšanai asistentu
nodrošināšanai bērniem ar īpašajām vajadzībām.
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Komunikāciju ietekmē arī individuālās aktivitātes, piemēram, individuālie blogi270, kurā vecāki dalās ar
savu pieredzi bērna ar īpašajām vajadzībām audzināšanā.
Kopumā esošā komunikācija un informācija ir mainījusi sabiedrības attieksmi, cilvēki ir vairāk izglītoti
– norāda respondentes.
Par gados vecāka ģimenes locekļa aprūpi nekādas sabiedrību izglītojošas kampaľas nav bijis. Situāciju
raksturo vispārējās informācijas trūkums.
Vardarbībai pakļautās personas
―Māras centra‖ pārstāve nevarēja nosaukt iepriekšējās kampaľas, kuras būtu uzrunājušas. No
neizmantotajiem kanāliem, kuriem būtu potenciāls uzrunāt mērķa grupu, eksperte min nelielus banerīšus
draugiem.lv vai citos portālos. Eksperte min, ka uz mērķa grupu vērsto informatīvo aktivitāšu galvenais
mērķis ir iemācīt vismaz vienu telefona numuru, vienu organizāciju, kur no vardarbības cietušajām
sievietēm vērsties. Viľa iesaka, ‗trīs punktu‘ informāciju turēt tajos sociālajos tīklos, kurus mērķa grupa
lieto.
Kā noderīga informācijas sniegšanas metode mērķa grupai tiek minēti daţādi cilvēkstāsti – paši cietušie
izstāsta savu pieredzi. Tas noderētu gan plašākai sabiedrībai, gan arī cietušajiem – savējie izstāsta
savējiem savus veiksmes stāstus. Šādi ziľojumi ekspertes skatījumā var veidot sabiedrības izpratni par
vardarbību, kā arī iedrošināt no vardarbības cietušās personas vērsties pēc palīdzības.
Respondente uzsver, ka šādos stāstos vizuālā puse būtu ļoti svarīga – lai cilvēki var pilnībā iztēloties, ir
jāstāsta vizuālie stāsti. TV ir ļoti efektīvs informācijas nodošanas veids, tāpat internets un semināri.
Avīzes, pēc respondentes novērotā, mērķa grupa nelasa.
5.1.5. Vēstījumi
Viena vecāka ģimene/personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma
Par piemērotākajām metodēm, lai uzrunātu mērķa grupu, intervējamās atzīmē daţāda veida preses
publikācijas – problēmrakstus, cilvēciskos stāstus. No TV resursiem intervējamā Linda atzīmēja LTV1
raidījumu ―Aizliegtais paľēmiens‖ kā efektīvu komunikācijas kanālu, kas efektīvi izgaismo problēmu un
meklē iespējamos risinājumus. No radio raidījumiem intervējamā Liene izceļ ―Ģimenes studiju‖.
Visas intervējamās uzskata, ka jālauţ stereotips par vientuļajām māmiľām. Viena vecāka ģimene
kopumā ir mazrunāta tēma. Mērķa grupa uzsver, ka nevajadzētu to vienmēr attēlot upura lomā. Ir jādzēš
‗cietējas zīmogs‘, jo izvēle būt vienam bieţi vien ir arī labākais risinājums. Tāpat nevajadzētu demonizēt
tēvus, kas ir aizgājuši – situācijas var būt daţādas. Ir svarīgi uzsvērt, ka būt mammai ir vērtība, ka viena
vecāka ģimenēs vecāks dara svarīgu darbu.
Kā piemēru ‗ikdienas diskriminācijai‘ intervējamās min bērna līdzľemšanu uz daţādiem pasākumiem,
kā arī naudas vākšanu daţādām vajadzībām. Sabiedrībai vajadzētu saprast, ka nākas bērnu ľemt visur
līdzi, jo situācija ir tāda, ka nav kur/nav ar ko to atstāt. Respondente Jūlija minēja darba kolēģu
neaizdomāšanos par viena vecāka ģimenes finanšu situāciju: ―Mums ir liels kolektīvs, ļoti bieţi ir vārda
un dzimšanas dienas, tiek vākta nauda jubilāra apsveikšanai. Citi neaizdomājas, ka divi eiro var radīt
problēmas. Es esmu vienīgā pelnītāja! Nevaru atļauties katru otro dienu atdot divus eiro!‖ Tāpēc svarīgs
ir aicinājums sabiedrībai būt iejūtīgākai par otra cilvēka situāciju, aizdomāties par to.

270

https://esunmees.wordpress.com/

100

101

Respondente Liene ir saskārusies ar tiešo diskrimināciju – darba attiecību pārtraukšanu pēc tam, kad bija
paľēmusi slimības lapu, lai aprūpētu abus saslimušos bērnus. Liene stāsta, ka abi bērni bija smagi
saslimuši, un viľa uzskata, ka bērnam pirmajās slimības dienās ir svarīgi, lai māte viľu aprūpē. Tāpēc
paľēmusi slimības lapu uz četrām dienām, savukārt darba devējs paudis neizpratni, ka Liene paliek
mājās un nepieaicina aukli. Trīs dienas pēc atgriešanas darbā Liene tika atlaista. Viľa uzskata, ka
nepateiktais iemesls atlaišanai ir izvēle palikt mājās un kopt slimos bērnus. Liene nav vērsusies ne pie
Tiesībsarga, ne Valsts darba inspekcijā, pauţot viedokli, ka darba attiecības tāpat jau ir sabojātas.
Respondentu attieksme pret piedāvāto saukli ―Atvērtība ir vērtība‖ – vajag būt cilvēkos, būt aktīvam,
darīt to, kas rada prieku; atvērtība tiešām ir vērtība; atvērtība nozīmē arī personisko izjūtu paušanu, ko
īsti negrib darīt. Jāsecina, ka sauklis ―Atvērtība ir vērtība‖ respondentēs rada pretrunīgu attieksmi – gan
pozitīvu, gan arī negatīvu, jo atvērtība tiek saistīta arī ar negācijām.
Respondentu attieksme pret piedāvāto saukli ―Tu esi vērtība‖ – tas ceļ pašapziľu, ir motivējošs; nevajag
ļaut sevi pazemot, nevajag ļauties stereotipiem; savai ģimenei es esmu vērtība, bet nezinu vai citiem;
cilvēki ir vērtība. Respondentu attieksme pret saukli ―Tu esi vērtība‖ ir pozitīva.
Personas, kas kopj citu ģimenes locekli
Ģimenes locekļa ar īpašajām vajadzībām aprūpētāji norādīja, ka nav viena veida, kā uzrunāt sabiedrību.
Tomēr jaunie cilvēki ir atvērtāki, ir nomainījusies paaudze un jaunā paaudze ir atvērtāka. Vecākā
paaudze diez vai mainīsies: ―Jaunie jau ir pieraduši pie atvērtības‖. Lai kliedētu esošos aizspriedumus, ir
svarīgi parādīt, ka cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām arī ir nepieciešama pilnvērtīga dzīve. Vairāk būt
publikā: ―Jo vairāk redzami, jo vairāk pieľem, sevišķi jaunie.‖ Attiecībā uz vēstījumu mērķauditorijai,
respondentes uzsver, ka ir svarīgi atcerēties arī par pašas aprūpētājas individualitāti: ―Atceries par sevi!‖
, ―Neesi atrauts no dzīves!‖ Tāpēc būtu nepieciešami pasākumi tikai mērķa grupai (vecākiem bez
bērniem).
Visas respondentes norāda, ka noteikti ir jāizvairās no mērķa grupas viktimizācijas: ―Nevajag
pasākumus taisīt uz sēru fona! Dzīvojam normālu dzīvi. Nav jātaisa traģēdija!‖ Vēl viens aspekts, kas
esošajā komunikācijā būtu jāmaina, ir attieksme pret aprūpējamajiem tikai kā bērniem. Tiek rīkotas leļļu
teātra izrādes pusaudţiem, kas labprātāk klausītos Donu.
Vecāku cilvēku aprūpes gadījumā kliedējams mīts, ka likt cilvēku pansionātā ir neţēlīgi. Sabiedrībai
jāsaprot, ka tas ir briesmīgs slogs, ka cilvēkam ir savas robeţas, strādājošs cilvēks nevar būt atrauts no
dzīves. Respondente Ilze uzskata, ka būtu jāskaidro, kāds slogs ir aprūpēt personu, kuras stāvoklis tikai
pasliktināsies. Gerontoloģijas trūkums kā tāds ir būtiska aktualizējama problēma. Par bērniem ir
patīkamāk runāt, par vecumu sabiedrība nerunā, tas ir it kā tabu jautājums. Respondente Ilze norāda:
―Novecošana tiek pieľemta kā dabisks process, ar ko visi tiek galā paši, tāpēc arī nav īpaša atbalsta un
nav arī grupas un biedrošanās izjūtas pašos cilvēkos.‖
No ‗ikdienas diskriminācijas‘ pieredzes – cilvēku attieksme sabiedriskajā transportā. Ja ir jānolaiţ traps
ratiľkrēslam, tas aizľem laiku, bet apkārtējie pauţ sašutumu par kavēšanos.
Respondentu attieksme par piedāvāto saukli ―Atvērtība ir vērtība‖ – rezervēta attieksme. ―Pilnīga
atvērtība var dārgi maksāt. Līdz galam atvērties ir bīstami.‖ Respondentes pieļauj, ka sabiedrībai būs
pretreakcija. Kopumā tiek norādīts, ka tas ir labs sauklis, bet šodienas konteksta konotācijas (bēgļu un
migrantu pieplūdums Eiropā) traucē saukļa pieľemšanai.
Respondentu attieksme pret piedāvāto saukli ―Tu esi vērtība‖ – ļoti uzrunā, jo attiecināms uz jebkuru.
Svarīgi mērķa auditorijai atcerēties: sabiedrībai ir jācīnās par katru sabiedrības locekli, tu esi vērtība gan
sev, gan sabiedrībai; mēs katrs esam vērtība. Respondentes norāda, ka šī ir ļoti svarīga atziľa, jo bieţi
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vien mērķa grupai šķiet, ka sevi ir pilnībā jāziedo, neatlicinot laika savām vajadzībām un sapľiem:
―Katrs ir vērtība un arī tu pats esi vērtība; tas, ko tu vēlies sev, ir svarīgi‖.
Vardarbībai pakļautās personas
―Māras centra‖ pārstāve norāda, ka komunikācijā ir svarīgi neuzrunāt no vardarbības cietušās sievietes
kā mērķa grupas pārstāves, jo viľas bieţi vien sevi kā tādas neuztver – uzruna kā piederīgiem mērķa
grupai var pat atbaidīt. Tāpēc – nevis vardarbībā cietušās sievietes, bet sievietes grūtā situācijā. Nelietot
arī izteicienus – nelabvēlīga vide, sociālā riska vide. Nevajag marķēt sievietes, nevajag uzrunāt ar
negatīvo. Respondente uzsver, ka nedrīkst arī sievietes vainot, vainošana ir ļoti kaitīga un atbaida mērķa
grupu.
―Māras centra‖ pārstāve norāda, ka sabiedrībai ir jāpadara redzama mērķa grupa: ―Daudzi nemaz
iedomāties nevar, ka pastāv tādi apstākļi‖. Nav izpratnes par nabadzības līmeni. Komunikācijā ar
sabiedrību būtu jāaicina cilvēkiem pieľemt daţādību un nabadzība arī ir daţādība: ―Vai novēršamies,
vai saprotam, kā mēs varam palīdzēt‖. Sabiedrībai nav izpratnes, kas ir vardarbība, jo trūkst informācijas
pat valstiskā līmenī. Jāceļ sabiedrības informatīvais līmenis, sevišķi par emocionālo vardarbību.
Vardarbība bieţi vien ir tabu tēma. Sabiedrība ir jāmāca nebaidīties paust viedokli, ka vardarbība
jebkurā formā ir nepieļaujama.
Mīts, kuru nepieciešams kliedēt – vardarbība ģimenē ir tikai ģimenes darīšana.
Mērķa grupai vēlamais vēstījums, kas palīdzētu apzināties savu vērtību – nav universālu glābēju. Mērķa
grupai ir jāsaprot, ka tā ir arī viľu atbildība: ―Gribēt ir svarīgi‖; ―Tu vari būt labs vecāks, tu vari būt
labāks‖. Cita mērķa grupas daļa ir jāiedrošina atzīt, ka tā ir problēma, jāizglīto par to, kas ir vardarbība,
lai cilvēki spēj to pazīt un rīkoties.
No ‗ikdienas diskriminācijas‘ pieredzes – lietas, kas saistās ar materiālajiem aspektiem, nodrošinot
bērnam visu nepieciešamo skolai, bērnudārzam. Piemēram, prasība nopirkt konkrētu plastilīnu,
konkrētus zīmuļus u.c. skolai var būt ļoti grūti izpildāma ģimenei ar zemiem ienākumiem. Respondentes
norāda, ka ļoti grūti šai mērķa grupai ir atrast dzīves vietu. Ja uzzina, ka cilvēks nācis no sociālā centra,
bieţi atsaka īri. Ikdienas diskriminācija parādās arī tādos izteikumos – ―Kad precēji, vai tad nezināji?‖
Diskriminējoši ir arī tādi paustie viedokļi un attieksme – ―Pati atlasa tādus vīriešus‖ vai arī ―Pati ir
agresīva un izraisa pretreakciju‖, kas nozīmē, ka vardarbībai noteikti ir kāds iemesls.
Respondentu attieksme pret piedāvāto saukli ―Atvērtība ir vērtība‖ – sociāli zemākā slāľa mērķa grupai
šis sauklis nestrādās. ―Māras centra‖ eksperte norāda, ka par vērtībām un jūtām šie cilvēki nerunā.
Sauklis ―Atvērtība ir vērtība‖ ir visnotaļ atkailinošs un varētu cilvēkus biedēt. Mērķa grupā varētu
rasties jautājums: ―Cik daudz atvērties?‖ Tiek norādīts, ka šāda uzruna var radīt trauksmi.
Respondentu attieksme pret piedāvāto saukli ―Tu esi vērtība‖ – tas liek aizdomāties, jo šis noteikti ir
pamudinājums mērķa grupai, kurai ir zems pašvērtējums. ‗Vērtība‘ ir labs vārds, vērsts uz katru
individuāli.
Sarunās izskanēja arī viedoklis, ka ar kampaľām palīdzēt nevar un pasākumi nav vajadzīgi. Palīdzēt var
vienīgi individuālais darbs ar mērķa auditorijas pārstāvēm.
5.1.6. Secinājumi


Mērķa grupu ietvaros pārsvarā nav vienotas grupas identitātes un tīklošanās prakses. Izľemot:
o vecākus, kuri kopj bērnu ar īpašajām vajadzībām. Šīs grupas ietvaros ir attīstīti
sadarbības tīkli, nevalstiskās organizācijas, informācijas nodošanas kanāli un pasākumi.
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Tomēr arī šajā mērķa grupā var izšķirt cilvēkus, kas aktīvi iesaistās un meklē
informāciju, un tos, kuri ir pasīvi;
o ‗Jaunās māmiľas‘ jeb sievietes bērnu kopšanas atvaļinājumā vai īsi pēc tā. Komunikācija
šīs grupas ietvaros un komunikācija šai grupai fokusējas uz bērnu aprūpes, veselības un
audzināšanas jautājumiem. Jāatzīmē, ka šī identitāte izteikti balstās uz dzimtes lomām –
bērnu aprūpe kā sievietes atbildības sfēra. Esošās aktivitātes un komunikācija ir vērsta uz
sieviešu auditoriju, izslēdzot vīriešus no bērnu aprūpētāju lomas.
Citas mērķa grupas neapvienojas un nav organizācijas, kas pārstāv šo grupu intereses.
Jāatzīmē, ka mērķa grupas ir ļoti daţādas un neviendabīgas. Grupas mediju lietošanas paradumus
ietekmē gan ģeogrāfiskais konteksts (pilsēta vai lauki), gan arī sociālais konteksts.
Mērķa grupā ―vardarbībai pakļautās personas‖ ir vērojamas atšķirības, grupa nav homogēna.
Informatīvos un komunikācijas paradumus nosaka grupas pārstāvja sociālais statuss. Tās
personas, kas gūst valsts apmaksāto rehabilitāciju, ļoti atšķiras no personām, kuras pašas
apmaksā psihologa palīdzību un piedalās grupu terapijā. Vienots vēstījums un vienoti
informācijas kanāli grupas ietvaros nav iespējami.
Sareţģītāk komunicējama un uzrunājama, mazāk atsaucīga ir mērķa auditorija no zemāka sociālā
slāľa, kā arī lauku iedzīvotāji.
Jāveido pasākumi, kas ir ļoti lokāli un mērķēti tieši mērķa grupai, jo izbraukāt uz pasākumiem,
kas norisinās tālu no dzīvesvietas, ir grūti. Attālums ir problēma arī tām mērķa grupām, kurām
nepieciešami aprūpes pakalpojumi.
Gan lokālās biedrībās, gan sociālie dienesti kalpo un var kalpot kā informācijas izplatītāji, jo
pārzina situāciju un tiem mērķa grupas uzticas.
Bērnu un jauniešu centri ir organizācijas, kurām uzticas un ar kurām ir izveidojusies laba
sadarbība. Ja mērķa grupas pārstāvji paši ir neaktīvi, tad noteikti atsauksies uz pasākumiem
bērniem.
Vecāki, kas aprūpē bērnus ar īpašām vajadzībām, norādīja, ka nepieciešams celt satura kvalitāti –
runāts tiek daudz, bet bieţi vien tukši.
Ģimeľu gadījumā tika izcelts bērnu pieaugšanas aspekts – esošās aktivitātes un kampaľas ir par
ģimenes atvasēm kā maziem bērniem. Bērni kā pusaudţi, bērnu pieaugšana tiek ignorēta,
izvēloties pasākuma tematiku un izklaidējošo daļu. Šis aspekts tika minēts gan no respondentēm,
kas pārstāv mērķa grupu ―viena vecāka ģimenes‖, gan mērķa grupu ―personas, kas aprūpē citu
ģimenes locekli (bērnu ar īpašām vajadzībām)‖.
Informācija jāsniedz gan latviešu, gan krievu valodā.
Interneta lietojumā ir gan līdzības, gan atšķirības mērķa grupu ietvaros. Ziľu un informācijas
iegūšanai tiek atzīmēti portāli delfi.lv un tvnet.lv, kā arī sociālais medijs Facebook. Vēl minēti
sociālie mediji draugiem.lv un odnaklasniki.ru.
Visās mērķa grupās ļoti svarīga ir iekšējā komunikācija, tas ir informācija, kas tiek nodota no
mutes mutē, kas tiek pārrunāta savā starpā. Atsevišķos gadījumos var runāt pat par nekritisku
uzticēšanos ‗savējiem‘, ticēšanu nepārbaudītai informācijai.
Daudzām mērķa grupām svarīgs ir materiālais bonuss, kas nodrošinātu atsaucību daţādiem
pasākumiem.
Mērķa grupas pārstāves ar bērniem kā informācijas avotus ar bērniem saistītos jautājumos
izmanto TV raidīju ―Māmiľu klubs‖ un ţurnālu ―Mans mazais‖. Šajos mediju kanālos ievietotā
informācija tiktu uztverta.
Veiksmīgs informācijas nodošanas kanāls ir drukātā informācija daţādās ārstniecības iestādēs –
pie ģimenes ārsta, pediatra vai cita speciālista. Tur pieejamo informāciju gan plakātu, gan
bukletu veidā, apmeklētāji izlasa.
Visas intervētās norāda, ka ir svarīgi strādāt ar jauno paaudzi, ar bērniem un jauniešiem, jau no
mazotnes audzinot vērtības un atvērtību daţādībai.
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5.2. Vecuma diskriminācija.
(Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma dēļ, t.sk., personas pēc 50 gadu vecuma
(50+)).
Pētījuma ietvaros tika veiktas piecas strukturētas intervijas ar mērķa grupas pārstāvjiem un tos
pārstāvošajām organizācijām, apjautājot cilvēkus no daţādiem Latvijas reģioniem. Intervētas šādas
personas: Irina Pētersone – biedrība ―Lietišķo Sieviešu Apvienība‖ (Rīga), Laima Zelmene – biedrība
―Mediācijas padome‖ (Rīga), Inguna Badune – biedrība ―Baltā māja‖ (Līvāni), Inita Bišofa – biedrība
―Liepājas Nevalstisko organizāciju centrs‖ (Liepāja), Raisa Vasiļjeva – Viesītes kultūras pils (Viesīte).
5.2.1. Informācijas iegūšanas paradumi
Mērķa grupas pārstāvju intervijas rezultāti apliecina, ka informācijas iegūšanas paradumi strādājošajiem
un nestrādājošajiem cilvēkiem, rīdziniekiem un nerīdziniekiem vecumā 50+ atšķiras.
Strādājošajiem un nestrādājošajiem rīdziniekiem un reģionos strādājošajiem iedzīvotājiem arvien
popularitāti gūst elektroniskie līdzekļi, turklāt izmantojamiem vairāk ar datora palīdzību, bet mazāk caur
viedtālruľiem. Bieţāk tika minēti delfi un tvnet portāli, retāk – apollo portāls. Reģionos dzīvojošie
vecāka gadagājuma cilvēki interneta portālus kā informācijas avotu izmanto retāk: tos liek trešajā vietā
aiz televīzijas, radio vai laikrakstiem.
Kā norādīja visas intervējamās, informācijas iegūšanai par norisēm Latvijā nozīme ir arī televīzijai:
skatās LTV1 ziľu raidījumu ―Panorāma‖, krievvalodīgie skatās vēl 1.Baltijas kanāla ziľas ―Latvijas
laiks‖. Tomēr attieksme pret televīziju kā ziľu avotu nav viennozīmīga. Viena respondente atzīmēja, ka
tīši neskatās nacionālās ziľas, jo tajās sniedz pārsvarā negatīvu informāciju, bet televīzijā skatās filmas,
speciālos raidījumus vai izglītojošus kanālus (par ceļojumiem, mākslu, zinātni u.tml.). Savukārt cita
respondente no reģiona norāda, ka liela daļa iedzīvotāju līdz ar interneta izmantošanu skatās arī
televīziju, turklāt salīdzina daţādas televīzijas programmas.
Runājot par sevi, strādājošie mērķa grupas pārstāvji saka, ka gūst ziľas arī no e-pastiem. Strādājošie vai
darbaspējīgie iedzīvotāji drīzāk aktīvi nekā neaktīvi izmanto sociālos tīklus – šajā jomā līderis ir
Facebook. Citi sociālie tīkli tiek izmantoti reti (piemēram, draugiem.lv ) vai vispār netiek izmantoti
(piemēram, Twitter). Savukārt nestrādājošajiem pensionāriem sociālie tīkli kā komunikācijas un
informācijas iegūšanas līdzeklis nav aktuāli. Sociālo tīklu izmantošana vecāka gadagājuma cilvēkiem –
―…tie ir atsevišķi gadījumi – cilvēki, kas ir aktīvi, vai kuriem ir bērni ārzemēs‖.
Attiecībā uz nestrādājošajiem pensionāriem apgalvots, ka tiem bez televīzijas kā informācijas avots
kalpo arī radio vai laikraksti. Gan rīdzinieki, gan nerīdzinieki novēro – lai gan cilvēki vecumā 50+ ir tie,
kas lasa presi, pieprasījums pēc avīzēm papīra formātā krītas (―…pirms 5-6 gadiem cilvēki daudz vairāk
pasūtīja avīzes un lasīja… tagad vairāk krāsainos ţurnālus lasa‖; ―…tēvs, kuram 85 gadi, vairs nepērk
avīzes, bet skatās ziľas internetā …vairākiem pensionāriem avīţu iegādāšana arī materiāli apgrūtināta‖).
Attiecībā uz bibliotēkām bija teikts, ka uz tām informācijas meklējumos aizľemti, lietišķi cilvēki neiet.
Uz bibliotēkām drīzāk iet nestrādājošie iedzīvotāji, kuri īpaši interesējas par norisēm Latvijā un uz
vietas lasa daţādus izdevumus, un/vai tie, kuriem mājās nav datora vai interneta pieslēguma, lai
izmantotu piekļuvi internetam no bibliotēkas datora.
Plašsaziľas līdzekļu lietojumā ir novērota reģionālā dimensija. Vairāk tas attiecas uz avīţu un televīzijas
kanālu izvēli, mazāk uz interneta mājas lapu izvēli; citi reģionālie plašsaziľas līdzekļi netika minēti.
Visas mērķa grupas pārstāves no reģioniem pārliecinoši apgalvo, ka priekšroka tiek dota vietējām
avīzēm (―…iecienīta vietējā bezmaksas pašvaldības avīzīte ―Līvānu novada vēstis‖; ―… Viesītes
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pašvaldības avīzīte – novadā ļoti populārs izdevums, vecāki cilvēki to gaida‖; ―…priekšroka dota
vietējiem laikrakstiem, piemēram ―Kurzemes vārds‖‖). Savukārt ziľu raidījumus vairāk skatās nacionālā
nekā reģionālā mēroga televīzijas kanālos. Iespējams tāpēc, ka ― …ne visiem ir pieejams internets (lai
izlasītu ziľas par Latviju un pasauli), īpaši cilvēkiem 60+‖ , kā arī ―…ne visiem ir pieejami reģionālie
kanāli‖. Strādājošie iegūst informāciju arī no vietējās pašvaldības mājas lapas.
Mērķa grupas pārstāvji rīdzinieki Rīgas pašvaldības mājas lapai pievērš mazāku uzmanību nekā mērķa
grupas pārstāvji nerīdzinieki savas pašvaldības mājas lapai: ―…esmu pārliecināta, ka tās (par valsts un
Rīgas pašvaldības mājas lapām) neviens nelasa‖, ―…Viesītes novada mājas lapa ir ļoti informatīva‖.
Katrai organizācijai, kuru vada vai kurā strādā mērķa grupas pārstāvji, ir izveidojusies sava, atšķirīga
situācija sadarbībā ar plašsaziľas līdzekļiem.
Biedrībai ―Lietišķo Sieviešu Apvienība‖ un Viesītes Kultūras pilij ir periodiskas tikšanās ar
ţurnālistiem. Biedrībai ―Lietišķo Sieviešu Apvienība‖ pēdējā laikā pieredze ar ţurnālistiem bieţāk ir
negatīva nekā pozitīva. Piemēram, biedrības pārstāve stāsta: radio ―Baltkom‖ intervijā izteikusies, ka
neatbalsta piketu par 8.martu, bet intervijas rakstiskajā versijā ţurnāliste ―pa savam‖ atspoguļojusi viľas
domas, ielikta briesmīga fotogrāfija, un komentāros viľu nosaukuši par ―nacisti‖. Iepriekš, kad biedrība
vairāk nodarbojās ar labdarību, ―bija daudz labvēlīgu rakstu un interviju, bet arī bija daţādi...‖. No
esošajiem plašsaziľas līdzekļiem vairāk patīk un uzticas ţurnālam ―Lilit‖, 1.Baltijas kanālam (kad
jāsniedz intervija), ―Rīga TV24‖.
Viesītes Kultūras pils ir cieša sadarbība ar Viesītes pašvaldības avīzi: ―…katra iestāde cenšas
iepazīstināt ar savu darbību, ziľo par pasākumiem, jaunumiem … par pašvaldības dzīvi‖. Regulāri,
vienu reizi mēnesī brauc Latvijas reģionu televīzija ―Re:TV‖ – tiek veidoti siţeti no Viesītes. Tiem
novada iedzīvotājiem, kam nav pieejams ―Re:TV‖, uzfilmētos siţetus liek skatīšanai pašvaldības mājas
lapā www.viesite.lv.
Biedrībai ―Mediācijas padome‖ sadarbība ar plašsaziľas līdzekļiem ―ir epizodiska, kad ir kādi
projekti… Šobrīd nav tik aktīvi…‖. Biedrības pārstāve nav manījusi, kā kādi plašsaziľas līdzekļi vairāk
runā par cilvēku 50+ problemātiku.
Biedrībai ―Baltā māja‖ arī sadarbība ar plašsaziľas līdzekļiem vairs nav tik intensīva kā iepriekš.
Biedrības pārstāve saka, ka ―tagad informācijas ir tik daudz, ka tiekos ar ţurnālistiem ļoti reti… Kādreiz
esam aicinājuši kādus ţurnālistus, bet arī tad bija atteikts, jo pārāk maza mūsu samaksa vai tas ir pārāk
dārgi… varbūt vietējie kaimiľavīţu pārstāvji ir bijuši. Ciešas sadarbības nav. Piemēram, sūtot preses
relīzes, kas projektiem ir obligātas, atsaucība ir maza un šķiet, citas ziľas ir aktuālākas.‖
Biedrības ―Liepājas Nevalstisko organizāciju centrs‖ pārstāve atzīst, ka plašsaziľas līdzekļi, kurus
vairāk lasa cilvēki vecumā 50+, ir tieši tie, kas atspoguļo šo cilvēku problemātiku. Piemēram, ţurnāls
―Ieva‖, kur var palasīt par citu dzīvēm un padomāt par savējo… ―Ievas stāsti‖.
Katrai organizācijai, kuru vada vai kurā strādā mērķa grupas pārstāve, ir sava mājas lapa vai/un konts
sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, draugiem.lv).
Kā efektīvu metodi mērķa grupas uzrunāšanai respondentes pārliecinoši uzsver tiešo komunikāciju,
konkrēti personīgu uzrunāšanu, komunikāciju ―no cilvēka uz cilvēku‖, draugu un paziľu atsauksmes un
aicinājumus, klātienes pasākumus.
Par lietderīgu mērķa grupas uzrunāšanai uzskata arī tematiskos seminārus, konferences, apmācības,
ekskursijas, koncertus. Saistībā ar tiešās komunikācijas nozīmi bija minēti vairāki piemēri. ―…esam
organizējuši projektu sadarbībā ar Šveici, kad sievietēm 50+ vajadzēja mācīties gleznot, piedalījās arī
sievietes no Latgales 80+… un glezno līdz šim‖. ―Galvenais, kā var apvienot šāda vecuma sievietes, ir
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lekcijas par pašizglītību, ekskursijas pa Latviju – tas viss apvieno!‖. ―Piemēram, tieši tikties ar zinātľu
cilvēkiem, kā Ījabu, kurš pie mums bijis vairākas reizes… patiktu Otto Ozols, dakteris Danilāns,
[ţurnālists] Zanders. Ir tantiľas, kurām tas neinteresē, kuras interesē tikai konservēšana, puķu dobes un
puķu stādi, bet ir cilvēki, kuriem patiktu klausīties Zanderu un Ījabu…‖. ―…Lapčenoka koncertā bija
daudz vecākas paaudzes cilvēku‖.
Šīs tiešās komunikācijas nodrošināšanā liela nozīme piešķirta nevalstiskajām organizācijām:
―Nevalstiskais sektors kopumā šo lomu pilda, mums ir pietiekoši daudz senioru organizāciju, tajā pašā
Liepājā. Visu laiku ir kopīgas sanākšanas. Šī auditorija tā ir sasniedzama caur šādām aktivitātēm…‖.
Respondentu viedoklis par pastarpināto komunikāciju kā mērķa grupas uzrunāšanas kanālu kopumā ir
apstiprinošs. Par rakstiem laikrakstos un ţurnālos: ―Jā, ţurnālus lasa, īpaši sieviešu ţurnālus‖, ―Prese,
vietējā un nacionālā mēroga, jau pamatā ir priekš cilvēkiem 50+‖. Ar īpašu sajūsmu viena intervējamā
atzina Rīgas Domes speciālo avīzi senioriem: ―…tajā varēja atrast daudz interesantas informācijas,
piemēram, kā izmantot sociālos tīklus u.c. lietas, ko vajadzētu cilvēkam zināt. Tas ir viens no veidiem,
kā uzrunāt cilvēkus 50+. Tas varēja būt bieţāks, 1 reizi mēnesī‖. Par televīziju: ―Jā, tam arī būtu jēga, jo
TV skatās‖, ―TV raidījumi noteikti ir vērtīgi‖.
Par sociālajiem tīkliem: ―Lai kaut kas mainītos, jāmaina domāšana… To ―domāšanu‖ tie sociālie tīkli
var arī nodrošināt‖.
Par portāliem attieksme nav tik viennozīmīga: ―Nevar zināt, kas tur [rakstā] patiesībā slēpjas, kāds tam
ir konteksts, kuram tas ir izdevīgi…‖. Atbalstoša attieksme portāliem pausta ar norunu, ka tie – kāda
daļa vai pilnībā – būs domāti tieši mērķa grupai: ―Jā, ja veido atsevišķas sadaļas‖, ―Var pat ieviest
specialo portālu cilvēkiem 50+‖.
Iedzīvotājus vecumā 50+, kas strādā pie datora, var uzrunāt arī ar vēstulēm e-pastā. Respondentes
skeptiski vērtē preses konferences, preses relīzes, preses vizītes: ―Tagad ir gana daudz viss kaut kas, ka
nevar zināt kam ticēt‖, ―…vajadzētu, lai to problēmu paceltu. Bet pozitīvā informācija nerullē,
ţurnālistiem vajag to, kas briesmīgs ir noticis, tāpēc tie nepiesakās uz pozitīvo…‖.
Vairākkārt tika kritizēti bukleti: ―…nav nekādas nozīmes, ľemam un izsvieţam ārā‖, ―…tā ir lieka
naudas izšķērdēšana… to bukletu visur ir pilns, visi ir apkrauti ar bukletiem… bukletus var taisīt
bērniem‖. Bet viena intervējamā izteicās, ka ―Visam [bukletiem, plakātiem, infografikai u.tml.] ir
nozīme tāpēc, ka diskriminācija darba tirgū noteikti ir. Ir tāda tendence, ka jaunieši grib izstumt tos
vecos, ―mēs visu zinām…‖, neizmantojot vecāku cilvēku dzīves pieredzi‖.
Attiecībā uz aplikācijām viedtelefonā, respondentu attieksme ir ieturēta, bet dominē uzskats, ka ―šai
paaudzei telefons ir priekš tā, lai piezvanītu…‖.
5.2.2. Sadarbība
Mērķa grupas pārstāves intervijās pauda, ka mērķa grupas viedokļu līderi vai personas, organizācijas,
kurām uzticas, ir tie, kas vairāk pārstāv mērķa grupas intereses. Mērķa grupa raksturojas ar daţādu
sociālo apakšgrupu esamību, kurām ir atšķirīgas intereses, tāpēc arī nebija norādītas tieši kādas personas
vai organizācijas. Tomēr kopējais šīm personām un organizācijām, par kurām respondentes bija pozitīvi
atsaukušās, ir to profesionalitāte. Attiecīgi katrai sociālajai grupai, kas apvieno cilvēkus ar līdzīgām
interesēm, ir savi populārākie profesionāļi, kuriem uzticas. Piemēram, vieniem tie ir ārsti (savā profesijā
augstus sasniegumus vai augstu statusu ieguvis ārsts - ―…Danilāns‖, ―…slimnīcas nodaļas vadītājs‖),
citiem tās ir nevalstiskās organizācijas, piemēram, ―Providus‖ vai tās, kurās paši darbojas, kā arī
atsevišķas personības, piemēram, politologs Ivars Ījabs.
Sadarbības aspektā parādās reģionālā dimensija. Aktīvākajām biedrībām ir izveidojusies laba sadarbība
ar vietējo pašvaldību un daţādām citām vietējām biedrībām: ― …regulāri ejam [uz Rīgas Domi] uz
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izstādēm un paši organizējam tur mākslas izstādes vai kādus pasākumus. Rīgas Dome nekad neatsaka, ja
rakstam no organizācijas… Vairāk draudzējamies ar Resursu centru sievietēm ―Marta‖… Laba
sadarbība ar biedrību ―Sieviešu Izglītības centrs‖‖, ―laba sadarbība ar vietējām biedrībām, ar skolu,
pašvaldību… Mēs esam maza pilsēta, mēs viens otru papildinām, mēs visu kopā darām‖. Vienīgi
biedrība ―Lietišķo Sieviešu Apvienība‖ uzsvēra, ka tai veidojas laba sadarbība arī ar uzľēmējiem
(―Olainfarm‖, ―Aldaris‖), kuri bieţi vien ir kā sponsori biedrības organizētajiem labdabības
pasākumiem.
5.2.3. Dalība un atsaucība
Mērķa grupas pārstāvji ir atsaucīgi piedalīties pasākumos, kas saistīti ar veselību, kultūru vai hobijiem.
Tās ir tematiskās lekcijas, vingrošanas grupas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem (māksliniekiem,
ārstiem, politologiem u.c.), izstādes, koncerti (īpaši mērķa grupas paaudzes mākslinieku koncerti,
piemēram, Raimonda Paula, Viktora Lapčenoka koncerti), tradicionālie svētki (piemēram, Jāľi,
konkrēta novada regulārie svētki), rokdarbu klubi u.tml.
Intervijās nereti izskanēja viedoklis, ka cilvēku vecumā 50+ iesaiste sociālajās aktivitātes varēja būt
lielāka. ―Laukos cilvēki 50+ vispār neiziet no mājām, neizbrauc uz pasākumiem, jo jāuzpucējas, tuvu
nav sabiedriskais transports; kā nokļūt?... kaut gan labu, uz ES projektu naudu uzcelto klubu, skolu ir
daudz. Ja iepriekš mūsu klubs strādājis katru dienu, tad tagad vienu reizi nedēļā. Ir aktīvas pensionāres,
bet viena, divas‖. ―Cilvēki ir tik aizľemti ar savu dzīvi, ka viľiem tik un tā jāatkārto personiski
iepriekšējā dienā vai divas dienas iepriekš, protams, ja mūs interesē, ka cilvēks atnāk‖. ―Cilvēkus 50+
vairāk interesē kultūras un sporta pasākumi, izklaides pasākumi, kurus var iesaistīt savus bērnus,
mazbērnus, bet paši negrib iesaistīties, paši ir kūtri… tiklīdz kaut kas jāmaksā, tad jau sāk domāt…‖.
Mērķa grupas atsevišķu pārstāvju pasivitāte tiek izskaidrota ar materiālajiem ierobeţojumiem, veselības
problēmām, darba nogurumu, ar noslēgšanos sevī vai ar neuzdrīkstēšanos būt pašam darītājam.
Mērķa grupas pārstāvjiem regulāri piedāvāti daţādi pasākumi, nodarbības vai telpas pašu rīkotajiem
pasākumiem. Biedrība ―Lietišķo Sieviešu Apvienība‖ regulāri saviem biedriem rīko tematiskās lekcijas
par daţādām tēmām, ik gadu tiek organizēta tikšanās 8.martā. Biedrības ―Baltā māja‖ telpās ir daţādas
interešu grupas, bet ―pasākumi notiek regulāri tad, kad viľiem ir nauda. Lielākie pasākumi, par kuriem
atbildīga biedrība, ir tematiskās tikšanās ar kaut kādiem uzlūgtiem cilvēkiem, tematiskie pasākumi par
godu svētkiem, kaut kādas biedrības jubilejas pasākums, tikšanās ar citām biedrībām‖. Viesītes kultūras
pilī arī daţādas interešu grupas, pulciľi (adītāji, ―vecie dzelzceļnieki‖, pūtēju orķestris u.c.), nodarbības
saistībā ar mūţizglītības pasākumiem (piemēram, angļu valodas kursi).
Respondentes atzīst, ka aktuālākie jautājumi mērķa grupai ir veselība, nodarbinātība un hobiji.
Nodarbinātības jomā tā ir diskriminācijas un darba atrašanas tēma: ―…daţiem cilvēkiem 50+, kas
pazaudējuši darbu, grūti to atrast … tāpēc, ka maz darba vietu, slodzi nevar izturēt, veselības stāvoklis,
ka gribas ko vienkāršāku… pašā novadā tas [diskriminācija pret cilvēkiem 50+ darba pieľemšanā] nav
izteikti, bet citur iespējams, ka jā… vieglāk atrast mazkvalificētus darbus, iegūt speciālistu, vadītāju
darbu būtu grūtāk… Cilvēkus 50+ vajadzētu mācīt, kā sevi pasniegt intervijā, uzrakstīt labu CV‖.
Izskanēja viedoklis, ka diskriminācija pastāv arī veselības aprūpes sistēmā, konkrēti slimnīcās: ―…ja esi
pavisam vecs, tad tevi neviens īpaši galvā neľem ne slimnīcā, nekur, bet tas neattiecas uz poliklīnikām,
jo poliklīnikās tie vecāki cilvēki, šķiet, iegūst vairāk nekā jaunieši… slimnīcās, ja tev daudz gadu, tad tu
tāpat esi nodzīvojis un varbūt ir mazāka uzmanība‖. Viena intervējamā uzskata, ka aktuāls jautājums ir
arī pensijas lielums. Savukārt cita uzsvērusi, ka cilvēkam vecumā 50+ svarīgi izjust to, ka viľš/viľa ir
vajadzīgi, jo ―ja cilvēks nevienam nav vajadzīgs, tad viľš kā puķe novīst‖.
5.2.4. Komunikācijas novērtējums
Uzdodot tiešu jautājumu, vai kaut kas no esošajām kampaľām cilvēkiem vecumā 50+ ir palicis prātā,
trīs mērķa grupas pārstāves nevarēja neko atsaukt atmiľā. Kaut gan intervijas laikā viena intervējamā
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pieminēja reklāmu, ka senioriem jāapgūst jaunas tehnoloģijas internetbankas izmantošanai. Konkrētu
kampaľu neatminēšanās tika izskaidrota ar aizľemtību vai novērojumu, ka šādu speciālo kampaľu nav
(―Pie mums tādu kampaľu nav. Tagad visur – reklāmā, ţurnālos – publicē, reklamē tikai jaunu ķermeni,
kā gaļas gabalu…‖). Divas respondentes pieminēja kādu kampaľu – NVA kampaľu par pirmspensijas
vecuma cilvēku nodarbinātību (par to dzirdējusi pirms 2 gadiem – ―…tas varēja būt atbalsts darba
devējiem‖) un Viesītes pašvaldības kampaľa par mūţizglītību (šo atceras respondente no Viesītes, bet
nacionālā mēroga kampaľas neatceras).
Tēmas, no kurām vajadzētu izvairīties, uzrunājot mērķa grupu, ir tēmas par veselību (―nerunāt, ka
cilvēkiem 50+ ir švakāka veselība‖), par bezdarbu šī vecuma cilvēku vidū, par it kā novecojušajiem
uzskatiem un neatbilstību darbam (―…nepatīkami būtu dzirdēt, ka tu esi novecojis uzskatos, ka nevari
izdarīt savu darbu, ka neatbilsti‖).
Vairākums mērķa grupas pārstāvju uzskata, ka par cilvēkiem vecumā 50+, par viľu problemātiku ir
runāts pietiekoši. Ir arī viedoklis, ka tā nemaz nav, ka runāts nav pietiekoši gan nacionālajā, gan vietējā
mērogā, un ―vajadzētu vairāk motivēt šos cilvēkus darboties ārpus darba laika‖.
Mērķa grupas pārstāvju viedoklis par to, vai ar informatīvo kampaľu var mainīt sabiedrības attieksmi,
nav viennozīmīgs. Trīs intervējamās pārliecinoši piekrīt, ka šādas kampaľas ir vajadzīgas:
―Viennozīmīgi, ka jā! Vērtēju pēc darba devējiem, jo tie sākuši vērsties pie sievietēm 50+. Sievietes 50+
ir ar dzīves pieredzi, viľas ir ļoti elastīgas un uzticīgas. Tāpēc vajag sabiedrībai teikt par to!… Šādām
kampaľām ir jēga. Jāraksta ţurnālos, jābūt obligāti sociālajai reklāmai. Vajag sabiedrību mainīt!‖,
[attiecībā uz to, vai informatīvā kampaľa jauniešiem būtu efektīva] – …droši vien tā strādās, bet te vēl
audzināšanas ietekme. Jauniešus vajadzētu uzrunāt! Kamēr viľu vecāki nav ļoti veci… un, kad viľi ir
pārauguši pusaudţu vecumu, kad noliedz visas autoritātes, kad viľiem ir 20, kad viľiem ir savi bērni,
tad… Kampaľas vajag! Domāšana jāmaina…‖, ―Jā, noteikti, tas ir vajadzīgs, jo vecums 50+ nav nekāds
vecums… Jābūt tādai kampaľai, kura parādītu, ka ne visi cilvēki 50+ ir norakstāmi‖.
Divas intervējamās skeptiski vērtē informatīvo kampaľu lietderību, bet arī nenoliedz. ―…Vai ar
runāšanu uzlabos situāciju? Iespējams, ka uzlabos… Jo vecāki cilvēki nepretendē uz tik lielu
atalgojumu, viľi ir čaklāki un pacietīgāki pret darba devējiem. Savukārt jaunieši bez pieredzes ir
prasīgāki, ar lielākām pretenzijām. Bet to tikai darba devējs savā galva izlemj, kuram dot priekšroku‖.
―Nav šaubu, ka cilvēki 50+ ir labi, ka viľi ir vērtība! Bet ko tam darba devējam, uzľēmējam darīt?
Piemēram, vecāks cilvēks sēţ uz slimības lapas un… ko tā informatīvā kampaľa dos darba devējam?!…
Attiecībā uz to, vai informatīvā kampaľa, kas adresēta jauniešiem, būtu lietderīga – ―tur ir cita
problēma. Mēs izdomājām, ka mūsu vecāki vairs nav jāvāc, ka mums jātaisa sociālās mājas, lai tur vecie
cilvēki dzīvo, un rezultātā nav ģimenes kā pamata… un tagad ar tām informatīvajām kampaľām es
nezinu, kur mēs varam aiziet… Otrs jautājums, kur ir problēma, ka mums tik daudz bērniem jāaizbrauc
prom un tagad cilvēkiem 50+ pašiem jābrauc prom… Te tā informatīvā kampaľa jāvērš pret valsts
politiku, jo tieši tās rezultātā esam nonākuši, kur esam nonākuši… Kam jūs to kampaľu teiksiet – tiem
cilvēkiem, kuriem sirds sāp, ka bērni ir aizbraukuši?!… Nākamā problēma ir sociālā apbalsta sistēmā
(min piemēru, kad sievietei 50+ nokārtoja trūcīgā statusu, tam nāca pabalsti, atvieglojumi u.tml., un kad
viľai piedāvāja darbu, viľa attiecās – neizdevīgi strādāt) … Informatīvo kampaľu var rīkot par to, ka
tikai ar darbu var panākt savu labklājību, ka var sākt savu uzľēmējdarbību, ka ar darbu var sakrāt sev
lielākai pensijai, piedāvāt palīdzību tajā, likt pretī kādu aprēķinu.‖

