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Ievads
Šis ir pēdējais projekta ‘Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai’ pusgada ziņojums, kas
apkopo tendences Latvijas medijos kopš 2007. gada pirmā pusgada.
Projekta ‘Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai’ metodoloģija pamatojas atziņā, ka
demokrātiska politika nav iespējama, ja politikas mērķu apspriešanā neiesaistās pēc
iespējas plašāka sabiedrība, ņemot vērā dažādu grupu, tajā skaitā — minoritāšu, intereses
un publiskajā telpā veidojot optimālus apstākļus debatēm.
Mediju monitoringa gaitā tiek analizēti un uzskaitīti gadījumi, kad mediji izslēdzoši vai
iekļaujoši raksta vai runā par atsevišķām sabiedrības grupām (minoritātēm, NVO). Tiek
identificēti mediji, kas biežāk veido simboliskus šķēršļus dažu grupu pilsoniskajai
līdzdalībai, norādot uz to ”kaitīgumu”, kā arī tiek identificēti izslēdzošo un iekļaujošo
izteikumu avoti (žurnālisti, politiķi, iedzīvotāji). Monitoringa gaitā, izvērtējot
publikācijas ar diskursa analīzes un satura analīzes palīdzību, tiek fiksētas tās mediju
argumentācijas stratēģijas, ar kuru palīdzību tiek sniegti viedokļi un veidota attieksme
pret dažādām sabiedrības grupām. Tādējādi tiek noteiktas tās sabiedrības daļas, kas
biežāk atspoguļotas neiecietīgi, negatīvi, izslēdzoši, bez pamatotiem argumentiem un
vispārinātā veidā radot par tām kopumā nelabvēlīgu iespaidu.
Monitoringa metodoloģija ļauj atspoguļot ne tikai gadījumus, kad mediji veido negatīvu
un vispārinātu iespaidu par dažādām sabiedrības grupām, bet arī gadījumus, kad mediji ar
argumentācijas stratēģijām leģitimē sabiedrības grupu tiesības uz klātbūtni publiskajā
telpā.
2008. un 2009. gada monitorings aptvēra laikrakstus Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze
(NRA), Latvijas Avīze (LA), Čas, Vesti Segodnja (VS), Telegraf, kā arī sabiedriskā radio
diskusiju programmas – LR 1 „Krustpunktā” un LR 4 „Deņ za dnem”.
Detalizētāks mediju analīzes apraksts ir atrodams projekta ‘Izaicinājums pilsoniskajai
līdzdalībai’ analītiskajā ziņojumā par 2007. gadu1.
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1. Galvenie rezultāti un likumsakarības
Pētījuma “Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai” trešais posms (2009.gada janvāris –
jūnijs) apstiprina jau iepriekš konstatētās mediju uzvedības tendences un iezīmē arī
jaunus procesus. Būtiski, ka divu gadu laikā vienā un tajā pašā periodā, salīdzinot ar
2008.gada sākumu, pētījuma vajadzībām atlasīts gandrīz vienāds laikrakstu publikāciju
un radio materiālu skaits – 227 2009.gadā, 221 – 2008.gada pirmajā pusgadā.
Tāpat kā iepriekšējā pētījuma posmā (2008.gada janvāris – jūnijs), arī 2009.gada
pirmajos mēnešos publikāciju tematiku ietekmēja tādi ikgadēji notikumi kā 16.marta
leģionāru atceres diena un Draudzības dienas, taču šogad ievērojams skaits publikāciju,
kurās tika izteikti viedokļi par latviešiem un krievvalodīgajiem, attiecas uz laiku ap
9.maiju. Šīs publikācijas medijos aktivizēja diskusijas par vēsturi, attiecībām starp
latviešiem un citām etniskajām grupām.
Mediju uzvedībā attiecībā pret dažādām sabiedrības grupām 2009.gada sākumā
vērojamas sekojošas tendences:
•

salīdzinoši mazāk dienas nekā 2007.g. un 2008.gada pirmajā pusē laikrakstu un
sabiedriskā radio saturā fiksēti kādu sabiedrības grupu izslēdzoši un neiecietīgi
izteikumi;

•

salīdzinot ar 2008.gada pirmo pusi, 2009.gadā nav mainījies kādu sabiedrības
grupu iekļaujošo viedokļu skaits, var teikt, ka iecietības līmenis nav pieaudzis;