108

109

5.2.5. Vēstījumi
Bieţi izskanējušais viedoklis par to, ko mērķa grupa vēlas par sevi pavēstīt citiem, ir tas, ka paaudze
vecumā 50+ ir ar lielu dzīves un darba pieredzi, ar lielu zināšanu bagāţu, ar spēju daudz ko darīt un
sasniegt. ―Tādas paaudzes kā 50+ iepriekš nebija… var teikt, ka esam pirmie – mēs esam jaunas, aktīvas
sievietes, iepriekš bija vecas omītes… tagad esam enerģijas pilnas, mēs gribam komunicēt, atpūsties un
sākt savu dzīvi… Mums ir ideāli, unikālā dzīves pieredze... Sociālajā reklāmā sievieti 50+ jārāda kā
ziedošu, pozitīvu sievieti – ―Es esmu labas dzīves vērta‖, ―Es esmu jauna‖, ―Man viss ir priekšā‖.‖
Mērķa grupas pārstāvji atzīst, ka par viľiem sabiedrībā ir iesakľojušies mīti, ka viľi neder darba tirgum,
nepārvalda jaunās tehnoloģijas, bieţāk slimo, savā dzīve neko nevar izmainīt, ir pārāk taupīgi, viľu
intereses atšķiras no jauniešu interesēm. ―Noteikti jāizkliedē mīts, ka šie cilvēki neder darba tirgū vai vēl
kaut kam… Jāizmanto viľu pieredze… kultūrai jābūt, lai tie jaunieši klausās šos cilvēkus nevis
noliedz‖, ―Ir mīts, ka cilvēki 50+ neko nemāk, par datoru neko nejēdz… bet ir arī pārsteigumi, kad 80
gadu vecas sievietes perfekti pārzin šīs tehnoloģijas. Vecākiem cilvēkiem ir zināšanu bagāţa… bet tiek
uzskatīts, ka jaunieši ir gudrāki, erudītāki... Vēl ir mīts, ka seniori ir taupīgi, bet kāpēc viľi ir taupīgi? –
Lai palīdzētu saviem bērniem! Vēl ir mīts, ka viľi slimo bieţāk. Varbūt jaunā paaudze vairāk slimo?!‖.
―Jā, noteikti ir mīti, ka mēs savā vecumā neko nevaram. Nē, mēs varam! Mēs varam precēties, mums
var būt interesanti draugi, mēs varam pamainīt savu dzīvi, varam pārcelties uz citu valsti, mēs visu
varam!‖. ―…ka kādi pasākumi, interešu grupas ir tikai jauniešiem vai tikai veciem cilvēkiem. Jābūt
paaudţu mijiedarbībai… jābūt kopīgiem pasākumiem daţādām paaudzēm, ne tikai jauniešiem vien.‖
Respondentes uzskata – lai mērķa grupa apzinātos savu vērtību, galvenokārt pašiem jābūt aktīviem: ―No
ārpuses nevar iedarboties, lai celtu pašapziľu. Tas ir katra darbs ar sevi.‖, ―…cilvēkus 50+ neizmainīt…
Lai celtus savu pašapziľu – ―…būt aktīvākiem, kaut ko pašiem darīt, nenoslēpties, nepieķēdēties pie
televizora, kaut ko iet un darīt, meklēt pašiem informāciju… tiem, kas nepārvada jaunās tehnoloģijas,
jāizkāpj no savas komforta zonas un jāmēģina kaut ko mācīties‖, ―Pašapziľu jāceļ sev pašam‖,
―Cilvēkam var celt pašapziľu, ja pats kaut ko dari un apzinies, ka esi kādam vajadzīgs, piederīgs‖.
No ārējas iedarbības kā vērtīgu pašapziľas celšanai mērķa grupas pārstāvji atzīst nodarbinātības
iespējas, t.i., piedāvājot darbu un adekvātu samaksu par to. Nozīme ir labiem piemēriem no sava vecuma
cilvēkiem: ―Pašapziľu ļoti labi ceļ lieliskas aktrises, piemēram, Olga Dreģe, kas ir tik lokaina, šarmanta
savā vecumā. Šādu aktrišu ir daudz… Arī sabiedriskās darbinieces, piemēram, Karīna Pētersone vai
Baiba Rubesa… viľas ir vadošos amatos, labi izskatās… Arī vīrieši ir šarmanti kungi, korekti, toleranti.
Tas tiek novērtēts!‖. Svarīga ir arī ģimene, draugi, atbalsta grupas, interešu klubi: ―…cilvēki satiekas,
viens otru atbalsta, viens otru uzslavē – ir savs draugu loks. Tas ir ļoti apsveicami, ka tie cilvēki iziet,
viľiem ir plašāks redzesloks, augstāka pašapziľa un arī lielāka drošība, kad ir vairāk draugu‖.
Par ‗kdienas diskriminācijas‘ pieredzi respondentes pastāstīja netieši, atbildot uz jautājumu par mērķa
grupas aktuālajām tēmām. Tātad šī pieredze vairāk attiecas uz nodarbinātības un veselības aprūpes
situācijām. Uzdodot tiešu jautājumu, intervējamās apgalvo, ka cilvēkam vecumā 50+ ir mazākas
izredzes iegūt darbu, konkrēti speciālista vai vadītāja darbu, un šādos cilvēkos profesionālajā laukā
mazāk ieklausās. ―Liekas dīvaini, ka darba devēji uzskata, ka viens no informācijas avotiem par tevi ir
Facebook, Twitter tīkli.‖ ―…jaunieši uzskata, ka tie labāk zina kā vajag, un viľiem jābūt vadītājiem.‖
Piebilsts, ka pēdējā laikā darba devēji sākuši vairāk pieľemt darbā arī cilvēkus vecumā 50+.
Diskriminācija tika saskatīta arī tajā, ka aktuālie projekti ir vairāk domāti jauniešiem nekā vecāka
gadagājuma cilvēkiem: ―Iepriekš bija daudz projektu senioriem, bet pēdējos gados jauniešiem …Tagad
reti kad liela apjoma projektos var balstīties uz nabadzības riskam pakļautajām personām – senioriem,
invalīdiem, bezdarbniekiem… sociālā tipa projektos jā, bet radošākos un inovatīvākos projektos – tikai
jauniešiem‖.
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No otras puses, ir izteikts viedoklis, ka tas ir atkarīgs no cilvēka, vai viľš/viľa jūtās diskriminēts: ―...
noteikti ir cilvēki, kas jūtās diskriminēti. Vairāk tie ir vientuļi cilvēki vai kuri pēc rakstura ir tādi, kas
uzskata, ka viľus vienmēr diskriminē. Tā ir dzīves pozīcija‖, ― … tie kas grib strādāt strādā, bet kas
negrib – tie nestrādā‖.
No valsts diskriminācijas mazināšanai mērķa grupas pārstāvji gaida vienlīdzīgu attieksmi darba attiecību
jomā – pieľemot darbā un darba samaksā. Lai gan Darba likumā ir pareizas normas, bet nav pārliecības,
ka to ievērošana ir izplatīta prakse. Vienā intervijā pavīdēja doma, ka politikā vajadzētu būt vairāk
mērķa grupas pārstāvjiem, lai risinātu ar diskrimināciju saistītus jautājumus.
Mērķa grupas pārstāvjiem frāze ―Atvērtība ir vērtība‖ drīzāk patīk nekā nepatīk: ―Atvērtība noteikti ir
vērtība, man patīk šī frāze! Tas arī nozīmē – esi atvērts visam jaunajam‖, ―Jā, atvērtība ir vērtība…
cilvēkus nevar šķirot. Atvērtība ir ļoti vajadzīga, atvērtība arī sniedz palīdzību… Jo gudrāks,
inteliģentāks cilvēks, jo atvērtāks viľš ir...‖. Bija izteikts viedoklis, ka ―…vairāk patiktu ―paaudţu
solidaritāte‖… kopumā ―Atvērtība ir vērtība‖ skaisti skan!‖.
Frāzei ―Tu [cilvēks vecumā 50+] esi vērtība‖ mērķa grupas pārstāvji piekrīt, bet arī piebilst, ka cilvēks
jebkurā vecumā ir vērtība, ka tie, par kuriem runā – cilvēki vecumā 50+, ir ļoti plaša cilvēku kategorija,
un ka sabiedrībai būtu grūti ―pārdot‖ ideju, piemēram, ―Pensionārs ir vērtība‖ (―…ja esi pieradis, ka
pensijas vecuma cilvēks vairs nav vērtība, ka tas tikai ―apēd‖ nodokļu maksātāju naudu… Neviens
neskaita, cik esi ieguldījis iepriekš… Kā es varu būt vērtība?‖).
5.2.6. Secinājumi














Mērķa grupa nav viendabīga. Plašsaziľas līdzekļu lietojumu ietekmē mērķa grupas pārstāvju
ekonomiskais statuss (strādājošais vai nestrādājošais iedzīvotājs), ģeogrāfiskais konteksts (Rīga vai
ārpus Rīgas), vecumgrupa (iedzīvotāji darbspējas vecumā vai virs darbspējas vecuma) un dzimtā
valoda vai valoda, kurai dod priekšroku ikdienā (latviešu valodā runājošie vai krievvalodīgie).
Vienoti informācijas kanāli mērķa grupas ietvaros ir iespējami. Kopējais informācijas kanāls ir
televīzija. Savukārt raidījumi, kurus vairāk skatās mērķa grupas pārstāvji, drīzāk ir atkarīgi no tā, vai
informācijas iegūšanai izmanto interneta portālus, arī no dzimtās valodas vai valodas, kurai dod
priekšroku ikdienā.
Strādājošo mērķa grupas pārstāvju vidū populārākie informācijas iegūšanas kanāli ir interneta portāli
delfi un tvnet, televīzija, e-pasts, sociālais tīkls Facebook. Reģionos dzīvojošajiem vecāka
gadagājuma cilvēkiem populārākie informācijas iegūšanas kanāli ir televīzija, radio vai laikraksti.
Reģionālā dimensija plašsaziľas līdzekļu lietojumā ir novērota avīţu, televīzijas kanālu un interneta
mājas lapu izvēlē. Reģionos dzīvojošie mērķa grupas pārstāvji dod priekšroku vietējām avīzēm, ziľu
raidījumiem nacionālā mērogā televīzijā, un vairāk nekā rīdzinieki pievēršas vietējās pašvaldības
mājas lapai.
Visefektīvākā metode mērķa grupas uzrunāšanai ir tiešā komunikācija, proti, personīga uzrunāšana,
komunikācija ―no cilvēka uz cilvēku‖, draugu un paziľu atsauksmes un aicinājumi, klātienes
pasākumi. Mērķa grupas pārstāvji uzticas sava interešu loka profesionāļiem. Mērķa grupas
uzrunāšanai nederētu bukleti un aplikācijas viedtelefoniem.
Mērķa grupas pārstāvji ir atsaucīgi piedalīties pasākumos, kas saistīti ar veselību, kultūru vai
hobijiem – apmeklēt tematiskās lekcijas, vingrošanas grupas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem,
izstādes, savas paaudzes mākslinieku koncertus, tradicionālos svētkus, rokdarbu klubus vai citu
interešu kolektīvus.
Mērķa grupas iesaiste sociālajās aktivitātes var būt lielāka. Mazāk atsaucīgi ir tie iedzīvotāji, kuriem
ir zemi ienākumi, veselības problēmas, liela noslogotība darbā, nav viegli pieejams transports, lai
kaut kur nokļūtu, vai kuri norobeţojušies no sabiedrības vai padevušies nolemtībai.
Lai gan par mērķa grupu, to interesējošām tēmām plašsaziľas līdzekļos runāts pietiekoši, varētu būt
vairāk tiešo aicinājumu iesaistīties darba un sociālajās aktivitātēs. Informatīvās kampaľas būtu
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lietderīgas gan pašas mērķa grupas aktivizēšanai, gan pārējai sabiedrībai izpratnes par mērķa grupu
veidošanai.
Vienots vēstījums par visu mērķa grupu nebūtu efektīvs, jo grupas ietvaros ir izteiktas divas
apakšgrupas – pirmspensijas iedzīvotāji un seniori pensionāri, kurām ir atšķirīgs dzīves konteksts un
prioritātes. Aktuāli būtu veidot vienotu vēstījumu par pirmspensijas iedzīvotāju nodarbinātības tēmu,
kā arī vienotu vēstījumu pirmspensijas iedzīvotāju un senioru pensionāru sociālās aktivitātes tēmu.
Strādājošo mērķa grupas pārstāvji sagaida no sabiedrības izpratni, ka paaudze vecumā 50+ ir ar lielu
dzīves un darba pieredzi, ar lielu zināšanu bagāţu, ar spēju daudz ko izdarīt un sasniegt. Mērķa
grupas pārstāvji uzskata, ka par viľiem sabiedrībā ir iesakľojušies mīti par to, ka viľi neder darba
tirgum, nepārvalda jaunās tehnoloģijas, bieţāk slimo, savā dzīve neko nevar izmainīt, ir pārāk
taupīgi, viľu intereses atšķiras no jauniešu interesēm.
Vēstījumiem, lai uzrunātu mērķa grupu, jābūt fokusētiem uz to, ka paša cilvēka spēkos ir kaut ko
savā dzīvē mainīt. Efektīvi vēstījumi būtu arī par pozitīvajiem reālajiem piemēriem no savas
vecumgrupas pārstāvju dzīves, kā arī par pozitīvo pieredzi, ko var gūt, iesaistoties sociālajās
aktivitātēs.
Mērķa grupas pārstāvjiem frāze ―Atvērtība ir vērtība‖ drīzāk patīk nekā nepatīk, jo tā tiek saistīta ar
atvērtību jaunajam, ar inteliģenci un līdzvērtību. Savukārt frāze ―Tu [cilvēks vecumā 50+] esi
vērtība‖ raisa vairāk pārdomu. Kopumā mērķa grupas pārstāvji šai frāzei piekrīt, bet arī piebilst, ka
cilvēks jebkurā vecumā ir vērtība, un cilvēki vecumā 50+, ir pārāk plaša cilvēku kategorija.

5.3. Invaliditātes diskriminācija
(Personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar
invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni.)
Pētījuma ietvaros tika veiktas piecas strukturētas intervijas ar mērķa grupas pārstāvjiem un tos
pārstāvošajām organizācijām. Intervijas tika veiktas, ievērojot reģionālās dimensijas mērķi, apjautājot
cilvēkus no daţādiem Latvijas reģioniem. Intervētas šādas personas: Ivars Balodis – Invalīdu un viľu
draugu apvienība ―Apeirons‖ (intervijā piedalījās arī Irina P. – cilvēks ar invaliditāti) (Rīga), Gaļina
Augustovska – Dobeles invalīdu biedrība (Dobele), Daiga Skvorcova – Mērsraga invalīdu atbalsta
centrs (Mērsrags), Biruta Nagle – Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu teritoriālā organizācija (Balvi),
Ilga Mauriľa – Valmieras invalīdu biedrība ―Atspēriens‖ (Valmiera).
5.3.1. Informācijas iegūšanas paradumi
Intervijas ar mērķa grupas pārstāvošo organizāciju biedriem izgaismoja to, ka mērķa grupai ir atšķirīgi
paradumi ikdienišķās un speciālās informācijas iegūšanā. Ar speciālo informāciju tiek saprasta
informācija, kas fokusējas uz cilvēka ar invaliditāti vajadzībām, tiesībām, iespējām u.tml. Vienā no
intervijām bija uzsvērts, ka ―cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat kā parastiem cilvēkiem, ir interese, kā
pagatavot ēst, kā ģērbties, un viľi izmanto tos pašus parastos informācijas kanālus. Bet tādas speciālās
informācijas meklēšanai katram ir savi avoti‖.
Saprotams, ka konkrētie ikdienišķās vai speciālās informācijas iegūšanas paradumi veidojas atkarībā no
tā, kāds personai ir invaliditātes veids. Atbilstoši intervijās iegūtajām ziľām var secināt, ka informācijas
iegūšanas paradumus ietekmē arī personas vecumgrupa (iedzīvotāji darbspējas vecumā vai virs
darbspējas vecuma), ekonomiskais statuss (strādājošais vai nestrādājošais), mājsaimniecības sastāvs
(dzīvo kopā ar kādu no ģimenes locekļiem vai dzīvo viens), dzīves vieta (Rīga vai ārpus Rīgas).
Lielākā daļa vecāka gadagājuma cilvēku, kuri dzīvo vieni un nekur nestrādā, nevar atļauties datoru un
viedtālruľus. Šiem cilvēkiem ierastais informācijas avots ir radio, televīzija vai laikraksti. Reģionos
īpaši jūtams izmaksu faktors plašsaziľas līdzekļu izvēlē. Radio ir salīdzinoši lētākais plašsaziľas
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līdzeklis, tāpēc arī bieţāk izmantojams. Savukārt gados jaunāki cilvēki un strādājošie bieţāk izmanto
sociālos tīklus un ziľu portālus.
No daţādiem plašsaziľas līdzekļiem, ko izmanto cilvēki ar invaliditāti, populārākie ir:
a) radio – latviešiem tas ir Latvijas radio 1, krievvalodīgajiem – Latvijas radio 4 raidījums ―Doma
laukums‖ (―Pēc novērojumiem, ja sniedz intervijas, tad pēc radiointervijām ir vislielākā
atsaucība – cilvēki zvana, interesējas…‖);
b) televīzija – nenoteikti, bet latviešu vidū, ja klausās ziľas, tad bieţāk LTV1 ziľu raidījumu
―Panorāma‖;
c) prese – latvieši bieţāk lasa vietējās avīzes, turklāt sievietes vēl arī ţurnālus, piemēram, ―Ieva‖ un
―Veselība‖, krievvalodīgie – ―MK Latvija‖ un ―Vesti‖;
d) sociālie tīkli – Facebook, draugiem.lv;
e) ziľu portāli – tvnet, delfi.
Reģionālā dimensija ir novērota avīţu un interneta mājas lapu izvēlē. Reģionos vecāka gadagājuma
cilvēki, kas spēj lasīt parasto presi, dod priekšroku vietējām avīzēm. Rīdzinieki, iespējams, bieţāk lasa
―Neatkarīgo rīta avīzi‖. Savukārt ja personai ir piekļuve internetam, spēja lasīt parasto tekstu un iemaľas
meklēt informāciju internetpārlūkā, tad informācija par mērķa grupai aktuāliem jaunumiem bieţāk tiek
iegūta no vietējo nevalstisko organizāciju vai pašvaldību mājas lapām nekā no nacionālā mēroga
institūciju mājas lapām. Izľēmums varētu būt atsevišķas lielas nevalstiskās organizācijas, kuras regulāri
atjauno savas mājas lapas saturu un rūpējas, lai tajā ievietotā informācija būtu gan aktuāla, gan
saprotama vienkāršam cilvēkam. Piemēram, invalīdu un viľu draugu apvienības ―Apeirons‖ mājas lapa:
―…mums ir liels mūsu pašu mājas lapas apmeklējums… ir vairāk kā 10 000 unikālie apmeklētāji. Tātad
cilvēki mēģina izmantot mūsu mājas lapu kā resursu. Mēģinām piedāvāt informāciju par to, kas jauns,
kādi pasākumi sagaidāmi, par valdības vai pašvaldību jaunumiem, par cilvēku ar invaliditāti
viedokļiem‖.
Vairākums cilvēku ar invaliditāti, kuri var izmantot internetu, neiegūst informāciju no valsts mājas
lapām: ―Valsts mājas lapu priekšā samulst. Tur ir sausa informācija, pēc 2-3 teikumiem cilvēks nogurst
no tās valodas, un ja tā informācija uzrakstīta sareţģīti, tad cilvēks to nesaprot tik un tā. Valsts mājas
lapām jābūt sadaļai ―Viegli lasīt‖, kur informācija būtu vienkārši uzrakstīta.‖, ―Nestrādājošajiem
invalīdiem nepietiek iemaľu meklēt informāciju (šādās mājas lapās)‖.
Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem parasti nemeklē speciālo informāciju, bieţi vien viľu
informatori ir cilvēki no tuvākā saskarsmes loka – ģimenes locekļi vai sociālie darbinieki. Cilvēki ar
sensorajiem (redzes, dzirdes) vai fiziskajiem traucējumiem speciālo informāciju visbieţāk iegūst viens
no otra, no sociālajiem darbiniekiem vai arī no vietējām nevalstiskajām organizācijām – mērķa grupas
pārstāvošajām organizācijām.
Visās veiktajās intervijās mērķa grupas pārstāvošo organizāciju biedri stāstījuši, cik daudz paši dara, lai
informētu cilvēkus ar invaliditāti par aktuāliem jautājumiem. Papildu tiešajai ziľu nodošanai tikšanās
reizēs, mērķa grupas pārstāvošās organizācijas izvieto aktuālo informāciju savā mājas lapā, sociālajā
tīklā, kādā vietējā avīzē, uz paziľojuma dēļa vai apzvanot savus biedrus un citas piederīgās personas.
Pašas mērķa grupas pārstāvošās organizācijas mērķa grupai aktuālo informāciju visbieţāk iegūst no epastos iesūtītajām daţādu institūciju ziľām, no interneta portāliem – valsts un pašvaldību iestāţu mājas
lapām, no sadarbības partneriem – citām nevalstiskajām organizācijām.
Mērķa grupas pārstāvošajām organizācijām ir izveidojusies laba sadarbība ar plašsaziľas līdzekļiem.
Reģionos šī sadarbība ir ciešāka ar vietējiem plašsaziľas līdzekļiem. Dobeles invalīdu biedrībai
―…novada laikraksts ―Zemgale‖, ja vajag kādu paziľojumu ielikt. Atbalsta ―Latvijas avīze‖ – dod
grāmatas, kalendārus, ţurnālus vienu reizi gadā…‖. Mērsraga invalīdu atbalsta centram ―…ļoti laba
sadarbība ar avīzi ―Talsu vēstis‖. Paši ţurnālisti interesējas, tūlīt arī publicē…‖. Latvijas Neredzīgo
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biedrības Balvu teritoriālajai organizācijai ―…vietējie ţurnālisti interesējas… no Ziemeļlatgales
laikraksta ―Vaduguns‖, no Viļakas novada…‖. Valmieras invalīdu biedrībai ―Atspēriens‖ ―…informējot
invalīdus – vietējais laikraksts ―Liesma‖ un ―Valmiera domā un rada‖…‖.
Invalīdu un viľu draugu apvienībai ―Apeirons‖ sadarbība ar plašsaziľas līdzekļiem ir vēl izvērstāka –
gan ar radio, gan ar televīziju ―…Ja novērtē krievu radio (Latvijas radio 4 raidījumu ―Doma laukums‖),
tā interese novērtējama ar 8, latviešu radio interese novērtējama ar 6-7… Savukārt attiecībā uz
televīziju, …1.Baltijas kanāls ir visieinteresētākais par to, kas notiek ar cilvēkiem ar invaliditāti…‖.
Apvienībai ir cieša sadarbība ar Latvijas reģionu televīziju ―Re:TV‖, veidojot speciālo raidījumu ―Trīs
ceturtdaļas‖.
Intervijās ir pausts arī negatīvs vērtējums par atsevišķiem nacionālā mēroga plašsaziľas līdzekļiem, kā
tie parāda cilvēkus ar invaliditāti: ―…Latvijas (televīzijas) 1.kanālu vairāk interesē skandāli…
Atspoguļo cilvēku ar invaliditāti diezgan negatīvā gaismā un tas rada nevis izskaidrošanu vai
izglītošanu, bet veicina diskrimināciju. Attiecībā uz privātajām televīzijām – LNT, TV3… tās ziľas ir ar
negatīvu pieskaľu. Nevis skaidro situāciju, bet veic pretējo…‖.
Mērķa grupai ir savi specifiskie informācijas kanāli. Primāri tās ir mērķa grupu pārstāvošās
organizācijas – šo organizāciju rīkotie pasākumi, mājas lapas vai konti sociālajos tīklos (Facebook,
draugiem.lv, Twitter). Kā iepriekš minēts, pastāv tieši mērķa grupai domāts regulārs televīzijas
raidījums ―Trīs ceturtdaļas‖.
Intervējamie atzīst, ka visefektīvāk uzrunāt mērķa grupas pārstāvjus var tiešā veidā – ar personīgu
uzrunāšanu, komunikāciju ―no cilvēka uz cilvēku‖, caur ģimenes locekļiem: ―…no portāla nokopējam
ko vajag un iedodam cilvēkiem…‖, ―…uzrunāt var telefoniski uzzvanot‖, ―…ir arī tādi, kuriem nav šīs
informācijas, tad atnāk uz Centru un viľam pastāstām, vai, ja prot strādāt ar internetu, tad parādām kādā
virzienā meklēt‖, ―…vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem dzīvo jaunāki mazbērni, ir informētāki‖,
―Cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem …var būt savs Facebook šaurs loks, kuru izmanto
pavisam citas informācijas meklēšanai, nevis jautājumos par savu sociālās situācijas uzlabošanu. Atliek
uzrunāt vecākus vai sociālos darbiniekus, lai informāciju nogādātu… jā, tā ir problēma…‖, ―
…(nedzirdīgie cilvēki) nelasa, nedzird neko daudz. Ir surdotulki pie Latvijas ziľām, bet šajās ziľās
stāsta ne to, kas viľus interesē. Informāciju iegūst viens no otra visbieţāk vai arī biedrībās, ja tās
godprātīgi darbojas‖.
Par labiem informācijas kanāliem atzīti arī sociālie tīkli, īpaši Facebook: ―Labi ziľas par diskriminācijas
gadījumiem izplatās caur sociālajiem tīkliem, blogiem… pēdējā laikā attīstās šāda veida informācijas
izplatīšanās‖, ―…pēdējā laikā to (portālus delfi, tvnet) izkonkurē Facebook. Mums ir arī savs Facebook
konts, un pēc ―laikošanas‖, ―šērošanas‖ mēs redzam, ka ir ziľas, kurām ir pievērsta uzmanība…‖,
―Palaiţam informāciju Facebook vai apzvanām (ir savs pastāvīgo apmeklētāju loks, kurus interesē
daţādas tēmas)‖.
Klātienes pasākumi, piemēram, tematiskie semināri, apmācības, ekskursijas, konferences, diskusijas,
sporta svētki u.tml. arī augstu novērtēti: ―…ļoti laba nozīme‖, ―…tādas tikšanās ir labas. Mēs arī esam
rīkojuši par kaut kādiem jautājumiem saistībā ar invaliditāti seminārus un tikšanās ar ministrijas
pārstāvjiem par saviem lēmumiem un kā tos īstenot dzīvē. …Ir iespēja cilvēkiem izteikt savu
viedokli…‖.
No pastarpinātās komunikācijas kanāliem par efektīviem mērķa grupas uzrunāšanai tiek uzskatīti radio
raidījumi un raksti preses izdevumos vai portālos, kuros pausts mērķa grupai aktuāls viedoklis, notikums
vai risinājums. ―Ja tie ir viedokļu raksti, tad to lasa… [par paralimpiešu stāstiem]. Šādus rakstus kopē,
―šēro‖ sociālajos tīklos.‖
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Par televīziju ir daţādi viedokļi: ―…televīzijā tās lietas bieţi neaiziet, nesasniedz auditoriju‖, ―…(no
televīzijas) ―Panorāma‖ ir numur 1… (RīgaTV) 24.kanāls ir ļoti labs, daudziem iesaku Veltas Puriľas
raidījumus…‖.
Par brīfingiem, preses relīzēm, preses vizītēm u.tml.: ―Tādi brīfingi, preses relīzes, preses vizītes
vienkāršo cilvēku parasti nesasniedz‖.
Cilvēkus, kuri prot izmantot viedtālruľa aplikācijas, var ieinteresēt aplikācijas ikdienas situācijām,
piemēram, aplikācijas ar sabiedriskā transporta maršrutu sarakstu, un speciālajām vajadzībām domātās,
piemēram, ―mapeirons‖ – pieejamo vietu mobilā aplikācija. ―Mapeirons‖ ir invalīdu un viľu draugu
apvienības ―Apeirons‖ veidota aplikācija, kurai, pēc apvienības pārstāvju sniegtajām ziľām, ir 2000
lietotāju.
Elektroniskā pasta sūtīšana ir lietderīga mērķa grupu pārstāvošajām organizācijām, bet tieši pašiem
cilvēkiem ar invaliditāti tas nebūtu efektīvākais ceļš – ―…lielākai daļai nav datora. Nesaistoši kopumā…
tikai nelielai daļai. Rakstam vēstules un īsziľas, arī ne visi prot izlasīt īsziľas un atbildēt uz tām‖,
―…cilvēki var ieskatīties savā e-pastā vienu reizi nedēļā vai vēl retāk …viľiem neraksta bieţi, tāpēc arī
neieskatās e-pastā bieţi‖.
Vērtējot kopumā mērķa grupai aktuālās informācijas apriti, intervijās daţas reizes bija sacīts, ka tā
vairāk paliek Rīgā un nepietiekoši izplatās reģionos: ―…šī informācija nav nesta uz laukiem, laukos ir
maz informācijas‖, ―Rīgā informācija ir vairāk apritē, ārpus Rīgas tā pazūd… Jo tālāk no Rīgas, jo
mazāk informācijas par sociālajiem jautājumiem cilvēkam ir pieejama… Jo tālāk no Rīgas, jo grūtāk ar
interneta vai televīzijas starpniecību informāciju līdz cilvēkam nogādāt‖, ―Rīgā dzīvojošajiem ir lielāka
izpratne par savām tiesībām‖.
5.3.2. Sadarbība.
Intervijās tika pausts, ka mērķa grupas viedokļu līderi visdrīzāk ir nevalstiskās organizācijas, to vadoľi,
kas labi sevi pierādījuši. Tika minētas Gunta Anča un Iveta Neimane (SUSTENTO), Lolita Laube
(―Latvijas Invalīdu biedrība‖), Aigars Apinis (paralimpietis). No organizācijām tika nosaukta ―Bērnu
paliatīvās aprūpes biedrība‖, biedrība ―Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ―Oranţais Stars‖‖,
biedrība ―Rīgas pilsētas Rūpju bērns‖, fonds ―Ziedot.lv‖, fonds ―Nāc līdzās‖, Latvijas diabēta federācija
―Saule‖, Latvijas Spina, bifida un hidrocefālijas biedrība, Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas
Nedzirdīgo savienība, invalīdu un viľu draugu apvienība ―Apeirons‖, biedrība ―Atbalsts cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām‖ (Valka un Smiltene), biedrība ―Baltā māja‖ (Līvāni). Bija teikts, ka ―katrā reģionā
ir kāda tāda organizācija (kurai uzticas)‖.
Mazāka ticība ir valsts iestāţu pārstāvjiem: ―Tā ziľa bieţi vien, ko valdības pārstāvji pasaka,
vienkāršiem cilvēkiem nav saprotama. Domāju, ka tas ir vairākiem cilvēkiem. Tam ticība nav nekāda.
Un jā to pasaka vēl deputāts… paceļ problēmu, izmuldas nepatiesi, bet cilvēki par to ir satraukušies‖.
Mērķa grupu pārstāvošajām organizācijām ir izveidojusies laba savstarpējā sadarbība, sadarbība ar citām
nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību iestādēm un atsevišķiem privātajiem uzľēmumiem.
Sadarbībai ir nacionālais, reģionālais un pat starptautiskais mērogs. Intervijās tika bieţi uzsvērts, ka
organizācijai ir ļoti laba vai visciešākā sadarbība ar vietējās pašvaldības Domi, kā arī ar reģiona vai
kaimiľnovadu biedrībām. Sadarbība ar privātajiem uzľēmumiem veidojas saistībā ar sponsorēšanu vai
labdarību, kā arī saistībā ar ekskursijām un nodarbinātības iespējām. Piemēram, Dobeles invalīdu
biedrībai palīdz uzľēmumi SIA ―Gaļas pārstrādes uzľēmums ―Nākotne‖‖, SIA ―Dobeles rajona
patērētāju biedrība‖, AS ―Dobeles dzirnavnieks‖, AS ―Tērvete‖, SIA ―Dobele Agra S.I.A.‖, vietējais
veikals ―Top‖ u.c. Invalīdu un viľu draugu apvienība ―Apeirons‖ periodiski rīko ekskursijas pie darba
devējiem SIA ―Rimi Latvia‖, SIA ―Cleanhouse‖ u.c.
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5.3.3. Dalība un atsaucība
Sprieţot pēc mērķa grupu pārstāvošo organizāciju biedru stāstītā, nav viegli panākt, lai cilvēks ar
invaliditāti piedalītos kādos informatīvos, kultūras, sporta vai cita veida sociālajos pasākumos:
―…Vienkāršais cilvēks, ja viľš nav biedrībā, nav nekur aktīvi iesaistījies, bet viľš ir tas, kam ir
invaliditāte vai kādam ģimenes loceklim, tādu grūti uzrunāt (uz specializētajiem semināriem)…‖, ―… ir
cilvēki ar invaliditāti, bet viľi nelien ārā no mājām… ―es neredzu, es neiešu‖. Iesaistīties traucē tas, ka
viľiem ir vajadzīgi transporta līdzekļi, pavadoľi… Nevar dabūt tos cilvēkus no mājām, tur tā lieta‖.
Visaktīvākie ir nevalstisko organizāciju pārstāvji un šīm organizācijām lojālie biedri. Mērķa grupai
regulāri tiek rīkoti daţādi pasākumi vietējā, reģionālā vai nacionālā mērogā: ―…ļoti daudz, katrā
mēnesī… visāda veida – izstādes, raţas novākšanas svētki, balles (Ziemassvētku, lielā balle pavasarī),
galda spēles, ekskursijas pa Latviju, Lietuvu, Igauniju‖, ―…vienu reizi gadā šaušanas sacensības
(atklātais čempionāts invalīdiem šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem) notiek. Pat no Lietuvas brauc –
no Šauļiem, no Jonišķiem…‖, ―Projektu ietvaros ir konferences un semināri‖, ―Mums ir diskusiju
klubiľi, kad ik pa laikam aicinām cilvēkus par kaut kādām tēmām‖.
Mērķa grupu pārstāvošās organizācijas tiek aicinātas piedalīties tematiskajos semināros par
nodarbinātību, jauniem pakalpojumiem, izglītības jautājumiem, cilvēktiesībām. Īpaša atsaucība ir
semināros par tehniskajiem palīglīdzekļiem, personisko asistentu, rehabilitācijas veidiem u.c.
praktiskām tēmām: ―Cilvēkiem interesē specifiskās lietas, konkrētas zināšanas, ko var izmantot praksē,
kas ir noderīgas dzīvē, nevis vispārējā informācija… Ja runā par konkrētu atbalsta veidu, ko var saľemt
pašvaldībā, par jaunumiem, ko nodrošinās valsts, kādā veidā un kā es savā situācijā varu rīkoties,
konkrētus jautājumus uzdodot un konkrētas atbildes saľemot, uz to labprātāk nāk‖.
Tiek rīkoti pasākumi mērķa grupas simboliskajos svētkos, piemēram, Starptautiskajā Baltā spieķa dienā
(15.oktobrī), Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti (3.decembrī), Starptautiskajā nedzirdīgo
nedēļā u.c. Tiek svinētas mērķa grupu pārstāvošo organizāciju nodibināšanas jubilejas. Piemēram,
šogad, 2017.gadā, tiks svinēta ―Apeirona‖ 20 gadu jubileja, Valmieras invalīdu biedrībai ―Atspēriens‖
25 gadu jubileja.
Vairākums intervējamo respondentu, kuri darbojas ārpus Rīgas, norādījuši, ka viena no būtiskajām
problēmām, ko piedzīvo cilvēki ar invaliditāti, ir zems materiālās nodrošinātības līmenis: ―Invalīdi, kas
dzīvo vieni paši, ir pusbadā, puspliki… Labi, ka ir biedrības, kas pabaro un apģērbu piegādā… Invalīdi
nav visai nodrošināti... Ja vēl divi dzīvo, tad nav tik grūti, bet ja vieninieki paliek, tad viľiem ir ļoti
grūti‖, ―…nevar izdzīvot uz pensijām. 3.grupas invalīdi ar savu mazo pensiju nevar nokļūt līdz ārstam,
nerunājot par kādām darba iespējām, lai izbraukātu katru dienu, jo nevienam darbs pie mājas nav…‖,
―…3.grupas invalīds saľem krietni mazāk nekā 1. un 2.grupas invalīdi… grūti izdzīvot‖. Tāpēc bieţi
vien šos cilvēkus interesē finansiālā atbalsta un pieejamo sociālo pakalpojumu tematika: ―…kādā veidā
valsts un pašvaldība atbalsta, kā saľemt citus atbalsta veidus konkrētai situācijai – auklītes
pakalpojumus, personiskā asistenta pakalpojumus vai citus atbalsta veidus…‖, ―…visvairāk jautājumus
uzdod par finansiālajiem jautājumiem‖, ―…par palīdzību no pašvaldības …par aprūpi …paši meklējam
informāciju par izmaksām‖.
Mērķa grupai aktuāla ir arī tēma par tehniskajiem palīglīdzekļiem, rehabilitāciju, nodarbinātību,
izglītības iespējām, invaliditātes grupas piešķiršanu, specifiskajiem un līdz šim nepietiekoši
izskaidrotajiem jautājumiem, piemēram, bērniem ar autismu. Uzmanība pievērsta vides pieejamībai un
komunikācijai ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un cilvēkiem ar
intelektuālās attīstības traucējumiem.
5.3.4. Komunikācijas novērtējums
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No kampaľām plašsaziľas līdzekļos intervējamie varēja nosaukt vien paralimpiešu kampaľu (―laba,
plaša, bet specializēta…, parāda sasniegumus‖).
Tēmas, no kurām vajadzētu izvairīties, uzrunājot mērķa grupu, ir nevienlīdzība un ţēlastība. Siţeti vai
runas, kuru pamatā ir vēstījums ―ak, nabadziľš… neko nespēj…‖, ir pazemojoši.
Jābūt uzmanīgiem ar terminoloģiju – jāsaka nevis ―invalīds‖, ―akls‖, ―kurls‖, ―psihs‖ u.tml., bet ―cilvēks
ar invaliditāti‖, ―cilvēks ar intelektuālās attīstības traucējumiem‖, ―cilvēks ar kustību traucējumiem‖,
―cilvēkiem ar redzes traucējumiem‖, ―cilvēks ar dzirdes traucējumiem‖.
Intervējamie uzskata – lai gan par cilvēkiem ar invaliditāti kopumā ir runāts pietiekoši, uzmanība būtu
vairāk jāpievērš konkrētiem invaliditātes veidiem, t.i., vairāk runāt un risināt problēmas, kas attiecas
tieši uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, cilvēkiem ar intelektuālās
attīstības vai cita veida traucējumiem. Vēl vairākkārt tika teikts, ka komunikācijai vairāk jāplūst no
Rīgas uz novadiem, novados jābūt intensīvākai komunikācijai, pašvaldības un nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem jānāk un jārunā arī laukos.
Intervijās bija sniegts neviennozīmīgs vērtējums par to, vai ar informatīvo kampaľu var mainīt
sabiedrības attieksmi. Viena daļa respondentu pārliecinoši piekrīt, ka šādas kampaľas ir vajadzīgas:
―Protams, var! Tas ir ļoti svarīgi‖, ―Protams! Paralimpiešu kampaľa parādīja, ka ļoti liela sabiedrības
interese bija par paraolimpiskajām spēlēm…‖, ―Tās kampaľas, kas mums bija par vides pieejamību…
ļoti izmainīja cilvēku domāšanu, radīja interesi par pieejamas vides veidošanu un sapratni par to. Mūsu
kampaľa par invalīdu stāvvietām, kur mēs skarbi, ironiski mēģinājām parādīt, priekš kam šīs vietas ir
vajadzīgas. Tas aizgāja un cilvēki saprata. Situācija ir krasi uzlabojusies. Protams, ka var! Šim
kampaľām jābūt interesantām, tām jābūt savādākām. Tās nevar būt vienkārši informatīvas, deklaratīvas,
piemēram, ―te telefons, un ja tev ir problēma, tad piezvani un viss tiks atrisināts‖. Tā nav kampaľa. Tur
jābūt kaut kam apakšā, jābūt vērstam uz risinājumu... uz sasniegumiem, jābūt pozitīvai‖.
Par informatīvo kampaľu lietderību bija pausts arī skeptisks, bet nenoliedzošs vērtējums: ―…kaut kādā
mazā mērā, ja informācija tiktu sniegta, parādot, ka cilvēkam ar invaliditāti nekas nekrīt nost, ka viľi
nav nedz lipīgi, nedz briesmoľi…‖.
Daţi intervējamie piebilda, ka sabiedrības attieksmes maiľā liela nozīme ir audzināšanai un vispārējam
kultūras līmenim valstī: ―…bet arī audzināšanai ir nozīme‖, ―…ja tas jautājums netiks risināts (no
bērnudārza, ģimenēs), tad tādām kampaľām nav nozīmes. Jāsākas no audzināšanas, lai saprastu, ka
cilvēks ar invaliditāti ir tas pats cilvēks‖.
5.3.5. Vēstījumi
No veiktajām intervijām izriet, ka galvenais vēstījums, ko mērķa grupa vēlas par sevi pavēstīt citiem, ir
tas, ka jābūt vienlīdzībai: ―…esam savādāki, bet vienlīdzīgi‖, ―…visi cilvēki ir vienādi… katram ir
savas problēmas, katram ir savas vajadzības – gan veselam, gan cilvēkam ar invaliditāti. Jābūt
vienlīdzīgiem. Jāpieľem cilvēks tāds, kāds viľš ir‖.
Mērķa grupu pārstāvošo organizāciju biedru skatījumā sabiedrībā ir daudz nezināšanas un mītu par
cilvēkiem ar invaliditāti: ―…(par vecāka gadagājuma cilvēkiem) – ko viľas tur braukā, ko viľš tur dara,
kāpēc būtu jāvelk no mājām, lai tur arī sēţ...‖, ―Sabiedrībā nezina par cilvēkiem ar intelektuālās
attīstības traucējumiem. Mums ir mīti, ka viľi ir traki, ka viľi neko nevar zināt… Par neredzīgajiem
cilvēkiem daudz nezinam, kā vien to, ka balto spieķi izmanto. Par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
iespējams zinām, bet arī nav pārliecības kā komunicēt… Ētiskās lietas nav saprotamas no pašiem
pamatiem‖, ―Ja skatāmies pa jomām, kur šie mīti parādās, tad tas ir izglītībā – bērns ar invaliditāti nevar
mācīties skolā…, nodarbinātībā – invalīds var būt tikai par apkopēju vai datu ievadītāju, neredz
perspektīvas speciālistam, kas pārvietojas ratiľkrēslā… ka invalīdi var strādāt kādā šaurā profesiju
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lokā… mīts, ka cilvēki ar invaliditāti ir tikai sociālo pakalpojumu saľēmēji, tātad nasta sabiedrībai...
Mums ir vēl mīti, jo mēs nezinam šos cilvēkus… neredzam ielās… tikai kā ubagus, dzērājus tirgū…
atsevišķās ziľās, kur kaut kas negatīvs… tas arī veido šos aizspriedumus‖.
Samērā smags jautājums ir par to, kā mērķa grupai var celt pašapziľu. No vienas puses, kā bija sacīts
daţās intervijās, cilvēkam jāsāk pašam ar sevi, jābūt pašiem aktīviem, jāsaka sev: ―Es to varu!‖ (―…mēs
to arī sakām – ―Tu to vari!‖ – un nevajag kautrēties. Vajag iet sabiedrībā un, ja ir kādas problēmas, celt
tās gaismā‖). Vairākos stāstos ir pieminēta nabadzības problēma – tas, ka īpaši vientuļiem vecāka
gadagājuma cilvēkiem ar invaliditāti ikdienas rūpe ir izdzīvošana. Šādiem cilvēkiem visaktuālākās ir
primārās vajadzības: ―…ja kāds pie manis atnāk parunāties, tad viľš var saľemt tikai garīgo atbalstu, bet
vai pēc tam viľš spēs ―pacelt spārnus un aizlidot‖?... ja viľam nav ko ēst, aizejot uz mājām…‖.
Izskatot jautājumu, kā var celt mērķa grupas vērtības apzināšanos ar informatīvo kampaľu palīdzību,
bija norādīts, ka jābūt konkrētiem pozitīviem un reāliem piemēriem (―…lai cilvēks redz, ka var dzīvot
citādāk‖). Tiem, kas uzrunās, jābūt nevis aktieriem, bet viedokļu līderiem. Pašam vēstījumam jābūt
vienkāršam, piemēram: ―Tu vari smieties, tu vari lasīt grāmatu, tu vari priecāties, tu esi tāds pats kā es‖.
―Tam vēstījumam jābūt tādam, ka tu neesi savādāks. Varbūt savādāk pārvietojies, savādāk redzi, bet
principā tu esi tāds pats kā visi pārējie…‖.
Intervējamiem ir atšķirīga pieredze un viedoklis par mērķa grupas diskrimināciju. Vairākās intervijās
nebija tiešu sūdzību par ikdienas diskriminācijas gadījumiem – respondenti teikuši, ka nav šādus
gadījumus piedzīvojuši vai neatceras, ka tādi būtu attiecībā uz citiem cilvēkiem ar invaliditāti.
Cilvēkiem ar invaliditāti aizvien aktuālas ir problēmas, kas saistītas ar invaliditātes pensijām, tehnisko
palīglīdzekļu iegādi, invaliditātes grupas pārkārtošanu, vides pieejamību u.c., taču tās netiek vērtētas
diskriminācijas kontekstā, bet uztvertas kā parastās vajadzības. Konkrēti diskriminācijas gadījumi bija
pieminēti divās intervijās: no mērķa grupas pārstāvjiem nākušas sūdzības pa ārstu attieksmi un atsevišķu
uzľēmumu praksi darba pieľemšanas jomā (―…ir gadījumi, kad cilvēku pieľem darbā telefoniski… Kad
aiziet iesniegt dokumentus, tur ierauga grupu, tad bieţi vien ir atteikumi…‖).
Gaidas no valsts arī ir atšķirīgas: gaidīts netiek nekas vai arī gaidīts, ka tiks celta cilvēku ar invaliditāti
materiālā nodrošinātība, uzlabots sociālo darbinieku darbs, uzlabota vides pieejamība un veikta
sabiedrības informēšana ―par to, ka ir tādi cilvēki ar invaliditāti…‖.
Intervējamiem frāzes ―Atvērtība ir vērtība‖ un ―Tu [cilvēks ar invaliditāti] esi vērtība‖ drīzāk patīk nekā
nepatīk. Atvērtība tiek saistīta ar atvērtību cilvēkiem, palīdzībai un dzīves iespējām: ―Lielākā daļa pie
esošiem apstākļiem ļoti, ļoti aiziet sevī iekšā, aizveras pilnīgi ciet un nevar pie viľiem tikt klāt ne ar
palīdzību, ne ar ko. Tā tas ir diemţēl…‖, ―…Ja būs atvērts visiem citiem, tad būs labi…‖. Lielāka
piekrišana ir frāzei ―Tu [cilvēks ar invaliditāti] esi vērtība‖, jo tajā, galvenokārt, tiek saskatīta
līdzvērtības ideja: ―Protams, protams. Katrā projektā uzsvēru, ka cilvēks pirmām kārtām ir cilvēks,
cilvēks ir vērtība… neskatoties, ka viľš ir invalīds…‖.
5.3.6.





Secinājumi.

Mērķa grupa nav viendabīga. Plašsaziľas līdzekļu lietojumu ietekmē mērķa grupas pārstāvju
invaliditātes veids, vecumgrupa (iedzīvotāji darbspējas vecumā vai virs darbspējas vecuma),
ekonomiskais statuss (strādājošais vai nestrādājošais), mājsaimniecības sastāvs (dzīvo kopā ar kādu
no ģimenes locekļiem vai dzīvo viens), dzīves vieta (Rīga vai ārpus Rīgas).
Vienoti informācijas kanāli mērķa grupas ietvaros ir iespējami speciālās informācijas jomā – tāda,
kas fokusējas uz cilvēka ar invaliditāti vajadzībām, tiesībām, iespējām u.tml. Kopējais speciālās
informācijas kanāls ir mērķa grupu pārstāvošās nevalstiskās organizācijas.
Vecāka gadagājuma cilvēku ierastais informācijas avots ir radio, televīzija vai laikraksti. Savukārt
gados jaunāki cilvēki un strādājošie bieţāk izmanto sociālos tīklus un ziľu portālus.
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Reģionālā dimensija plašsaziľas līdzekļu lietojumā ir novērota avīţu un interneta mājas lapu izvēlē.
Reģionos vecāka gadagājuma cilvēki, kas spēj lasīt parasto presi, dod priekšroku vietējām avīzēm.
Ja personai ir piekļuve internetam, spēja lasīt parasto tekstu un iemaľas meklēt informāciju
internetpārlūkā, tad informācija par mērķa grupai aktuāliem jaunumiem bieţāk tiek iegūta no vietējo
nevalstisko organizāciju vai pašvaldību mājas lapām.
Mērķa grupai ir savi specifiskie informācijas kanāli: mērķa grupu pārstāvošās organizācijas – šo
organizāciju rīkotie pasākumi, mājas lapas vai konti sociālajos tīklos (Facebook, draugiem.lv,
Twitter); Latvijas reģionu televīzijas ―Re:TV‖ speciālais raidījums ―Trīs ceturtdaļas‖.
Visefektīvākā metode mērķa grupas uzrunāšanai ir tiešā komunikācija, proti, personīga uzrunāšana,
komunikācija ―no cilvēka uz cilvēku‖, caur ģimenes locekļiem, draugu un paziľu atsauksmes un
aicinājumi, klātienes pasākumi. Par labiem informācijas kanāliem ir atzīti arī sociālie tīkli, īpaši
Facebook. No pastarpinātās komunikācijas kanāliem par efektīviem mērķa grupas uzrunāšanai tiek
uzskatīti radio raidījumi un raksti preses izdevumos vai portālos, kuros pausts mērķa grupai aktuāls
viedoklis, notikums vai risinājums. Mērķa grupas viedokļu līderi ir nevalstiskās organizācijas, to
vadoľi, kas labi sevi pierādījuši.
Nav viegli panākt, lai cilvēks ar invaliditāti piedalītos kādos informatīvajos, kultūras, sporta vai cita
veida sociālajos pasākumos. Mazāk atsaucīgi ir tie iedzīvotāji, kuriem ir zemi ienākumi, nav viegli
pieejams transports vai pavadonis, vai kuri noslēgušies sevī. Visaktīvākie ir nevalstisko organizāciju
pārstāvji un šīm organizācijām lojālie biedri.
Aktuālākie jautājumi mērķa grupai ir praktiskās tēmas, kas palīdz uzlabot savu ekonomisko un
sociālo situāciju – par finansiālo atbalstu, sociālajiem pakalpojumiem, tehniskajiem palīglīdzekļiem,
rehabilitāciju, nodarbinātību, izglītības iespējām, invaliditātes grupas piešķiršanu, vides pieejamību,
specifiskajiem un līdz šim nepietiekoši izskaidrotajiem jautājumiem, piemēram, bērniem ar autismu.
Lai gan par mērķa grupu plašsaziľas līdzekļos runāts pietiekoši, uzmanība būtu vairāk jāpievērš
konkrētiem invaliditātes veidiem, t.i., vairāk jārunā un jārisina problēmas, kas attiecas tieši uz
cilvēkiem ar redzes, dzirdes traucējumiem, cilvēkiem ar intelektuālās attīstības vai cita veida
traucējumiem. Komunikācijai vairāk jāplūst no Rīgas uz novadiem. Informatīvās kampaľas būtu
lietderīgas gan pašas mērķa grupas aktivizēšanai, gan pārējai sabiedrībai izpratnes par mērķa grupu
veidošanai.
Vienots vēstījums par visu mērķa grupu, iespējams, var būt efektīvs, ja kā kopējā aktuālā vērtība
izkristalizējas vienlīdzība. Savukārt situācijas, kurās īpaši pieprasīta vienlīdzība, mērķa grupai ir
atšķirīgas. Zināmā mērā tas ir atkarīgs no mērķa grupas pārstāvju vecuma (bērni, iedzīvotāji
darbspējas vecumā, seniori), invaliditātes veida un pakāpes.
Mērķa grupas pārstāvji sagaida no sabiedrības izpratni, ka cilvēki ar invaliditāti, kaut arī ir citādāki,
ir līdzvērtīgi. Par mērķa grupu sabiedrībā ir daudz nezināšanas un mītu, ka cilvēki ar invaliditati
neko vai maz ko spēj darīt, ka viľi ir tikai nasta sabiedrībai, ka no viľiem ir jābaidās.
Vēstījumiem, lai uzrunātu mērķa grupu, jābūt fokusētiem uz pozitīvajiem reālajiem piemēriem, uz
konkrētiem risinājumiem ar uzsvaru ―Tu to vari!‖.
Mērķa grupas pārstāvjiem frāze ―Atvērtība ir vērtība‖ drīzāk patiktu nekā nepatiktu. Šī frāze tiek
sasaistīta ar atvērtību cilvēkiem, palīdzībai un dzīves iespējām. Daudz lielāka piekrišana ir frāzei
―Tu [cilvēks ar invaliditāti] esi vērtība‖, jo tajā galvenokārt tiek saskatīta līdzvērtības ideja.
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5.4. Etniskā/rasu diskriminācija
Pētījuma ietvaros tika veiktas divas strukturētās intervijas ar romu tautības pārstāvjiem271, kā arī ar
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās
sabiedrības attīstības nodaļas pārstāvi272.
Romu tautības pārstāvji
5.4.1. Informācijas iegūšanas paradumi
Kā apliecina gan pētījumi, gan intervētie eksperti un romu tautības pārstāvji, raksturīgākais romu
informācijas ieguves avots ir t.s. ―čigānu pasts‖. Kā norāda romu pārstāvji, šim informācijas kanālam
piemīt arī ēnas puses, jo mutiski nodotā informācija mēdz tikt sagrozīta, atkarībā no tās nodevēja
izpratnes.
Intervētie romu tautības pārstāvji uzsver, ka komunikācijā lielu lomu spēlē iekšējie sociālie tīkli, ko
veido primāri ģimene vai ģimeľu kopums. Komunikācija ārpus ģimenes atkarīga no tās atvērtības un
līdzdalības kādos ārējos tīklos, piemēram reliģiskās organizācijās. Ģimenēm, kuru locekļi ir
iesaistījušies reliģiskās organizācijās, raksturīgs plašāks paziľu loks, kuri tiek izmantoti meklējot darbu
un risinot jautājumus. Ja ģimene dzīvo nošķirti no sabiedrības, tad tā informācijas ieguvei primāri
izmanto televīziju un radio, kā arī internetu, sevišķi jaunā paaudze.
Romi seko līdzi masu medijiem, sevišķi tam, kā tajos tiek atspoguļoti paši romi. Ja televīzijā vai radio ir
bijis siţets par romiem, tad par to noteikti visi ir informēti. Attiecībā uz rakstītajiem medijiem šī
tendence ir mazāk izteikta. Romu pārstāvji norāda, ka mediju lietojums atkarīgs no ģimenes izglītības
līmeľa, kā arī vecuma – ziľām pārsvarā seko vecāki cilvēki, jaunieši klausās lielākoties mūziku.
Reģionālās atšķirības mediju lietojumā romiem nav raksturīgas. Reģionāli atšķiras situācija Latgalē, kur
komunikācijā vairāk tiek izmantota krievu valoda. Reģionālie mediji pārsvarā nevērtē romus kā
atsevišķu mērķa grupu, jo to skaits ir neliels un tie dzīvo izkaisīti. Politikas veidotāji līdz šim nav
veikuši atsevišķus informācijas patēriľa pētījumus par romiem, jo šī mērķa grupa ir skaitliski neliela.
Intervijā ar mērķa grupas pārstāvi tika minēts, ka romu tautības pārstāvji ir ļoti mobili, bieţi pārceļas
dzīvot uz ārzemēm un arī atgrieţas. Komunikācijai visbieţāk tiek izmantoti sociālie tīkli, facebook
grupas (sevišķi jauniešiem), skype. Eksperts norāda, ka jo romu jaunietis ir izglītotāks, jo plašāks ir tā
kontaktu tīkls, kas ietver ne tikai romus. Romu jauniešu vidē raksturīga īpaša interese par sportu (boksu,
kikboksu, futbolu). Tie komunicē ar līdzīgi domājošajiem, neskatoties uz etnisko izcelsmi.
Eksperts norāda, ka efektīgs veids, kā sasniegt romu kopienas pārstāvjus, ir reliģiskās kopienas, kas jau
vēsturiski ir bijis viens no to sasniegšanas kanāliem. Romiem, kas regulāri apmeklē reliģiskās kopienas
un draudzes, ir salīdzinoši augstāks uzticības līmenis un mazāks diskriminācijas risks.
Romu pārstāvji norādīja uz vairākiem pašu romu veidotiem informācijas kanāliem. Informācija par
romiem ir atrodama daţādās romu organizāciju mājas lapās. Kā informēja Romu kultūras centra
pārstāvis, centrs ir sācis veidot īpašu radiostaciju romu valodā. Šobrīd radio raida internetā reizi nedēļā,
bet tiek plānota regulāra pārraide arī radioviļľos. Romu kultūras centrs jau ir pieprasījis atbilstošu
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Intervija ar Romu kultūras centra vadītāju N.Rudēviču 24.02. un Sabiedrības integrācijas biedrības ―Alternatīvas‖ pārstāvi
K.Arhipovu 28.02.
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frekvenci. Kāds romu tautības psihologs izdod reizi mēnesī informatīvu biļetenu par romiem ―Atvērti
saiknē‖. Biļetens tiek izplatīts e-pastā, tomēr tam ir maz lasītāju, jo biļetens veidots sareţģītā valodā.
5.4.2. Sadarbība.
Romu pārstāvji norāda, ka vēsturiski romi dzīvoja kopienās, kas aptvēra vairāku ģimeľu kopumu, kuru
reprezentēja viena autoritāte. Pēc eksperta domām, šobrīd vērojama šīs tradīcijas izzušana – par kopienu
tiek primāri uzskatīti tiešie radinieki. Kādā noteiktā teritorijā dzīvojošām ģimenēm var vairs nebūt
vienotas autoritātes. Autoritātes aizvieto vairāk visai sabiedrībai zināmi cilvēki, pārsvarā attiecīgās
pašvaldības līmenī, kas izpelnījušies cieľu par atbalstu romiem.
Zūdot tradīcijai, vairs nevar runāt par romiem kā vienotu kopienu, drīzāk par daţādu interešu grupām.
Plānojot kampaľas jāsaprot, kādas interešu grupas pastāv un kas ir to autoritātes, jo daţādas grupas
izmanto atšķirīgus informācijas kanālus. Šādi kanāli, piemēram, ir skolas, caur kurām var komunicēt ar
jauniešiem un to vecākiem, sociālie dienesti, kas saskaras ikdienā ar mērķa grupu, romu mediatori, kas
veido saikni starp ģimenēm un pašvaldības iestādēm. Romu mediatori tika izveidoti projektā, kas šobrīd
ir noslēdzies, tomēr daţās pašvaldībās tiek turpināts (Jelgavā, Jūrmalā, Lādezerā).
Romu intereses pārstāv daţādas organizācijas gan vietējā, gan nacionālā mērogā. Katrā Latvijas reģionā
ir vismaz viena romu organizācija, kurām ik gadus ir pieejams Kultūras ministrijas atbalsts viena
projekta īstenošanai. Saskaľā ar Kultūras ministrijas speciālista rīcībā esošo informāciju, ir arī plašākas
iniciatīvas, piemēram, Romu kultūras centrs šobrīd plāno attīstīt starptautiskas romu radiostacijas
projektu.
Kā uzsvēra romu pārstāvji, lai romi uzticētos autoritātei, būtiska ir iespēja saľemt kādu praktisku
materiālu labumu. Apmācības par šādu labumu netiek uzskatītas.
5.4.3. Dalība un atsaucība.
Eksperts norāda, ka romu iesaiste pasākumos atkarīga no to motivācijas un potenciālā ieguvuma.
Tradicionāli daudzas romu organizācijas piedalās vietējā līmeľa kultūras pasākumos kopā ar citām
mazākumtautībām un gadskārtu svētkos. Galvenā motivācija te ir iespēja parādīt sevi, sajust kopību ar
visu sabiedrību. Kā norāda romu pārstāvji, šajos pasākumos lielākoties iesaistās inteliģentā un izglītotā
romu daļa. Būtiska romu piesaistei ir arī pasākuma rīkotāja autoritāte romu sabiedrībā. Jo zemāks romu
tautības pārstāvja dzīves līmenis, jo mazāk tas interesējas par šādiem pasākumiem. Sociāli
maznodrošinātie romi lielākoties interesējas par iespējām saľemt pakalpojumus un pabalstus. Romu
pārstāvji norādīja, ka šo mērķa grupu iespējams uzrunāt ar mediatoru vai sociālo darbinieku palīdzību.
Kultūras ministrija savās līdzšinējās kampaľās lielākoties ir orientējusies uz romu aktīvistiem un
aktīvajiem cilvēkiem, jo šai mērķa grupai ir plašākas intereses un iespējas iesaistīt mazāk aktīvos.
Romiem veltītu pasākumu rīkošana atkarīga no pašvaldības intereses, romu iedzīvotāju skaita un to
pārstāvošo biedrību aktivitātes. Aktīvas ir pašvaldības Jelgavā, Jūrmalā un Daugavpilī. Tradicionāli
romu pasākumi tiek rīkoti katru gadu 8.aprīlī – Starptautiskajā romu dienā. Šajā dienā romu
organizācijas rīko atklātus pasākumus, kas vērsti uz starpkultūru dialogu. Piemēram, Jūrmalā jau divus
gadus tie rīkots starptautiska mēroga romu dziesmu un kultūras festivāls, kur piedalās lielākoties
ārvalstu romu mūzikas grupas. Festivāli tiek rīkoti arī reģionālā mērogā, piemēram, Sabilē. Romu
kultūras centrs plāno rīkot pasākumus 2021.gadā par godu Starptautiskās romu apvienības 50 gadu
jubilejai.
Ikvienu romu varētu ieinteresēt jebkura tēma, kas runātu par romiem, sevišķi, ja tā tiek pasniegta
pozitīvā gaismā. Visbieţāk pozitīva rakstura informācija par romiem parādās saistībā ar romu kultūru un
dzīvesveidu. Eksperts min, ka romus interesē arī politika, reliģija, kultūra un sports. Paši romi piedalās
gadskārtu svinībās, kā arī ģimenes svētkos, uz kuriem reizēm sanāk vairāk par 100 cilvēkiem.
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5.4.4. Komunikācijas novērtējums
Eksperta vērtējumā būtiskākā līdzšinējā kampaľa ir EK atbalstītais divu gadu projekts - "Daţādi cilvēki,
atšķirīga pieredze, viena Latvija" I un II273, kura ietvaros tika veikts pētījums par romiem Latvijā un
virkne citu pasākumu. Šobrīd tik lielu atbalstu būtu grūti piesaistīt, jo ir mainījušies tā piešķiršanas
nosacījumi.
Uzrunājot romus būtiski ievērot ētikas robeţas, neizceļot negatīvi etnisko piederību un neizmantojot
stereotipus.
KM pārstāvis uzskata, ka ikviena pozitīva kampaľa var uzlabot situāciju un pozitīvi ietekmēt
sabiedrības attieksmes maiľu. Būtiskas ir izvēlētās mērķauditorijas un kampaľas kvalitāte. Viena no
labākajām mērķauditorijām ir jaunieši, kas vēl veido savu identitāti un sasniedzami caur skolām un
izglītības iestādēm. Būtiska ir arī sabiedrības attieksmes maiľa, ko ietekmē ţurnālisti. Svarīgi kampaľā
iesaistīt pašus romus, uzsverot to sasniegto un to, ka tie ir daļa no kopējas sabiedrības – līdzvērtīgi ar
savu unikālo kultūru. Kampaľas norisei svarīgi būtu radīt iespēju diskutēt un dalīties pieredzē.
5.4.5. Vēstījumi
Intervētie romu tautības pārstāvji uzskata, ka romi ir diezgan atvērti. Drīzāk var runāt, ka sabiedrība nav
pietiekami atvērta pret romiem, jo viľi bieţi saskaras ar to, ka netiek pieľemti. Atvērtība vairāk
vajadzīga sabiedrībai, lai tā apzinātos, ka romi ir daļa no tās realitātes, Latvijas vēstures un kultūrtelpas.
Atvērtība kā ceļš vienam pie otra.
Romu pārstāvju vērtējumā vēstījumos būtiski uzsvērt, ka romi vairs nav tādi kā agrāk, tie ir sabiedrības
daļa un to atšķirīgums ir vērtība visai sabiedrībai. Komunikācijai, kas būtu vērsta uz romiem, būtu
jāveicina savas vērtības apzināšanās un iespējam pašam visu vērst par labu.
5.4.6. Secinājumi
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Romi informāciju primāri iegūst viens no otra, komunicējot tiešā veidā un neizmantojot telefonu,
vai arī rakstiski. Komunikācijā lielu lomu spēlē iekšējie sociālie tīkli, ko veido primāri ģimene
vai ģimeľu kopums. Komunikācija ārpus ģimenes atkarīga no tās atvērtības un līdzdalības kādos
ārējos tīklos, piemēram reliģiskās organizācijās.
Komunikācijai ar mērķa grupu var izmantot sociālos tīklus, jo romi, īpaši jaunākā paaudze, tos
aktīvi izmanto. Sociālie tīkli un skype tiek izmantoti komunikācijai ar radiem ārzemēs. Romu
jauniešu vidē raksturīga īpaša interese par sportu (boksu, kikboksu, futbolu) un sociālajos tīklos
tie komunicē ar līdzīgi domājošajiem, neskatoties uz etnisko izcelsmi.
Informāciju par notiekošo Latvijā romi iegūst lielākoties no radio un televīzijas, sevišķi sekojot
tam, kā šajos medijos tiek atspoguļoti paši romi. Reģionālās atšķirības mediju lietojumā romiem
nav raksturīgas, izľemot Latgali, kur komunikācijā vairāk tiek izmantota krievu valoda.
Efektīgs veids, kā sasniegt romu kopienas pārstāvjus, ir reliģiskās kopienas, kas jau vēsturiski ir
bijis viens no to sasniegšanas kanāliem.
Romu kopienā vēsturiski raksturīga dzīve kopienā, kas aptver vairāku ģimeľu kopumu un kuru
reprezentē viena autoritāte. Šobrīd vērojama šīs tradīcijas izzušana – par kopienu tiek primāri
uzskatīti tikai tiešie radinieki. Komunicējot ar kopienu līderiem jāľem vērā, ka ne vienmēr tie
bauda visu attiecīgajā teritorijā dzīvojošo romu ģimeľu uzticību.
Romi veido daţādu interešu grupas, kas atšķiras pēc izglītības, interesēm un dzīves līmeľa. Lai
komunikācija sasniegtu šīs atšķirīgās grupas, ieteicams izmantot starpniekus, no kuriem šīs
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grupas iegūst informāciju. Šādi starpnieki, piemēram, ir skolas, sociālie dienesti, romu mediatori,
romu organizācijas.
Sareţģītāk komunicējama un uzrunājama, mazāk atsaucīga ir mērķa auditorija no romu zemāka
sociālā slāľa.
Lai nodrošinātu atsaucību daţādiem pasākumiem, svarīga ir materiālā ieinteresētība.
Romus varētu ieinteresēt jebkura tēma, kas runātu par romiem, sevišķi, ja tā tiek pasniegta
pozitīvā gaismā. Bez romu kultūras un dzīvesveida tos interesē arī politika, reliģija, kultūra un
sports.
Veidojot kampaľu svarīgi tajā iesaistīt pašus romus, uzsverot to sasniegto un to, ka tie ir daļa no
kopējas sabiedrības – līdzvērtīgi ar savu unikālo kultūru. Kampaľas norisei svarīgi būtu radīt
iespēju diskutēt un dalīties pieredzē.

Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu
Pētījuma ietvaros tika veiktas divas strukturētās intervijas ar ekspertiem no nevalstiskās organizācijas
―Patvērums ―Drošā māja‖‖, kas ilgstoši strādā ar mērķa grupas pārstāvjiem274, kā arī intervija ar
Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvi un sabiedriskās politikas centra ―Providus‖ pārstāvi 275, tāpat ar
diviem patvēruma meklētājiem.276
5.4.7. Informācijas iegūšanas paradumi
Saskaľā ar intervēto ekspertu viedokļiem, patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo
statusu informāciju par situāciju Latvijā primāri iegūst viens no otra. Informācijas avoti ir paziľas,
draugi, radinieki, kā arī personas, kas jau uzturas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā
―Mucenieki‖. Kā norāda eksperti, tad šādā ceļā galvenokārt tiek nodota praktiska informācija,
piemēram, par pieejamo atbalstu un tā nosacījumiem.
Mērķa grupas pārstāvji aktīvi izmanto mobilos telefonus saziľai internetā un sociālos tīklos. Katrai
ģimenei ir vismaz viens mobilais telefons, kas tiek izmantots kā saziľas instruments, kā arī lai uzzinātu
jaunumus un sekotu līdzi ziľām dzimtajā valodā. Kā norāda patvēruma meklētāji, interneta pieejamība
viľiem ir svarīga saziľai ar ģimenes locekļiem ārzemēs.277 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā
―Mucenieki‖ līdz šim nedarbojās bezvadu interneta tīkls, tāpēc tā bija viena no visbieţāk izteiktajām
sūdzībām.
Ekspertiem nav pārliecības par drukāto materiālu iedarbību uz mērķa grupas uztveri, pat ja tie ir
sagatavoti viegli uztveramā veidā un tulkoti mērķa grupas valodā. Patvēruma meklētāju izmitināšanas
centrā ―Mucenieki‖ ir izvietoti daudzi informatīvi plakāti, tomēr patvēruma meklētāju uzdotie jautājumi
un sarunas liecina, ka tie lielākoties šos materiālus nav lasījuši, vai arī nav sapratuši. Piemēram,
biedrības ―Patvērums ―Drošā māja‖‖ pārstāvji ir novērojuši, ka arī mērķa grupas valodā sagatavotie
informatīvie materiāli, kas izdrukātā veidā ir pieejami patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā
―Mucenieki‖, tiek izmantoti neaktīvi.278
Lielākā daļa patvēruma meklētāju pamatā uzturas centrā ―Mucenieki‖, kur tiem ir maz informācijas par
situāciju pārējā Latvijā, izľemot Rīgu. Kā liecina ekspertu novērojumi, personīgus iespaidus par Latviju
un Latvijas sabiedrību patvēruma meklētāji iegūst sabiedriskajā transportā, braucot uz Rīgas centru,
apmeklējot tirgu, veikalus un iestādes, kā arī piedaloties pasākumos, kurus rīko NVO. Intervētie
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Intervijas ar biedrības ―Patvērums ―Drošā māja‖‖ vadītāju S.Zalcmani (13.02.) un juristi G.Miruškinu (12.02.).
Intervija 22.02. ar Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvi I.Dūmiľu un sabiedriskās politikas centra ―Providus‖ pārstāvi
A.Lāci.
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Intervijas ar biedrības ―Patvērums ―Drošā māja‖‖ vadītāju S.Zalcmani (13.02.) un juristi G.Miruškinu (12.02.).
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patvēruma meklētāji uzsver, ka ir ieinteresēti labāk iepazīt Latviju un labprāt piedalītos kādos
pasākumos, kur var likt lietā savas prasmes vai iegūt jaunas iemaľas.279 Intervētie eksperti norāda, ka
pēc statusa iegūšanas tie lielākoties meklē dzīvesvietu Rīgā, iespējami tuvāk centram. Eksperti pieļauj,
ka tos pamatā piesaista aktivitāte un darba iespējas, kas ir galvaspilsētā, kā arī patvēruma meklētājiem
pietrūkst praktiskas informācijas par dzīvi citās pilsētās vai reģionos.280
Saskaľā ar ekspertu novērojumiem mērķa grupa Latvijas medijus praktiski neizmanto. Par saturu un
vietnēm, ko mērķa grupa skatās, diemţēl ekspertiem trūkst informācijas. Līdzšinējie novērojumi liecina,
ka skatītas tiek ziľu lapas dzimtajā valodā. Aktīvi tiek lietoti sociālie tīkli (facebook), kā arī citi
informācijas tīkli. Televizoru mērķa grupa skatās retāk, bieţāk skatās TV kanālus internetā dzimtajā
valodā. Ekspertu novērojumi liecina, ka daţi patvēruma meklētāji seko facebook lapai ―Gribu palīdzēt
bēgļiem‖.281
Būtisks informācijas ieguvi ietekmējošs faktors ir iespēja sazināties, izmantojot starpniekvalodu. Kā
liecina ekspertu pieredze, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, vai personām ar alternatīvo statusu, kas spēj
sazināties, izmantojot starpniekvalodas (visbieţāk krievu vai angļu), salīdzinoši ir daudz vairāk iespēju
iegūt informāciju. Patvēruma meklētāji, kas pārvalda kādu no minētajām starpniekvalodām, nereti tiek
izmantoti kā tulki un starpnieki saziľai ar pārējiem patvēruma meklētajiem. Pēc statusa iegūšanas tiem ir
iespēja strādāt par tulkiem, nodrošinot citu patvēruma meklētāju, bēgļu vai personu ar alternatīvo statusu
saziľu ar daţādām iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem (NVA, bankām, veselības pakalpojumu
sniedzējiem u.c.).282
5.4.8. Sadarbība
Ekspertu vērtējumā vislabāk mērķa grupa uztver informāciju, kas sniegta klātienē no uzticama avota.
Visvairāk patvēruma meklētāji uzticas cilvēkiem no sava loka – paziľām, draugiem, radiniekiem.
Eksperti pieļauj, ka mērķa grupa varētu uzticēties tādiem, kuriem būtu izdevies iedzīvoties,
nostiprināties (veiksmes stāsts). Ja patvērumu meklētāju centrā uzrodas kāds aktīvs cilvēks, kas labi
komunicē daţādās valodās, tas nereti uzľemas zināmu līdera lomu un kalpo par starpnieku. Labi strādā
diskusiju forma, kas ļauj cilvēkiem izrunāties. Sarunas ar mērķa grupu īpaši veicina iespēja sarunāties
viľu pašu valodā.
Gan pirms, gan pēc statusa iegūšanas ar mērķa grupu strādā gan daţādas valsts iestādes, gan daţādas
nevalstiskās organizācijas, no kurām pazīstamākās ir biedrība ―Patvērums ―Drošā māja‖‖, biedrība
―Latvijas Sarkanais Krusts‖, biedrība ―Gribu palīdzēt bēgļiem‖ u.c. Šīm organizācijām ir izveidojusies
laba sadarbība un mērķa grupa tām uzticas. Biedrības ―Patvērums ―Drošā māja‖‖ eksperti ir novērojuši,
ka mērķa grupa valsts iestāţu pārstāvjiem salīdzinoši uzticas mazāk.
Patvēruma meklētāji, bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu izmanto šo biedrību nodrošinātos
pakalpojumus (piemēram, sociālo darbinieku un sociālo mentoru pakalpojumus, bezmaksas juridiskās
konsultācijas), rīkotās apmācības (piemēram, pamatkursu par Latviju) un pasākumus (piemēram,
brīvprātīgo rīkotās diskusijas, kultūras vakarus, diskusijas ar pašvaldību un valsts iestāţu pārstāvjiem
reģionos) u.c.
Sākot ar 2017.gadu, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā ―Mucenieki‖ sadarbībā ar Ropaţu
novada pašvaldību un Zaķumuiţas pamatskolu ir sākta pirmsskolas izglītības programmas īstenošana.
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Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra ―Mucenieki‖ izremontētajās telpās paredzēta vieta arī
daţādām aktivitātēm ar vietējās kopienas līdzdalību, kas veidos jaunas sadarbības iespējas.283
5.4.9. Dalība un atsaucība
Patvēruma meklētāji vispieejamākie ir laika posmā, kamēr atrodas patvēruma meklētāju izmitināšanas
centrā ―Mucenieki‖. Vidēji tur tiek pavadīti 3-12 mēneši, norāda eksperti. Eksperti ir novērojuši, ka jo
īsāku brīdi persona atrodas centrā, jo lielāku atsaucību izrāda par piedalīšanos daţādos pasākumos.
Mērķa grupa pozitīvi novērtē iespēju piedalīties un būt noderīgiem. Piemēram, patvēruma meklētāji
piedalās NVO un brīvprātīgo rīkotajās diskusijās, kultūras vakaros, Lielajā talkā u.c. Intervētie
patvēruma meklētāji norādīja, ka patvēruma piešķiršanas procedūras laikā tiem ir daudz laika, ko tie
varētu izmantot lietderīgi, piemēram, ejot praksē pie uzľēmējiem.284
Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas mērķa grupa 12 mēnešus kontaktējas ar sociālajiem
darbiniekiem, sociālajiem mentoriem, NVA konsultantiem, kā arī izmanto citus pakalpojumus
(piemēram, juridiskās konsultācijas, tulku pakalpojumus). Šajā posmā mērķa grupas sasniegšanai
visefektīvāk ir izmantot šos pakalpojumu sniedzējus kā starpniekus.
Eksperti norāda, ka mērķa grupai interesējošās tēmas ir pabalstu apjoms, mājoklis, darba iespējas,
valodas apmācība, veselības pakalpojumi. Eksperti uzsver, ka darbā ar mērķa grupu ļoti traucē tas, ka
ārpus Latvijas mērķa grupa no neoficiāliem avotiem saľem nekorektu informāciju par Latvijā pieejamā
sociālā atbalsta apjomu.285
5.4.10. Komunikācijas novērtējums
Līdz šim eksperti jau daudzus gadus ir meklējuši daţādas pieejas mērķa grupas uzrunāšanai. Intervēto
ekspertu līdzšinējā pieredze rāda, ka vislabāk mērķa grupu izdodas iesaistīt tad, ja tie tiek personiski
uzrunāti un tiem ir arī kāds materiāls stimuls, ľemot vērā viľu ierobeţotos finanšu resursus.
Patvēruma meklētāji, bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu nāk no daţādām valstīm un reģioniem. To
valoda, kultūra, izglītības līmenis un sociālais stāvoklis ir ļoti atšķirīgi, ar atšķirīgu semantisko nozīmi
un izpratni. Tādēļ ekspertu vērtējumā būtiski ir veidot vēstījumu, kas būtu saprotams gan valodas, gan
satura ziľā. Svarīga ir arī izpildes kvalitāte, piesaistot speciālistus, kas pārzina mērķa grupas kultūras un
uztveres specifiku.
No esošajām kampaľām eksperti pozitīvi novērtēja Sabiedrības integrācijas fonda sadarbībā ar SIA
―Jura Podnieka studija‖ veidotās īsfilmas ―7 stāsti par mums‖, kas gan nebija vērstas uz patvēruma
meklētājiem, tomēr rosināja pārdomāt attieksmi pret līdzcilvēkiem, kas saskaras ar atšķirīgu attieksmi
kādas daţādības pazīmes vai diskriminējoša pamata dēļ. Kā negatīvu piemēru eksperti minēja ANO
Bēgļu aģentūras informatīvo kampaľu ‖Mēs darītu tāpat!‖, kas bija divdomīgi uztverama, tomēr tika
pamanīta un izraisīja diskusijas.
Ekspertu vērtējumā svarīgi būtu kampaľā sniegt salīdzinājumu, ko iegūst sabiedrība no atvērtības
bēgļiem un patvēruma meklētājiem, izceļot daţādību un pievienoto vērtību Latvijas sabiedrībai.
Ekspertu vērtējumā līdz šim kampaľās nav pilnvērtīgi uzrunāti darba devēji.
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam projekts ―Atbalsta
pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzľemšanai un izmitināšanai Latvijā‖.
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/par-pmlp/projekti/patv%C4%93ruma,-migr%C4%81cijas-un-integr%C4%81cijasfonda/projekta-%C4%ABsteno%C5%A1anas-gaita-(uz-02.01.2017.).html
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Intervija ar patvēruma meklētājiem no Sīrijas 27.03.2017
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Intervijas ar biedrības ―Patvērums ―Drošā māja‖‖ vadītāju S.Zalcmani (13.02.) un juristi G.Miruškinu (12.02.).
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Eksperti pieļauj, ka ar kampaľu nebūs iespējams uzreiz mainīt visas sabiedrības attieksmi. Ir profesijas
un konkrētas nozares, kas jau šobrīd saskaras ar mērķa grupu, piemēram, skolotāji, mediķi, pašvaldību
speciālisti. Šo nozaru un profesiju pārstāvjus ir svarīgi izglītot, dodot mērķtiecīgu informāciju. Tad arī
sabiedrība pakāpeniski mainīsies.
5.4.11. Vēstījumi
Mērķa grupu varētu uzrunāt labie stāsti, pozitīvais piemērs, ko kāds no bēgļiem ir sasniedzis. Intervētie
eksperti atceras gadījumu, ka reiz apmācībās patvēruma meklētājiem demonstrēja klipu par pie valstīm
neiederošo sportistu (bēgļu) komandas līdzdalību olimpiskajās spēlēs. Siţeta varonis bija peldētājs no
Irānas, siţets bija arābu valodā. Grupa reaģēja ļoti emocionāli. Laba pieredze ir bijusi demonstrējot
Zviedrijas dokumentālo filmu par hokeja komandu, kas veidota no bēgļiem. Eksperti norāda, ka sports
un panākumi tajā varētu būt viena no tēmām, kas varētu uzrunāt mērķa grupu.286
Mērķa grupu uzrunātu stāsti, bet tiem būtu jābūt veidotiem Latvijā. Intervētie NVO eksperti uzskata, ka
šobrīd būtu grūti atrast bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušu personu, kas labi justos Latvijā un kura
stāsts būtu pozitīvs. Eksperti zina atsevišķus piemērus, kas varētu kalpot kā pozitīvi stāsti, piemēram,
bēgļu ģimeni, kur sieva nodarbojas ar rotu darināšanu. Šīs ģimenes vienīgais atbalsts ir kāda angļu
sieviete, kas dzīvo Latvijā un palīdz šis rotas realizēt.
Meklējot stāstus, jāľem vērā arī kultūras specifika. Ekspertiem ir pazīstamas sievietes, kas ir
iedzīvojušās Latvijā, tomēr viľas nekad nebūs ar mieru par to stāstīt kameras priekšā. Veidojot kampaľu
ar cilvēkstāstiem, jāľem vērā mērķa grupas tiesības uz privātumu un nevēlēšanās atklāties.
Piedāvātos kampaľas saukļus: ―Atvērtība ir vērtība‖, ―Tu esi vērtība‖ – eksperti vērtē piesardzīgi.
Veidojot saukļus šai mērķa grupai, jāľem vērā tas, kādā valodā tie tiks izmantoti. Pastāv liela
iespējamība, ka, piemēram, arābu valodā nepastāv analogs vārdam ―atvērtība‖, un vārdam ―vērtība‖ ir
gluţi cita nozīme. Veidojot kampaľas saukļus, ieteicams būtu tos sākt veidot vispirms mērķa grupas
valodā, kā arī neveidot tos sareţģītus, bet drīzāk izmantot simbolu valodu.
Eksperti ieteica koncentrēties uz šī brīţa aktuālāko mērķa grupas vajadzību – iekļaušanos darba tirgū, un
komunikāciju veidot ar mērķi, lai kampaľai noslēdzoties būtu pieaugusi uzticība no darba devēju puses.
Runājot ar mērķa grupu, svarīgi ir runāt par iespēju, kas tai tiktu dota.
5.4.12. Secinājumi







286

Patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu informāciju par situāciju Latvijā
primāri iegūst viens no otra. Tie praktiski neizmanto Latvijas medijus.
Sociālos tīklus komunikācijai ar mērķa grupu var izmantot daļēji, jo mērķa grupas pārstāvji
sociālos tīklus primāri izmanto, lai sazinātos ar radiniekiem. Internets lielākoties tiek izmantots,
lai uzzinātu jaunumus un sekotu līdzi ziľām dzimtajā valodā.
Lielākajai daļai patvēruma mērķa grupas ir maz informācijas par situāciju pārējā Latvijā,
izľemot Rīgu un tās tuvāko apkārtni. Pēc statusa iegūšanas, dzīvesvieta tiek meklēta lielākoties
Rīgā, kur ir lielāka aktivitāte un darba iespējas. Komunikācijā ieteicams sniegt informāciju arī
par citām Latvijas pilsētām un reģioniem.
Patvēruma meklētāji ir ieinteresēti labāk iepazīt Latviju un piedalīties praktiskas ievirzes
pasākumos, kur var likt lietā savas prasmes, iegūt jaunas iemaľas vai būt noderīgi.
Informācijas ieguvē svarīga ir avota ticamība un klātbūtne. Vislabāk mērķa grupa uztver
informāciju, ko klātienē sniedz paziľas, draugi, radinieki vai citas uzticamības personas.