•

mediju vidū izceļas vieni un tie paši laikraksti (LA, NRA, VS), kuru saturā
ievērojami biežāk nekā citos izdevumos sastopami neiecietīgi izteikumi, taču
2009.gadā minētajos izdevumos palielinājies iecietīgo viedokļu daudzums. Lai
gan joprojām paliek jautājums par redakcijas nostāju attiecībā uz neiecietīgo
saturu, iecietīgo izteikumu skaita relatīvais pieaugums liecina, ka LA, NRA un
VS saturā nedaudz palielinājusies viedokļu daudzveidība;

•

šajā pētījuma periodā mainījušās tās sabiedrības grupas, par kurām tiek izteikti
iecietīgi vai neiecietīgi viedokļi, proti, mediju saturā dominē izteikumi par
krievvalodīgajiem un latviešiem, NVO un seksuālajām minoritātēm. Mediju telpā
dominē diskusija par latviešu un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju attiecībām,
izteikumiem par citām grupām ir daudz mazāka nozīme;

•

runājot par divām mediju saturā visvairāk pieminētajām grupām –
krievvalodīgajiem un latviešiem – mediji arvien biežāk izmanto stratēģiju
“pašmarginalizācija”, ar kuras palīdzību “savas” grupas pārstāvis parāda to kā
bezspēcīgu un beztiesīgu attiecībā pret “citu” vai” “svešo” grupu, pretstatot
dažādu sabiedrības grupu intereses.

Meklējot minēto procesu cēloņus, jādomā par ietekmēm, kas nosaka mediju satura
veidošanās likumsakarības.
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Mediji mūsdienās atrodas trīs nozīmīgu ietekmju centrā – tā ir ekonomika, politika un
tehnoloģijas. Džordžs Gerbners jau 1969.gadā rakstīja, ka masu komunikācijas process
atrodas daudzveidīgu ārēju spēku ietekmē – tie ir klienti jeb reklāmdevēji, konkurenti,
likumdevēji un politiskās autoritātes, eksperti, citas institūcijas un auditorija. Minētie
spēki dažādā pakāpē ietekmē mediju organizāciju darbību. Makveils rakstot par mediju
politikām, izceļ jaunās komunikācijas politikas paradigmu. Jaunās komunikācijas
paradigmas pamatā ir arī jauni un adaptēti mediju mērķi un vērtības. Šo komunikācijas
politiku nosaka politiski, ekonomiski un sociāli mērķi, bet to interpretācija ir mainījusies,
citādas ir arī prasības pret to. Būtiska šī perioda pazīme ir tendence, ka ekonomiskie
mērķi dominē pār politiskiem un sociāliem mērķiem. Arī visas komunikācijas politikas
vērtības tiek pārdefinētas no jauna.
Raksturojot mediju organizāciju vietu sociālo spēku ietekmes kontekstā, Makveils
uzsver, ka nereti vieni spēki izslēdz vai līdzsvaro otrus, piemēram, auditorija var sniegt
medijiem atbalstu reklāmdevēju spiediena gadījumā vai arī medija institucionālais
prestižs var pretdarboties ārējo institūciju vai avotu spiedienam. Tomēr Latvijā mazāka
nozīme ir politiskās un sociālās vides ietekmei, pavisam maznozīmīga no mediju
profesionāļu viedokļa ir auditorija, toties ļoti izteikts ir ekonomiskās vides spiediens, kas
tiek realizēts ar reklāmdevēju un mediju īpašnieku starpniecību. Nereti ekonomiskais
spiediens tiek kombinēts ar ļoti konkrētu politisko uzskatu kultivāciju, būtībā cenšoties
mediju izmantot vienpusīgu politisku mērķu realizācijai un vienlaikus gūt arī peļņu.
Izvērtējot pētījumā iekļauto mediju uzvedību, var izteikt pieņēmumu, ka no ārējiem
spēkiem (Tabula nr.1) vislielāko ietekmi atstāj tirgus diktētie noteikumi un
komercializācijas procesi, bet no iekšejo spēku puses laikrakstu saturu spēcīgi nosaka
menedžments. Diemžēl profesionālisma un ētikas noteikumiem šajos apstākļos ir
sekundāra nozīme, jo neiecietīga satura pastāvēšana liecina, ka klasiskajiem žurnālistikas
kvalitātes kritērijiem (neitralitāte, objektivitāte, patiesīgums, viedokļu daudzveidība un
sabalansētība), šajos apstākļos ir sekundāra nozīme. Mediju profesionāļi šajos apstākļos
jūtas ļoti nedroši, lielākoties viņi izpilda vadītāju norādījumus, jo, lai arī rada mediju
saturu, paši nevar ietekmēt tā būtiskākos virzienus, idejas un vērtības. Drīzāk redaktori un
žurnālisti spiesti izdarīt izvēli un pieņemt menedžmenta uzspiesto politiku, atsakoties no
konkrētiem profesionālisma principiem.
Tabula nr. 1 Galvenie medijus ietekmējošie spēki2
Formālā ietekme