Intervijas ar biedrības ―Patvērums ―Drošā māja‖‖ vadītāju S.Zalcmani (13.02.) un juristi G.Miruškinu (12.02.).
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Komunikācijā ar mērķa grupu ieteicams izmantot starpniekvalodas, kas paaugstina informācijas
uztveri un mērķa grupas atvērtību.
Atvērtību un iesaistīšanos veicina arī personīga pieeja un materiālu stimulu izmantošana.
Ar mērķa grupu strādā gan daţādas valsts iestādes, gan nevalstiskās organizācijas. Tās var kalpot
ka informācijas izplatītāji, jo pārzina situāciju un mērķa grupa tām uzticas.
Mērķa grupai primāri interesē praktiskas dabas informācija par pabalstiem, mājokli, darba
iespējām, valodas apmācībām, veselības pakalpojumiem.
Mērķa grupa pēc izcelsmes un statusa ir neviendabīga; valoda, kultūra, izglītības līmenis un
sociālais stāvoklis ir ļoti atšķirīgi. Komunikācijā jāveido daţādām kultūrām gan valodas, gan
satura ziľā saprotami vēstījumi, kas nerada pārpratumus.
Komunikācijā lielāka vērība jāpievērš sabiedrības grupām, kas tieši saskaras ar mērķa grupu,
piemēram, darba devēji, skolotāji, mediķi, pašvaldību speciālisti, tos izglītojot un dodot
mērķtiecīgu informāciju.
Komunikācijā ar sabiedrību ieteicams sniegt salīdzinājumu par ieguvumiem no atvērtības
bēgļiem un patvēruma meklētājiem, izceļot daţādību un pievienoto vērtību Latvijas sabiedrībai.

5.5. Darba devēji un darbiniekus pārstāvošas organizācijas
Interviju laikā iegūta informācija, kas nepieciešama komunikācijas stratēģijas pamatojumam.
Strukturēto interviju galvenais uzdevums bija iegūt padziļinātu informāciju par darba devēju izpratni
diskriminācijas un daţādības vadības jautājumu jomā, mediju lietojumu, atsaucību pasākumiem un
daţādiem vēstījumiem par diskriminācijas jautājumiem.
Darba devēji ir vieni no diskriminācijas jeb nevienlīdzības veicējiem287, kas ietekmē vai rada sociālās
atstumtības un diskriminācijas riskus pētījuma mērķa grupai – sociālās atstumtības un diskriminācijas
riskam pakļautām personām.
Šī pētījuma ietvaros kopumā veiktas 15 intervijas. Desmit intervētās personas pārstāv darba devējus no
vidējo, mazo vai mikrouzľēmumu vidus. Divi no intervētajiem darba devējiem ir mazie un vidējie
uzľēmumi, bet tie ietilpst lielāku uzľēmumu grupas koncernā. Intervējamo darba devēju atlasē izvēlēti
vairāki tādi darba devēji, kas līdz šim nodarbinājuši kādu no šī pētījuma mērķa grupām, lai apkopotu šo
darba devēju pozitīvo pieredzi un grūtības. Intervijas tika veiktas, ievērojot reģionālo dimensiju,
izvēloties vismaz 2 darba devējus no katra reģiona, tāpat ievērojot arī iespējami daţādāku nozaru
pārklājumu. Darba devēju teritoriālajā atlasē tika izvēlēti vairāki tādi darba devēji, kas ģeogrāfiski
atrodas teritorijās, kur koncentrētas noteiktas etniskās minoritātes (galvenokārt romu tautības pārstāvji).
Trīs intervijas veiktas ar darbinieku pārstāvjiem.
5.5.1. Izpratne par diskrimināciju un tolerances līmeni
Intervētās personas atzīst, ka darba tirgū pastāv diskriminācija, kas galvenokārt izpauţas kā darba
devēju nevēlēšanās nodarbināt šīs grupas vai nodarbināšana ar sliktākiem nosacījumiem, piemēram,
zemāku atalgojumu. Intervēto personu izpratne par diskriminācijas riskam pakļautajām iedzīvotāju
grupām ir atšķirīga un vairāk veidojas no personīgās pieredzes, nodarbinot vai strādajot kopā ar
konkrēto diskriminēto grupu pārstāvjiem.
Atsevišķas intervētās personas atzina, ka darba vide mainās un darba devēji arvien vairāk runā par
iekļaujošas vides veidošanu. Tas nozīmē arī potenciāli diskriminācijai pakļauto iedzīvotāju grupu
287

Sociologi Markes Niklass un Līga Rasnača savā publikācijā ―Ekonomiskā rīcībspēja‖ (Zobena, A., Rozenvalds, J. (red.)
(2014). Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes. Rīga: LU akadēmiskais apgāds) izmanto jēdzienus ―nevienlīdzības
veicējs‖ un ―nevienlīdzības skartā persona‖.
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integrēšanu, veicinot uzľēmuma darbinieku loka daţādību. No intervijām izriet, ka lielie uzľēmumi,
piemēram, ―Swedbank‖, ―Nordea‖, kā darba devēji vairāk mēģina integrēt daţādus cilvēkus.
Intervētie darba devēji kopumā ir toleranti un atvērti pret gandrīz visām pētāmajām mērķa grupām. Tie
norāda, ka primāri darbinieku atlasē tiek vērtētas darbinieku prasmes, spējas un motivācija veikt
uzticētos darba pienākumus. Darbinieku pārstāvji atzīst, ka darba tirgū tiek diskriminētas visas
diskriminācijas riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Zemāk apkopoti intervēto personu viedokļi par
diskrimināciju darba tirgū pret katru pētījuma mērķa grupu.
Intervētās personas atzinušas, ka Latvijā pēdējos gados aktuāla tēma ir atšķirīgais atalgojums sieviešu un
vīriešu starpā Latvijā, kā arī nevienlīdzīgais sieviešu un vīriešu īpatsvars augsta līmeľa amatos, īpaši
lielajos uzľēmumos. Latvijā darba tirgū kopumā sievietes tiek vērtētas atšķirīgāk nekā vīrieši.
Lielākā daļa intervēto personu ir vienisprātis, ka darba tirgū diskrimināciju izjūt jaunās māmiľas.
Jaunām māmiľām vai nu tiek piedāvāti neizdevīgāki nosacījumi, atgrieţoties no dekrēta atvaļinājuma,
cenšoties no tām atbrīvoties, vai kopumā tām tiek ierobeţotas iespējas atrast darbu. Darba devēji uz
jaunām māmiľām raugās ar neuzticību un priekšstatiem, ka jaunās māmiľas bērnu bieţas slimošanas dēļ
nevarēs atrasties darbā. Intervētās personas pauţ viedokli, ka tas, vai jaunās māmiľas spēs iejusties
darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, lielā mērā atkarīgs no pašas sievietes, tās personības un
spējas plānot darbu un ģimenes dzīvi. Tas norāda, ka darba devēji nesaskata savu atbildību un lomu
jauno māmiľu veiksmīgākā integrēšanā darba vidē. Atbildība par darba produktivitāti tiek pārlikta uz
darbinieka (jauno māmiľu) pleciem, bet darba devēji neveido darba un ģimenes savienošanas
iniciatīvas.
Intervētās personas paudušas arī viedokli, ka jaunās māmiľas, kas vēlas atgriezties pēc bērna kopšanas
atvaļinājuma darbā ātrāk par gadu vai pusotru gadu, saskaras ar situāciju, kur atgriešanās nav
ekonomiski pamatota. Ja māmiľas izvēlas šādā situācijā strādāt nepilnu laiku, viľas zaudē lielu daļu
sava bērnu kopšanas pabalsta (visiem vienādi fiksētu), kas nav proporcionāli izvēlētajai darba slodzei.
Šajā aspektā pieminēta bērnu tēvu iesaiste ģimenes dzīvē un to atbalsts, māmiľām atgrieţoties darba
tirgū un profesionālajā vidē.
Intervētajām personām ir pretēji viedokļi par 50+ vecuma grupas iedzīvotājiem. Viena daļa atzīst, ka
šiem iedzīvotājiem ir mazāka veiktspēja, salīdzinot ar gados jaunākiem cilvēkiem. Otra daļa šo
iedzīvotāju grupu vērtē kā ļoti pozitīvus darbiniekus, jo tie ir ar ievērojami lielāku pieredzi, atbildības
sajūtu un spēju daudz rūpīgāk sāktos darbus novest līdz rezultātam (piemēram, inţenierkomunikāciju
projektēšanas, sabiedriskās ēdināšanas, pārtikas produktu pārstrādes, raţošanas un uzkopšanas jomās).
Atšķirīgie viedokļi lielā mērā saistāmi ar darbības nozari. Daļa intervēto darba devēju uzskata, ka lomās,
kur darbiniekiem ir veicams fiziski smags darbs, 50+ vecuma grupas iedzīvotājiem ir mazākas darba
spējas veikt šo darbu viľu fiziskā un veselības stāvokļa dēļ. Viľuprāt, ja darbs ir saistīts ar mūsdienu
tehnoloģijām (t.sk. datora lietošanu, automatizētām raţošanas iekārtām), tad šie darbinieki daudz lēnāk
apgūst to pielietojumu un lēnāk spēj veikt tiem paredzētos uzdevumus. Darbinieku pārstāvji norādījuši,
ka darba devēji gados vecākus darbiniekus nevēlas pieľemt darbā, uzskatot, ka jaunajiem (tai skaitā
nepieredzējušiem) darbiniekiem var maksāt zemāku atalgojumu, kamēr tie mācās un apgūst savu amatu.
Lielai daļai intervēto personu ir samērā pozitīvs viedoklis par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu.
Atsevišķiem darba devējiem ir iepriekšēja pieredze nodarbināt invalīdus ar funkcionāliem
traucējumiem. Tomēr vairākas intervētās personas norādīja arī uz papildus prasībām darba devējiem,
piemēram, nepieciešamību iekārtot piemērotu darba vidi personām ar invaliditāti, kas viľuprāt apgrūtina
šādu personu nodarbināšanu. Tas, iespējams, var norādīt uz tiešu diskrimināciju, jo specifiskas darba
vides iekārtošanas vajadzība rada neērtības darba devējiem. Intervētie darba devēji norādījuši, ka NVA
piešķir atbalstu invalīdu nodarbināšanai, bet pretī tiek uzlikts viľuprāt nesamērīgs birokrātiskais slogs,
kas nemotivē izmantot šo atbalstu. Turklāt intervētās personas norāda arī uz infrastruktūras un objektu
ierobeţotu pieejamību personām ar kustību traucējumiem, kas ir liels šķērslis šīm personām nokļūt
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darba vietā. Alternatīva būtu attālinātā darba iespēju izmantošana, nodarbinot personas ar kustību
traucējumiem, tomēr šādu iespēju darba devēji aktīvi neizmanto. Sekmīga pieredze personu ar
invaliditāti nodarbināšanā bija intervētajām personām sabiedriskās ēdināšanas un informāciju
tehnoloģiju jomā. Šie darba devēji nodrošinājuši iespēju strādāt elastīgu darba laiku un veikt darba
pienākumus attālināti.
Intervēto darbinieku pārstāvju viedoklis nesakrīt ar darba devējiem. Darbinieku pārstāvju vērtējumā
darba devēji nav toleranti pret cilvēkiem ar invaliditāti – apzinoties visas neērtības, ar ko būs jāsaskaras,
tie ignorē šo iedzīvotāju grupu. Darbinieku pārstāvju vērtējumā darba devēji nelabprāt pieľem darbā
cilvēkus ar invaliditāti, jo saskaľā ar pastāvošo likumdošanu, pieľemot darbā cilvēkus ar invaliditāti, tos
salīdzinoši grūti atbrīvot no darba.
Lielai daļai intervējamo personu ir samērā līdzīgs viedoklis par etnisko minoritāšu, galvenokārt romu
tautības pārstāvju iesaisti darba tirgū. Darba devēji atzīst, ka sabiedrībā un arī darba tirgū pastāv
aizspriedumi pret romu tautības pārstāvju nodarbināšanu. Lielākā daļa intervēto personu nav
nodarbinājuši romu tautības pārstāvjus. Vienlaikus darba devēji norāda, ka romu tautības pārstāvji
visretāk ir paši meklējuši darba iespējas un tādejādi paši sevi izolē no darba tirgus. Darbinieku pārstāvju
intervijās izteikts viedoklis, ka pēdējā laikā romu tautības pārstāvju diskriminācija darba vidē ir
samazinājusies.
Diviem no intervētajiem darba devējiem (viens Kurzemes reģionā darbojas sabiedriskās ēdināšanas
jomā, otrs Zemgales reģionā darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes un konservēšanas jomā) ir
pozitīva pieredze ar romu tautības pārstāvju nodarbināšanu un arī turpmāk viľiem nebūtu iebildumu
nodarbināt šo iedzīvotāju grupu. Šīs personas sekmīgi integrējušās darba kolektīvā, atbildīgi un kārtīgi
veikušas darba pienākumus. Šie intervētie darba devēji nesaskata atšķirības starp romu tautības
pārstāvjiem un citiem darbiniekiem. Visi darbinieki tiek uztverti un novērtēti vienlīdzīgi. Darba devēja
intervijas citāts: ―Romu tautības darbinieks virtuvē tika nodarbināts kā palīgstrādnieks. Cilvēks bija
kārtīgs, akurāts un labi darīja savu darbu‖.
Etnisko minoritāšu jautājumā parādās intervēto personu viedokļu atšķirības reģionālā dimensijā.
Latgales reģiona darba devējiem kopumā nav aktuāli jautājumi par romu tautības pārstāvjiem, jo to
koncentrācija Latgales reģionā ir minimāla. Latgalē daudz aktuālāks jautājums ir par citām etniskām
minoritātēm (piemēram, ukraiľiem, baltkrieviem u.c.), kuru veiksmīgai integrācijai darba tirgū
būtiskākais šķērslis ir vājas vai iztrūkstošas valsts valodas zināšanas. Darba devēji norāda, ka krievu
valodā runājošus etnisko minoritāšu pārstāvjus labprāt pieľemtu darbā, bet nereti šie cilvēki paši sevi
izolē no darba tirgus, baidoties meklēt darbu vājo valodas zināšanu dēļ.
Daļai no intervētām personām ir samērā negatīva attieksme pret bēgļu nodarbināšanu, ko skaidro ar
starptautiskā mērogā medijos pieejamo negatīvo informāciju par bēgļiem un to radītajām ārkārtas
situācijām (piem., teroraktiem). Šajā jautājumā parādās viedokļu atšķirības reģionālā dimensijā. No
Rīgas attālākos reģionos (Kurzemē un Latgalē) darba devējiem ir neitrāls viedoklis par bēgļiem, jo tie
nesaskata, ka tuvākā termiľā viľu reģionā varētu parādīties liela bēgļu koncentrācija. Darbinieku
pārstāvji intervijās norādījuši, ka bēgļus diskriminē valodas likums, jo kamēr tiem nav atbilstošas valsts
valodas zināšanas, viľi formāli strādāt nevar.
Uzľēmumos, kuri izjutuši darba spēka trūkumu, ir daudz tolerantāka attieksme pret diskriminēto
personu nodarbināšanu. Tāpat tolerantāki savā attieksmē ir tie darba devēji, kas pamatā nodarbina augsti
kvalificētus intelektuālā darba veicējus. Mazāk toleranti ir tie darba devēji, kas pamatā nodarbina fiziska
darba veicējus ar zemākas izglītības un kvalifikācijas līmeľa prasībām.
Intervēto personu uzskati par grūtībām diskriminēto personu nodarbināšanā liecina par darba devēju
aizpriedumiem un stereotipiem par šo mērķa grupu, piemēram:
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diskriminēto iedzīvotāju grupu pašapziľas un pārliecības trūkums;
valsts valodas vājās zināšanas, zemāks izglītības līmenis un mazāka darba veiktspēja;
nav pieejama informācija par labo praksi un ieguvumiem, kas būtu kā paraugs darba devējiem un
diskriminētajām iedzīvotāju grupām;
cilvēkiem ar invaliditāti ir ierobeţots profesiju vai jomu klāsts, kuros tie var strādāt (piemēram,
cilvēkus ar kustību traucējumiem nevar nodarbināt būvniecībā);
LR nav mehānisms kā aizsargāt vai palīdzēt darba devējiem gadījumos, ja darbinieks (cilvēks ar
invaliditāti) atrodas ilgstoši vai regulāri uz slimības lapas – to nevar atbrīvot, bet šī darbinieka
vietā nav iespējams pieľemt citu darbinieku;
 darba devējiem ir limitētas iespējas atlaist darbiniekus, ja darbinieks izrādās neatbilstošs
darba pienākumu veikšanai (atsevišķām no diskriminēto grupām būtu nepieciešams,
piemēram, ilgāks pārbaudes laiks), bet šis attiecas uz jebkuru darbinieku, ne tikai
diskriminētām personām.

Kā lielākos ieguvumus diskriminēto personu nodarbināšanā darba devēji norādīja:
 iespēja iegūt efektīvākus, centīgākus un uzticamākus darbiniekus, kas novērtē doto iespēju
un strādā ar papildus atdevi;
 vairāki intervētie darba devēji norādījuši, ka diskriminētās personas var nodarbināt ar
zemāku atlagojumu (šīs personas ir gatavs strādāt par zemāku atalgojumu). Tas savukārt
norāda uz tiešu diskriminācijas izpausmi;
 tiem, kam ir darbinieku trūkums (tai skaitā mazāk kvalificētiem darbiem), šī ir iespēja atrast
papildus darbaspēku;
 iespēja daţādot uzľēmuma kultūru un attiecīgi labāka augsne inovācijām;
 personiskais gandarījums un iespēja parādīt sociālo atbildību;
 daţāds un labāks mikroklimats starp darbiniekiem.
Lielākā daļa intervēto personu nezina termina ―daţādības vadība‖ nozīmi un būtību. Tomēr,
intervētajām personām intervijas laikā izskaidrojot šī termina nozīmi, daļa no intervētajiem darba
devējiem atzīst, ka tie mērķtiecīgi vai nejauši (situācijas spiesti) ieviesuši atsevišķas daţādības vadības
inciatīvas uzľēmumā. Šī termina nozīmi pamatā pārzina tikai speciālisti vai eksperti, kas savā
profesionālā darbībā iepriekš saskārušies ar šo terminu.
Liela daļa intervēto darba devēju norāda, ka nodarbina vai iepriekš nodarbinājuši kādu no diskriminēto
personu grupām. Visbieţāk tās ir sievietes, īpaši jaunās un vientuļās māmiľas, 50+ vecuma iedzīvotāju
grupas un cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Minēto diskriminēto personu nodarbināšana nav
bijusi mērķtiecīga un apzināta politika darbinieku daudzveidības veicināšanai. Tā drīzāk saistāma ar
konkrēto kandidātu pieejamību noteiktam amatam.
Lielākā daļa intervēto darba devēju visdrīzāk negribētu darbā pieľemt bēgļus, jo nav iespējams
pārbaudīt šo personu pieredzi un nolūkus. Tāpat daļai intervēto darba devēju pastāv aizspriedumi pret
romu tautības pārstāvju pieľemšanu darbā.
Intervētie darba devēji norādījuši, ka nav informācijas par to, vai un kādā veidā var nodarbināt invalīdus
ar garīgās attīstības traucējumiem. Daţi no darba devējiem uzsver, ka informācija, kas pieejama darba
devējiem, ir pārāk sareţģīta un neizprotama, kas lielā mērā attur nodarbināt šo sabiedrības grupu. Darba
ľēmēju pārstāvji piemin, ka grūti izpildāmie normatīvie akti un lielais birokrātiskais slogs bieţi vien
attur darba devējus pieľemt viľus darbā.
Darba devēji ir vienisprātis, ka diskriminēto personu pieľemšana darbā neietekmē mikroklimatu starp
darbiniekiem. Tas ir atkarīgs no jebkura darbinieka personības. Intervētie darba ľēmēji savukārt min, ka
mainās darbinieku tolerance un izpratne par atsevišķām iedzīvotāju grupām, piemēram, izpratne par
cilvēkiem ar invaliditāti un viľu situāciju, vajadzībām un ikdienu kopumā.
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Atsevišķas intervētās personas atzīst, ka daţādu diskriminēto personu nodarbināšana paaugstina gan
darbinieku, gan vadītāju kompetenci strādāt ar daţādiem cilvēkiem un veidot tiem piemērotu darba vidi.
Jautājumā par pozitīvajiem piemēriem – darba devējiem novadā un reģionā, kas nodarbina diskriminēto
personu grupas, liela daļa intervēto darba devēju paši sevi min kā pozitīvo piemēru. Tomēr var secināt,
ka šo diskriminēto personu nodarbināšana nav bijuši apzināta daţādības vadības stratēģijas īstenošana,
bet drīzāk nejauši darba tirgus ietekmēta rīcība.
Kā viens no pozitīvajiem piemēriem minēts, SIA ―EK Auce‖, kas nodarbojas ar apģērbu raţošanu un ir
viens no veiksmīgiem daţādības vadības piemēriem. Šis uzľēmums darba spēka trūkuma dēļ nodarbina
praktiski lielāko daļu diskriminēto grupu, tāpat apsver iespēju piesaistīt kā darba spēku arī bēgļus. SIA
―EK Auce‖ nodarbinot invalīdus, pielāgo tiem gan darba stundas, gan raţošanas procesu, tāpat ļauj
strādāt attālināti – no mājām.
Kā atsevišķi pozitīvie piemēri minētas arī pašvaldību iestādes (piemēram, Aizkraukles novada Kultūras
nams), kas deţurantiem, garderobes personālam un apkopējām ļauj strādāt elastīgu darba grafiku, kas
piemērots gan tādām personām, kas kopj citu ģimenes locekli, gan arī 50+ vecuma grupas personām. Kā
pozitīvie piemēri dazţādības vadības ieviešanā minēti arī ―Swedbank‖ un ―Nordea‖, kuru mātes
kompānijas atrodas Skandināvijas valstīs.
Atsevisķi intervētie darba devēji minējuši, ka IT un datorprogrammēšanas jomas uzľēmumi (nenosaucot
konkrētus uzľēmumus) sekmīgi nodarbinājuši cilvēkus ar invaliditāti, ļaujot tiem strādāt attālināti vai
speciāli pielāgojot darbavietu.
Intervētajiem uzľēmumiem SIA ―PilsK‖ un SIA ―Berds‖ ir pozitīva pieredze romu tautības pārstāvju
nodarbināšanā.
SIA ―Typical‖ ir sociālais uzľēmums Gulbenē, kas veido apmācības, lai palīdzētu cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem integrēties darba tirgū vai pašiem kļūt par darba devējiem. Šī uzľēmuma
īpašniece un vadītāja pati ir persona ar invaliditāti kopš bērnības un darbojas kā starpnieks starp darba
devējiem un darba ľēmējiem ar īpašām vajadzībām.
Darbinieku pārstāvji paildus intervijās minējuši šādus labos piemērus:
 ―Rimi‖, kas nodarbina personas ar invaliditāti;
 Valmieras stikla šķiedras rūpnīcu, kas piedāvā darbiniekiem elastīgu darba laiku;
 ―Narvesen‖, kas nodarbina romu tautības pārstāvjus;
 ―Swedbank‖ un citas komercbankas, kas īsteno daţādības vadības iniciatīvas;
 ―Cēsu alus‖, kas īsteno iniciatīvas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai.
Lūdzot nosaukt konkrētus piemērus, lielākā daļa intervēto nevarēja minēt personīgu vai citu uzľēmumu
pieredzi, kam būtu radušās grūtības vai problēmas ar diskriminācijas riskam pakļauto personu
nodarbināšanu.

5.5.2. Informācijas iegūšanas paradumi un sadarbība
Lielākā daļa intervēto personu regulārai informācijas iegūšanai izmanto daţādas interneta vietnes
(piemēram, Delfi, Tvnet), sociālos tīklus (piemēram, Facebook, Instagram) un mobilo ierīču aplikācijas
(piemēram, Vestnesis). Liela daļa izmanto radio, kā arī starptautiskos un nacionālos medijus (drukātos
un TV, piemēram, ―Dienas Bizness‖, BBC, nacionālie TV kanāli). Salīdzinoši neliela daļa darba devēju
norādījuši, ka izmanto vietējos vai reģionālos laikrakstus.
130

131

Lielākajai daļai intervēto darba devēju nav izteiktu viedokļu līderu, kas visticamāk saistīts ar to, ka
uzľēmumu vadītāji paši ir kā viedokļu līderi savai komandai. Atsevišķas intervējamās personas
minējušas šādus viedokļu līderus – mācītāju Juri Rubeni, uzľēmēju Uldi Pīlēnu, politiķi Mārtiľu
Bondaru, Baraku Obamu, Angeli Merkeli, Margotu Valstrēmu, Rēzeknes augstskolas rektoru,
atsevišķus politologus un konkrēto nozaru vadošos profesionāļus. Darba ľēmēji uzskata, ka labākie
līderi un viedokļu paudēji var būt cilvēki, kas paši ir saskārušies ar diskrimināciju un ar to saistītām
problēmām vai neērtībām.
Darba devēji jaunu darbinieku atrašanai un piesaistei galvenokārt izmanto privātos kontaktus, citu
uzľēmumu un paziľu ieteikumus, interneta sociālos tīklus (piemēram, Facebook, Linkedin, CVonline)
un sludinājumu portālus. Tāpat darba devēji sadarbojas ar augstākās un profesionālās izglītības
iestādēm, piesaistot praktikantus, kas potenciāli var kļūt par darbiniekiem. Atsevišķi darba devēji
darbinieku meklēšanā sadarbojas arī ar valsts iestādēm (piemēram, NVA). Darba ľēmēji uzskata, ka
svarīgs ir paziľu loks, kas nereti var palīdzēt ar darba meklējumiem vai rekomendācijām. Mūsdienās ir
būtisks ―no mutes mutē‖ informācijas nodošanas veids, tāpēc darba ľēmēji uzskata, ka svarīgi ir runāt
par aktuālām problēmām, tēmām un interesēm, jo bieţi vien tas var palīdzēt satikt jaunus cilvēkus, darba
devējus vai sadarbības partnerus.
Lielākoties neviena no intervētajām personām nevarēja minēt kādas konkrētas organizācijas, kas pauţ
informāciju par diskriminācijas jautājumiem. Atsevišķi darba devēji minējuši organizācijas Resursu
centrs sievietēm ―Marta‖ un invalīdu un viľu draugu apvienību ―Apeirons‖, ar ko ir nācies saskarties
iepriekš profesionālajā jomā. Diskriminēto iedzīvotāju pārstāvji min, ka ir organizācijas, kas retu reizi
organizē vienas dienas seminārus vai pasākumus, bet konkrētas organizācijas arī nevar minēt.
Darba devēji norāda, ka tiem piemērotākais veids, kā tos uzrunāt par diskriminācijas jautājumiem, būtu
informācijas nodošana klātienē pasākumos, kā arī netiešā veidā ţurnālu rakstos vai radio siţetos, tam
lieki un atsevišķi netērējot laiku. Atsevišķas intervētās personas norāda, ka informāciju labprātāk
saľemtu rakstiski tiešā veidā (kā publikāciju vai konkrētu info lapu). Kā trūkumu darba devēji un ľēmēji
norāda to, ka mūsdienās ir ļoti grūti atrast un orientēties pieejamajā informācijas klāstā. Abas pārstāvju
grupas uzsver, ka diskriminācijas un atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācijai
palīdzētu vienots informācijas avots ar īsi, kodolīgi un saprotami apkopotu informāciju un jaunumiem.
5.5.3. Dalība, atsaucība un komunikācijas novērtējums.
Intervētie darba devēji norāda, ka pārsvarā apmeklē tādus publiskos pasākumus, kas saistīti ar to
profesionālo darbību vai profesionālajām interesēm:
 konkrēto nozaru profesionāļiem organizēti pasākumi vai tikšanās (Šefpavāru profesionālās
dienas ―PROFI days‖, profesionālie semināri būvniekiem u.c);
 noteiktu nozaru uzľēmumu apbalvošanas pasākumi (piem., Gada balva būvniecībā, TOP 30
restorānu apbalvošana Latvijā, Gada balva tehnoloģiju jomā utt.);
 Latvijā un ārvalstīs organizētas starptautiskās izstādes un citi pasākumi (―Riga Food‖,
Baltijas un globāla līmeľa tehnoloģiju konferences, ar tūrismu saistītas izstādes un
konferences, ar jaunu biznesa ideju attīstīšanu saistīti pasākumi);
 pašvaldību un valsts iestāţu organizēti tematiskie pasākumi (piem., Lauku atbalsta dienesta,
Valsts ieľēmumu dienesta organizēti informatīvie semināri);
 uzľēmēju reģionālie pasākumi un diskusijas (piem., SEB brokastu rīti, Uzľēmēju dienas,
biznesa forumi).
Lielākā daļa intervēto personu nav apmeklējuši speciālus pasākumus, kas saistīti ar diskriminācijas vai
daţādības vadības jautājumiem. Divi darba devēji minēja Labklājības ministrijas organizētos seminārus
par atbalstu sociāliem uzľēmumiem. Viena intervētā persona norādījusi, ka apmeklējusi konferenci
―Sieviete uzľēmējdarbībā‖ un semināru ―Open Culture‖.
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Intervētajām personām šobrīd aktuālās tēmas, par ko regulāri iegūst informāciju pamatā ir saistītas ar to
profesionālo darbību, nodokļu izmaiľām, atbalsta iespējām uzľēmējiem, mārketingu, jaunu produktu
izstrādi un ieviešanu tirgū. Viens no intervētajiem darba devējiem norādīja, ka seko līdzi aktualitātēm
par sociāliem uzľēmumiem un to atbalstu.
5.5.4. Komunikācijas novērtējums
No iepriekš dzirdētām vai redzētām kampaľām liela daļa intervētās personas norādīja, ka palikušas
atmiľā CSDD sociālās reklāmas par braukšanu dzērumā vai agresīvu uzvedību uz ceļa. Šīs sociālās
reklāmas ir viegli uztveramas un saprotamas tematiski. Intervētās personas norādīja, ka negatīvo
vēstījumu vietā labāk piesaista reklāmas ar pozitīvu vēstījumu, piemēram, reklāma ar R.Nitišu par
agresīvo braukšanu uz ceļa ir jautra un humoristiska, pretēji tām, kas vēsta par letālu iznākumu, braucot
dzērumā. Viena no intervētajām personām pieminējusi ―Audi‖ reklāmu un ―Ecco‖ apavu e-pasta
reklāmas vēstuli (kurā ietverta dzimumu lomas paplašinoša uzruna, piemēram, vīrieši uzrunāti par aktīva
tēva lomu).
Viena intervētā persona norādīja, ka atmiľā palikusi kampaľa par vardarbību pret bērniem, un tā esot
nozīmīga, jo kopumā aktualizē šo problēmu.
Divas intervētās personas norādīja, ka atceras ikgadējās daţādu TV kanālu organizētās labdarības
akcijas, bet tās neskatās, jo tās ir emocionāli pārāk smagas un psiholoģiski grūti skatāmas.
Intervētās personas norādīja arī uz valsts un pašvaldību vēlēšanām, kā arī uz ar Latvijas 100 gadu
jubileju saistītām kampaľām, kam ir ļoti plaša rezonanse.
Intervijā tika pieminēta arī ―Radio pieci‖ jau trešo gadu pirms Ziemassvētkiem organizētā kampaľa
―Dod pieci‖, kas, atšķirībā no citām labdarības kampaľām, samērā smagas tēmas spēj pasniegt ļoti
pozitīvā un iedvesmojošā veidā.
Lielākā daļa intervēto personu nav iepriekš saskārušies ar speciālām kampaľām vai info aktivitātēm par
diskriminācijas jautājumiem. Viena intervētā persona minēja Sabiedrības integrācijas fonda 2016.gadā
publicētās īsfilmas par daţādām diskriminētajām grupām.
5.5.5. Vēstījumi
Lielākā daļa darba devēju norādīja, ka tiem būtu svarīgi saľemt pozitīvu informāciju – pozitīvo un labo
praksi, kā arī ieguvumus no diskriminēto personu nodarbināšanas. Darba devēji norādīja, ka vēlētos
saľemt statistisku informāciju par to, cik daudz kopumā ir šādu diskriminēto personu un cik uzľēmumu
tās nodarbina, lai veidotos priekšstats par diskriminācijas problēmas apmēru Latvijā. Uzľēmumiem būtu
jāparāda vai un kādi ir iespējamie finansiālie ieguvumi no diskriminēto personu nodarbināšanas.
Intervētie darba devēji norāda arī, ka tiem ir svarīgs valsts atbalsts diskriminēto personu nodarbināšanai,
piemēram, speciāla atbalsta vai nodokļu atlaiţu veidā. Tas būtu līdzīgi ziedošanai labdarības
organizācijām, par ko ir iespējams saľemt nodokļu atlaides. Tāpat arī no valsts sagaida darba devēju
aizsardzību gadījumos, ja darbinieki, tai skaitā diskriminētās personas, ir negodprātīgas vai nekvalitatīvi
veic savu darbu.
Intervētie darba devēji paši proaktīvi ir mazāk gatavi mainīties. Tie vairāk seko darba tirgus ietekmētiem
faktoriem, piemēram, darbaspēka trūkumam.
Lielai daļai intervēto personu ir viedoklis, ka nereti romu tautības pārstāvji paši sevi izolē no
sabiedrības, tāpēc būtu nepieciešams jau izglītības sistēmā (skolā) veicināt romu tautībs pārstāvju
sekmīgāku intergrāciju, veidojot viedokli par vienotu sabiedrību.
132

133

Intervētie darbinieku pārstāvji norādījuši, ka ir nepieciešams samazināt birokrātiju un pārbauţu
intensitāti, piemēram, par atbalsta nosacījumiem invalīdu nodarbinātībai un valodas likuma prasībām.
Intervētajām personām nav vienota viedokļa par vēstījumiem. Daļa norāda, ka vēstījumiem
nepieciešams precīzāks konteksts, bet kopumā šos vēstījumu uztver pozitīvi.
Atsevišķi darba devēji norāda, ka ―Atvērtība ir vērtība‖ tiem asociējas ar toleranci, labdarību, kā arī
atklātību gan diskriminācijas mazināšanai, gan plašākā mērogā par kopējo uzľēmuma caurspīdīgumu un
atklātu darbību. Viens no darba devēju pārstāvjiem min, ka šis vēstījums ir uzrunājošs, jo, ja cilvēks būs
atvērts pasaulei, arī pasaule būs atvērta viľam.
Saistībā ar diskriminācijas mazināšanu darba tirgū darba devēji un darbinieku pārstāvji labāk uztver otro
vēstījumu ―Tu esi vērtība‖, jo tas rosina katram celt savu pašapziľu, apzināties savas stiprās puses,
prasmes un vērtīgās zināšanas, kas ir būtiski darba tirgū.
5.5.6. Secinājumi















Darba tirgū diskrimināciju izjūt visas pētāmās diskriminācijas riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas.
Dzimuma diskriminācija darba tirgū izpauţas pret sievietēm, galvenokārt jaunajām māmiľām un
sievietēm augstākajā vadības līmenī, liedzot tām vai ierobeţojot darba iespējas, kā arī nodrošinot
zemāku atalgojumu.
Vecuma diskriminācija darba tirgū vairāk izpauţas jomās, kur veicams fiziski smags darbs vai
darbs, kas saistīts ar mūsdienīgām tehnoloģijām.
Atsevišķās nozarēs darba devēji pozitīvi vērtē gados vecākus darbiniekus, jo tie ir atbildīgāki,
zinošāki un centīgāki (piemēram, inţenierkomunikāciju projektēšanā, sabiedriskajā ēdināšanā,
pārtikas produktu pārstrādē, uzkopšanas jomā).
Darba devēji nelabprāt pieľem darbā cilvēkus ar invaliditāti, kas saistīts ar nevēlēšanos
nodrošināt papildus prasības (t.sk. birokrātiskas) un vājo izpratni par šīs grupas specifiskām
vajadzībām un iespējām veikt darba pienākumus.
Darba tirgū pastāv aizspriedumi pret romu tautības pārstāvju nodarbināšanu, tomēr pozitīvi, ka
pēdējā laikā romu tautības pārstāvju diskriminācija darba vidē ir mazinājusies.
Darba tirgū ir negatīva attieksme pret bēgļu nodarbināšanu, mazāk šis jautājums ir aktuāls no
Rīgas attālākos reģionos.
Vājās vai iztrūkstošas valodas zināšanas ir būtisks šķērslis bēgļu un etnisko minoritāšu
sekmīgākai integrācijai tirgū.
Uzľēmumos, kuri izjutuši darba spēka trūkumu un kuri pamatā nodarbina augsti kvalificētus
intelektuālā darba veicējus, ir daudz tolerantāka attieksme pret diskriminēto personu
nodarbināšanu.
Lielākā daļa intervēto darba devēju nezina termina ―daţādības vadība‖ būtību, tomēr daļa
mērķtiecīgi vai nejauši ieviesuši atsevišķas daţādības vadības inciatīvas uzľēmumos.
Latvijas lielie uzľēmumi, piemēram, ―Swedbank‖, ―Nordea‖, vairāk izprot un mērķtiecīgi veido
daţādības vadības iniciatīvas.
Lielākā daļa intervēto nav saskārušies ar uzľēmumiem, kam būtu radušās grūtības vai problēmas
ar diskriminācijas riskam pakļauto personu nodarbināšanu.
Darba devēji regulārai informācijas iegūšanai izmanto galvenokārt interneta vietnes (piemēram,
Delfi, Tvnet), sociālos tīklus (piemēram, Facebook, Instagram) un mobilo ierīču aplikācijas, tām
seko radio, TV un drukātie mediji.
Piemērotākais veids darba devēju uzrunāšanai par diskriminācijas jautājumiem ir informācijas
nodošana klātienē specifiskos nozares pasākumos, kā arī netiešā veidā, piem., rakstos vai radio
siţetos daļēji skarot šo tematiku.
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Darba devēji pārsvarā apmeklē tādus publiskos pasākumus, kas saistīti ar to profesionālo darbību
vai profesionālajām interesēm.
Lielākā daļa nav apmeklējuši un nav ieinteresēti arī turpmāk apmeklēt speciālus pasākumus, kas
saistīti ar diskriminācijas vai daţādības vadības jautājumiem.
Darba devējiem aktuālās tēmas, par ko tie interesējas, ir saistītas ar to profesionālo darbību,
nodokļu izmaiľām, atbalsta iespējām, mārketingu, jaunu produktu izstrādi un ieviešanu tirgū.
Darba devējiem un darbinieku pārstāvjiem būtu svarīgi saľemt informāciju par labo praksi un
ieguvumiem no diskriminēto personu nodarbināšanas, kā arī statistiku par diskriminēto personu
daudzumu, lai veidotos priekšstats par diskriminācijas problēmām.
Darba devēji un darbinieki labprātāk uztvertu pozitīvus vēstījumus.
Darba devēji un darbinieku pārstāvji pozitīvāk uztver vēstījumu ―Tu esi vērtība‖, jo tas rosina
apzināties savas stiprās puses, prasmes un vērtīgās zināšanas, kas ir būtiski darba tirgū.
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III Latvijas un ārvalstu labās prakses analīze, teorētiskās literatūras un
iepriekšējo pētījumu par informēšanas pasākumu nozīmi tolerances
veicināšanā un diskriminācijas novēršanā analīze
Pretdiskriminācijas jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, regulāri tiek īstenotas informatīvas kampaľas –
provokatīvas, emocionālas, līdzjūtību rosinošas, racionāli pamatotas, akcentējot daţādus diskriminācijas
aspektus. Tās ir daţādas, arī sabiedrības un ekspertu reakcija uz šīm kampaľām ir bijusi atšķirīga. Lai
izvērtētu šo kampaľu ietekmi, stiprās un vajās puses, izvērtētu atzinīgi novērtēto kampaľu izmantotās
pieejas un metodes, pētījuma laikā tika veikta teorētiskās literatūras izpēte par sociālo kampaľu ietekmi
uz viedokļu veidošanos, ekspertu intervijas par Latvijā un pasaulē īstenotajām kampaľām, ieteikumiem
kampaľas īstenošanai Latvijā, kā arī tika veikta nozares konkursos iesniegto un par uzvarētājiem vai
finālistiem atzīto sociālo kampaľu gadījumu analīze, izvērtējot to izmantotās metodes, pieejas, meklējot
kopīgo, raksturīgo.
11. tabula. Analīzes metodes.
Pētījuma objekts

Īstenotās informatīvās kampaľas
diskriminācijas mazināšanai un
tolerances veicināšanai Latvijā

Metode

Gadījumu analīze
3 ekspertu intervijas

Analīzes fokuss

Pozitīvie un negatīvie piemēri kampaľu organizācijas stiprās un
vājās puses pēdējo piecu gadu
ietvarā
Intervijas tika veiktas ar nozares
ekspertiem, kas pārzina arī
reģionālās atšķirības

Īstenotās informatīvās kampaľas
diskriminācijas mazināšanai un
tolerances veicināšanai ārvalstīs

6.

Gadījumu analīze

Kampaľu pozitīvie un negatīvie
piemēri pēdējo piecu gadu ietvarā,
stipro pušu analīze

Teorētiskās literatūras un iepriekšējo pētījumu par informēšanas pasākumu nozīmi
tolerances veicināšanā un diskriminācijas novēršanā analīze

Sociālās kampaľas nodarbojas ar daţādām sareţģītām problēmām, kurām visbieţāk nav viena skaidra
risinājuma.288 Sociālo kampaľu uzdevums ir veicināt brīvprātīgi pieľemtu izvēli par uzvedības maiľu.
Pētījumi apstiprina, ka pat nelielas izmaiľas laika gaitā var radīt nozīmīgas pārmaiľas sabiedrības
normās un attieksmēs pret kādu sociālo problēmu.289
Sociālās kampaľas var likties kā efektīvs instruments, lai atrisinātu daţādas sabiedrībā valdošās sociālās
problēmas. Tomēr ne visas sociālās kampaľas ir nesušas rezultātus, kas ir licis izvirzīt jautājumu par to,
kas reāli ir sasniedzams ar sociālo kampaľu palīdzību, kāds ir reālais sagaidāmais rezultāts. Pat sekošana
veiksmīgu kampaľu izmantotajiem paľēmieniem un komunikācijas tehnikām, netiek uzskatīta par
garantiju tam, ka konkrētā kampaľa varētu izdoties.

288
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Eagle, L., Dahl, S., Hill, S., Bird, S., Spotswood, F., Tapp, A. (2013). Social Marketing. Harlow: Pearson. P. xiii.
Eagle, L., Dahl, S., Hill, S., Bird, S., Spotswood, F., Tapp, A. (2013). Social Marketing. Harlow: Pearson. P. 11.
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Cilvēku uzvedība ir sareţģīta, daţkārt pat uzkrītoši iracionāla, un, visa iepriekšminētā rezultātā,
neparedzama.290 Sabiedrībai piemīt apbrīnojama spēja ignorēt gluţi materiālus faktus, ja šie fakti to
neinteresē. Informācijas apjoma palielināšana ne vienmēr palielina sabiedrības zināšanu apjomu.291
Sociālā kampaľa ir efektīva un spēj radīt pārmaiľas, ja ir ievēroti priekšnoteikumi kampaľas plānošanā
un izvērtēšanā.292
Pasūtījuma izpildes metodoloģija balstīta pārmaiľu teorijā (Theory of Change). Pārmaiľu teorija ir
skaidri formulēta teorija vai modelis, kas apraksta, kā intervence dod pienesumu konkrētu rezultātu
sasniegšanā, pateicoties virknei starpposma iznākumu.293 Pārmaiľu teorija sistemātiski apraksta plānoto
intervenci (stratēģiju) – tās pamatelementus (ieguldījumus, darbības, plānotos iznākumus), paskaidro to
cēloľsakarības, kuras noved pie iecerētajām izmaiľām mērķa grupā. Pārmaiľu teorija palīdz sistemātiski
izskaidrot pieľēmumus, kas nepieciešami, lai veicinātu vēlamās pārmaiľas.
Masu komunikācija veicina sociālo interaktivitāti un pārmaiľas. Komunicējot idejas sabiedrībai, ir
jādarbojas apziľas līmenī. Komunikācijas process ir divpusējs signālu apmaiľas process, kura nolūks ir
informēt, instruēt un pārliecināt.
Informēšanas procesam ir četri soļi:
1) piesaistīt komunikācijai uzmanību;
2) panākt, lai paziľojums tiktu pieľemts;
3) nodrošināt, lai saľēmējs izprastu šo paziľojumu tā, kā to vēlas adresants;
4) panākt, lai paziľojums tiktu saglabāts turpmākai lietošanai.
Instruēšanas process ir sareţģītāks un tam nepieciešamas vēl piektais solis – aktīvas paziľojuma satura
apgūšanas un praktiskas izmantošanas stimulēšana.
Pārliecināšanas procesā jāpanāk, lai pēc aktīvas apgūšanas tiktu sperts sestais solis – pārmaiľu
pieľemšana: piekrišana adresanta vēlmēm vai viedoklim.
Procesa piektajā un sestajā solī pieaug šķēršļi, kas kavē informēšanas, instruēšanas un pārliecināšanas
procesa rezultātu sasniegšanu.294 Tādejādi lielākā daļa sabiedrības informēšanas kampaľu mērķu atrodas
izziľas (domāšanas) un emocionālā (attieksmes vai viedokļa veidošanās) līmenī.
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61.attēls. Komunikācijas procesa pārmaiņu teorijas modelis
Avots: autoru veidots

Sabiedrības informēšanas kampaľu var uzskatīt par efektīvu, ja labi organizētā veidā tiek sasniegts
cerētais. Tādejādi jāizvirza sasniedzami un novērtējami mērķi. Informētības pieaugums ir sasniedzamas
un novērtējams mērķis, ja kampaľas ietvaros ir precizēta mērķa auditorija.295 Sasniedzami mērķi ir
izvirzāmi apzināšanās un attieksmes un viedokļa līmeľos. Apzināšanās – likt mērķa sabiedrībai domāt
par kaut ko, mēģināt celt sapratnes līmeni. Tie bieţi vien tiek dēvēti par izziľas/domāšanas mērķiem.
Attieksmes un viedokļi – likt mērķa sabiedrībai veidot konkrētu attieksmi vai viedokli par kādu
jautājumu. Šie parasti tiek dēvēti par emocionālajiem mērķiem.
Komunikācijas aktivitāšu kopējās ietekmes novērtēšanā panākumi var tikt izvērtēti trīs līmeľos:
- pārmaiľas domāšanā vai informētības pakāpē (izzinošais);
- pārmaiľas attieksmē vai uzskatu līmenī (emocionālais);
- pārmaiľas uzvedībā (konatīvais).
Bieţi tiek uzsvērts, ka sociālo kampaľu mērķis ir brīvprātīga uzvedības maiľa. Tomēr sociālo kampaľu
rezultāts ir indivīda uzvedības ietekmēšana nevis to mainīšana. Sociālām kampaľām savām būtībā ir
preventīva daba, jo mērķis ir mainīt cilvēku priekšstatus un tādejādi novērst iesaistīšanos sociāli
nevēlamās darbībās.296
Cilvēku uzvedību nenosaka tikai viľu individuālās izvēles, bet arī sociālais konteksts.297 Šis aspekts ir
ļoti būtisks sociālo kampaľu efektivitātes prognozēšanā, jo savā būtībā sociālās kampaľas vēršas pret
simptomiem nevis sociālo problēmu cēloľiem.298
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62.attēls. Ietekmes līmeņu modelis.299

Pastāv vairāki ietekmes līmeľi, kuri nosaka cilvēka uzskatus un uzvedību – interpersonālie,
organizatoriskie, sabiedrības un sabiedriskās rīcībpolitikas līmeľi. Turklāt daţādie ietekmes līmeľi
savstarpēji mijiedarbojas. Efektīvas ietekmes nodrošināšanai svarīgi ir iedarboties caur un ar vairākiem
ietekmes līmeľiem, lai sasniegtu indivīdu ar sociālās kampaľas ziľojumu.300
Ilgtermiľa kampaľas panākumi, kuras mērķis ir mainīt sabiedrības attieksmi ilgā laika posmā, būs
neviennozīmīgi un nenoteikti. Komunikācijas profesionāļi var nodrošināt un atraktīvi pasniegt visu
indivīdam nepieciešamo informāciju, lai viľš/viľa domātu un rīkotos noteiktā viedā, tomēr attieksmes
veidošanās un uzvedība konkrētajā situācijā ir ārkārtīgi individuāli procesi, kurus pilnīgi prognozēt nav
iespējams.301
Pētījumi norāda, ka vecuma grupā pēc 55 gadiem dzīves nostāja un vērtības cilvēkiem lielākoties ir
nostabilizējušās un viedokļa maiľa šajā vecumā ir grūti panākama vai pat neiespējama. Situācijā, kad
aktivitāšu īstenošanai ir pieejami ierobeţoti līdzekļi, efektīvāk ir uzrunāt tos, kuru viedoklis vēl nav
nostabilizējies, piemēram, jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, tā veidojot ‗kritisko masu‘, kas ietekmē
kopējo viedokļu fonu.
Cilvēka atvērtība jaunām idejām un spēja mainīties atbilstoši tām ir izteikta divdesmit gadu vecumā un
samazinās cilvēkam novecojot. Pētījumi liecina, ka cilvēka atvērtība jaunām pieredzēm samazinās pēc
30-35 gadu sasniegšanas.302 Sasniedzot trīsdesmit, četrdesmit un piecdesmit gadus, indivīds var mainīt
savus uzskatus, bet šīs pārmaiľas norit daudz lēnāk un pārmaiľu panākšana prasa daudz lielākas pūles.
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Personas atvērtība strauji samazinās, tāpēc pārmaiľas cilvēka personībā ir iespējamas, bet tās ir ļoti
nelielas, salīdzinot ar cilvēka atvērtību divdesmit gadu vecumā.303
Sociālo kampaľu veicinātās sociāli vēlamās uzvedības maiľa visdrīzāk ir iespējama, ja sociālā vide un
valsts rīcībpolitika atbalsta un veicina sociāli vēlamu individuālo lēmumu pieľemšanu un ja sociāli
vēlamo uzvedību stiprina sociālās normas un sociālais atbalsts. Šādos apstākļos indivīdi ir motivēti un
izglītoti veikt sociāli vēlamas izvēles.304
Lai sasniegtu pozitīvas sociālās pārmaiľas, sociālais jautājums ir jārisina saskaľoti ar visu līmeľu
sociālajiem faktoriem, kā arī sociāli vēlamās uzvedības ziľojumi jāintegrē izglītības procesos. Šāda
visaptveroša pieeja, kurā visas iesaistītās puses apľemas veicināt sociālās pārmaiľas, visdrīzāk panāks
paliekošus rezultātus.305
Pētījumā uzsvars ir likts uz cilvēku esošā informētības un zināšanu līmeľa noskaidrošanu, kā arī
uzskatu, viedokļu un attieksmes izzināšanu. Efektīvas kampaľas veikšanai svarīgi iezīmēt esošo
informētības un attieksmes līmeni, lai varētu izsekot tā attīstībai kampaľas norises procesā, kā arī pēc
kampaľas beigām.
7.

Latvijas un ārvalstu labās prakses analīze

Izvērtējot līdzšinējo situāciju, tika pievērsta uzmanība pretdiskriminācijas, tolerances veicināšanas jomā
īstenotajām informatīvajām kampaľām pēdējo piecu gadu laikā (2011. – 2016. gads) Latvijā, un tika
izvērtēts, vai un kādas pretdiskriminācijas, tolerances veicināšanas jomas kampaľas pēdējo gadu laikā
ir tikušas atzinīgi novērtētas profesionālajā vidē arī ārpus Latvijas.
7.1. Strukturētas intervijas ar nozares ekspertiem
Lai gūtu Latvijā īstenoto kampaľu novērtējumu un ierosinājumus plānotajai kampaľai, ar strukturēto
interviju palīdzību tika intervēti 3 nozares eksperti, izvērtējot līdzšinējās Latvijā īstenotās kampaľas un
pārrunājot ierosinājumus turpmākai rīcībai.
7.1.1. Līdzšinējo kampaņu vērtējums, labie un sliktie piemēri.
Kuras kampaņas atceras?
Aicinot atsaukt atmiľā Latvijā īstenotās kampaľas pretdiskriminācijas jomā, eksperti lielākoties atceras
tās, kuras saskārušās ar pretrunīgu novērtējumu, pret kurām ticis pausts protests sociālajos tīklos (―Mēs
bēgām. Mēs bēgtu‖, ―Savi cilvēki‖), tomēr, kad tiek nosauktas citas īstenotās kampaľas, arī tās eksperti
vairumā gadījumu spēj atcerēties.
―Man jau atmiľā, protams, vairāk palikušas tās, kuras es neteiktu, ka bijušas neveiksmīgas, bet tās, kurās
bijusi kāda kritika‖
Kā vienu no veiksmīgākajiem piemēriem no īstenotajām kampaľām, eksperti atzīmē ―7 stāsti par
mums‖, kas nedaudz ar humoru, neuzbāzīgi stāsta par ikdienas situācijām, kādās var saskarties ar
diskrimināciju, bez pamācoša toľa, parādot sabiedrības aizspriedumus. Eksperti atzīst, ka šos materiālus
iespējams izmantot arī turpmāk, ka to potenciāls vēl nav pilnībā izmantots.
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―Šie stāsti bija nevainīgi, jo kurš gan atklāti teiks, ka vajadzētu diskriminēt tāpēc, ka cilvēkam ir tumša
ādas krāsa. Tik atklāti rasisti jau nav. Šie stāsti spēlē drošā telpā.‖
―Īsi videoklipi, kuri emocionāli uzrunā cilvēkus, parādot, ka diskriminācija ir smieklīga, bet parāda to
sarkastiski. Skatītājs jūtas neērti, ka viľš ir netolerants un nepieľemošs, un sāk domāt, kas ar viľu
notiek… absolūti emocionāli, bez kaut kādas moralizēšanas, kaut kādiem faktiem, cik tur ir cipari, cik
cilvēki ir neiecietīgi vai iecietīgi‖.
Kad kritika ir neveiksme?
Vērtējot kampaľas un diskusiju norisi par atsevišķu kampaľu saturu sociālajos tīklos, eksperti norāda,
ka ne vienmēr kritika publiskā vidē ir vērtējama kā kampaľas izgāšanās. Piemēram, biedrības
―Dia+Logs‖ kampaľa ―Mana Rīga, no ienaida brīva‖ lika sabiedrībai pievērst uzmanību netolerancei
daudz plašākā mērā, nekā spētu panākt tikai ar plakātiem, ja pret tiem nebūtu vērsusies Rīgas domes
deputāte Jūlija Stepaľenko.
Eksperti arī atzīst, ka pat veicot plašu un detalizētu situācijas analīzi un izvērtējumu un apzinoties
potenciālos riskus, kas varētu būt saistīti ar kampaľas radošo risinājumu vai tēmu, nav iespējams
paredzēt pilnīgi visu ietekmes aģentu reakciju. Piemēram, ―Mana Rīga, no ienaida brīva‖ kampaľas
gadījumā Rīgas domes (projekta finansētāju) deputātes J.Stepaľenko rakcija, ―Mēs bēgām. Mēs
bēgtu/Mēs visi esam cilvēki.‖ – Aizsardzības ministrijas iesaistīšanās.
―Reizēm, nevari iedomāties, kurš būs tas ietekmes aģents, ka viena deputāte pieķersies tēmai un tad arī
citi cilvēki sāks sūtīt citus piemērus un sāks sūdzēties par lietām, kas tev prātā nevar ienākt.‖
―Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Daţreiz tu vienkārši nezini, kā šis var pavērsties. Piemēram, kas
notika ar kampaľu ―Mēs bēgām. Mēs bēgtu‖. Tur nebija sagaidāms tas, kas notika, un šis ietekmes
aģents no Aizsardzības ministrijas bija ļoti negaidīts.‖
„Bēgļu kampaľā – es biju pārsteigta par to, cik asi tika reaģēts uz to, ka mēs darītu tāpat. Kaut kādā ziľā
es to pat skaidroju kā pārpratumu, kā aizskārumu – ―Es esmu drosmīgs, bet mani uzskata par gļēvuli.‖
Es domāju, ka veidotāji tika pārprasti. Bet viľi bija vainīgi, jo viela bija tai pārprašanai. To varēja
prognozēt, to risku varēja izvērtēt‖.
―Svarīgi ir novērtēt, vai ir radīts kaitējums organizācijai. Ja kaitējums nav radīts, tad, pat ja ir kaut kāds
jampadracis, tad tas nav nekas slikts.‖
Tiek arī minēts, ka var gadīties precīzi uzrunājot vienu mērķa grupu, aizskart citu mērķa grupu, kas var
vērsties pret kampaľu.
―Kampaľas ―Mēs bēgām. Mēs bēgtu.‖ otrā fāze ―Mēs visi esam cilvēki‖ – tas pilnīgi nav iedarbīgs, tas
ir pārāk vispārīgs, pārāk moralizējošs. ―Es darītu tāpat‖ bija precīzs trāpījums jaunām, empātiskām
sievietēm ar bērniem. Vienai mērķa grupai bija riktīgi trāpīts, bet trāpot vienai mērķa grupai pozitīvi,
otru atsita – vīriešus, mačo tipa militāristus. Šis bija interesants gadījums tieši no šāda viedokļa. Kad
segmentēšana acīmredzot notika ļoti profesionāli un tai izvēlētā stratēģija ļoti labi trāpīja, bet otrai
panākot pilnīgi pretēju efektu. Un ľemot vērā, ka otrai grupai ir vara, tad tāds arī ir rezultāts.‖
Vienīgā no līdzšinējām pretrunīgi vērtētajām kampaľām, kas tiek atzīta par kampaľu īstenotāju kļūdainu
izvēli, ir ―Savi cilvēki‖, kas kampaľas vizuālajos materiālos vairo stereotipus (piem., Blackface
izmantošana), nevis tos mazina. Tomēr tiek arī atzīts, ka kampaľas ideja būtībā nav slikta, tikai tās
vizuālais izpildījums ir bijis neveiksmīgs.
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―SIF ir vienīgie, kas kaut ko dara daţādības integrācijas jomā, un tāpēc ir īpaši skumji, ja kaut kas tāds
gadās. Es saprotu radošo ideju, bet tās realizācija, protams, strādāja uz stereotipiem, pret ko viľiem
vajadzētu cīnīties, un tur bija Blackface izmantots, kas Latvijā ir salīdzinoši pieľemams… Protams,
Latvijas sabiedrībā daudzas lietas ir pieľemamas, bet jāskatās arī, kas ir labā prakse. Ja kampaľa stāsta
par iecietību un toleranci, tad arī pašiem vajadzētu neiekrist tajā ―grāvī iekšā‖‖.
―Ideja pati par sevi, ka es varu būt citāds, ir OK. Tādi karnevāla elementi – februārī, kas ir Eiropas
kultūrā labs laiks, kad cilvēki pārvēršas savos pretmetos, uzvedas brīvi un sevi neierobeţo. Tā ir iespēja
normalizēt citādo. Tas ir labs laiks kampaľai bez moralizēšanas.‖
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Kas ir veiksmīga kampaņa?
Eksperti atzīst, ka bieţi vien kampaľas neizraisa diskusijas tāpēc, ka to radošais risinājums ir vērsts uz
visaptverošu iekļaušanu (―būsim visi draudzīgi‖), izmantojot tēlus, pret kuriem nevienam nav iebildumu
(piem., bērni), un izvairās no sabiedrībā pretrunīgi vērtētiem tematiem. Vienlaikus eksperti norāda, ka
šādas kampaľas visbieţāk netiek pamanītas un viegli aizmirstas, tā nesasniedzot cerēto ietekmi.
Vai kampaņa var mainīt viedokli?
Runājot par kampaľu ietekmi, eksperti atzīst, ka ar kampaľu līdzekļiem nav iespējams mainīt
nostabilizējušos viedokļus sabiedrībā, toties iespējams mainīt diskusiju saturu, iespējams likt
aizdomāties par aspektiem, par kuriem citādi neaizdomātos. Ilglaicīgāka kampaľa ir piemērotāka šādiem
mērķiem, bet šādā gadījumā jārēķinās arī ar neparedzētu situāciju ietekmi pasaulē, kas var mainīt
diskursu.
―Vienmēr par šīm akcijām domāju, vai tās paľem tos, kas domā citādāk? Tādā ziľā vērtējot, jāsaka, ka
―DIA+LOGS‖ varbūt ir veicies vislabāk, jo kopējais sabiedrības informētības līmenis par HIV
pacientiem ir cēlies un gluţi vairs cilvēki nedomā, ka var saslimt blakus sēţot.‖
―Viedokļi, protams, mainās. Un viens no iemesliem varētu būt kampaľas, tāpēc neko nedarīt būtu
diezgan traki… Bet, lielākoties, kas tiek darīts – preses konference, konference, kur satiekas tie, kas
strādā jomā, kur viens otru pazīst, zina, kā ir jābūt, visi visam piekrīt, visi par visu vienojas un satiekas
atkal pēc pusgada. Tas it kā ir labi, jo tu jūti, ka tev ir vide, kas dod spēku, ka ir cilvēki, kas domā tāpat
kā tu, bet vai tas paķer arī citus, tās mērķa grupas? Vai plakāti ielās var ietekmēt viedokli? Piemēram,
plakāts ―Nesit savu sievu‖. Un, ja to ieraudzīs kāds sievas sitējs, vai tiešām viľš padomās: ―Re, tā tiešām
ir laba ideja. Kā man tas neienāca prātā?‖ Kampaľa nespēs mainīt viedokli, jo tas veidojas krājoties
informācijai (piling-up), bet tas, ko kampaľa var dot, tā var nedaudz mainīt skatupunktu un apšaubīt tos
uzskatus.‖
―Viedokļus var mainīt ilgtermiľā un caur darbošanos.‖
―Seši gadi – tas ir periods, kad varētu mēģināt kaut ko mainīt. Bet ļoti grūti ir to nomērīt.‖
7.1.2. Ieteikumi
Kādi akcenti būtu jāliek kampaņā?
Eksperti atzīst, ka bieţi vien pret pasākumiem, kas vērsti uz daţādu grupu pārstāvju iekļaušanu
sabiedrībā un vispārēju toleranci par cilvēku dzīves izvēlēm, iebildumus ceļ tie sabiedrības locekļi, kas
pārstāv tradicionālās latviešu un kristīgās vērtības. Tāpēc eksperti ierosina kampaľas vēstījuma pamatā
izmantot atsauci uz ―tradicionālām latviešu un kristīgām vērtībām‖, kur viens no pamatelementiem ir
tuvākā mīlestība, palīdzība, līdzcietība, piem., ―Mīli tuvāko kā sevi pašu‖, ―Dodot gūtais neatľemams‖
/Rainis/, ―Dod, Dieviľi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt‖) Tādā veidā tiktu samazināta iespējama
pretreakcija kampaľas vēstījumam.
―Mēs nevaram dot miljonus, bet varam dot citu. Došanas kultūra mums ir, bet šobrīd bailes ir stiprākas
par dāsnumu.‖
Vienlaikus eksperti aicina kampaľas vēstījumu formulēt tā, lai neaizskartu, nepazemotu citādi
domājošos, nepozicionētu tos kā muļķus, tumsoľas, bet atzītu viľu baţas, bailes, un skaidrotu tās bez
moralizēšanas. Spēt radīt noskaľu, kas liecina, ka kampaľa ir iecietīga arī pret neiecietīgajiem.
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―Ir pretnostatījums – viľi ir tumsoľas, kas tā domā. Kas nav īsti pareizi, jo tās baţas ir īstas. Mēs – tie
liberāļi, neizturamies ar cieľu pret tām bailēm, kas cilvēkiem ir. Viľas ir īstas un pamatotas… Ir sajūta,
ka tādi populisti kā Tramps tevi uzklausa, tavas baţas ľem vērā, bet liberāļi uzskata, ka tu esi tumsoľa.‖
―Mēs (tolerances aizstāvji) bieţi vien runājam pārāk augstos toľos. No tās pozīcijas, ka mums ir
taisnība. Mēs zinām, kā vajag labāk. Un tad ir tā pelēkā masa, kuru mēs gribam apgaismot. Tā
apgaismotāju pozīcija galīgi nestrādā un ir pilnīga naudas izsviešana. Ir jāsāk tur, kur ir cilvēki
sabiedrībā, lai saprastu to aizspriedumainību, lai viľu nenosodītu informējot, bet, piemēram, pasmietos,
kā to dara tie 7 stāsti.‖
Ieteicamās metodes
Runājot par ieteicamajām metodēm, informācijas kanāliem, radošajiem risinājumiem, eksperti ierosina
pēc iespējas izmantot humoru, pārsteigumu, nevis aicinājumu ţēlot, būt iecietīgiem. Parādīt šo grupu
pārstāvju varēšanu nevis nevarēšanu. Vairākkārtīgi tiek atzīmēts, ka racionāli skaidrojumi, pamatojumi,
nesasniedz cilvēkus, tie nespēj mainīt cilvēku uzskatus, viedokļus. Cilvēkus vairāk uzrunā emocijas,
līdzpārdzīvojums, iespēja darboties, praktiski kaut ko izdarīt.
―Man liekas, ka to var iznest caur joku nevis traģiskumu, jo tad tas kļūst arī ―šērojamāks‖.‖
―Provocēt vajadzētu vairāk… Emocionālie impulsi, kas liek pārvērtēt pašam sevi, ir paši iedarbīgākie.‖
―Stratēģijas, kas veicina empātiju emocionāli, bez racionālā skaidrojuma, tās noteikti ir efektīvas… Tās
asaras, ko cilvēki raud, tas ir tas, ko atceras, un tas var mainīt uzvedību. Es ticu tādiem informācijas
līdzekļiem, kas potenciāli var mainīt uzvedību, un tās uzvedības maiľas notiek emocionālu impulsu
vadītas vairāk, nekā racionālu pārdomu rezultātā.‖
―Vairāk strādāt ar tēlu, mazāk ar vārdu, mūziku, performancēm, notikumiem, tur, kur publika iesaistās
pati.‖
―Var runāt caur maigo daţādību, jau pieľemto daţādību, caur to var runāt arī par lielākām atšķirībām.‖
―Jo jūtīgāks temats, jo jāmeklē vairāk tās publiskās sejas.‖
Ľemot vērā, ka kampaľa ir ilglaicīga, eskperti iesaka izmantot situāciju, radīt un iedzīvināt tradīcijas
(piem., pasākumus, konkursus), kuras spētu turpināties arī pēc kampaľas noslēguma bez ievērojama
papildus finansējuma vai centralizētas organizācijas, tā nodrošinot paveiktā ilgtspēju.
Uzrunātie eksperti arī aicina izvairīties no ―plakātiska‖ radošā un stratēģiskā risinājuma, neradīt
materiālus, kas mērķa grupas izceļ atsevišķi, atrauti no dzīves situācijas, izceļot tikai to piederību mērķa
grupai, bet censties iekļauties esošos pasākumos, projektos, ―parādot daţādību kompleksi‖. Piem.,
plānot nevis atsevišķu rakstu sēriju par mērķa grupu pārstāvjiem, bet iekļaut informāciju par piederību
mērķa grupai tikai cita starpā, piem., ―Dienas Biznesā‖ – raksts par sievieti ar invaliditāti sērijā par
veiksmīgām uzľēmējām, roms – ēdienu gatavošanas šovā.
―Tas viss ir nevis integrēts kopējā stāstā par to, kā Latvijā dzīvo cilvēki, bet tāda pēkšľa informācija par
to, kas notiek ar šo grupu. Un cilvēki to jūt. Ja šis ir ilgs projekts, tad to var integrēt daţādos
raidījumos.‖
Ko uzrunāt?
Izvērtējot uzrunājamās auditorijas, eksperti iesaka pēc iespējas segmentēt uzrunājamās grupas, meklēt
nišas, kurām piedāvāt īpaši pielāgotu informāciju, tās aspektus, kas saistītu izvēlēto mikrogrupu.
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―Es teikšu, ka nevajag ķerties klāt plašākai sabiedrībai. Tur neko nevarēs mainīt.‖
―Jauniem cilvēkiem nestrādās tas, kas strādās vidēja vecuma cilvēkiem. Vai vispār ir jēga strādāt ar
vidēja vecuma cilvēkiem. Tas ir jautājums. Viľi ir pie varas. No tāda viedokļa ir jēga strādāt. Bet tie
cilvēki, kas ir pie varas, tie tāpat zina visu labāk par mums un īsti neieklausās. Šīs ir reāls risks, ka tie
cilvēki neieklausās. Viľi domā, ka zina visu. Viľi nezina, bet viľi domā, ka zina. Tur ir ļoti lieli riski.‖
―Šīm kampaľām vairāk būtu jābūt reģionos, jo tur arī ir vairāk to cilvēku, kuriem tā izpratne būtu
jāuzlabo. Būsim godīgi, Rīgā to daţādību mēs arī ikdienā redzam vairāk, esam ar to apraduši.‖
Tiek atzīts, ka mērķtiecīgāk būtu uzrunāt jauniešus, skolēnus, augstskolu studentus, studentu
parlamentus, jaunās ģimenes ar bērniem, jo tie vēl ir spējīgi mainīt savu viedokli un atsevišķos
gadījumos, iespējams, pat mainīt savu vecāku viedokli.
―Tā ir auditorija, kuru viedokļus ir visvieglāk mainīt, viľi ir ar vismazākajiem aizspriedumiem. Viľiem
vēl tā informācija nav bijusi tik intensīva – par to, kā izslēgt, kā diskriminēt.‖
―Viľi vēl formējas, gatavāki kaut ko uztvert, un viľi ir arī tie, kas nākotnes sabiedrību būvēs. Plus viľi
lielā mērā ir arī tie, kas runā ar saviem vecākiem… un arī vecāki kaut kādas lietas nesaprot, kā tā
pasaule mainās, un tas jaunietis bieţi vien mēģina izskaidrot.‖
Uzrunājot darba devējus, uzľēmējus, tiek ieteikts runāt ar uzľēmumu sabiedrisko attiecību speciālistiem,
kas spētu novērtēt daţādības programmu nozīmīgumu ziľu jomā (news worthy).
―Ja skatos no sabiedrisko attiecību viedokļa, es zinu, ka ir ļoti grūti radīt ziľu vērtas ziľas no uzľēmuma,
kas nebūtu preses relīzes, ko nopublicēs BNS un LETA, un kas nevienu pilnīgi neinteresē. Un
sabiedrisko attiecību cilvēki visu laiku meklē tēmas. Tad šis ir milzīgs potenciāls ziľai.‖
―Ir vairāki pētījumi, kas parāda daţādības ekonomisko izdevīgumu, bet līdz šim tas ir bijis pasniegts
plakātiski, bet, ja to pasniegtu vizuāli, tad strādātu uz darba devējiem.‖
Tiek atzīmēts, ka arvien grūtāk ir uzrunāt krievu valodā runājošo auditoriju, jo samazinās to cilvēku
skaits, kuri pārstāv valsts, pašvaldību institūcijas un NVO, kas būtu gatavas brīvi runāt par šīm tēmām
krievu valodā.
Vienlaikus tiek atzīts, ka nebūtu racionāli censties uzrunāt ikvienu personīgi, bet gan censties meklēt un
uzrunāt daţāda līmeľa viedokļu līderus, piemēram, cilvēkus, kas ir aktīvi sociālajos tīklos, jo viľu
paustajam viedoklim ir lielāka ietekme nekā 20 cilvēkiem, kas nekomunicē, nepauţ savu viedokli aktīvi.
Lai nodrošinātu efektīvāku vēstījumu nodošanu izvēlētajām auditorijām, tiek ieteikts veidot koalīcijas ar
nozares ekspertiem, atbildīgajām institūcijām, mērķa grupu organizācijām, kampaľas stratēģijā paredzot
pasākumus, rīcību, uzrunājot sadarbības partnerus, regulāri tos informējot par plānotajām norisēm. Šādi
izveidots neformāls tīklojums var nodrošināt atbalstu situācijā, ja par kampaľu tiek izteikta kritika
publiskā vidē. Vienlaikus tiek norādīts, ka šāda tīklojuma izveide varētu būt saistīta ar šķēršļiem, jo nav
iespējams izveidot partneru tīklu, kas spētu pieľemt visaptverošu toleranci.
―Pirms vairākiem gadiem mēs taisījāmies izveidot tolerances koalīciju. Pašiem likās – lieliska ideja. Visi
toleranti. Mēs nesavācām to kritisko masu, lai to koalīciju izveidotu. Piem., nacionālisti bija homofobi
utt. Katram bija kaut kas, pret ko vērsties, ko neciest. Tādu visaptverošu toleranci mums neizdevās
izveidot. Tā bija ilūzija.‖
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―Sagatavot neformālo atbalstītāju bāzi, kas ir informēti, ka tāda kampaľa būs, kuri saprot, ka tā ir
―foršā‖ ideja, kuri ir gatavi attiecīgajā brīdī atbalstīt, viľi nav jākomandē, viľi ir gatavi ―retvītot‖,
―laikot‖ utt., un kuri tajā brīdī, ja kāds to kampaľu aiztiek, viľi uzreiz aktīvi reaģēs neko neprasot.‖
Uzrunājot potenciāli diskriminācijas riskam pakļautās grupas, tiek aicināts nenošķirt atsevišķās
diskriminācijas riska pazīmes, bet parādīt, uzrunāt cilvēku kopumā, jo var būt, ka vienā cilvēkā
apvienojas vairākas no pazīmēm.
―Tās daţādības ir apvienojušās vienā cilvēkā, un vienā vai otrā gadījumā tu varbūt esi priviliģētāks.
Varbūt ir vērts parādīt šīm mērķa grupām, ka kādā brīdī tu esi priviliģētāks. Piemēram, parādīt, ka tu esi
jauns – un parādīt jaunību kā faktoru, resursu… Lai cilvēks saskata, ka viľš nav upuris, bet redz – viľā
ir liels resurss, neraugoties uz to, ka apkārt ir dumji cilvēki, kas blenţ, kam varbūt viľa ādas krāsa
traucē.‖
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Mediju attiecības
Eksperti salīdzinoši skeptiski vērtē plašsaziľas līdzekļu nozīmi kampaľas ietekmes nodrošināšanā, jo
plašsaziľas līdzekļos pausto informāciju, ziľas izlasa, noskatās un viegli aizmirst, nemainot savu
viedokli. Tomēr tiek atzīts, ka ar plašsaziľas līdzekļiem ir nepieciešams sadarboties to plašās auditorijas
dēļ, lai nodotu informāciju par plānotajiem pasākumiem, kā arī piedāvātu tematus plašākai diskusijai
citos kanālos un vidēs, tā mainot tēmas diskursu.
Kā atvērtus sadarbībai par pretdiskriminācijas, tolerances tēmu, eksperti min lsm.lv un īpaši LR1 un
LR4. Iesaka sadarboties ar Delfi (LV un RU), kas aptver gan latviešu, gan krievvalodīgo auditoriju. Tiek
arī minēts, ka reģionālā prese būtu pretimnākoša, saľemot attiecīgajam reģionam saistošu, kvalitatīvu,
gatavu publicējamu materiālu. Atvērts sadarbībai ir arī ţurnāls ―IR‖, tomēr tiek atzīmēts, ka tajā paustā
informācija sasniegs tikai līdzīgi domājošu auditoriju. ―Dienas Bizness‖ tiek atzīmēts kā laikraksts un
interneta portāls, caur kuru iespējams uzrunāt darba devējus. Krievvalodīgo auditoriju iespējams
sasniegt arī caur radio ―Baltkom‖ un ―Mixnews‖. Jābūt ļoti uzmanīgiem ar ―NRA‖, jo redakcijas nostāja
esot negatīva, īpaši pret bēgļiem. Jauniešus iespējams uzrunāt ar ―Radio 5‖.
Plānojot sadarbību ar plašsaziľas līdzekļiem, tiek ieteikts savlaicīgi sagatavot iespējamas atbildes uz
potenciāli riskantiem, pretrunīgiem jautājumiem, iespēju robeţās ar sagatavotajām atbildēm iepazīstinot
arī sadarbības partnerus.
Kampaņas saukļi
Uzrunātie eksperti tika aicināti novērtēt kampaľas saukļu darba versijas ―Atvērtība ir vērtība‖ un ―Tu esi
vērtība‖. Eksperti saukli ―Atvērtība ir vērtība‖ vērtē pretrunīgi, norādot uz pastāvošu risku, ka kampaľu
var saistīt galvenokārt ar bēgļu tēmu, kas ir viens no pretrunīgi vērtētiem tematiem, kurš var aizēnot
pārējo darbu. Turklāt tas ir nepietiekoši izteiksmīgs, uzrunājošs. Pastāv arī iespēja, ka tiks apspēlēts
vārds ―vērtība‖, nodzēšot burtu ―V‖ – iegūstot ―ērtība‖. Savukārt sauklis ―Tu esi vērtība‖ tiek vērtēts
atzinīgāk, jo rosina asociāciju ar kaut ko, kas liek pašam darboties, darīt kaut ko.
7.2.

Gadījumu analīze

Gadījumu analīze ir pētījumu metode, kas ļauj salīdzināt kompleksas parādības, lai izvērtētu to
raksturīgās pazīmes, raksturotu tēzi vai principus.306 Izmantojot gadījumu analīzi, ir svarīgi definēt
pētījuma jautājumus, atlasīt pētāmos gadījumus, to iegūšanas avotus, definēt pētāmo informāciju, tās
segmentus un analīzes metodes. Pētījuma ietvaros analizējot gan Latvijas, gan ārvalstu kampaľas, tika
pievērsta uzmanība kampaľu laikā uzrunātajām mērķa grupām, izmantotajām metodēm, vizuālajiem
risinājumiem. Izvērtēšanā tika izmantota publiski pieejamā informācija par kampaľām, kas vairumā
gadījumu neiekļauj informāciju par īstenoto kampaľu rezultātiem. Gadījumu (izvērtēto kampaľu)
iegūšanas metodes ir raksturotas katras attiecīgās nodaļas ievadā.

306

Oxford Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/definition/case_study
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7.2.1. Gadījumu analīze: Latvija
Pēdējo gadu laikā Latvijā pretdiskriminācijas un tolerances veicināšanas jomā ir veiktas vairākas
kampaľas. Izpētes laikā tika izvērtētas tās kampaľas, kuras pieminēja eksperti strukturēto interviju laikā,
Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās kampaľas, kā arī kampaľas, kas tika identificētas, veicot
papildus meklēšanu internetā, izmantojot atslēgas vārdus.
Latvijā īstenoto kampaľu iezīmes tika salīdzinātas ar pasaules nozares konkursos iesniegto kampaľu
iezīmēm (skat. 7.2.2. Gadījumu analīze: ārvalstis), piedāvājot ieteikumus nodaļas secinājumu sadaļā.
Plašāks pārskats par Latvijā īstenotajām un izvērtētajām kampaľām 3.pielikumā.
Grupas, par kurām stāsta
 Vairākas diskriminācijas riskam pakļautās grupas kopā ir uzrunātas (diskriminācija
dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes, rases, reliģiskās pārliecības, seksuālās
orientācijas un vecuma dēļ) vai par tām tiek stāstīts lielākoties tikai Sabiedrības integrācijas
fonda īstenotajās kampaľās.
 Turpretī atsevišķas diskriminācijas riskam pakļautās grupas (piem., cilvēki ar invaliditāti,
sievietes, kas cietušas no vardarbības, HIV inficētie) tiek uzrunātas vai par tām tiek stāstīts,
atbilstoši attiecīgās nevalstiskās organizācijas darbības jomai.
Mērķa grupas, kuras uzrunā



Vairākas no kampaľām uzrunā darba devējus, apzinoties, ka daudzas no būtiskām nevienlīdzīgas
attieksmes situācijām rodas tieši darba vidē.
Segmentējot mērķa grupu ―sabiedrība kopumā‖, vairākas kampaľas uzrunā gados jaunus
iedzīvotājus – jauniešus, jaunas ģimenes ar bērniem.

Metodes




Bieţāk izmantotās metodes ir plakāti (outdoor), pasākumi pilsētas vidē, vietās, kur ikdienā sastopams
daudz cilvēku.
Gandrīz netiek izmantotas metodes, kas dod iespēju ―piedalīties virtuāli‖, piem., tiešsaistes testi,
aplikācijas, konkursi.
Vairums kampaľu aktivitātes ir īstenotas Rīgā vai atsevišķās lielākajās pilsētās, ko, iespējams,
noteicis tas, ka vairums kampaľu bijušas īslaicīgas, nedodot pietiekošu laiku izvērst pasākumus
plašāk.

Radošais risinājums



Bieţāk izmantotais vizualizācijas līdzeklis ir statiska fotogrāfija, kas apvienota ar tekstu. Tikai
atsevišķos gadījumos ir radīts video tādā formātā (garumā), kas izmantojams, lai ar to dalītos
sociālajos tīklos.
Lielākoties izmantotais teksts ir racionāls, atsevišķos gadījumos emocionāls, reti tiek izmantots
humors, pārsteigums. Kampaľas, kur tas izmantots, ir pamanāmākas, piemēram, kampaľa ―Būt
tēvam ir māksla‖, ―Mana Rīga no ienaida brīva‖.

7.2.2. Gadījumu analīze: ārvalstis
Lai gūtu priekšstatu par kampaľām, kas tikušas atzinīgi novērtētas profesionālajā vidē ārpus Latvijas,
tika izvērtētas kampaľas, pasākumi, kas tikuši iesniegti sabiedrisko attiecību/reklāmas nozares
ievērojamākajos konkursos Eiropā, atlasot tās kampaľas, kas pievēršas diskriminācijas riskam pakļauto
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grupu izaicinājumiem. Izvērtēšanā tika izmantota publiski pieejamā informācija par iesniegtajām
kampaľām.
Tika izvērtētas šādos nozares konkursos iesniegtās kampaľas:
10.tabula. Izvērtētās kampaņas
Konkurss

Gadi

Cannes Lions307

2016.

European Excellence Awards308

2016., 2015., 2014.

PR week awards309

2016., 2015.

Baltic PR awards310

2016. 2014.

Pārskats par nozares konkursos iesniegtajām, apbalvotajām kampaľām
pretdiskriminācijas jomā īstenotām kampaľām 4.pielikumā.

un citām

pasaulē

Grupas, par kurām stāsta



Vairums iesniegto, apbalvoto vai par finālistiem izvirzīto kampaľu pievērš uzmanību kādas vienas
diskriminācijas riskam pakļautas grupas izaicinājumiem, tā mērķtiecīgi nododot vēstījumu.
Viena no aktuālākajām grupām, kurai pievērsta uzmanība ar kampaľām pēdējo gadu laikā, ir bēgļi,
parādot situācijas nozīmību Eiropas līmenī.

Metodes




Liela nozīme ir sociālo tīklu aktivitātēm, uzsverot to, ka tādā veidā iespējams sasniegt plašāku
auditoriju ar mazākiem vai vispār bez līdzekļiem. Plaši izmantoti ―virālie‖ video.
Vairākas kampaľas kā metodi izmanto iespēju iejusties attiecīgās mērķa grupas situācijā – tiek
izstrādāti 3D simulatori, video simulatori.
Vairumu no kampaľām īsteno uzľēmumi, nevis valsts, pašvaldības vai nevalstiskas organizācijas.

Radošais risinājums




Vairums kampaľu izmanto videomateriālus viedokļu paušanai, uzmanības pievēršanai, īsu,
sociālajos tīklos izplatāmu filmu veidā.
Konkursos iesniegtajos piemēros bieţi izmantots pārsteigums, šoks, pat provokācija, pārspīlējums,
turpretī kampaľās, kas izstrādātas, piemēram, pēc ES un starptautisku institūciju pasūtījuma, plašāk
tiek izmantoti racionāli, ieturēti vēstījumi.
Daudzas kampaľas uzmanības pievēršanai izmanto sabiedrībā pazīstamus cilvēkus.

Konkursos iesniegto kampaņu piemēri, kas pievērš uzmanību vairākām auditorijām vienlaicīgi
Pēdējo gadu nozares konkursos iesniegto kampaľu vidū ir tikai divas kampaľas, kas vēsta par vairāku
diskriminācijas riskam pakļauto grupu situāciju vienlaicīgi, vai arī to vēstījums ir vērsts uz iekļaujošas
sabiedrības izveidi.
307

https://www.canneslions.com
https://eu-pr.excellence-awards.com/
309
www.prweekawards.com
310
http://balticprawards.com/en/
308
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BVG – Is’ mir egal.311 (Man vienalga)
Berlīnes sabiedriskā transporta video ar humoru, kurā slavens vācu youtube personāţs
repo, ka Berlīnes sabiedriskā transporta autoritātei visi pasaţieri ir vienlīdzīgi (Is mir
egal = man vienalga). Klips kļūst virāls, iegūst plašāko youtube skatījumu skaitu klipam
vācu valodā, tiek radītas daudzas dziesmas versijas. Strauji pieaug sabiedriskā transporta
sociālo tīklu sekotāju skaits. Samazinās naidīgo komentāru skaits par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzēju

Tēls:
reperis biļešu
kontroliera lomā
Metodes: videoklips dziesmai, kas tiek izplatīts sociālajos tīklos un uz ekrāniem
sabiedriskās vietās
Konkurss: Cannes Lions, Kategorija: PR, finālists
Pieeja: humors
63.attēls.

#DDT15
- Vā cijas 3.Dažā dī bas dienas svinī bas 2015.gadā
(3.Deutscher Diversity-Tag #ddt15)312
Vācijas Daţādības diena ir ikgadējs pasākums, kas 2017.gadā notiks jau piekto reizi.
Pasākumā, kas parasti notiek maija beigās vai jūnija sākumā, iesaista uzľēmumus,
nevalstiskās organizācijas, indivīdus, kas paši rīko daţādībai veltītus pasākumus.
Pasākums ir saistīts ar Daţādības hartu, kas darbojas daudzās Eiropas valstīs.
2016.gadā Daţādības dienā iesaistījās 330 organizācijas, kas rīkoja 1000 daţādus
pasākumus visas valsts teritorijā, kopā sasniedzot 3,1 miljonus nodarbināto

311
312

http://www.canneslionsarchive.com/winners/entry/770139/bvg-is-mir-egal
http://www.charta-der-vielfalt.de/en/diversity-day.html
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Tēls/vizualizācija: daudzkrāsaini punkti, grafika
Metodes: pasākumi visas Vācijas teritorijā, daţādās pilsētās, darba vietās, sociālo
tīklu aktivitātes
Konkurss: European excellence awards 2015; Kategorija: Associations, finālists
Pieeja: daţādas, katram atsevišķajam pasākumam cita
64.attēls.

Ľemot vērā, ka tikai nedaudzas no nozares konkursos iesniegtajām kampaľām aptver vairākas mērķa
grupas vienlaicīgi, tika veikta papildus izpēte, mērķtiecīgi meklējot kampaľas, kas īstenotas ar mērķi
veicināt vispārēju toleranci sabiedrībā. Jāatzīmē, ka no atrastajām kampaľām, kas vienlaikus uzrunā
vairāku grupu izaicinājumus, lielākā daļa kampaľu ir publisku institūciju, starptautisku organizāciju
pasūtītas. Zemāk minēti daţi piemēri, kas parāda atšķirīgus radošos risinājumus.
Dažu kampaņu piemēri, kas izmanto atšķirīgas pieejas
Love has no labels (Mīlestībai nav uzlīmes/etiķetes)313
AdCouncil (ASV bezpeļľas organizācija)
īstenota kampaľa, kas aicina cienīt daţādību
Tēls: skaneris ―rentgens‖, kur redzami tikai
cilvēku skeleti, kur nevar noteikt ne rasi, ne
vecumu, reliģiju vai dzimumu
Metode: video no pasākuma, kuru izplata
sociālajos tīklos. Lapa, kur var augšupielādēt
video un foto, kur cita starpā parādās fakti par
daţādību ASV, tests, padomi kā palīdzēt,
nevienlīdzīgas attieksmes piemēri/stāsti
Pieeja: iegremdēšanās (immersive)

65.attēls.
313

https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs (2015.gada Valentīna dienā)
https://www.youtube.com/watch?v=oWDZCVejcZQ (pēc viena gada, 2016.gada Valentīna dienā)
http://lovehasnolabels.com/
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Discrimination is illegal. Fight it! (Diskriminācija ir nelegāla. Cīnies pret
314

to!)

ES līmeľa pretdiskriminācijas kampaľa,
saistībā ar Eiropas Vienlīdzīgu tiesību
gadu, kas pamatā izmanto racionālu pieeju
Tēls: attiecīgās grupas pārstāvji, ar
pavadošu tekstu
Metode: plakāti, pasākumi, konkursi
ţurnālistiem un jauniešiem, pasākumi
skolās.
Pieeja: racionāli jautājumi

66.attēls

Speak out against discrimination (Sacelies pret diskrimināciju)315
Eiropas Padomes īstenota kampaľa 2010.gadā
Tēls: ledus (diskriminācija), kam cauri var izsisties tikai
ar citu palīdzību
Metode: TV reklāma, plakāti, pasākumi ţurnālistiem
Pieeja: empātija

67.attēls.

Words can also kill (Arī vārdi nogalina)316
314

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/awareness/index_en.htm
http://campaignsoftheworld.com/digital/discrimination-is-illegal/
315
http://www.coe.int/t/dg4/anti-discrimination-campaign/ressources/multimedia1_en.asp
https://www.youtube.com/watch?v=cGpTbiaQ1Vs
316
http://www.thelocal.it/20141023/italys-bullet-campaign-targets-prejudice
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Kampaľa (Itālija, 2014), kas cīnās pret aizspriedumiem un naida runu. Plakātos
parādīti daţādi cilvēki, kuru galvas sašķieda iedomātas lodes, ko veido vārdi.
Tēls: naidīgs vārds, kas sašķaida galvu kā lode
Metode: plakāti.
Pieeja: salīdzinājums

68.attēls.

All That We Share (Viss, kas mums kopīgs)317
Dānijas sabiedriskās TV2 izstrādāts video rullītis, kas uzver kopīgo nevis atšķirīgo
daţādās grupās. Netiek īstenota kā plašāka kampaľa
Tēls: daţādu sabiedrības grupu cilvēki, kas iziet no atšķirīgā ―kastes‖ un atrod kopīgo
Metode: reklāma, video rullītis, kas kļūst virāls sociālajos tīklos
Pieeja: empātija

69.attēls.

Legally bride (Atļauts precēties)318
Provokācija ar slēpto kameru, publiskā vietā filmējot garāmgājēju reakciju uz
situāciju, kur redzams, ka maza meitene līgavas tērpā fotografējas ar savu vīru.
Kampaľa tiek īstenota, lai panāktu izmaiľas likumos, kas Libānā atļauj precēties ar
nepilngadīgām meitenēm

317
318

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
http://www.canneslionsarchive.com/winners/entry/770465/legally-bride
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Metode: reklāma, video rullītis, aktivitātes sociālajos tīklos
Pieeja: provokācija
70.attēls.

7.3.












Secinājumi
Gan teorētiskie pētījumi, gan nozares eksperti atzīst, ka ar informatīvu kampaľu palīdzību ir
ierobeţotas iespējas mainīt nostabilizējušos uzskatus. Īpaši tas sakāms par īstermiľa kampaľām.
Tomēr informatīvo kampaľu nozīme ir to iespējās mainīt tēmas diskursu, pasniedzot atšķirīgu
skatījumu uz pazīstamu tēmu. Tāpat atzīmējama ir informatīvu kampaľu ietekme uz viedokļiem,
kas nav nostabilizējušies un sakľoti dziļi vērtību sistēmā, vai ir balstīti nepatiesā un nepilnīgā
informācijā. Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku informatīvai kampaľai pieejamo resursu
ieguldījumu, ieteicams orientēties uz tādu auditorijas daļu, kas ir atvērta jaunas informācijas
pieľemšanai (jaunieši) vai kurai var sniegt racionālu informāciju par daţādības radītām iespējām,
piem., izglītības vai darba vidē (darba devēji).
Ľemot vērā pasaules vadošo reklāmas un sabiedrisko attiecību konkursu pieredzi un Latvijas
veiksmīgākās kampaľas, jāsecina, ka efektīvākas mērķu sasniegšanā ir kampaľas, kas uzrunā vienu
mērķa grupu, stāsta par vienas mērķa grupas izaicinājumiem. Tas dod iespēju precīzāk definēt
vēstījumu un izvēlēties labākās metodes un informācijas kanālus. Tāpēc informatīvajā kampaľā
paralēli vispārējiem vēstījumiem, ieteicams segmentēt vēstījumus un pasākumus, uzrunājot
konkrētu mērķa grupu par konkrētas grupas izaicinājumiem.
Apskatītajās kampaľās Latvijā, iespējams, ierobeţotu līdzekļu dēļ, reti izmantota pasaules nozares
konkursos iesniegtajos piemēros pieľemtā prakse sagatavot īsus videomateriālus, kas paredzēti, lai
ar tiem dalītos sociālajos tīklos. Tas dod iespēju ar mazākiem līdzekļiem sasniegt, uzrunāt plašāku
auditoriju, nekā ievietojot reklāmu TV. Atzīstot sociālo tīklu nozīmīgumu Latvijas vidē, tā ir
prakse, kas būtu izmantojama nākotnes kampaľās arī Latvijā.
Gan aptaujātie mērķa grupu pārstāvji, gan nozares eksperti norāda, ka, īstenojot kampaľas, kas
vērstas uz tolerances veicināšanu, ieteicams izvairīties no ţēlošanas, traģiskuma, tā vietā izmantojot
humoru, pārsteigumu, pat provokāciju, izceļot izvēlēto mērķa grupu varēšanu nevis nevarēšanu. Arī
pasaules labās prakses piemēros galvenokārt izmantots spēcīgs vēstījums, kas vērsts uz darīšanu
nevis ţēlošanu.
Eksperti atzīst, ka kampaľas, kas pamatojas visus vienojošā, nepretrunīgā vēstījumā, bieţi vien
netiek pamanītas un tāpēc nesasniedz mērķi. Šāda pieeja raksturīga vairumam ES valsts iestāţu
īstenotajām kampaľām. Lai pievērstu uzmanību, ieteicams izmantot līdzekļus, kas rosina diskusiju,
atsevišķos gadījumos pieļaujamas arī provokācijas, nebaidoties no kritikas.
Informatīva kampaľa, kas vērsta uz tolerances, pretdiskriminācijas veicināšanu, un atsevišķos
gadījumos skar sabiedrībā pretrunīgi vērtētas jomas (LGBT, rase, reliģija, bēgļi, patvēruma
meklētāji), ir atkarīga no sadarbības partneru atbalsta. Tāpēc eksperti atzīst, ka kampaľas
efektivitāti veicinātu koalīciju, tīklojumu izveide, sadarbība ar viedokļu līderiem, nevalstiskajām
organizācijām, kas palīdzēs gan izplatīt kampaľas vēstījumus, gan sniegs atbalstu potenciālas krīzes
gadījumā.
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Kampaľu vizuālie materiāli kalpo, lai piesaistītu uzmanību. Vizuālo tēlu, attēlu loma strauji pieaug
mūsdienu komunikācijā. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš tēliem, simboliem, kas tiek izmantoti
kampaľā un kas palīdz identificēt attiecīgo kampaľu.
Lai panāktu viedokļu maiľu, efektīvākas ir metodes, kas dod iespēju līdzdarboties, piedalīties,
piemēram, virtuāli aizpildot testu. Tas rada dziļāku ietekmi nekā reklāmas vai plakāti.
Atzīstot Latvijas sabiedrības vairākuma salīdzinoši konservatīvo pasaules redzējumu, iespējams,
pozitīvāk tiks uzľemts vēstījums, kas akcentē tradicionālās vērtības, kas paredz dāsnumu, palīdzību
tuvākajam, nevis pasniedz daţādību kā ārēju, piem., ES uzspiestu tēmu.
Samazinoties sabiedrības uzticībai daţādām sabiedriskām un valsts institūcijām, vienlaikus pieaug
indivīdu, draugu, radu paziľu, arī sabiedrībā pazīstamu cilvēku teiktā nozīme. Lai arī Latvijā nav
izteiktu viedokļu līderu, tie atrodami katras segmentētās grupas ietvaros. Arī pasaules labās prakses
piemēros daudzkārt izmantoti sabiedrībā pazīstami cilvēki. To piedalīšanās kampaľas aktivitātēs
var palīdzēt piesaistīt papildus uzmanību, vienlaikus mazinot uzbrukumu risku kampaľai.
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Zinātniskās publikācijas:
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101. Heather
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Wallace
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102. Sarra
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-1160
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104. PĒTĪJUMS:
Sabiedrība 2016
migrantus negrib. Pret bēgļiem –
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2. Pielikums SKDS Aptaujas atskaite

IZPRATNE PAR
TOLERANCI, DISKRIMINĀCIJU SABIEDRĪBĀ
Sabiedriskās domas aptauja
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Aptaujas lauka darbs: Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS”
Datu analīze: Iveta Ozoliņa-Ozola, M.oec., B.psych; Gunta Misāne, M.sc.soc.
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1. Izpratne par toleranci sabiedrībā, attieksme pret dažādām grupām
Veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka tikai gandrīz katram piektajam Latvijas
iedzīvotājam ir augsts tolerances līmenis: aptuveni 20% Latvijas iedzīvotāju pauž viedokli, ka
viņiem nebūtu nekādu problēmu dzīvot kaimiņos, strādāt kopā vai būt tuvos draugos ar
diskriminācijas riskam pakļauto sociālo grupu pārstāvjiem. Kopumā, kaimiņu, darba kolēģu un
draugu izvēlē Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis ir līdzīgs.
Romi, musulmaņi, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bēgļi un/vai patvēruma
meklētāji, cilvēki ar citu seksuālu orientāciju ir tās sociālās grupas, kuras visbiežāk tiek
noraidītas. Ievērojami mazāk iebildumu ir sociālajai mijiedarbībai ar cilvēkiem, kas kopj citu
ģimenes locekli, audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu vecumam) vai audzina bērnu/-s vieni,
cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības, cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, citu etnisko
minoritāšu pārstāvjiem, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
1.1.

Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (kaimiņi)

Par nevēlamiem kaimiņiem visvairāk tiek uzskatīti romi (skat. 1.att.). Aptuveni 35%
Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka būtu iebildumi, ja romi dzīvotu kaimiņos. Gandrīz vienai
trešdaļai iedzīvotāju ir iebildumi dzīvot blakus arī musulmaņiem, bēgļiem un/vai patvēruma
meklētājiem. Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs nevēlētos kaimiņu cilvēku ar garīga rakstura
traucējumiem.

J3. Man būtu iebildumi, ja man kaimiņos dzīvotu...
Romi (čigāni)
Musulmaņi
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk.…
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs,…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas,…
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem.,…
Cits
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu…
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus…
Viena vecāka ģimenes
Grūti pateikt/ nav atbildes
Spontāna atbilde „Nav problēmu ne ar vienu no šīm…
0%

34,7%
32,3%
28,3%
25,6%
15,8%
4,9%
3,6%
3,1%
2,5%
1,9%
1,9%
1,5%
0,8%
13,8%
21,4%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1.attēls. Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (kaimiņi) (n = 1033)
Kopumā vīrieši (25%) būtiski vairāk nekā sievietes (18%) ir toleranti pret dažādu
diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem kā iespējamiem kaimiņiem. Izņēmums ir
attieksme pret cilvēkiem ar citu seksuālo orientāciju: kā kaimiņus vīrieši viņus pieņemtu grūtāk
nekā sievietes - cilvēkus ar citu seksuālo orientāciju kā kaimiņus pieņemtu 82% vīriešu un
86% sieviešu (skat. 2.att.). Līdzīga tendence vērojama sieviešu un vīriešu uzskatos arī par
iespējamiem kolēģiem un draugiem. Cilvēkus ar citādu seksuālo orientāciju nevēlētos savu
kolēģu vidū 21,4% vīriešu un 15,7% sieviešu, savu draugu vidū tos nevarētu iedomāties
29,1% vīriešu un 24,6% sieviešu (skat. 4. un 6. att.).
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2. attēls J3. Man būtu iebildumi, ja man kaimiņos dzīvotu... (Atbildes sociālidemogrāfiskajās grupās)
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Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu vecumam)
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti (t.sk. bērnus) u.tml.)
Viena vecāka ģimenes
Cits
Spontāna atbilde "Nav problēmu ne ar vienu no šiem"
Grūti pateikt/ nav atbildes

%

visi respondenti (n=1033) 2,0

2,0

1,5

0,8

2,5

21,4

13,9

vīrieši (n=496) 2,1
sievietes (n=537) 1,8

2,1
1,8

1,7
1,4

0,8
0,7

2,5
2,5

24,9
18,1

13,5
14,3

3,1
3,1
0,5
2,1
1,5

2,3
2,6
0,5
2,1
2,2

1,6
1,6
1,0
2,1
1,5

0,8
1,1
0,5
1,0
0,6

3,1
3,2
2,4
3,1
1,6

18,2
24,0
24,8
21,1
19,2

14,5
14,1
10,5
11,0
17,3

pamatizglītība vai mazāk…3,2
vidējā izglītība (n=612) 2,0
augstākā izglītība (n=288) 1,4

3,9
1,6
1,8

1,6
1,6
1,4

0,8
0,7
1,1

3,0
2,3
2,7

20,6
21,4
21,8

14,0
14,0
13,7

latviešu sarunvaloda (n=624) 2,1
krievu sarunvaloda (n=406) 1,7

2,1
1,7

1,8
1,2

1,0
0,5

2,9
1,9

22,9
19,2

11,3
17,4

LR pilsoľi (n=895) 1,8
respondenti bez LR…2,8

1,8
2,7

1,5
2,0

0,9
0,0

2,4
3,5

21,6
20,3

13,8
14,2

strādājošie (n=627) 1,6
nestrādājošie (n=406) 2,5

1,8
2,2

1,4
1,7

0,8
0,7

2,6
2,4

22,8
19,3

12,1
16,6

publiskajā sektorā…1,8
privātajā sektorā strādājošie…1,6
nestrādājoše (n=406) 2,5

1,8
1,8
2,2

1,8
1,3
1,7

1,2
0,7
0,7

2,2
2,7
2,4

18,7
24,3
19,3

18,3
9,8
16,6

0,0
1,5
2,4
8,5
0,0
3,0
3,2
0,0
1,0

0,0
1,1
1,6
0,0
2,0
1,6
1,7
1,1

0,0
0,8
1,2
0,0
0,0
0,5
1,6
0,0
1,1

6,2
2,6
2,4
0,0
0,0
2,2
3,1
4,5
1,1

2,0
1,5
1,6
2,7
2,1

2,0
1,5
0,5
1,9
2,0

2,1
0,0
0,0
0,6
1,4

4,0
3,0
0,0
1,2
4,0

24,0
18,3
18,1
26,6
20,3

0,6
2,6
0,0
0,0
10,7
0,0

0,3
0,6
0,0
0,7
0,0

0,0
1,1
0,0
0,0
4,8
0,0

2,9
1,0
4,0
4,8
2,5
0,7

22,7
12,9
31,2
25,6
23,3
17,2

10,7
17,8
3,9
23,5
10,1
17,8

0,6
3,4
1,8

0,3
2,8
1,5

0,0
1,4
0,9

2,9
2,8
1,9

22,7
20,4
21,1

10,7
18,1
12,6

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

vadītāji (n=46) 0,0
speciālisti, ierēdľi (n=278) 1,5
strādnieki (n=256) 1,9
zemnieki (n=12)
8,5
individuālais darbs (n=34) 0,0
pensionāri (n=192) 2,0
skolnieki, studenti (n=65) 4,7
mājsaimnieces (n=60) 3,6
bezdarbnieki (n=90) 1,1
zemi ienākumi (n=150)
vidēji zemi ienākumi (n=130)
vidēji ienākumi (n=180)
vidēji augsti ienākumi (n=159)
augsti ienākumi (n=155)

2,8
1,5
1,1
2,0
2,1

Rīga (n=341) 0,6
Pierīga (n=189) 1,1
Vidzeme (n=101) 1,0
Kurzeme (n=131) 0,8
Zemgale (n=124)
11,4
Latgale (n=147) 0,0
Rīga (n=341) 0,6
cita pilsēta (n=356) 3,1
lauki (n=336) 2,1

16,3

10,5

17,6
20,6
23,8
32,3
36,1
20,4
15,3
15,4
22,5

10,1
15,6
9,8
0,0
8,1
16,6
17,2
11,7
19,3
13,9
13,9
14,2
9,4
10,4

Bāzes: visi respondenti
Visas atbilstošās atbildes

2. attēls
J3. Man būtu iebildumi, ja man kaimiņos dzīvotu... (Atbildes sociālidemogrāfiskajās grupās (turpinājums))
Statistiski nozīmīga atšķirība tolerances līmenī attiecībā uz diskriminācijas riskam
pakļauto grupu pārstāvjiem kā iespējamiem kaimiņiem ir novērojama ne tikai starp vīriešiem
un sievietēm, bet arī reģionālajā griezumā. Pierīgā dzīvojošo vidū (69%) ir vairāk tādu, kuriem
ir iebildumi, ka kāds no diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem dzīvotu kaimiņos.
Būtiski retāk šādu iebildumu ir Vidzemes iedzīvotājiem (65%).
Visos reģionos ir līdzīga attieksme pret bēgļiem un patvēruma meklētājiem – dzīvot
viņiem kaimiņos negribētu 24,5 - 33,6% iedzīvotāju. Attiecībā uz citām diskriminācijas riskam
pakļautajam grupām ir novērojams, ka pret kaimiņos dzīvojošiem romiem kurzemnieki ir
pieļaujošāki nekā respondenti Latgalē. Tikai 20,3% kurzemnieku nevēlētos sev kaimiņos
romus, salīdzinot ar 42% Latgalē vai 39,5% Rīgā dzīvojošajiem. Kurzemniekiem (9,5%) arī
būtu mazāk iebildumu pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem kaimiņos nekā
rīdziniekiem (32,6%).
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Aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāju vecumā 15-24 gadi attieksme pret diskriminācijas
riskam pakļautajām grupām kā potenciālajiem kaimiņiem būtiski neatšķiras no citu
vecumgrupu pārstāvju attieksmes. Tātad jaunieši nav vairāk vai mazāk toleranti par citiem.

1.2.

Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (darba kolektīvs)

Attiecībā uz darba kolēģu izvēli, tad Latvijas iedzīvotāji vismazāk gribētu strādāt kopā ar
cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi (t.sk. psihiskām slimībām, attīstības
traucējumiem) (skat. 3.att.). Aptuveni 37% iedzīvotāju norādījuši, ka negribētu, lai darbā tiktu
pieņemti cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Gandrīz katrs trešais iedzīvotājs negribētu
strādāt arī ar romiem, musulmaņiem, bēgļiem un/vai patvēruma meklētājiem.

J1. Ja es varētu izvēlēties, kas strādā manā darba
kolektīvā, es negribētu, lai tiek pieņemti darbā …
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk.…
Romi (čigāni)
Musulmaņi
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs,…
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem.,…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk.…
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā…
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2…
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem.,…
Cits
Grūti pateikt/ nav atbildes
Spontāna atbilde „Nav problēmu ne ar vienu no…
0%

36,7%
31,5%
29,3%
26,8%
18,5%
9,7%
6,4%
5,1%
4,3%
3,1%
3,0%
2,6%
1,6%
12,0%
21,4%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3. attēls. Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (darba kolektīvs) (n = 1033)
Aptaujas rezultātos parādās statistiski nozīmīga plaisa starp Pierīgas un Kurzemes
iedzīvotāju sniegtajām atbildēm. Pierīgā ir vairāk tādu iedzīvotāju (73%), kuriem kāds no
diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem būtu nevēlams kā darba kolēģis. Savukārt
Kurzemē šādu iebildumu dzīvojošo vidū ir būtiski mazāk (46%).
Aptaujas rezultāti atklāj, ka jauniešu (15 -24.g.v.) viedoklis neatšķiras no respondentu
vidējā viedokļa, atsevišķos gadījumos ir pat noraidošāki nekā gados vecāki respondenti.
Piemēram, jauniešiem vairāk nekā pārējo vecumgrupu pārstāvjiem ir iebildumu strādāt kopā ar
cilvēkiem, kuriem ir funkcionālie traucējumi (12,9% jauniešu), un cilvēkiem vecumā 50+ (7,7%)
(skat. 4.att.).
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4. attēls J1. Ja es varētu izvēlēties, kas strādā manā darba kolektīvā, es negribētu, lai
tiek pieņemti darbā… (Atbildes sociāli-demogrāfiskajās grupās)
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Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas, psiholoģiskas u.c. vardarbības ģimenē vai ārpus tās)
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā māte, vientuļais tēvs)
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu vecumam)
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti (t.sk. bērnus) u.tml.)
Cits
Spontāna atbilde "Nav problēmu ne ar vienu no šiem"
Grūti pateikt/ nav atbildes

%

visi respondenti (n=1033) 4,2

3,1

3,0

2,6

1,7

21,4

12,0

vīrieši (n=496) 4,2
sievietes (n=537) 4,3

2,3
3,9

2,5
3,5

2,5
2,7

2,4
1,1

21,8
21,1

12,6
11,5

15 - 24 g.v. (n=131) 4,6
25 - 34 g.v. (n=209) 3,7
35 - 44 g.v. (n=189) 4,8
45 - 54 g.v. (n=191) 5,2
55 - 74 g.v. (n=313) 3,5

2,2
5,3
2,0
4,1
2,1

3,8
4,7
2,0
3,6
1,8

3,8
3,2
1,0
3,6
2,2

2,3
2,2
1,4
1,6
1,3

19,0
20,1
24,1
20,4
22,3

15,2
8,9
8,7
7,9
17,3

pamatizglītība vai mazāk (n=133) 2,4
vidējā izglītība (n=612) 4,2
augstākā izglītība (n=288) 5,1

3,8
3,1
2,9

4,6
2,8
2,9

5,3
2,3
2,1

3,9
1,5
1,0

18,5
20,6
24,6

13,7
11,0
13,3

latviešu sarunvaloda (n=624) 3,9
krievu sarunvaloda (n=406) 4,8

3,0
3,4

2,5
3,9

1,9
3,7

2,5
0,5

21,9
20,8

10,4
14,0

LR pilsoľi (n=895) 4,2
respondenti bez LR pilsonības…4,2

3,1
3,4

3,0
3,5

2,6
2,8

1,6
2,2

21,6
20,2

11,7
14,3

strādājošie (n=627) 4,7
nestrādājošie (n=406) 3,4

3,0
3,4

2,9
3,1

2,1
3,4

1,4
2,1

20,9
22,3

8,9
16,7

publiskajā sektorā strādājošie… 5,2
privātajā sektorā strādājošie (n=457) 4,6
nestrādājoše (n=406) 3,4

4,3
2,5
3,4

3,0
2,9
3,1

2,4
2,0
3,4

1,1
1,6
2,1

20,7
20,9
22,3

11,2
8,1
16,7

23,9
21,6
19,0

vadītāji (n=46)
speciālisti, ierēdľi (n=278)
strādnieki (n=256)
zemnieki (n=12)
individuālais darbs (n=34)
pensionāri (n=192)
skolnieki, studenti (n=65)
mājsaimnieces (n=60)
bezdarbnieki (n=90)

6,1
6,0
3,2
8,5
2,9
4,6
1,6
1,7
3,5

0,0
3,8
2,3
8,5
2,9
3,0
1,5
3,3
5,5

0,0
3,0
3,2
8,5
2,9
2,5
4,5
0,0
5,6

0,0
1,9
2,4
8,5
2,9
3,0
3,1
1,7
5,6

2,3
1,0
2,0
0,0
0,0
2,8
1,5
1,5
1,3

17,6
23,9
17,1
19,7
24,4

zemi ienākumi (n=150)
vidēji zemi ienākumi (n=130)
vidēji ienākumi (n=180)
vidēji augsti ienākumi (n=159)
augsti ienākumi (n=155)

4,0
2,3
2,2
3,8
7,2

2,7
2,3
3,8
4,5
2,8

2,7
2,3
3,3
3,3
3,4

2,0
2,3
4,0
3,2
1,4

2,9
2,2
0,0
1,2
0,7

22,3
17,4
21,6
23,4
23,9

1,2
2,7
1,0
0,0

0,6
2,1
2,1
2,5
4,1
0,7

Rīga (n=341) 4,9
Pierīga (n=189) 1,1
Vidzeme (n=101) 1,0
Kurzeme (n=131) 2,1
Zemgale (n=124)
10,6
Latgale (n=147) 5,4
Rīga (n=341) 4,9
cita pilsēta (n=356) 5,5
lauki (n=336) 2,1

0,9
2,8
0,0
0,7
11,4
6,0
0,9
6,2
2,1

1,8
2,8
0,0
0,7
10,6
3,9
1,8
5,0
2,2

9,7
3,4
1,2
4,5
2,1

0,6
1,1
3,4

10,4
9,5
8,9
42,0

21,8
14,7
23,5
31,2
20,0
20,5
21,8
23,8
18,6

0,0
6,0
18,7
17,0
10,3
16,7
9,3
15,4
12,6
6,9
9,9
10,1
11,9
8,9
23,0
8,3
12,2
10,1
13,8
12,1

Bāzes: visi respondenti
Visas atbilstošās atbildes
Grafika turpinājums.

4. attēls J1. Ja es varētu izvēlēties, kas strādā manā darba kolektīvā, es negribētu, lai
tiek pieņemti darbā… (Atbildes sociāli-demogrāfiskajās grupās (turpinājums))

174

175

1.3.

Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (draugi)

Domājot par tuvu draugu izvēli, Latvijas iedzīvotāji nedaudz retāk ir teikuši, ka būt
draugos nav problēmu ne ar vienu no diskriminācijas riskam pakļautajām grupām (17%) (skat.
5.att.). Vismazāk gribētu sev par tuvu draugu romus un musulmaņus (attiecīgi 35% un 34%
iedzīvotāju). Gandrīz katrs trešais iedzīvotājs negribētu draudzēties arī ar cilvēkiem, kuriem ir
garīga rakstura traucējumi, bēgļiem un/vai patvēruma meklētājiem, cilvēkiem ar citu seksuālu
orientāciju.

J2. Es nedomāju, ka par manu tuvu draugu varētu kļūt...
Romi (čigāni)
Musulmaņi
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk.…
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs,…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem.,…
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas,…
Cits
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu…
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā…
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus…
Grūti pateikt/ nav atbildes
Spontāna atbilde „Nav problēmu ne ar vienu no šīm…
0%

34,8%
34,4%
28,5%
27,2%
26,8%
5,8%
4,4%
3,3%
3,1%
2,3%
1,2%
1,0%
1,0%
12,5%
17,2%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

5.attēls. Latvijas iedzīvotāju tolerances līmenis (draugi) (n = 1033)
Iedzīvotāji, kuru ģimenēs sarunvaloda ir krievu, (71%) ir vairāk pieļaujoši nekā
iedzīvotāji no ģimenēm ar latviešu valodu (62%), ka musulmanis varētu kļūt par viņa/viņas
draugu. Bet kopumā, starp iedzīvotājiem no krievvalodīgajām ģimenēm ir būtiski mazāk tādu,
kuriem nav iebildumu, ja kāds no diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem kļūtu par
viņa/viņas draugu (14%; attiecīgais radītājs iedzīvotājiem no ģimenēm ar latviešu valodu ir
20%).
Jaunieši (15 - 24.g.v.) ir daudz noraidošāki pret cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem savu draugu vidū nekā gados vecāki iedzīvotāji (skat. 6.att.). Jauniešu vidū
cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem nevarētu iedomāties 37,3% salīdzinot, piemēram, ar
25,5% 25 – 34 un 55 -74 g.v. grupā. Jaunieši ir noraidošāki arī attiecībā pret romiem. 40%
jauniešu negribētu draudzēties ar romiem, bet vecākas paaudzes pārstāvji līdzīgās domās ir
33-34% gadījumu.
Lielāki iebildumi pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem savu draugu vidū ir
cilvēkiem ar augstāko izglītību (34,8%), salīdzinot tikai 26,3% ar pamatizglītību un 26%
respondentu ar vidējo izglītību vidū. Savukārt, attiecībā pret musulmaņiem tieši cilvēku ar
augstāko izglītību vidū ir mazāk noraidoša attieksme. 28,7% ar augstāko izglītību un 42,9% ar
pamatizglītību nevarētu iedomāties būt draugos ar musulmani.
Tikai 22% respondentu no Kurzemes nevarētu iedomāties būt draugos ar romu,
salīdzinot ar 42,8% Latgalē. Kurzemniekiem (15,9%) arī būtu mazāk iebildumu pret cilvēkiem
ar garīga rakstura traucējumiem savu draugu vidū nekā rīdziniekiem (34,8%) un Pierīgā
dzīvojošiem (31,8%).
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6. attēls J2. Es nedomāju, ka par manu tuvu draugu varētu kļūt... (Atbildes sociālidemogrāfiskajās grupās)
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Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas, psiholoģiskas u.c. vardarbības ģimenē vai ārpus tās)
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu vecumam)
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti (t.sk. bērnus) u.tml.)
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā māte, vientuļais tēvs)
Cits
Spontāna atbilde "Nav problēmu ne ar vienu no šiem"
Grūti pateikt/ nav atbildes

%

visi respondenti (n=1033) 3,1

1,2

1,0

1,0

2,4

17,3

12,4

vīrieši (n=496) 2,5
sievietes (n=537) 3,6

1,4
0,9

1,3
0,7

1,0
0,9

2,5
2,2

18,0
16,6

12,1
12,7

5,3
3,6
2,8
3,7
1,6

0,8
0,5
1,5
2,1
0,9

0,8
1,6
0,5
1,6
0,6

0,0
1,1
1,4
2,1
0,3

2,3
3,1
1,9
3,7
1,3

16,6
18,1
18,9
17,8
15,6

12,1
10,5
11,6
8,8
16,6

pamatizglītība vai mazāk…3,8
vidējā izglītība (n=612) 2,9
augstākā izglītība (n=288) 3,0

0,8
1,5
0,6

2,3
1,2
0,0

0,0
1,3
0,6

3,0
1,9
3,1

15,1
16,7
19,4

11,5
12,4
13,1

latviešu sarunvaloda (n=624) 2,5
krievu sarunvaloda (n=406) 3,9

1,3
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

2,9
1,5

19,6
13,8

10,8
14,6

LR pilsoľi (n=895) 3,1
respondenti bez LR…2,8

1,2
0,7

0,9
1,4

1,0
0,7

2,3
2,9

17,5
15,7

11,8
16,3

strādājošie (n=627) 3,2
nestrādājošie (n=406) 2,9

1,1
1,2

1,2
0,7

1,4
0,2

2,6
2,0

18,2
15,7

10,8
14,9

publiskajā sektorā…2,8
privātajā sektorā strādājošie…3,3
nestrādājoše (n=406) 2,9

0,0
1,5
1,2

0,0
1,6
0,7

0,0
1,9
0,2

2,3
2,7
2,0

16,2
19,0
15,7

19,0
7,8
14,9

0,0
0,3
1,5

0,0
0,3
2,3
8,5
2,9
0,5
0,0
0,0
0,0

6,5
2,7
2,3
0,0
0,0
2,1
3,1
1,6
1,1

17,4
17,3
17,9

8,5
2,9
1,6
1,6
0,0
1,1

0,0
0,0
2,0
8,5
2,9
1,0
0,0
1,7
0,0

4,1
3,8
0,5
5,5
2,6

0,0
1,5
1,0
2,0
0,6

0,7
1,5
0,0
1,3
1,3

0,0
0,8
1,0
2,6
0,6

4,1
3,7
0,6
1,2
3,5

18,6
16,5
11,5
19,4
21,5

12,1
6,9
15,3
8,7
10,5

2,9
2,1
1,0
1,5
7,3
4,0

1,2
1,0
0,0
0,8
4,0
0,0

0,9
0,5
1,0
0,0
4,1
0,0

0,6
1,0
0,0
0,0
4,9
0,0

2,4
2,6
3,0
2,3
2,5
1,4

17,7
13,3
21,5
22,1
19,3
12,3

10,6
13,8
7,7
16,7
12,1
14,9

1,2
1,7
0,6

0,9
0,9
1,2

0,6
1,1
1,2

2,4
3,1
1,6

17,7
18,9
15,0

10,6
15,1
11,5

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

vadītāji (n=46) 0,0
speciālisti, ierēdľi (n=278) 4,2
strādnieki (n=256) 2,0
zemnieki (n=12)
8,5
individuālais darbs (n=34) 5,9
pensionāri (n=192) 2,1
skolnieki, studenti (n=65) 3,0
mājsaimnieces (n=60) 6,7
bezdarbnieki (n=90) 2,3
zemi ienākumi (n=150)
vidēji zemi ienākumi (n=130)
vidēji ienākumi (n=180)
vidēji augsti ienākumi (n=159)
augsti ienākumi (n=155)
Rīga (n=341)
Pierīga (n=189)
Vidzeme (n=101)
Kurzeme (n=131)
Zemgale (n=124)
Latgale (n=147)

Rīga (n=341) 2,9
cita pilsēta (n=356) 2,5
lauki (n=336) 3,9

33,0
23,9
15,6
13,8
18,4
15,6

8,6
12,3
11,1
0,0
3,1
16,5
9,3
11,5
17,8

Bāzes: visi respondenti
Visas atbilstošās atbildes
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2. Viedoklis par iespējām kaut ko mainīt, informētība
2.1.

Latvijas iedzīvotāju
sociālajām grupām

izpratne

par

diskriminācijas

riskam

pakļautajām

Latvijas iedzīvotājiem drīzāk nav skaidras izpratnes par to, ar kādu neiecietīgu attieksmi
vai diskriminācijas gadījumiem saskaras dažādas sociālās grupas (skat. 7.att.). Vairākumam
iedzīvotāju vai nu nav viedokļa šajā jautājumā (36%), vai tie uzskata, ka neviena no
pētāmajām sociālajām grupām nesaskaras ar kādu neiecietīgu attieksmi vai diskriminācijas
gadījumiem (23%).
J4. Es zinu, ar kādiem neiecietīgas attieksmes,
diskriminācijas gadījumiem ikdienā vai darbā
saskaras ...
Romi (čigāni)
Cilvēki ar garīga rakstura…
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki ar funkcionāliem…
Musulmaņi
Cilvēki ar citu seksuālu…
Cilvēki, kas audzina mazu/-s…
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s…
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības…
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes…
Grūti pateikt/ nav atbildes
Neviens no šiem nesaskaras
0%

19,6%
15,0%
13,9%
13,7%
13,6%
13,3%
11,6%
9,2%
7,4%
5,0%
4,0%
2,8%
35,9%
22,6%
10%

20%

30%

40%

7.attēls. Latvijas iedzīvotāju izpratne par diskriminācijas riskam pakļautajām sociālajām
grupām (n = 1033)
Zemgales un Latgales iedzīvotāji (attiecīgi 32% un 30%) būtiski biežāk uzskata, ka
neviena no aplūkojamajām sociālajām grupām ikdienā vai darbā nesaskaras ar diskriminējošo
attieksmi. Savukārt, Pierīgas dzīvojošo vidū ir pretēja situācija: gandrīz katrs Pierīgas
iedzīvotājs (92%) atzīst, ka zina, ar kādu diskriminējošu attieksmi saskaras tā vai cita sociālā
grupa.
Jāatzīmē saistība ar jauniešu attieksmi pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
kā iespējamiem draugiem un izpratni par to ar kādiem neiecietīgas attieksmes gadījumiem
saskaras šie cilvēki. Jaunieši (15 -24.g.v.) biežāk nekā citu vecuma grupu respondenti
norādīja, ka nevēlētos tos savu draugu vidū, vienlaikus biežāk (25%) nekā citu vecuma grupu
respondenti atzīmē, ka zina ar kādiem neiecietīgas attieksmes gadījumiem saskaras cilvēki ar
garīga rakstura traucējumiem (skat 8.att.). Salīdzinot tikai 10,9% vecuma grupā 55 – 74
atzīmējuši šo atbildi. Vienlaikus jaunieši retāk (14,5%) nekā citas vecuma grupas uzskata, ka
dažādas diskriminācijas riskam pakļautās grupas nesaskaras ar nevienlīdzīgu attieksmi.
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Romi (čigāni)
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk. psihiskām slimībām, attīstības traucējumiem)
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem., kustību, redzes, dzirdes traucējumi)
Musulmaľi
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs, lesbiete, biseksuālis)

%

visi respondenti (n=1033)

19,6

15,0

14,0

13,7

13,6

13,2

11,6

vīrieši (n=496)
sievietes (n=537)

18,4
20,6

13,6
16,3

13,8
14,2

11,7
15,6

11,9
15,3

13,3
13,1

11,1
12,1

21,2
23,6
22,1
16,8
16,3

25,0
15,5
15,9
13,6
10,9

20,5
19,0
12,1
13,6
9,3

9,7
11,0
13,0
18,6
14,7

21,1
13,7
17,4
11,9
9,3

18,2
16,4
14,5
13,6
8,0

13,7
16,4
11,0
7,8
10,2

14,2
13,8
17,9

12,9
13,4
15,7

10,5
13,4
16,0

14,3
12,1
16,7

14,3
12,4
14,5

10,1
10,3
15,1

18,9
9,1

15,3
12,0

12,3
16,0

17,0
8,5

14,9
10,7

12,1
11,0

16,0
8,5

14,1
12,9

13,2
16,9

14,5
8,2

13,2
13,3

12,0
9,3

20,0
19,0

13,7
17,0

14,8
12,7

14,7
12,2

12,8
14,9

14,4
11,5

11,6
11,6

publiskajā sektorā… 17,3
privātajā sektorā strādājošie… 21,0
nestrādājoše (n=406)
19,0

15,3
13,2
17,0

12,1
15,8
12,7

15,6
14,4
12,2

13,4
12,6
14,9

12,8
14,9
11,5

9,9
12,2
11,6

19,3
13,2
8,9
16,2
29,5
9,3
23,1
25,1
14,2

17,0
14,0
13,3
16,7
20,5
7,8
23,1
17,5
6,9

10,7
12,2
9,9
7,8
21,6
10,4
15,5
15,3
9,0

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

pamatizglītība vai mazāk… 20,2
vidējā izglītība (n=612)
17,7
augstākā izglītība (n=288)
23,2
latviešu sarunvaloda (n=624)
krievu sarunvaloda (n=406)

22,1
15,3

LR pilsoľi (n=895)
20,0
respondenti bez LR… 17,0
strādājošie (n=627)
nestrādājošie (n=406)

vadītāji (n=46)
speciālisti, ierēdľi (n=278)
strādnieki (n=256)
zemnieki (n=12)
individuālais darbs (n=34)
pensionāri (n=192)
skolnieki, studenti (n=65)
mājsaimnieces (n=60)
bezdarbnieki (n=90)

26,8
20,9
17,3
25,3
20,9
17,3
24,6
23,4
15,5

21,3
13,6
11,4
0,0
27,3
11,0
27,9
25,1
16,4

18,6
15,9
12,7
25,6
12,5
10,6
23,1
17,3
6,8

zemi ienākumi (n=150)
vidēji zemi ienākumi (n=130)
vidēji ienākumi (n=180)
vidēji augsti ienākumi (n=159)
augsti ienākumi (n=155)

22,5
18,5
17,1
15,5
28,1

20,4
14,6
9,2
11,7
16,8

9,3
13,1
11,5
12,2
22,8

15,0
12,0
16,8
12,6
14,4

18,9
12,2
10,8
12,6
11,7

12,6
7,1
12,9
11,9
19,1

5,9
10,5
9,9
11,1
15,9

Rīga (n=341)
Pierīga (n=189)
Vidzeme (n=101)
Kurzeme (n=131)
Zemgale (n=124)
Latgale (n=147)

22,7
22,3
29,6
11,5
20,3
8,6

15,6
17,3
23,1
6,7
15,3
12,1

17,2
21,2
15,8
3,7
16,2
3,5

12,9
17,9
18,1
12,8
8,2
12,8

8,4
20,2
26,2
6,7
16,2
13,0

16,7
19,6
15,9
5,9
13,5
1,3

13,0
19,5
8,1
4,5
13,1
5,9

22,7
17,9
18,1

15,6
16,3
13,0

17,2
13,1
11,7

12,9
16,4
11,8

8,4
17,7
14,7

Rīga (n=341)
cita pilsēta (n=356)
lauki (n=336)

8,4
16,2
14,6
16,2
11,8
14,0
10,7
4,9
14,2

16,7
13,0
9,9

13,0
13,0
8,8

Bāzes: visi respondenti
Visas atbilstošās atbildes

8. attēls J4. Es zinu, ar kādiem neiecietīgas attieksmes, diskriminācijas gadījumiem
ikdienā vai darbā saskaras... (Atbildes sociāli-demogrāfiskajās grupās)
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Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu vecumam)
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā māte, vientuļais tēvs)
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas, psiholoģiskas u.c. vardarbības ģimenē vai ārpus tās)
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti (t.sk. bērnus) u.tml.)
Neviens no šiem nesaskaras
Grūti pateikt/ nav atbildes

%

visi respondenti (n=1033)

9,2

7,4

5,1

3,9

2,8

22,5

35,9

vīrieši (n=496)
sievietes (n=537)

6,0
12,2

6,0
8,7

3,6
6,5

2,7
5,1

2,3
3,3

24,0
21,2

37,3
34,5

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

5,9
13,5
8,7
12,4
6,1

10,0
10,5
5,7
7,2
5,4

5,2
7,9
4,4
6,2
2,9

6,8
4,7
4,3
5,2
1,3

0,7
3,2
3,4
4,1
2,2

14,5
25,6
23,1
24,8
22,2

38,8
32,2
32,3
31,5
42,0

4,6
7,1
9,4

3,1
5,2
5,8

5,2
3,2
5,0

0,0
2,6
4,4

18,8
23,6
22,1

40,3
36,4
32,8

9,3
9,2

7,6
7,1

6,4
3,1

3,9
4,1

2,6
3,1

21,3
24,6

35,1
37,1

LR pilsoľi (n=895) 9,5
respondenti bez LR… 7,6

7,4
7,7

5,3
3,5

4,0
3,5

2,7
3,5

22,6
22,3

35,5
38,2

11,0
6,5

6,7
8,4

5,1
5,0

3,9
4,0

3,1
2,3

23,9
20,4

32,6
40,9

publiskajā sektorā… 11,1
privātajā sektorā strādājošie… 10,9
nestrādājoše (n=406) 6,5

6,5
6,8
8,4

6,9
4,5
5,0

4,0
3,9
4,0

4,5
2,6
2,3

21,7
24,7
20,4

38,3
30,5
40,9

8,5
7,8
5,2
0,0
9,1
5,8
17,1
12,0
5,4

8,8
6,7
2,4
0,0
9,7
2,6
3,1
13,7
5,7

4,0
6,0
2,1
0,0
2,8
2,0
9,3
5,3
3,3

6,4
4,8
1,2
0,0
0,0
2,1
1,5
1,8
3,5

27,9
23,1
23,5
25,1
27,8
22,8
10,9
20,2
22,5
25,3
22,0
27,0
20,2
23,8

pamatizglītība vai mazāk…3,0
vidējā izglītība (n=612) 9,2
augstākā izglītība (n=288)
12,1
latviešu sarunvaloda (n=624)
krievu sarunvaloda (n=406)

strādājošie (n=627)
nestrādājošie (n=406)

vadītāji (n=46) 10,7
speciālisti, ierēdľi (n=278)
13,2
strādnieki (n=256) 8,6
zemnieki (n=12) 7,8
individuālais darbs (n=34)
11,9
pensionāri (n=192) 4,7
skolnieki, studenti (n=65) 6,1
mājsaimnieces (n=60)
15,2
bezdarbnieki (n=90) 4,7
zemi ienākumi (n=150)
vidēji zemi ienākumi (n=130)
vidēji ienākumi (n=180)
vidēji augsti ienākumi (n=159)
augsti ienākumi (n=155)

7,4
7,7
8,2
11,4
9,7

6,0
4,7
4,9
5,6
11,3

5,4
4,6
3,2
5,8
4,6

4,0
3,0
2,1
3,8
5,2

3,4
5,3
2,1
2,5
2,5

Rīga (n=341) 10,3
Pierīga (n=189)
12,8
Vidzeme (n=101) 4,9
Kurzeme (n=131) 9,1
Zemgale (n=124) 5,7
Latgale (n=147) 8,3

10,0
8,0
7,0
3,7
9,2
2,7

5,2
9,4
4,7
3,1
3,3
2,8

4,9
5,3
4,8
0,0
2,6
4,1

3,2
6,9
1,8
0,0
0,8
1,3

10,0
8,2
4,0

5,2
6,3
3,6

4,9
4,2
2,7

3,2
3,0
2,1

Rīga (n=341)
cita pilsēta (n=356)
lauki (n=336)

10,3
9,6
7,8

22,8
7,8
21,5
26,6
32,0
30,0
22,8
24,0
20,7

29,8
32,4
36,9
8,5
14,9
41,8
46,1
31,3
41,5
27,9
42,2
36,8
36,5
29,6
33,5
39,0
30,7
44,2
29,1
39,1
33,5
35,8
38,3

Bāzes: visi respondenti
Visas atbilstošās atbildes

8. attēls J4. Es zinu, ar kādiem neiecietīgas attieksmes, diskriminācijas gadījumiem
ikdienā vai darbā saskaras... (Atbildes sociāli-demogrāfiskajās grupās (turpinājums))
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2.2.

Latvijas iedzīvotāju viedoklis par savu spēju mazināt ikdienas diskrimināciju

Latvijas iedzīvotāju vairākums (74%) uzskata, ka personīgi neko nevar paveikt vai var
paveikt maz ikdienas diskriminācijas mazināšanā (skat. 9.att.). Latvieši (14%) būtiski biežāk
nekā cittautieši, t.sk. krievi, (10%) atzīst, ka personīgi var daudz paveikt ikdienas
diskriminācijas mazināšanā. Būtiskas atšķirības novērojamas arī reģionālajā griezumā:
Kurzemes iedzīvotāji (7%) retāk nekā citu reģionu iedzīvotāji saka, ka personīgi var daudz
paveikt; Kurzemes iedzīvotāju vidū ir arī vairāk tādu, kas snieguši nenoteiktu atbildi (19%).
Visvairāk negatīvo atbilžu par savu spēju mazināt ikdienas diskrimināciju snieguši Vidzemes
(ieskaitot Pierīgu) iedzīvotāji (78%).
Jaunieši (15 -24 g.v.) biežāk nekā citu vecuma grupu pārstāvji uzskata, ka viņi var
paveikt ļoti daudz vai drīzāk daudz (19%), lai mazinātu ikdienas diskrimināciju (skat 10.att.). 55
– 74 vecuma grupā tā uzskata tikai 9,3% respondentu.

J5. Kā Jums šķiet, cik daudz Jūs pats/pati personīgi varat
paveikt, lai mazinātu ikdienas diskrimināciju, neiecietīgu
attieksmi pret grupām, kas ar to saskaras?
Grūti pateikt/
nav atbildes
14,1%

Ļoti daudz
1,5%

Drīzāk daudz
11,0%

Drīzāk maz
32,7%
Ļoti maz/ neko
40,8%

9.attēls. Latvijas iedzīvotāju viedoklis par savu spēju mazināt ikdienas diskrimināciju (n =
1033)
Ja salīdzina viedokļus starp tiem, kuriem ir iebildumi pret kādas no diskriminācijas
riskam pakļautās grupas pārstāvji (kā iespējamo kaimiņu, darba kolēģi vai draugu), un tiem,
kuriem nav šādu iebildumu, tad tieši otrajiem ir biežāks uzskats, ka personīgi var daudz
paveikt ikdienas diskriminācijas mazināšanā. No 19% līdz 25% iedzīvotāju, kuri pauž augstu
tolerances līmeni, pārliecināti savā spējā daudz paveikt, lai mazinātu ikdienas diskrimināciju.
Attiecīgs rādītājs pirmajai respondentu grupai ir gandrīz divreiz mazāks (10-11%).
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Ļoti daudz

%

Drīzāk daudz

Drīzāk maz

Ļoti maz/ neko

Grūti pateikt/ nav atbildes

visi respondenti (n=1033)

1,5 11,0

32,7

40,8

14,1

vīrieši (n=496)
sievietes (n=537)

2,1 10,1
0,9 11,7

33,1
32,3

40,7
40,9

13,9
14,2

17,4
2,2 11,6
1,4 11,1
1,0 10,4
1,3 8,0

34,0
39,6
30,3
32,5
29,1

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

1,6

40,3
40,5
46,6

34,1

12,8
9,6
16,9
15,6
15,0

45,0
41,1
38,3

13,8
14,5
13,3

37,0

pamatizglītība vai mazāk (n=133)
vidējā izglītība (n=612)
augstākā izglītība (n=288)

3,1 11,4
1,5 10,3
0,7 12,1

26,8
32,6
35,7

latviešu sarunvaloda (n=624)
krievu sarunvaloda (n=406)

1,8 12,8
1,0 8,2

33,6
31,5

40,0
41,8

11,7
17,5

LR pilsoľi (n=895)
respondenti bez LR pilsonības (n=138)

1,5 11,6
1,4 6,9

33,5
27,9

40,1
45,5

13,4
18,4

strādājošie (n=627)
nestrādājošie (n=406)

1,8 11,7
1,0 9,8

36,9
26,2

36,4
47,6

13,2
15,4

publiskajā sektorā strādājošie (n=169)
privātajā sektorā strādājošie (n=457)
nestrādājoše (n=406)

1,3 11,6
2,0 11,7
1,0 9,8

37,0
36,9

38,9
35,5
47,6

11,3
13,9
15,4

26,2

vadītāji (n=46)
speciālisti, ierēdľi (n=278)
strādnieki (n=256)
zemnieki (n=12)
individuālais darbs (n=34)
pensionāri (n=192)
skolnieki, studenti (n=65)
mājsaimnieces (n=60)
bezdarbnieki (n=90)

15,7
0,8 12,3
1,6 9,9
7,5
17,2
9,5
12,0
1,06,8
1,6
17,0
16,5
1,16,7

41,3
38,9
34,6
25,5
36,6
21,8
33,7
25,2
30,8

zemi ienākumi (n=150)
vidēji zemi ienākumi (n=130)
vidēji ienākumi (n=180)
vidēji augsti ienākumi (n=159)
augsti ienākumi (n=155)

0,7 7,9
0,7 8,3
1,0 11,9
2,7 12,0
1,3 9,1

31,2
28,4
31,4
36,7
42,4

Rīga (n=341)
Pierīga (n=189)
Vidzeme (n=101)
Kurzeme (n=131)
Zemgale (n=124)
Latgale (n=147)

1,5 12,1
0,6 10,6
3,8 9,8
7,0
2,6 9,3
1,4 14,3

33,0
29,8
41,2
19,3
44,1
32,2

1,5 12,1
1,1 11,7
1,8 9,0

33,0
30,4
34,9

Rīga (n=341)
cita pilsēta (n=356)
lauki (n=336)
Bāzes: visi respondenti

2,1

29,1
35,2
39,5
33,9
33,6
53,8
38,5
45,1
42,4
48,9
50,5
41,4
34,4
37,4
36,8
44,6

11,9
12,8
14,3
15,9
8,4
16,5
9,2
13,1
19,0
11,2
12,0
14,3
14,3
9,7

42,3

16,6
14,4
7,6
18,8
11,9
9,9

36,8
44,0
41,5

16,6
12,9
12,8

37,7
54,9
32,0

10. attēls J5. Kā Jums šķiet, cik daudz Jūs pats/pati personīgi varat paveikt, lai mazinātu
ikdienas diskrimināciju, neiecietīgu attieksmi pret grupām, kas ar to saskaras? (Atbildes
sociāli-demogrāfiskajās grupās)
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2.3.

Latvijas iedzīvotāju informētība par palīdzības iespējām diskriminācijas
gadījumos

Gandrīz katrs otrais Latvijas iedzīvotājs nezina, kur vērsties, ja pats/pati saskartos ar
vai pamanītu diskriminējošo attieksmi pret kādu citu (skat. 11.att.). Iedzīvotāji ar augstāku
izglītību ir kompetentāki nekā iedzīvotāji ar pamatizglītību palīdzības meklēšanā, ja saskartos
ar diskriminējošo attieksmi. Iedzīvotāji ar pamatizglītību (68%) būtiski biežāk nezina, kur
vērsties šādos gadījumos (attiecīgais rādītājs iedzīvotājiem ar augstāko izglītību ir 44%).
Biežāka nezināšana, kur vērsties pēc palīdzības, arī ir novērojama citu, t.sk. krievu, tautību
pārstāvju vidū (57%), kā arī iedzīvotājiem, kuri ir strādnieki (59%) vai pensionāri (57%), vai kuri
dzīvo Kurzemē (65%).
Arī jauniešu (15 - 24.g.v.) vidū vidēji biežāk (58,4%) norādījuši, ka nezinātu, kur vērsties
šādā gadījumā. Tikai nedaudz vecākā grupā 25 -34 g.v. vidū kur vērsties nezinātu 49,1%, bet
vecuma grupā 45 -54 g.v. tikai 46,1%.
J6. Sakiet, lūdzu, vai Jūs zinātu, kur vērsties, meklēt palīdzību, ja
pats/pati saskartos ar vai pamanītu neiecietīgu/diskriminējošo
attieksmi pret kādu citu?
Labi zinu
Grūti pateikt/
6,5%
nav atbildes
9,3%
Aptuveni zinu
(zinātu, kur
meklēt)
32,1%

Nezinu
52,1%

11.attēls. Latvijas iedzīvotāju informētība par palīdzības iespējām diskriminācijas gadījumos (n
= 1033)
Zems informētības līmenis par to, kur būtu jāgriežas pēc palīdzības diskriminācijas
gadījumos, var būt saistīts ar iedzīvotāju zemu pārliecību par iespējām kaut ko vai zemu
motivāciju novērst ikdienas diskrimināciju. Salīdzinoši biežāk nezina, kur meklēt palīdzību
diskriminācijas gadījumos, iedzīvotāji, kuri uzskata, ka personīgi var maz vai neko paveikt
ikdienas diskriminācijas mazināšanā (60%), nekā tie, kuri ir pretējās domās (26%).
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Aptuveni zinu (zinātu, kur meklēt)

Labi zinu

%

Grūti pateikt/ nav atbildes

Nezinu

visi respondenti (n=1033)

6,5

32,1

52,2

9,3

vīrieši (n=496)
sievietes (n=537)

6,7
6,2

31,3
32,8

51,3
53,0

10,6
8,0

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

7,6
8,1
5,3
7,7
4,8

pamatizglītība vai mazāk (n=133)
vidējā izglītība (n=612)
augstākā izglītība (n=288)

6,1
5,6
8,4

latviešu sarunvaloda (n=624)
krievu sarunvaloda (n=406)

7,4
5,1

27,2

LR pilsoľi (n=895)
respondenti bez LR pilsonības (n=138)

6,8
4,3

28,8

strādājošie (n=627)
nestrādājošie (n=406)

6,8
5,9

33,5
29,9

publiskajā sektorā strādājošie (n=169)
privātajā sektorā strādājošie (n=457)
nestrādājoše (n=406)

6,4
7,0
5,9

29,0
29,9

23,3

58,4
36,0

31,8

53,3
46,1
54,8

35,7
31,1
19,6

68,4
31,8

43,7

35,4

49,4

6,9
7,4
3,6
3,7
10,0
5,7

Rīga (n=341)
cita pilsēta (n=356)
lauki (n=336)

6,9
6,7
5,8

0

7,8
11,6

56,2
32,6

51,6

9,0
10,7

56,2
51,1
53,9

8,5
10,4

45,6

40,1

8,0
8,8
10,4

55,2
53,9

vadītāji (n=46)
14,4
42,2
speciālisti, ierēdľi (n=278)
7,4
36,0
strādnieki (n=256) 3,7
28,0
zemnieki (n=12)
24,7
33,6
individuālais darbs (n=34)
9,8
42,9
pensionāri (n=192) 5,1
25,7
skolnieki, studenti (n=65)
9,4
22,6
mājsaimnieces (n=60)
8,5
42,9
bezdarbnieki (n=90) 3,2
35,4

Rīga (n=341)
Pierīga (n=189)
Vidzeme (n=101)
Kurzeme (n=131)
Zemgale (n=124)
Latgale (n=147)

5,9
9,9
9,5

52,7
38,4

zemi ienākumi (n=150) 5,2
vidēji zemi ienākumi (n=130) 3,1
vidēji ienākumi (n=180)
6,0
vidēji augsti ienākumi (n=159)
8,9
augsti ienākumi (n=155)
7,3

10,6
6,8
9,6
10,5
9,3

49,1

37,4

6,0
7,1
9,8
7,8
14,8
12,5
9,3
10,4
6,6

49,6
58,6
33,9
32,5
56,7
58,7
38,2
54,8

29,6
31,2
30,2

57,9
56,5
53,8
35,9
43,0

7,3
9,2
10,0
5,6
6,3

49,7
43,3

30,9
31,0
39,3

51,8
51,5
49,5

20,2

10,4
10,1
7,6
11,3
7,4
6,6

64,8
38,7

43,9
51,7

36,0
30,9
32,8
32,4

20

51,8
51,4
53,5

40

60

10,4
9,1
8,3

80

%

100

Bāzes: visi respondenti

12. attēls J6. Sakiet, lūdzu, vai Jūs zinātu, kur vērsties, meklēt palīdzību, ja pats/pati
saskartos ar vai pamanītu neiecietīgu/diskriminējošo attieksmi pret kādu citu? (Atbildes
sociāli-demogrāfiskajās grupās)
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2.4.

Latvijas iedzīvotāju viedoklis par palīdzības sniegšanu diskriminācijas
gadījumos

Vairākums Latvijas iedzīvotāju (56%) uzskata, ka redzot nevienlīdzīgu attieksmi,
cilvēkam ir jāiejaucas atsevišķos gadījumos (skat. 13.att.). Būtiski biežāk atzīst, ka nav tādu
diskriminācijas gadījumu, kad obligāti būtu jāiejaucas, iedzīvotāji ar vidējo vispārējo izglītību
(13,5%) vai pamatizglītību (13%), krievu vai citu tautību pārstāvji (14%), iedzīvotāji bez LR
pilsonības (15%), iedzīvotāji ar vidējiem mēneša ienākumiem uz vienu ģimenes locekli (14%)
vai Kurzemes iedzīvotāji (12%).
Vecumgrupu griezumā jaunieši (15 - 24.g.v.) daudz retāk (5,9%) nekā pārējo
vecumgrupu pārstāvji (8,2-11,2%) atzīst, ka nav tādu gadījumu, ka būtu obligāti jāiejaucas
(skat. 14.att.).

J7. Sakiet, lūdzu, vai, Jūsuprāt, redzot diskriminācijas,
nevienlīdzīgas attieksmes gadījumu, cilvēkam ir jāiejaucas
(jācenšas palīdzēt, aizstāvēt, jāziņo par to atbildīgajām
institūcijām u.tml.)?
Grūti pateikt/
nav atbildes
14,8%

Nav tādu
gadījumu, kad
obligāti būtu
jāiejaucas
9,4%

Vienmēr vai
gandrīz vienmēr
ir jāiejaucas
20,0%

Atsevišķos
gadījumos ir
jāiejaucas
55,8%

13. attēls. Latvijas iedzīvotāju viedoklis par palīdzības sniegšanu diskriminācijas gadījumos
(n = 1033)
Iedzīvotāji, kuri nezina, kur būtu jāvēršas pēc palīdzības diskriminācijas gadījumos, arī
biežāk uzskata, ka nav tādu diskriminācijas gadījumu, kad obligāti būtu jāiejaucas (12%). No
tiem, kuri aptuveni vai labi zina, kur meklēt palīdzību, līdzīgi uzskata tikai 1,5% - 5%
iedzīvotāju.
Analizējot, kā iedzīvotāju viedoklis par nepieciešamību iejaukties diskriminācijas
gadījumos ir saistīts ar zināšanām par neiecietīgas attieksmes izpausmēm, ar kurām saskaras
diskriminācijas riskam pakļautās sociālās grupas, ir konstatēts, ka tie iedzīvotāji, kuri nezina
par šīm izpausmēm (snieguši atbildi “grūti pateikt/nav atbildes”), ievērojami retāk uzskata, ka
atsevišķos gadījumos būtu jāiejaucas (48%), un ievērojami biežāk pauž nenoteiktu viedokli
(23%).
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Vienmēr vai gandrīz vienmēr ir jāiejaucas
Atsevišķos gadījumos ir jāiejaucas
Nav tādu gadījumu, kad obligāti būtu jāiejaucas
Grūti pateikt/ nav atbildes

%

visi respondenti (n=1033)

20,0

55,8

9,4

14,8

vīrieši (n=496)
sievietes (n=537)

19,6
20,4

55,5
56,1

9,3
9,4

15,6
14,1

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

23,5
21,7
17,8
22,4
17,3

55,4
56,7
60,6
55,1
52,8

15,9
20,9
20,0

latviešu sarunvaloda (n=624)
krievu sarunvaloda (n=406)

20,9
18,9

LR pilsoľi (n=895)
respondenti bez LR pilsonības (n=138)

20,1
19,6

strādājošie (n=627)
nestrādājošie (n=406)

21,1
18,4

53,4

24,0
20,0
18,4

57,3
53,4

vadītāji (n=46)
speciālisti, ierēdľi (n=278)
strādnieki (n=256)
zemnieki (n=12)
individuālais darbs (n=34)
pensionāri (n=192)
skolnieki, studenti (n=65)
mājsaimnieces (n=60)
bezdarbnieki (n=90)

46,8

zemi ienākumi (n=150)
vidēji zemi ienākumi (n=130)
vidēji ienākumi (n=180)
vidēji augsti ienākumi (n=159)
augsti ienākumi (n=155)

57,5

6,8
13,3

14,8
14,5

8,4

14,6
16,4

15,6
57,3

13,4
17,1

5,6
9,2

12,8
13,6
17,1

11,1

66,2
57,2

4,5

7,5

53,9

10,3
66,9
69,2

47,7

11,0

60,1
49,9
63,3

6,0
15,3
12,3

57,2
44,0
56,1
52,3

10,0
12,1
14,0
7,7
69,7

57,0

26,5
23,3
53,9
59,4

10,4
59,2

18,0
24,9
16,9

57,0

10,2
8,0
9,8

53,5
57,1

20

40

12,7
20,7
15,0
19,1
4,5 7,2

6,7
26,5

12,2

29,0

8,3
12,1
16,9
7,8
6,2
5,8
21,9
14,0
13,3
11,3

10,2
9,5

48,7
58,3

15,9

0

8,2
11,1

57,5

7,4

14,5
10,8

5,8

56,9

18,0

Rīga (n=341)
cita pilsēta (n=356)
lauki (n=336)

25,2
10,4

48,4

20,0
23,1
14,9
20,9
18,7

Rīga (n=341)
Pierīga (n=189)
Vidzeme (n=101)
Kurzeme (n=131)
Zemgale (n=124)
Latgale (n=147)

12,2
54,2
63,4

53,3

21,1
23,2
18,9
25,3
18,8
19,4
19,9
21,5
13,1

15,2
11,5
12,5
14,2
18,6

11,2

pamatizglītība vai mazāk (n=133)
vidējā izglītība (n=612)
augstākā izglītība (n=288)

publiskajā sektorā strādājošie (n=169)
privātajā sektorā strādājošie (n=457)
nestrādājoše (n=406)

5,9
10,0
9,1
8,2

60

80

14,8
15,4
11,8
14,3
5,6
6,3
14,8
13,6
16,1

%

100

Bāzes: visi respondenti

14. attēls J7. Sakiet, lūdzu, vai, Jūsuprāt, redzot diskriminācijas, nevienlīdzīgas
attieksmes gadījumu, cilvēkam ir jāiejaucas (jācenšas palīdzēt, aizstāvēt, jāziņo par to
atbildīgajām institūcijām u.tml.)? (Atbildes sociāli-demogrāfiskajās grupās)
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3. Informācijas patēriņš
Attiecībā uz informācijas ieguvi par notikumiem Latvijā izteikts līderis ir Nacionālā
televīzija, kam seko Latvijas interneta ziņu portāli un sociālie tīkli (skat. 15.att.). Nedaudz
vairāk kā trešdaļa iedzīvotāju atzina, ka ārzemju televīzija (t.sk., Krievijas) un nacionālais radio
ir galvenie informācijas avoti. Ceturtā daļa iedzīvotāju uzskata, ka būtiskākie informācijas avoti
ir draugi, paziņas vai radi, kā arī nacionāla līmeņa preses izdevumi. Nedaudz vairāk kā
desmitā daļa iedzīvotāju izmanto reģionālos preses izdevumus, televīziju un radio, kas tomēr ir
vairāk nekā tā iedzīvotāju daļa, kas izmanto Latvijas pašvaldību un NVO tīmekļa vietnes.
J8. No kādiem informācijas avotiem Jūs ikdienā gūstat informāciju par
notikumiem Latvijā?
Nacionāla līmeņa televīzija (Latvijas kanāli)

63,5%

Latvijas interneta ziņu portāli (Delfi, Apollo, Tvnet u.c.)

52,2%

Sociālie tīkli (Facebook, Twitter, draugiem.lv u.c.)

42,5%

Ārzemju televīzija (t.sk. Krievijas)

36,8%

Nacionāla līmeņa radio

34,6%

Draugi, paziņas, kolēģi, radi

23,6%

Nacionāla līmeņa preses izdevumi - laikraksti

23,6%

Reģionāla līmeņa, vietējie preses izdevumi

16,1%

Reģionāla līmeņa, vietējā televīzija

14,8%

Reģionāla līmeņa, vietējais radio

11,8%

Ārzemju interneta ziņu portāli (t.sk. Krievijas)

9,4%

Nacionāla līmeņa preses izdevumi - žurnāli

9,2%

Latvijas valsts, pašvaldību institūciju tīmekļa vietnes

7,6%

Citviet internetā

6,9%

Ārzemju radio (t.sk. Krievijas)

4,8%

Ārzemju preses izdevumi (t.sk. Krievijas)

3,7%

Latvijas nevalstisko organizāciju tīmekļa vietnes

2,2%

Cits

0,6%

Nezinu/ grūti pateikt

2,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

15. attēls. Latvijas iedzīvotāju biežāk izmantotie informācijas avoti par notikumiem Latvijā
(n = 1033)
Informācijas avotu izmantošana atsevišķās iedzīvotāju sociāli-demogrāfiskajās grupās
nav vienāda. Nacionāla līmeņa televīzijas nozīme pieaug palielinoties respondentu vecumam.
To kā svarīgu informācijas avotu norādījuši 75,2% vecuma grupā 55-74 gadi, salīdzinājumā ar
53,7% vecuma grupā 15 – 24 gadi (skat. 16.att.). Savukārt interneta ziņu portāli un sociālie tīkli
ir daudz populārāki gados jaunu respondentu vidū. Interneta ziņu portālus kā svarīgu
informācijas avotu norādījuši 71,1% 25 -34 gadus vecie respondenti, salīdzinot 27,3% 55-74
gadu grupā. Vēl lielākas atšķirības vērojamas sociālo tīklu lietojumā. Tos minējuši 72,7% 15 –
24 gadus vecie jaunieši, bet tikai 6% 55-74 gadu veco grupā. Vecāka gada gājuma grupās,
populārāki ir arī nacionāla līmeņa preses izdevumi – laikraksti. Tos minējuši 11,5% 25 - 34 g.v.
un 36,6% 55 -74.g.v.
Strādājošie respondenti (60,9%) biežāk nekā nestrādājošie (38,7%) kā nozīmīgu
informācijas avotu minējuši Latvijas interneta ziņu portālus. Turklāt privātajā sektorā
strādājošie (51,5%) daudz biežāk nekā nestrādājošie (33,8%) minējuši sociālos tīklus kā
informācijas avotu.
Ārzemju televīzijas (t.sk. Krievijas) ir daudz populārāks informācijas avots to
respondentu vidū, kuru ģimenēs sarunvaloda ir krievu (58,9%) nekā to respondentu vidū, kuru
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189

sarunvaloda ir latviešu valoda (22,1%). Līdzīga saistība vērojama arī cilvēku ar Latvijas
pilsonību (31,8%) un bez Latvijas pilsonības (69,4%) vidū.
Sievietes (13,9%) biežāk nekā vīrieši (4,1%) kā nozīmīgu informācijas avotu minējuši
Latvijas preses izdevumus – žurnālus. Arī Latvijas laikrakstus sievietes 27,6% minējušas
biežāk nekā vīrieši (19,3%)
Pašvaldību un valsts institūciju tīmekļa vietnes biežāk apmeklē cilvēki ar augstāko
izglītību (13,6%) salīdzinot tikai 3,7% ar pamatizglītību.
Reģionālajā griezumā nacionālā televīzija ieņem 1.vietu visos reģionos. Vidzemē un
Zemgalē šis informācijas avots ir ievērojami izplatītāks nekā citi avoti: 71,9% vidzemnieku un
67,6% zemgaliešu izmanto nacionālo televīziju, salīdzinot ar 52,5% Latgalē. Arī nacionāla
līmeņa radio Latgalē tiek minēts retāk (23,2%), salīdzinot ar 44,8% Pierīgā.
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16. attēls J8. No kādiem informācijas avotiem Jūs ikdienā gūstat informāciju par
notikumiem Latvijā? (Atbildes sociāli-demogrāfiskajās grupās)
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Ārzemju interneta ziľu portāli (t.sk. Krievijas)
Nacionāla līmeľa preses izdevumi - ţurnāli
Latvijas valsts, pašvaldību institūciju tīmekļa vietnes
Citviet internetā
Ārzemju radio (t.sk. Krievijas)
Ārzemju preses izdevumi (t.sk. Krievijas)
Latvijas nevalstisko organizāciju tīmekļa vietnes
Cits
Nezinu/ grūti pateikt

%

visi respondenti (n=1033)

9,4

9,2

7,6

6,9

4,8

3,7

2,2

0,6

2,4

vīrieši (n=496)
sievietes (n=537)

12,0
6,9

4,1
13,9

7,1
8,0

9,0
5,0

5,7
4,0

4,1
3,3

2,2
2,3

0,6
0,6

2,6
2,2

15 - 24 g.v. (n=131)
25 - 34 g.v. (n=209)
35 - 44 g.v. (n=189)
45 - 54 g.v. (n=191)
55 - 74 g.v. (n=313)

11,3
11,1
12,6
7,3
6,8

10,4
3,6
9,1
12,0
10,8

6,7
10,1
8,2
9,9
4,5

13,8
11,7
7,2
4,2
2,3

3,8
3,7
3,4
6,8
5,7

1,5
2,6
4,7
4,7
4,1

1,5
6,4
1,5
2,1
0,3

0,0
0,5
1,0
0,6
0,6

3,1
4,3
2,9
2,1
0,6

pamatizglītība vai mazāk… 7,4
vidējā izglītība (n=612) 8,3
augstākā izglītība (n=288)
12,6

7,4
7,8
13,0

3,7
5,6
13,6

8,6
6,0
8,1

3,8
5,5
3,8

2,3
3,7
4,4

0,8
1,7
3,9

0,7
0,6
0,4

1,4
1,3
4,9

12,9
3,7

7,8
7,4

6,8
7,1

2,0
9,3

1,5
7,1

1,8
2,8

0,7
0,5

3,3
1,0

10,4
1,4

7,9
5,8

7,2
5,1

4,2
8,6

2,6
10,7

2,6
0,0

0,7
0,0

2,7
0,0

8,6
10,1

9,4
4,9

6,6
7,5

4,6
5,2

4,1
3,1

2,7
1,5

0,6
0,5

2,8
1,7

15,4
6,1
10,1

14,2
7,6
4,9

3,0
7,9
7,5

1,7
5,6
5,2

1,2
5,2
3,1

3,6
2,3
1,5

0,6
0,6
0,5

4,9
2,0
1,7

10,4
12,0
4,6
16,6
6,2
10,9
4,6
19,1
6,6

17,3
14,1
4,4
0,0
0,0
2,5
9,1
6,9
5,4

8,8
5,3
7,4
8,4
6,5
1,6
18,7
10,1
10,0

6,7
3,8
5,0
0,0
6,4
5,1
1,6
5,1
7,9

8,3
3,5
3,9
16,2
0,0
4,6
0,0
5,0
1,1

6,4
3,8
1,3
0,0
0,0
0,5
3,1
5,4
0,0

0,0
0,3
1,1
0,0
0,0
0,5
0,0
1,8
0,0

4,7
2,6
1,1
7,5
12,8
1,0
4,7
1,5
1,2

9,0
11,4
7,7
11,5
9,6

5,1
3,8
7,2
8,0
14,1

4,8
9,1
3,8
7,2
10,2

0,7
7,4
6,7
6,2
4,7

2,7
4,5
4,4
2,9
5,1

0,7
0,8
2,3
3,2
2,8

0,7
0,8
0,5
0,0
1,3

2,6
0,0
0,5
1,9
4,0

6,6
15,2
10,5
6,6
7,2
10,7

12,4
6,4
2,8
1,4
4,0
9,8

6,8
8,8
7,9
7,0
5,0
5,6

6,5
5,2
2,0
3,7
6,2
2,0

6,1
2,5
2,9
3,0
2,3
2,1

3,1
2,7
0,0
0,0
0,8
4,2

0,9
1,0
0,0
0,8
0,0
0,0

1,8
1,7
2,9
1,5
6,5
1,4

6,6
7,9
13,2

12,4
7,1
3,2

6,8
5,8
8,2

6,5
5,3
2,6

6,1
3,0
2,0

3,1
2,0
1,5

0,9
0,5
0,3

1,8
2,9
2,3

latviešu sarunvaloda (n=624)
krievu sarunvaloda (n=406)

7,0
13,2

LR pilsoľi (n=895) 9,5
respondenti bez LR… 8,5
strādājošie (n=627)
nestrādājošie (n=406)

10,7
7,3

publiskajā sektorā…4,1
privātajā sektorā strādājošie… 13,2
nestrādājoše (n=406) 7,3
vadītāji (n=46) 10,3
speciālisti, ierēdľi (n=278) 10,9
strādnieki (n=256) 10,9
zemnieki (n=12) 8,4
individuālais darbs (n=34) 9,4
pensionāri (n=192) 5,2
skolnieki, studenti (n=65)
15,1
mājsaimnieces (n=60) 10,3
bezdarbnieki (n=90) 4,3
zemi ienākumi (n=150) 4,7
vidēji zemi ienākumi (n=130) 5,3
vidēji ienākumi (n=180) 6,7
vidēji augsti ienākumi (n=159) 10,6
augsti ienākumi (n=155) 10,6
Rīga (n=341) 11,9
Pierīga (n=189) 10,3
Vidzeme (n=101) 10,0
Kurzeme (n=131) 6,0
Zemgale (n=124) 10,4
Latgale (n=147) 4,0
Rīga (n=341)
cita pilsēta (n=356)
lauki (n=336)

11,9
7,8
8,5

Bāzes: visi respondenti
Līdz 5 atbildēm

16. attēls J8. No kādiem informācijas avotiem Jūs ikdienā gūstat informāciju par
notikumiem Latvijā? (Atbildes sociāli-demogrāfiskajās grupās (turpinājums))
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4. Aptaujas tehniskā informācija

SKDS 2017. gada februāra socioloģiskās aptaujas
tehniskā informācija
PĒTĪJUMA VEICĒJS
ĢENERĀLAIS KOPUMS
PLĀNOTĀS IZLASES APJOMS
SASNIEGTĀS IZLASES APJOMS
IZLASES METODE
STRATIFIKĀCIJAS PAZĪMES
APTAUJAS VEIKŠANAS METODE
ĢEOGRĀFISKAIS PĀRKLĀJUMS
APTAUJAS VEIKŠANAS LAIKS

Pētījumu centrs SKDS
Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem
1033 respondenti (ģenerālajam kopumam reprezentatīva izlase)
1033 respondenti
Stratificētā nejaušā izlase
Administratīvi teritoriālā
Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās
Visi Latvijas reģioni (130 izlases punkti)
No 10.02.2017. līdz 22.02.2017.

SASNIEGTĀS IZLASES SALĪDZINĀJUMS AR IEDZĪVOTĀJU STATISTIKU
Respondentu skaits izlasē
(%) pirms svēršanas
100.0

Respondentu skaits izlasē
(%) pēc svēršanas
100.0

LR IeM PMLP Iedz. reģ. dati
uz 13.02.17.
100.0

Rīga

32.9

33.0

33.0

Pierīga

18.3

18.3

18.3

Vidzeme

9.9

9.8

9.8

Kurzeme

12.7

12.7

12.7

Zemgale

12.0

12.0

12.0

Latgale

14.2

14.3

14.3

Vīrieši

46.7

48.1

48.1

Sievietes

53.3

51.9

51.9

Latvieši

58.5

59.2

59.2

Citi

41.5

40.8

40.8

15 - 24 g.v.

12.8

12.7

12.7

25 - 34 g.v.

18.3

20.2

20.2

35 - 44 g.v.

20.1

18.3

18.3

45 - 54 g.v.

18.5

18.4

18.4

30.3

30.3

KOPĀ

REĢIONS

DZIMUMS

TAUTĪBA

VECUMS

55 – 74 g.v.
30.3
Dati tika svērti pēc pazīmēm: reģions, dzimums, tautība, vecums.

APTAUJU VADĪJA
DATU MASĪVU VEIDOJA

Kristīne Šaraņina
Diāna Goreliševa
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Terminu skaidrojums
IZLASE
Latvijas iedzīvotāju kopuma mikromodelis
REĢIONS
Rīga - Rīgas pilsēta
Pierīga
Pilsētas – Jūrmala
Novadi – Alojas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna,
Jaunpils, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres,
Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu, Tukuma novads.
Vidzeme
Pilsētas – Valmiera.
Novadi – Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes,
Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas novads.
Kurzeme
Pilsētas – Ventspils, Liepāja.
Novadi – Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novads.
Zemgale
Pilsētas – Jelgava, Jēkabpils.
Novadi – Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils,
Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Vecumnieku,
Viesītes novads.
Latgale
Pilsētas – Daugavpils, Rēzekne.
Novadi – Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas,
Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes novads.
VĒLĒŠANU APGABALI
Rīga - Rīgas pilsēta
Vidzeme
Pilsētas – Jūrmala, Valmiera.
Novadi – Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Ādažu, Babītes, Baldones, Beverīnas, Burtnieku,
Carnikavas, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas,
Kocēnu, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Lubānas, Madonas,
Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Naukšēnu, Ogres, Olaines, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu,
Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas,
Varakļānu, Vecpiebalgas novads.
Kurzeme
Pilsētas – Ventspils, Liepāja.
Novadi – Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novads.
Zemgale
Pilsētas – Jelgava, Jēkabpils.
Novadi – Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils,
Jelgavas, Jēkabpils, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas,
Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku, Viesītes novads.
Latgale
Pilsētas – Daugavpils, Rēzekne.
Novadi – Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas,
Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes novads.

APDZĪVOTĀS VIETAS TIPS
Rīga - Rīgas pilsēta.
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Cita pilsēta - Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Rēzekne, Jūrmala, Valmiera, Jēkabpils un citas
pilsētas.
Lauki - pagasti, lauku viensētas.
IZGLĪTĪBA
Pamatizglītība - respondents ar pamata vai nepabeigtu vidējo izglītību.
Vidējā – respondents ar vispārējo vidējo izglītību.
Vidējā speciālā - respondents ar vidējo vai vidējo speciālo izglītību.
Augstākā, nepabeigta augstākā - respondents ar augstāko izglītību vai nepabeigtu augstāko izglītību.
NODARBINĀTĪBAS SEKTORS
Publiskais sektors - respondenti, kuri strādā valsts vai pašvaldības iestādēs vai uzņēmumos ar valsts
vai pašvaldības kapitālu.
Privātais sektors - respondenti, kuri strādā uzņēmumos ar privāto kapitālu.
Nestrādā - respondenti: mājsaimnieces, pensionāri, skolēni, studenti, bezdarbnieki.
Cits - respondenti, kuriem ir gadījuma darbi, strādā apmaksātu darbu sabiedriskās organizācijās, kā arī
tie respondenti, kuri nezināja konkrētu nodarbinātības sektoru.
PAMATNODARBOŠANĀS
Vadītājs – augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs: uzņēmuma, firmas, organizācijas, nodaļas vadītājs,
vadošais speciālists uzņēmumā, iestādē.
Speciālists, ierēdnis - ierēdnis vai darbinieks valsts, pašvaldību iestādē vai privātā uzņēmumā;
nestrādā fizisku darbu.
Strādnieks - ierindas darbinieks rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā, tirdzniecībā, apkalpojošajā
sfērā, sabiedriskajā ēdināšanā; strādā fizisku darbu.
Zemnieks - persona, kas strādā sev piederošā lauku saimniecībā.
Individuālais darbs - pats sev darba devējs, arī profesionāls speciālists (advokāts, ārsts u.tml.),
uzņēmuma īpašnieks.
Pensionārs - persona, kas ir pensijā un nestrādā algotu darbu, arī invaliditātes pensionārs.
Skolnieks, students - persona, kas mācās dienas nodaļā kādā no mācību iestādēm.
Mājsaimniece - persona, kas ir mājsaimnieks vai mājsaimniece un pašlaik nestrādā algotu darbu; arī ja
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
Bezdarbnieks - persona, kas ir darba spējīgā vecumā un nekur nestrādā.
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5.Aptaujā izmantotā anketa
J9. Ja Jūs pamanītu plakātā, masu medijos, internetā saukli „Atvērtība ir vērtība”, kā Jums šķiet, kādu
ideju šis sauklis popularizē? (Ļaut respondentam padomāt, rūpīgi pierakstīt atbildes pēc iespējas detalizēti.
Precizējiet nosauktās atbildes – ko tieši viņš/-a ir domājis/-usi)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nākamie jautājumi būs par citu tēmu
J1. Ja es varētu izvēlēties, kas strādā manā darba kolektīvā, es negribētu, lai tiek pieņemti darbā …..
(Izsniegt kartīti J1! Lūdzam norādīt visas atbilstošās atbildes!)
J2. Es nedomāju, ka par manu tuvu draugu varētu kļūt... (Izmantot kartīti J1! Lūdzam norādīt visas atbilstošās
atbildes!)
J3. Man būtu iebildumi, ja man kaimiņos dzīvotu... (Izsniegt kartīti J3! Lūdzam norādīt visas atbilstošās
atbildes!)
J4. Es zinu, ar kādiem neiecietīgas attieksmes, diskriminācijas gadījumiem ikdienā vai darbā saskaras...
(Izsniegt kartīti J4! Lūdzam norādīt visas atbilstošās atbildes!)
J1.
J2.
J3.
J4.
Cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem (piem., kustību, redzes, dzirdes traucējumi)
1
1
1
1
Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (t.sk. psihiskām slimībām, attīstības
2
2
2
2
traucējumiem)
Cilvēki vecumā virs 50 gadiem
3
3
3
3
Cilvēki, kas cietuši no vardarbības (t.sk. seksuālas, psiholoģiskas u.c. vardarbības
4
4
4
4
ģimenē vai ārpus tās)
Romi (čigāni)
5
5
5
5
Citu etnisko minoritāšu pārstāvji
6
6
6
6
Bēgļi un/vai patvēruma meklētāji
7
7
7
7
Cilvēki, kas kopj citu ģimenes locekli (piem., vecus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti
8
8
8
8
(t.sk. bērnus) u.tml.)
Cilvēki, kas audzina mazu/-s bērnu/-s (līdz 2 gadu vecumam)
9
9
9
9
Cilvēki, kas vieni audzina bērnu/-s (t.s. vientuļā māte, vientuļais tēvs)
10
10
10
Viena vecāka ģimenes
10
Cilvēki ar citu seksuālu orientāciju (piem., gejs, lesbiete, biseksuālis)
11
11
11
11
Musulmaņi
12
12
12
12
Cits
13
13
13
Neviens no šiem/ nav tādu cilvēku/ neviens no šiem nesaskaras
14
14
14
14
Grūti pateikt/ nav atbildes
98
98
98
98
J5. Kā Jums šķiet, cik daudz Jūs pats/pati personīgi varat paveikt, lai mazinātu ikdienas diskrimināciju,
neiecietīgu attieksmi pret grupām, kas ar to saskaras? (Iespējama viena atbilde!)
Ļoti daudz
1
Drīzāk daudz
2
Drīzāk maz
3
Ļoti maz/ neko
4
Grūti pateikt/ nav atbildes
8
J6. Sakiet, lūdzu, vai Jūs zinātu, kur vērsties, meklēt palīdzību, ja pats/pati saskartos ar vai pamanītu
neiecietīgu/diskriminējošo attieksmi pret kādu citu? (Iespējama viena atbilde!)
Labi zinu
1
Aptuveni zinu (zinātu, kur meklēt)
2
Nezinu
3
Grūti pateikt/ nav atbildes
8
J7. Sakiet, lūdzu, vai, Jūsuprāt, redzot diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes gadījumu, cilvēkam ir
jāiejaucas (jācenšas palīdzēt, aizstāvēt, jāziņo par to atbildīgajām institūcijām u.tml.)?
(Izsniegt kartīti J7! Iespējama viena atbilde!)
Vienmēr vai gandrīz vienmēr ir jāiejaucas
1
Atsevišķos gadījumos ir jāiejaucas
2
Nav tādu gadījumu, kad obligāti būtu jāiejaucas
3
Grūti pateikt/ nav atbildes
8
Nākamie jautājumi būs par informācijas patēriņu
J8. No kādiem informācijas avotiem Jūs ikdienā gūstat informāciju par notikumiem Latvijā?
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(Izsniegt kartīti J8! Lūdzam norādīt līdz pieciem Jūsu biežāk izmantotajiem informācijas avotiem par notikumiem
Latvijā!)
Nacionāla līmeņa preses izdevumi - laikraksti
1
Nacionāla līmeņa preses izdevumi - žurnāli
2
Reģionāla līmeņa, vietējie preses izdevumi
3
Ārzemju preses izdevumi (t.sk. Krievijas)
4
Nacionāla līmeņa radio
5
Reģionāla līmeņa, vietējais radio
6
Ārzemju radio (t.sk. Krievijas)
7
Nacionāla līmeņa televīzija (Latvijas kanāli)
8
Reģionāla līmeņa, vietējā televīzija
9
Ārzemju televīzija (t.sk. Krievijas)
10
Latvijas valsts, pašvaldību institūciju tīmekļa vietnes
11
Latvijas nevalstisko organizāciju tīmekļa vietnes
12
Sociālie tīkli (piem., Facebook, Twitter, draugiem.lv, vkontakte, youtube.com)
13
Latvijas interneta ziņu portāli (piem., Delfi, Apollo, Tvnet, lsm.lv u.tml.)
14
Ārzemju interneta ziņu portāli (t.sk. Krievijas)
15
Citviet internetā
16
Draugi, paziņas, kolēģi, radi
17
Cits
18
Nezinu/ grūti pateikt
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DEMOGRĀFIJA
Intervijas nobeigumā, lūdzu, sniedziet īsas ziņas par sevi!
D.1. Dzimums:

Vīrietis
Sieviete

1
2

D.2. Kāds ir Jūsu vecums:....................................
D.2A.
Ģimenes
stāvoklis

Precējies vai dzīvo ar partneri
Šķīries vai nedzīvo kopā ar vīru/ sievu
Neprecējies
Atraitnis

1
2
3
4

\

D3. Cik cilvēku dzīvo Jūsu mājsaimniecībā, ieskaitot Jūs:...................
D.4. Kāda ir Jūsu
izglītība:

D.5. Kāda ir Jūsu
tautība:

Nav izglītības

1

Pamatizglītība vai nepabeigta vidējā

2

Vidējā

3

Profesionālā vidējā/ vidējā speciālā
Augstākā

4
5

Latvietis (-te)

D.3.A. Vai Jūsu ģimenē ir
bērni
vecumā līdz 18 gadiem
(ieskaitot), kuri dzīvo kopā ar
Jums?

D.5A. Kādā valodā
galvenokārt
Jūs runājat ģimenē?
Atzīmēt vienu atbildes
variantu!

1

Krievs (-iete)

2

Cits (-ta)

3

D.6. Vai Jums ir LR
pilsonība:

Ir
Nav

D.7. Kādā sektorā Jūs
strādājat:

Publiskajā sektorā (valsts, pašvaldības)
Privātajā sektorā
Nestrādāju
Cits
Nezin/NA

D.8. Kāda ir Jūsu
pamatnodarbošanās:

Strādājošie

Jā

1

Nē
Grūti
pateikt

2
8

Latviešu

1

Krievu

2

Citā

3

1
2
1
2
3
4
8

Augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs
Speciālists, ierēdnis, nestrādā fizisku darbu
Strādnieks, strādā fizisku darbu
Zemnieks (ir sava zemnieku saimniecība)
Ir savs uzņēmums, individuālais darbs
Pensionārs (-e)
Skolēns, students
Mājsaimniece (-ks), bērna kopšanas atvaļinājums
Bezdarbnieks

Nestrādājošie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D.9. Kādi ir mēneša vidējie ienākumi uz vienu Jūsu ģimenes locekli pēdējo sešu mēnešu laikā (pēc nodokļu
nomaksas) ņemot vērā visus ienākumus – algas, stipendijas, pabalstus, pensijas utt.?
(PIERAKSTIET EIRO) _____________
Nezin/NA…..9801.
D.9B. Kādi ir Jūsu personīgie mēneša vidējie ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas) ņemot vērā visus
Jūsu ienākumus?
(PIERAKSTIET EIRO) _____________
Nezin/NA……..9801
Pateicamies par piedalīšanos aptaujā! Aizpilda intervētājs tūlīt pēc intervijas
Intervijas vieta.
D.10. Reģions:

Rīga
Pierīga
Vidzeme

1
2
3

Kurzeme
Zemgale
Latgale

4
5
6

+ dati ir savilkti mainīgajā
D_pils Apdzīvotās vietas tips
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Rīga
Citas pilsētas
Lauki

1
2
3
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3. Pielikums. Gadījumu analīze: Latvija
Kampaľas
nosaukums

Grupa, par kuru
stāsta

Mērķa grupa, ko
uzrunā

Pasūtītājs/ īstenotājs

Metodes, tēli,
vizualizācija (ja
attiecas)

Saite

Mēs visi
esam cilvēki.
Mēs darītu
tāpat.

Bēgļi

Sievietes ar
bērniem

ANO Bēgļu aģentūras (2016.)
kampaľa, kas aicina
iedomāties sevi bēgļu situācijā.
Kampaľas mērķis – ANO
bēgļu aģentūras zīmola
atpazīstamība.

Tēls: Bēgļi un līdzīgi
Latvijas cilvēki.
Vizualizācija:
Fotogrāfijas/ teksts.

https://www.facebook.co
m/M%C4%93sdar%C4%ABtut%C4%81pat293374101015403/

(Mēs bēgām.
Mēs bēgtu.)

Īsteno: SIA „DDB Latvija‖.
Savi cilvēki

Trešo valstu
pilsoľi, kas
dzīvo Latvijā

Visa Latvijā
dzīvojošā
sabiedrība

Sabiedrības integrācijas fonda
(2015.) kampaľa, kas parāda
trešo valstu pilsoľus, kā
Latvijas cilvēkus

Īsteno: SIA „Sabiedrības
informēšanas centrs"

Metodes: Plakāti,
reklāmas, sociālie
tīkli, mediju
attiecības
Tēls: Latvijas
atpazīstamas
personas (Igo, Elīza
Tīruma, Jānis
Palkavnieks), kas
nogrimētas citu
tautību un rasu
pārstāvjos.
Vizualizācija:
Fotogrāfijas/ teksts.
Metodes: Plakāti,
pasākumi, kopēji
projekti mūzikā,
pavārmākslā, sportā,

http://www.sif.gov.lv/inde
x.php?option=com_conte
nt&view=article&id=956
3:Sabiedribasintegracijas-fonds-savicilveki-Latvija-ir-ariarvalstnieki&catid=14:Jau
numi&Itemid=186&lang=
en

http://www.lsm.lv/lv/rakst
s/latvija/zinas/arkampanu-savi-cilvekiveicinas-treso-valstu-
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Nenovērsies!

Mana Rīga –
no ienaida
brīva!

Cilvēki ar
garīgām
saslimšanām

Daţādas
auditorijas, HIV
slimnieki

Latvijas
iedzīvotāji, kuri ir
vecāki par 14
gadiem, t.i., bērni
un jaunieši (14-17
gadi), pieaugušie
(18-64 gadi) un
iedzīvotāji
vecumā virs 65
gadiem. Netiešā
mērķauditorija –
ģimenes ārsti,
sabiedriskās
organizācijas un
to auditorijas

Veselības ministrija, Slimību
profilakses un kontroles centrs,
kas aicina pievērst uzmanību
savai, savu tuvāko un kaimiľu
garīgai veselībai (2014./2015.).

Katram plakātam
cita
mērķauditorija.

Biedrība Dia+Logs, kampaľa,
kas aicina būt tolerantiem pret
visiem (2015.)

Īsteno: SIA „PRAE‖

asins ziedošana
„Vienas asinis tev un
man‖, pasākums
dzelzceļa stacijā,
mediju attiecības

pilsonu-integracijulatvija.a121321/

Tēls: konkrēti cilvēki
ar garīgām
saslimšanām.

http://www.nenoversies.lv

Vizualizācija:
Fotogrāfijas/teksts,
video.

https://www.youtube.com
/watch?v=ZYEYSWBMI
WY

Metodes: Tīmekļa
vietne, lekcijas
uzľēmumos,
semināri, reklāma.
Video rullītis „Tā ir
Anna‖

http://www.prae.lv/lat/dar
bi/spkc_kampana_nenove
rsies__

Tēls 1: daţādu
cilvēku silueti
Vizualizācija:
Grafika/ teksts
„Esi iecietīgs. Tavs
atbalsts var mainīt
dzīves‖

https://www.facebook.co
m/diacentrs/photos/?tab=a
lbum&album_id=828854
553902932

http://www.lsm.lv/lv/rakst
s/latvija/zinas/rigas-domebazas-par-tikumibunovac-hiv-pacientu-
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Tēls 2: sirdis
Vizualizācija:
Fotogrāfija/ teksts
„Sirdis pukst
vienādi‖ Paldies, ka
apstājies un
aizdomājies‖

atbalsta-centraplakatus.a147868/

Tēls 3:
Vizualizācija:
Fotogrāfija/ teksts
„Piesmej kaulaino.
Lieto prezi saulaino‖
Metodes: plakāti
(outdoor), gājieni

Step-up

7 stāsti par
mums

Sievietes, kas
cietušas no
fiziskas vai
seksuālas
vardarbības

Daţādas
auditorijas,
diskriminācija

Nav precizēts

1. Primārā
mērķauditorijavecāki kopā ar

Cilvēktiesību centrs (u.c.
Latvijas organizācijas) –
Eiropas - WAVE tīkla
kampaľa (2015.-2017.), kas
aicina novērts vardarbību pret
sievietēm un radīt atbalsta
sistēmu.

Latvijā minimāli
īstenota.

Sabiedrības integrācijas fonds
(2015), kampaľa, kas aicina
būt tolerantiem pret visiem

Tēls: aktieri, kas
iejūtas daţādos
aizspriedumiem

http://cilvektiesibas.org.lv
/en/news/sievietes-pretvardarbibu-eiropa-waveun-partneror-395/

http://www.wavestepup.org/
http://www.sif.gov.lv/inde
x.php?option=com_conte
nt&view=article&id=985
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dzimuma,
etniskās
piederības,
invaliditātes,
rases, reliģiskās
pārliecības,
seksuālās
orientācijas un
vecuma dēļ

pirmsskolas un
jaunākā skolas
vecuma bērniem
(12-34 gadi)

Īsteno SIA „Jura Podnieka
studija‖

pilnos tēlos,
attiecīgās grupas
reāli pārstāvji.
Vizualizācija: Video

2. Sekundārā
mērķauditorijadiskriminācijas
apdraudētās
grupas

8:Prezentetas-isfilmas%E2%80%9C7-stasti-parmums%E2%80%9D&cati
d=14:Jaunumi&Itemid=1
86

Metode: īsfilmas, kas
tiek rādītas TV,
kinoteātros, parādot
aizspriedumu
absurdumu

Citas
mērķauditorijas
grupassabiedrības
neiecietīgā daļa,
nevalstiskās
organizācijas,
izglītības nozares
pārstāvji, mediji,
politikas
veidotāji,
viedokļu līderi
u.c.

Daţādi
cilvēki.
Atšķirīga
pieredze.
Viena

Daţādas grupas

Darba devēji

Sabiedrības integrācijas fonds
(2015)
Īsteno: juridisko personu
apvienība SIA „Corporate
Consulting" un biedrība

Tēls: Vizualizācija: video
Metodes: pētījums, 6
video ar piemēriem,

http://www.sif.gov.lv/inde
x.php?option=com_conte
nt&view=article&id=982
5&lang=lv
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Latvija II

Saglabā
cilvēcīgumu
– apturi
nevienlīdzīb
u

Bēgļi, cilvēki
krīzes situācijās

Sabiedrība, valsts
amatpersonas,
organizācijas un
citi

„Sabiedriskās politikas centrs
PROVIDUS"

brošūra, pasākumi

Sarkanais krusts (2015)
Starptautiska kampaņa, kas
aicina palīdzēt bēgļiem.
Latvijā minimāli.

Tēls: cilvēku silueti
Vizualizācija:
fotomontāţa/ grafika

http://www.redcross.lv/lv/
starptautiska-kampanasaglaba-cilvecigumuapturi-nevienlidzibu/

Metodes: Tīmekļa
vietne, kur paust
viedokli un dalīties
pieredzē (vairs
nestrādā)
#ProtectHumanity

Būt tēvam –
tā ir māksla

Dzimumu
līdztiesība

Vīrieši - tēvi

„Centrs Dardedze” (2014.)

Īsteno: SIA „Inspired”

Tēls: tēvi
Vizualizācija:
fotogrāfija, video

http://www.centrsdardedz
e.lv/lv/uzzinai/kampanas/
but-tevam--ta-ir-maksla

Metode: plakāti,
video ar humoru,
Tēvu grupas „Centrā
Dardedze‖
Līdzvērtīgas
iespējas jeb
Atrodi
atšķirību!

Sievietes
(dzimumu
līdztiesība darba
vidē)

Ekonomiski
aktīvā sabiedrības
daļa - darba
devēji un darba
ľēmēji, kā arī
topošie
profesionāļi –
studenti un

Sabiedrības integrācijas fonds
(2014), kampaľa, kas aicina
ievērot līdzvērtīgu attieksmi
darba vietās, t.sk. vienādu
atalgojumu, mazināt profesiju
stereotipus.

Tēls 1: 10 sabiedrībā
zināmas, cienītas un
uzľēmīgas sievietes
Vizualizācija:
Fotogrāfija,
Tēls 2: kārtis vīrietis/
sieviete, kafijas

http://repute.lv/lv/pieredz
e/kampana-lidzvertigasiespejas-par-sievieteslomu-poziciju-darba-tirgu
http://www.sif.gov.lv/inde
x.php?option=com_conte
nt&view=article&id=935
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vidusskolēni

Īsteno: SIA „Repute‖.

krūze, lūpu krāsa
Vizualizācija:
Grafika, video

6%3AUzsak-informativukampanu-Lidzvertigasiespejas&lang=lv

Metodes: vides
reklāma, interneta
baneri un drukātā
reklāma, video
Šodien Tu.
Rīt Tevi.
Stop
diskriminācij
ai

Daţādas grupas:
diskriminācija
dzimuma,
etniskās
piederības,
invaliditātes,
rases, reliģiskās
pārliecības,
seksuālās
orientācijas un
vecuma dēļ

Mērķauditorija –
visa sabiedrība,
atsevišķām
kampaľas
aktivitātēm
izšķirot prioritārās
mērķauditorijas:
Diskriminācijas
apdraudētās
grupas
Skolas vecuma
jaunieši
Daţādu jomu
profesionāļi
(NVO pārstāvji,
izglītības nozares
pārstāvji u,
mediji, politikas
veidotāji,
viedokļu līderi

Sabiedrības integrācijas fonds
(2014), kampaľa, kas aicina
būt tolerantiem pret visiem

Tēls: Bērni un
cilvēki no kampaľas
grupām

Īsteno: SIA „Prospero‖.

Vizualizācija:
Melnbalta
fotogrāfija/teksts
Metodes: plakāti,
pasākumi – daţādību
diena, konkurss,
zibakcija,
memoranda
parakstīšana

http://www.sif.gov.lv/inde
x.php?option=com_conte
nt&view=article&id=918
8%3AKampanas%E2%80%9ESodien-TuRit-Tevi-Stopdiskriminacijai%E2%80%9Dplakati&catid=2%3Afond
s&lang=lv
http://cilvektiesibas.org.lv
/lv/news/sabiedribasintegracijas-fonds-sifsadarbiba-ar-la-275/
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u.c.)

MAPEIRON
S

Te varēja būt
darbs

Cilvēki ar
invaliditāti
Vecāki ar
maziem bērniem

Cilvēki ar
invaliditāti

Cilvēki ar
invaliditāti,
Vecāki ar maziem
bērniem,
uzľēmumi,
pašvaldības

Apeirons, Babyroom (2014),
kampaľa, kas aicina
nodrošināt sabiedrisko telpu
pieejamību

Tēls: Latvijas karte,
vietas atzīme kartē.

Īsteno: Interaktīvā aģentūra
CUBE Mobile, SIA „Deep
White”

Metodes: aplikācija,
pasākumi (vietu
apsekošana)

Cilvēki ar
invaliditāti

Apeirons (2012), kampaľa kas
aicina ievērot vienlīdzību
darba vidē, zināt tiesības darba
intervijā

Tēls: -

Vizualizācija: grafika

Vizualizācija:
Grafika/ animācija,
video

http://balticprawards.com/
objs/archive/574_10mapei
rons2.jpg
http://mapeirons.lv/lv

http://www.tiesibsargs.lv/
sakumlapa/kampana-tevareja-but-darbs/

http://www.apeirons.lv/ne
w/?page=6&sub=26&id_
Metode: video rullītis cont=1609
internetā
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4.Pielikums. Gadījumu analīze: ārvalstis
Nozares konkursos pieteiktās kampaņas – uzvarētāji un finālisti
Kampaľas
nosaukums

Apbalvojumi
(ja attiecas)

Grupa,
par kuru
stāsta

Apraksts

Metodes, tēli
(ja attiecas)

Valsts

Saite

The last
mask

Cannes
Lions 2016,

Sievietes,
kas
cietušas
no
vardarbīb
as
(uzbruku
mi ar
skābi)

Lobisms, lai panāktu
uzbrucēju notiesāšanu, un
veselības pakalpojumu
pieejamību sievietēm, kas
cietušas no vardarbības.

Sociālie tīkli,
aplikācija,
mediju
attiecības,
sabiedrībā
atpazīstamu
personu
(SAP)
iesaistīšana,
maska tiek
nosūtīta SAP
un medijiem

Kolumbija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77062
8/the-last-mask

Ķīna

http://www.canneslionsarchi

Kategorija:
PR
Gold

Tēls:
caurspīdīga
maska, ko
nēsā sieviete
ar skābes
uzbrukumā
izkropļotu
seju.

Marriage

Cannes

Neprecēta

Sievietes vecumā virs 27

Pasākums,
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Market
takeover

Lions 2016,
Kategorija:
PR

s sievietes
(Sieviešu
vienlīdzīb
a)

Gold

gadiem, kas tiek sauktas par
„left over women‖, tiek
spiestas precēties. Vecāki pat
izliek sludinājumus „precību
tirgos‖.
Kosmētikas firmas kampaľa,
izceļot veiksmīgas neprecētas
sievietes, ļāva parādīt ka
sievietes vērtību nenosaka tās
ģimenes statuss.

It's in you

Cannes
Lions 2016,

Aborigēni

Kategorija:
PR
Silver

Pup
Syndrome

Cannes
Lions 2016,
Kategorija:
PR
Silver

Cilvēki ar
Dauna
sindromu

sociālie tīkli,
mediju
attiecības.
Tēls: konkrēti
grupas
pārstāvji

Aborigēnu izcelsmes
spēlētājs, tiek pazemots tā
izcelsmes dēļ un tāpēc, ka
lepojas ar savu izcelsmi.

Reklāmas
kampaľa,
sociālo tīklu
aktivitātes.

Slavens apģērbu raţotājs
nolemj izmantot viľu kā
savas reklāmas kampaľas
seju.

Tēls:
Konkrēts
grupas
pārstāvis

Kampaľa par cilvēku ar
Dauna sindromu
nodarbinātību, praksē
parādot darbus, ko viľi var
veikt.

Video, ko
izplata
sociālajos
tīklos.
Mediju
attiecības.

Pedegree kampaľa dod
iespēju strādāt dzīvnieku
patversmē.

ve.com/winners/entry/77028
9/marriage-market-takeover

Austrālija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77047
7/its-in-you

Krievija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77167
0/pup-syndrome

Tēls: konkrēti
grupas
pārstāvji
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Gay Turtle
(Would you
buy it?)

Cannes
Lions 2016,

Amnesty international
kampaľa. Video ar slēptajām
kamerām zooveikalā
(īstenībā ar aktieriem),
parādot reakciju, kad pasaka
ka bruľurupucis ir gejs.

Tēls:
bruľurupucis.

Rase

Kampaľa pret rasistisku
naida runu sociālajos tīklos
saistībā ar Pretrasisma dienu.

Balstoties uz
rasistisko
viedokļu
paudēju
datiem, ko
iegūst no
sociālajiem
tīkliem, ielās
tiek izvietoti
plakāti
(outdoor) pie
viľu mājām
ar viľu
izteikumiem.

Brazīlija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77031
9/mirrors-of-racism

Bēgļi

Interneta platforma ar bēgļu
stāstiem izmantojot vizuālo
tēlu – dzīvesvietas atslēgas,

Tēls: mājas/
dzīvokļa

Vācija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/76992

LGBT

Kategorija:
PR
Silver

Mirrors of
rasism

Cannes
Lions 2016,
Kategorija:
PR
Bronze

Keys of
hope

Cannes
Lions 2016,

Turcija

Video
izplatīts
sociālajos
tīklos, rada
rezonansi
plašsaziľas
līdzekļos, bez
papildus
budţeta.

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77039
9/gay-turtle
http://www.campaignlive.co.
uk/article/buy-gay-turtleamnesty-international-teststurkish-homophobia/1392439
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ko visi ir paľēmuši līdzi,
cerot atgriezties.

Kategorija:
PR
Bronze

I'm not
asking to be
a firefighter

Cannes
Lions 2016,

Caritas international
kampaľa
Kampaľa par cilvēku ar
invaliditāti nodarbinātību, ar
humoru pasakot, ka cilvēki ar
invaliditāti varbūt arī nevar
kļūt par ugunsdzēsējiem,
toties var būt veiksmīgi citās
profesijās.

Tēls:
ugunsdzēsēji.

Bērni līgavas

Provokācija ar slēpto
kameru, publiskā vietā
filmējot garāmgājēju reakciju
uz situāciju, kur redzams ka
maza meitene līgavas tērpā
fotografējas ar savu vīru.

Bēgļi

Kampaľa pret naida runu
internetā pret bēgļiem Hass
hilft!

Bronze
Cannes
Lions 2016,
Kategorija:
PR
Shortlist

Donate the
hate

Cannes
Lions 2016,
Kategorija:
PR
Shortlist

9/keys-of-hope

Interneta
platforma,
sociālo tīklu
aktivitātes

Cilvēki ar
invaliditāt
i

Kategorija:
PR

Legally
bride

atslēgas.

Polija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77111
3/im-not-asking-to-be-afirefighter

Tēls: maza
meitene, kas
piespiesta
apprecēties
Reklāmas
video, sociālo
tīklu
aktivitātes.

Libāna

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77046
5/legally-bride

Interneta rīks,
kas konstatē
naida runu,
automātiski
komentē
pasakot
paldies, un
ziľo, ka par
katru naida

Vācija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77026
5/donate-the-hate-theinvoluntary-online-donation

Reklāmas
video, sociālo
tīklu
aktivitātes.
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runas
gadījumu tiek
ziedota nauda
bēgļu
vajadzībām.
(kopā 14 000
EUR
noziedoti)
BVG Is mir
egal

Cannes
Lions 2016,

Daţādas
grupas

Kategorija:
PR
Shortlist

End the
silence

Cannes
Lions 2016,
Kategorija:
PR
Shortlist

Valentines
Gay

Cannes
Lions 2016,

Sievietes,
kas
cietušas
no
vardarbīb
as ģimenē

LGBT

Berlīnes sabiedriskā
transporta video ar humoru,
kurā slavens vācu youtube
personāţs repo, ka Berlīnes
sabiedriskā transporta
autoritātei visi pasaţieri ir
vienlīdzīgi (t.i. Is mir egal =
man vienalga).

Tēls: reperis

Ţurnālistes, sabiedrībā
slavenas sievietes vienā
dienā vienlaicīgi parādās TV
ar zilumiem, vienlaicīgi
publicējot savus attēlus
sociālajos tīklos, liekot
visiem runāt par vardarbību
ģimenē, kas ir bijusi tabu
tēma gadiem. Kampaľu
apmaksā vairumtirdzniecības
ķēde.

Tēls:
sabiedrībā
pazīstamas
sievietes ar
zilumiem uz
sejas.

Kosmētikas firmas reklāma
uz Valentīndienu, kas izraisa

Reklāma.

Vācija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77013
9/bvg-is-mir-egal

Dominikas
republika

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77079
4/end-the-silence

Brazīlija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77153

Video klips
dziesmai.
Plakāti
(outdoor).
Klips kļūst
virāls.

Mediju
attiecības,
sociālo tīklu
aktivitātes.
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plašu diskusiju sociālajos
tīklos. Reklāmas sākums kā
tradicionāli sagaidāms –
cilvēki, kas dodas uz
satikšanos, rullīša beigās,
parādīts, ka puisis dodas uz
tikšanos ar puisi, bet meitene
ar meiteni.

Kategorija:
PR
Shortlist

A jewel for a
refugee

Cannes
Lions 2016,

Bēgļi

Kategorija:
PR
Shortlist

Let us bully
you

Cannes
Lions 2016,

Jaunieši,
kas cieš

0/valentines-gay

Valdība Norvēģijā pieľem
lēmumu, kas ļauj atľemt
bēgļiem dārglietas. Lai
pretotos tam, NVO izvērš
kampaľu aicinot norvēģu
slavenības ziedot savas
dārglietas bēgļiem. Tās tiek
izsolītas izsolē.

Tēls:
sabiedrībā
pazīstamas
personas,
dārglietas

Virtuālās realitātes filma
parādot no pirmās personas

Tēls:
sabiedrībā

Norvēģija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77178
7/a-jewel-for-a-refugee

Zviedrija

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/77031

Video tiek
izplatīts
sociālajos
tīklos,
sasniedzot
30%
iedzīvotāju
bez
apmaksātas
reklāmas.
Pasākums –
izsole,
mediju
attiecības
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Kategorija:
PR

no
vardarbīb
as skolā

Shortlist

Ivine and the
pillow

Cannes
Lions 2016,

Bēgļi

Kategorija:
Cannes for
the good

perspektīvas kāda sajūta ir
tad, kad tevi apsmej. To
izmēģina slavenas personas
un viľu reakcija tiek filmēta,
tad raksturo savas sajūtas.

pazīstamas
personas.

Unicef animēta filmiľa, kas
stāsta par sīriešu meiteni
Ivine, kas no mājām
paľēmusi līdzi spilvenu, kas
ceļo līdzi visām bēgļu
gaitām.

Tēls: spilvens

Attēlu sērija ar sievietēm ar
attiecīgās valsts karogu kā
galvassegu.

Tēls:
attiecīgās
valsts karogs
kā
musulmaľu
sievietes
galvas lakats

8/let-us-bully-you-in-virtualreality

Video izplata
sociālajos
tīklos.
Globāla

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/78386
7/ivine-and-pillow

Lielbritānija,
Vācija, ASV

http://www.canneslionsarchi
ve.com/winners/entry/78386
1/i-am-british

Eiropa

http://ec.europa.eu/echo/reso
urces-

Animācijas
filma,
reklāma,
sociālo tīklu
aktivitātes

Grand Prix
Iam Muslim,
I am British
(.. American,
German ...)

Cannes
Lions 2016,

Musulma
ľi

Kategorija:
Cannes for
the good
Shortlist

Plakāti

#SupportRef
ugees |

European
excellence

Bēgļi

EK kampaľa izmantojot
slavenus futbolistus, aicinot

Tēls:
sabiedrībā
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World
Refugee Day
2016

atbalstīt bēgļus.

awards 2016
319
Kategorija:
Government
Agencies &
Parties

pazīstamas
personas/
futbolisti

campaigns/campaigns/suppor
t-refugees_en

Reklāmas

Shortlist
Purple

European
excellence
awards 2016
Kategorija:
Issues &
Reputation
Management

Cilvēki ar
invaliditāt
i

Cilvēku ar invaliditāti
nodarbinātības aģentūra
izveide.

Vizuālās
identitātes
izstrāde,
pasākums,
reklāmas

Lielbritānija

http://www.accelerismc.com/ourwork/purplechanging-the-conversationaround-disabilityemployment/18.html

Seniori

Jauni cilvēki uz vienu dienu
kļūst par „ēnām‖
pensionāram, lai labāk
saprastu kā tas ir būt
pensionāram?

Video klipi,
kas tiek
izplatīti soc.
tīklos,
tīmekļa
vietne.
Apmaksā
apdrošināšan
as aģentūra.

Šveice

http://www.proberentnern.ch/
de/

Virtuālās realitātes rīks, kas

-

Slovēnija

Uzvarētājs
Reirement
trainees

European
excellence
awards 2016
Kategorija:
Finance
Shortlist

The Autism

319

European

Cilvēki ar

https://adland.tv/commercials
/swiss-life-retirementtrainees-2016-236-germany

http://www.sposa.sk/en/autis

https://eu-pr.excellence-awards.com/winnerlist-16/
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Simulator: A
Minute in
the Skin of
an Autist

excellence
awards 2016

autismu

ļauj redzēt pasauli ar cilvēka
ar autismu acīm.

Grūtniece
s, mazu
bērnu
vecāki

Kampaľa pret grūtnieču un
mazu bērnu vecāku
diskrimināciju darba vietās.

m-simulator/

Reģions:
Hungary,
Czech
Republic,
Slovakia,
Slovenia
Shortlist

Qualified –
Disqualified

European
excellence
awards
2015320
Kategorija:
Government
Agencies &
Parties

Digitāla
kampaľa ar
humoru un
faktiem par
diskriminācij
u, uzrunājot
25 – 45. gv
auditoriju.

Norvēģija

http://www.ldo.no/nyheiterog-fag/kvalifisertdiskriminert/
http://www.ldo.no/nyheiterog-fag/kvalifisertdiskriminert/tegnehanneslikestilling-for-dummies/

Karikatūras.
Shortlist
#DDT15

European
excellence
awards 2015
Kategorija:
Associations

320

Daţādas
grupas

Vācijas 3. Daţādības dienas
svinības (3. Deutscher
Diversity-Tag #ddt15
Ikgadējs pasākums, kas
2017.gadā notiks jau 4. reizi,
iesaista uzľēmumus, saistīts

Tēls:
daudzkrāsaini
punkti,
grafika
Pasākumi
visas Vācijas

Vācija

http://www.charta-dervielfalt.de/diversitytag/map.html
http://www.charta-dervielfalt.de/en/diversity-

https://eu-pr.excellence-awards.com/winners-2015/
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ar Daţādības hartu.

teritorijā,
daţādās
pilsētās.

Video rullītis par retajām
slimībām, kas salīdzina
cilvēku ar retajiem,
izmirstošajiem dzīvniekiem,
kuriem sabiedrība ir gatava
palīdzēt, bet nav gatava
atbalstīt reto slimību
slimniekus.
#ICareAboutRare

Tēls: jauns
puisis,
salīdzinājums
ar retajām
dzīvnieku
sugām.

50+

Polijas valdības kampaľa,
kas 50+ cilvēkus parāda kā
uzticamākos darbinieku,
vērtību, ko spēj novērtēt
darba devēji.

Tēls:
Konkrētās
grupas
pārstāvji

LGBT

Nišas alus zīmola bāra
atklāšanai Londonas Soho

Tēls: alus
Lielbritānija
„bez etiķetes‖

Shortlist

The rarest
ones

European
excellence
awards 2015

Reto
slimību
slimnieki

Reģions:
Itālija, Malta
Uzvarētājs

Reliable,
involved,
experienced
– 50+ on the
work market

European
excellence
awards
2014321

day.html

Itālija

http://www.dompe.com/TheRarest-Ones-en/

Polija

http://50plus.gov.pl/

Video rullītis

Kategorija:
Government
Agencies &
Parties
Shortlist

No Label:
the worlds

321

PR Week
awards 2016

http://www.prweekawards.co
m/finalists/no-label-the-

https://eu-pr.excellence-awards.com/winnerlist-2014/
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first
transgender
beer

rajonā tiek raţots alus „No
label‖ t.i. „Bez etiķetes‖ tā
uzrunājot raibo Soho
publiku.

Kategorija:
Best use of
planning,
strategy and
evaluation

worlds-first-transgenderbeer/

Finalist

In their
shoes

PR Week
awards 2016
Kategorija:
Internal
comms and
emploee
engagement

Inflammat
ory
Bowel
Disease
(IBD)

Uzľēmuma Takeda
darbinieku iesaistes kampaľa
ar stimulatoru dodot iespēju
izjust IBD simptomus, lai
labāk spētu izprast šīs
slimības slimnieku
izaicinājumus

Simulators

Globāla

http://www.prweekawards.co
m/finalists/in-their-shoes/

HIV
slimnieki

Johnson&Johnson darbinieku
iesaistes kampaľa, aicinot
ziedot darbiniekus HIV
pētījumiem un HIV
slimnieku atbalstam
izmantojot Donate a Photo
aplikāciju

Aplikācija
„Donate a
photo‖,
ziedojumi

Globāla

http://www.prweekawards.co
m/finalists/makehivstory/

Finalist

Make HIV
story

PR Week
awards 2016
Kategorija:
Internal
comms and
emploee
engagement
Finalist
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Power to the
Bump

PR Week
awards 2016
Kategorija:
Public sector

Grūtniece
s
(Sieviešu
vienlīdzīb
a)

Kampaľa par grūtnieču
tiesību aizstāvību darba
vietās. Īsteno the Equality
and Human Rights
Commission

#worksforme
interneta lapa
ar
informāciju,
padomiem un
par tiesībām,
digitāla
kampaľa
sadarbībā ar
grūtniecēm
veltītu
youtube
kanālu

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/pregnancy-andmaternity-rights/

Seniori

Festivāls, kas parāda gados
vecāku cilvēku talantus un
spējas.

-

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/grandfest/

Seniori

Aicina uzaicināt vakariľās
gados vecākus cilvēkus, kas
bieţi jūtas vientuļi.

Tēls: tukšs
krēsls

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/spare-chairsunday/

Finalist

GrandFest

PR Week
awards 2016
Kategorija:
Not for profit
Finalist

Spare Chair
Sunday

PR Week
awards 2016
Kategorija:
Marketing
communicati
ons

Īsteno pārtikas
vairumtirgotāju uzľēmums

Video rullīši,
reklāmas
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Finalist

MS: Enough

PR Week
awards 2016

Cilvēki ar
invaliditāt
i

Lobisms pret plānotajām
izmaiľām invaliditātes
novērtējumā. Īsteno
multiplās sklerozes
asociācija.

Tēls:
konkrēta
sieviete, kas
slimo ar MS

Cilvēku
ar
šizofrēnij
u
radinieki

Tiešsaistes mācību kurss
„Aprūpētāju akadēmija‖
(Carer academy) - atbalsts
šizofrēnijas slimnieku
tuviniekiem, kopienas
izveide ar ilgtermiľa efektu.

Cilvēki ar
diabētu

Virāls video, kur atpazīstams
aktieris cenšas piesaistīt
veselības ministra uzmanību
saucot tikai viľa vārdu

Kategorija:
Public
affaires
Finalist

Caring for
the carer

PR Week
awards 2016
Kategorija:
Healthcare:
Ethical &
OTC
Consumer

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/ms-enough/

Tiešsaistes
mācību kurss

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/caring-for-thecarer/

Tēls:
atpazīstams
aktieris Alan

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/dan/

Video rullītis,
piketi, dalība
darba grupas.

Finalist

DAN!

322

PR Week
awards
2015322

http://www.prweekawards.com/results-2016/results-2015/
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„DAN‖, lai apstādinātu to, ka
mainīti nosacījumi atbalsta
saľemšanai diabēta
slimniekiem.

Partridge

Cilvēki ar
invaliditāt
i

Par Augmentative and
Alternative Communication
(AAC) izmantojošu cilvēku
tiesībām un spējām runāt.

Tīmekļa
vietne
NowHearMe.
co.uk, video

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/now-hear-me-itsmy-right-to-speak/

Sievietes

Kampaľa, kas aicina arī
sievietes piedalīties fiziskās
aktivitātēs.

TV reklāma,
sociālo
platformu
aplikācija,
kas sūta
iedrošinošas
ziľas tām,
kas twīto par
bailēm no
fiziskām
nodarbībām,
sadarbība ar
Mark&Spens

Lielbritānija

http://www.prweekawards.co
m/finalists/this-girl-cansport-england/

Kategorijas:
Public
affaires, not
– for profit

Virāls video

Winner

Now Hear
me: It‘s my
right to
speak

PR Week
awards 2015
Kategorija:
Public sector
Finalist
Arī European
Excellence
awards

This girl can

PR Week
awards 2015
Kategorija:
Public sector
Finalist

http://www.campaignlive.co.
uk/article/case-study-thisgirl-can-16-million-womenexercising/1394836
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er tirgojot
speciālo
apģērbu līniju
sportam
sievietēm,

You will be
old too

Nenovērsies!

Baltic PR
awards 2016

Baltic PR
awards 2016

Seniori

Cilvēki ar
garīgām
saslimšan
ām

Kampaľa izmantojot
sabiedrībā pazīstamus
cilvēkus, kas sociālajos tīklos
aicina ziedot veciem
cilvēkiem ar vēstījumu „Jūs
arī būsiet veci‖

Tēls:
sabiedrībā
pazīstamas
personas

Lietuva

http://balticprawards.com/obj
s/archive/701_7428Project%
20board%20You%20will%2
0be%20old%20too.jpg

Kampaľa, kas aicina izprast
cilvēku ar garīgām
saslimšanām izaicinājumus
2015g. sept –nov,

Tēls: konkrēti Latvija
cilvēki ar
garīgām
saslimšanām

http://balticprawards.com/obj
s/archive/733_3052Nenovers
ies%202015.jpg

Sociālo tīklu
aktivitātes

http://www.nenoversies.lv/
Plakāti,
tīmekļa
vietne
MAPEIRON
S

Baltic PR
awards 2014

Cilvēki ar
invaliditāt
i,
Vecāki ar
maziem
bērniem

Pieejamo vietu katalogs,
aplikācija. Izceļot universālā
dizaina nozīmi, kampaľa tiek
īstenota sadarbojoties ar
vecākiem ar bērniem ratos,
kas arī ir ieinteresētas, lai
vietas būtu pieejamas.

Tēls:
māmiľas ar
bērnu
ratiľiem

Latvija

http://balticprawards.com/obj
s/archive/574_10mapeirons2.
jpg
http://mapeirons.lv/lv
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Ārzemju labās prakses analīze. Gadījumu analīze. Daţādas kampaľas

Kampaľas
nosaukums

Grupa, par
kuru stāsta

Apraksts

Metodes, tēli (ja
attiecas)

Valsts

Saite

Like a girl

Meitenes

Always, Procter & Gamble kampaľa,
kas cīnās pret stereotipu, ka meitenes ir
vājākas un nievājošo izteicienu „Tu kā
meitene‖.

Video, kas parāda,
ka šis stereotips
nostiprinās tikai
pusaudţu gados.
Sociālo tīklu
kampaľa ar
#likeagirl aicinot
sievietes dalīties
ar brīnumainām
lietām, kuras tās ir
paveikušas
#kāmeitenes

Lielbritānija

http://www.campaignlive.c
o.uk/article/1366870/casestudy-always-likeagirl

#MakeThem
Visible

Bēgļi

European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations –
kampaľa EUsaveLIVES-You save
lives.

Tēls:
„neredzamais
cilvēks‖ (kā tēls
filmā par
neredzamo
cilvēku), kam
noľem apsējus, lai
kļūtu redzams.

Eiropa

http://ec.europa.eu/echo/no
de/3584

Globāla

http://www.unhcr.org/refug
eeday/

Reklāma
#WithRefug
ees

Bēgļi

UNHCR - petīcija, koalīciju
veidošana bēgļu atbalstam

Sociālo tīklu
aktivitātes,
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tīmekļa vietne

Can
everyone
afford a
smile?

Bēgļi

Discriminati
on is illegal.
Fight it!

Daţādas
grupas

ES pretdiskriminācijas kampaľa

Love has no
labels

Daţādas
grupas

Before anything else, we are all
human. It‘s time to embrace diversity.
Let‘s put aside labels in the name of
love.

Sieviešu
diena

Plakāti – drūmas daţāda vecuma bēgļu
sejas ar jautājumu „Vai visi var
atļauties smaidīt‖?

Tēls: daţāda
vecuma cilvēki,
bēgļi

https://www.youtube.com/
watch?v=Jtv4LCXEGEU
Dānija

http://ec.europa.eu/echo/no
de/2774

Eiropa

http://campaignsoftheworld
.com/digital/discriminationis-illegal/

ASV

http://campaignsofthewor
ld.com/outdoor/love-hasno-labels/

Plakāti

Sieviešu
tiesības

Sieviešu vienlīdzīgas tiesības –
vairākas kampaľas

Tēls: Skaneris
„rentgens‖, kur
redzami cilvēku
tikai skeleti Lapa,
kur var
augšuplādēt video
un foto, kur cita
starpā parādās
fakti par ASV
daţādību)

http://lovehasnolabels.com/

http://campaignsoftheworld
.com/tv/must-watchinternational-womens-day2016-campaigns/
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Speak out
against
discriminatio
n

Daţādas
grupas

Council of Europe 2010, reklāma

Tēls: ledus, kuram
cauri var izsisties
ar citu palīdzību

Eiropa

http://www.coe.int/t/dg4/an
ti-discriminationcampaign/ressources/multi
media1_en.asp
https://www.youtube.com/
watch?v=cGpTbiaQ1Vs

Attitude
works!

Daţādas
grupas

Par ikviena atbildību veidojot
draudzīgu vidi, to kā vecāku teiktais
ietekmē bērnu uztveri pret atšķirīgo

Tēls: vecvecāki un
mazbērni

Somija

http://eirasismille.fi/asennet
alkoot/attitudeworks

Itālija

http://www.thelocal.it/2014
1023/italys-bulletcampaign-targets-prejudice

Lielbritānija

https://mrulster.org/2011/02
/15/unite-against-hatebillboard-launch/

Video klips
Words can
also kill

Daţādas
grupas

Kampaľa cīnoties pret aizspriedumiem
un naida runu. Plakāti kuros parādīti
daţādi cilvēki, kuru galvas sašķieda
iedomātas lodes, ko veido vārdi 2014,

Tēls: Naidīgs
vārds, kas
sašķaida galvu kā
lode.
Plakāti.

Unite against Daţādas
hate
grupas

Kampaľa pret naida izpausmēm.

Tēls: Daţādu
sabiedrības grupu
cilvēki
Plakāti, 2014

Get up! We
are all equal

Daţādas
grupas

Parakstu kampaľa par
pretdiskriminācijas likuma
pieľemšanu.

Interneta rīks
parakstu vākšanai

Austrālija

https://www.getup.org.au/c
ampaigns/antidiscrimination/act-for-antidiscrimination/take-actionfor-human-rights

A different
day in

Daţādas
grupas

Pašorganizēta, vietēja līmeľa
kampaľa, kas atbalsta toleranci.

-

Izraēla

http://jicc.org.il/grassrootscampaign-for-tolerance/
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Jerussalem
#MyFriend

Daţādas
grupas

The
Bēgļi
campaign
Put
yourselves in
their shoes

#EndTheAw
kward

Cilvēki ar
invaliditāti

Mjanmas studentu selfiju kampaľa,
aicinot uzľemt selfiju ar draugiem, kas
pārstāv citas reliģijas, etnisko izcelsmi,
rasi u.tml. #mansdraugs

Selfiji, sociālo
tīklu aktivitātes

Mjanma

http://mashable.com/2015/1
1/06/myanmars-my-friendcampaign/#vet6xg.tY8qk

UNCHR kampaľa, kas kā tēlu izmanto
daţādas kurpes, kad bēgļi – pasniedz
savas kurpes lēmumu pieľēmējiem
aicinot „iejusties to kurpēs‖.

Tēls: daţādas
kurpes

Kolumbija,
globāli

http://www.unhcr.org/news
/latest/2011/1/4d2f32ab6/sh
oes-campaign-promotesunderstanding-tolerancecolombia.html

7 videoklipi, kas
liek iedomāties, ja
kara situācija
sāktos Londonā,
Ľujorkā,
pazīstamās vietās,
tā iejūtoties bēgļu
ādā, vai palīdzētu
nosalušam puikam
u.tml situācijas.
Kampaľa par cilvēkiem, kas pārspīlē
saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti,
runā ar pavadoľiem, nevis pašiem
cilvēkiem, u.tml situācijas.

Tēls: daţādi
cilvēki ar
invaliditāti

http://innovation.unhcr.org/
7-videos-guaranteed-tochange-the-way-you-seerefugees/

Lielbritānija

http://www.scope.org.uk/en
d-the-awkward

Video, sociālo
tīklu aktivitātes,
mediju attiecības
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Ārzemju labās prakses analīze. Gadījumu analīze. Dažādas reklāmas
Kampaņas
nosaukums

Grupa, par
kuru stāsta

Apraksts

Metodes, tēli (ja Valsts
attiecas)

Saite

Malteasers
campaign

Cilvēki ar
invaliditāti

Saldumu raţotāja Malteasers
reklāma, ar pārsteidzošu
noslēgumu, kas liek aizdomāties
par saviem stereotipiem.

Tēls: meitene
ratiľkrēslā

Globāli

https://www.youtube.com/watch
?v=YgUqmKQ9Lrg

Dānijas sabiedriskā TV 2 izstrādāts
video rullītis

Tēls: daţādu
sabiedrības
grupu cilvēki

Dānija

https://www.youtube.com/watch
?v=jD8tjhVO1Tc

ASV

https://www.youtube.com/watch
?v=G6u10YPk_34

All That We
Share

Daţādas
grupas

Reklāma

Video rullītis
kļūst virāls
sociālajos tīklos
Daughter

Sieviešu
vienlīdzība

AUDI Superbowl 2017 reklāma

Tēls: meitene,
kas piedalās auto
sacīkstēs
Reklāma

10 of the
Best AntiDiscriminati
on Ads

Daţādas
grupas

Make a
diference.
Accept

Cilvēki ar
invaliditāti

http://www.oddee.com/item_97
963.aspx

Dissability is not always visible

https://www.facebook.com/Auti
smOnTheMighty/videos/154961
8835347519/
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diference

Discriminati
on hurts

Daţādas
grupas

The invisible
discriminato
r

Aborigēni

… and now
you know

Rase

When The
Best Of Us
Steps Up,
Our Nation
Stands A
Little Taller
#NotSpecial
Needs

Ikdienas diskriminācija ir kā
neredzams sitiens.

https://www.youtube.com/watch
?v=M5CWWcJD8aw
Tēls:
„neredzamais‖
padomdevējs,
kas izsaka
rasistiskus
aizspriedumus
pie auss

Austrālija

https://www.youtube.com/watch
?v=NVevKISMyx0

Klips, kas parāda neapzinātu
aizspriedumu ietekmi

ASV

https://www.youtube.com/watch
?v=ei86YrXFzf8

Bērni ar
invaliditāti

Klips, kas parāda, kā var mainīt
savu attieksmi, lai nodrošinātu
iekļaujošu sabiedrību.

Kanāda

https://www.youtube.com/watch
?v=hEhxX6WxSkw

Cilvēki ar
Dauna
sindromu

Klips ar meiteni ar Dauna
sindromu, kas ar humoru skaidro,
ka viľai nav „īpašās vajadzības‖,
bet gan parastas ikviena cilvēka
vajadzības

Itālija?

http://www.notspecialneeds.com
/
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