Neformālā ietekme

Ārējā ietekme

Likumi un regulācija ar tiesu un
sabiedrisko
organizāciju
palīdzību

Tirgus spēki, lobēšanas grupas,
sabiedriskā doma

Iekšējā ietekme

Menedžments, industrijas vai
firmas
pašregulācija;
organizācijas kultūra

Profesionālisms, ētikas kodeksi

Ja situāciju ar iecietīgu un neicietīgu viedokļu parādīšanos laikrakstu saturā analizē no
mediju socioloģijas viedokļa, tad var teikt, ka redakciju uzvedību atspoguļo politiski
2

Avots: McQuail (2005: 235)
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ekonomiskā perspektīva, saskaņā ar kuru redaktoriem un žurnālistiem tiek noteikts, ko
“iekļaut un ko neiekļaut saturā”3. Līdz ar to mediju profesionāļiem, kas orientējas uz savu
vadītāju ideju un vērtību iekļaušanu rakstos, nav būtiski orientēties uz “aktuālām
auditorijas interesēm“4, žurnālisti piedāvā saturu, kas interesē viņu vadītājus, pieņemot,
ka tas saistīs arī auditoriju. Savukārt auditorija, kas uzticas laikrakstiem, pieņem, ka tie
darbojas sabiedrības interesēs, piedāvājot vispusīgu un svarīgu informāciju un
iemācoties, ka neiecietīga attieksme ir publiski atzīta un lietota.
Arī Īens Angs (Ang, 1991) rakstījis, ka mediju institūcijām nav reālas intereses par savas
auditorijas patieso interešu iepazīšanu. Būtībā sabiedrības grupas izslēdzošo laikrakstu
pārstāvji nevis atspoguļo savu lasītāju uzskatus, bet kultivē, atkārto un uzspiež
neiecietīgu attieksmi, neļaujot saturā parādīties pretējiem viedokļiem.
Sīkāk analizējot pētījuma datus, var izteikt pieņēmumu, ka tās redakcijas, kuru saturā
visbiežāk parādās neiecietīgi viedokļi, lielākoties tos it kā cenšas piemērot kādu savas
auditorijas grupu interesēm, tomēr būtībā atspoguļo mediju īpašnieku un vadītāju
noteikto ideoloģiju. Normatīvās preses teorijas uzsver nepieciešamību medijiem kā
primāras uzsvērt auditorijas vajadzības un intereses, tomēr pētījuma dati parāda jau citu
autoru (Hallin&Manchini, 2004) secināto, ka mediji Baltijas valstīs veido politikai
paralēlu struktūru, demonstrējot politiskām partijām raksturīgu uzvedību, jo
vienpusīgi pārstāv noteiktas sabiedrības grupas un vienveidīgas idejas. Šī uzvedība –
mediju spēks un politiskā ietekme - savukārt atspoguļojas pasīvā un fragmentētā
sabiedrība, par spīti mediju un informācija pieejamības daudzveidībai veidojot
“demokrātiju bez pilsoņiem” (Entman, 1991), jo auditorijas pārstāvji no mediju puses
tiek uztverti kā patērētāji.
To parādīja, piemēram, LA realizētā kampaņa pret jauna politikas dokumenta –
Sabiedrības integrācijas pamatnostādņu – projektu, kas izvērsās par kampaņu pret
multikulturālisma principu integrācijas politikā. Pašā kampaņas sākumā laikraksts ieņēma
stingri negatīvu pozīciju attiecībā uz multikulturālisma principu kā tādu, nepiedāvājot
lasītājiem skaidru izklāstu par to, kā izpaužas multikulturālisma politika citās valstīs un ar
kādiem mērķiem tā tiek īstenota. Tā vietā laikraksts no paša sākuma centās lasītājiem
veidot negatīvas asociācijas, blakus vārdam „multikulturālisms” liekot vārdu
savienojumu „divkopienu valsts”, kaut gan starp abām koncepcijām nav cieša loģiska
sakara. LA publikācijās par šo tēmu tika atkārtota doma, ka multikulturālisma politikai
būtu daudz kopīga ar padomju okupācijas politiku, tāda veidā reducējot multikulturālisma
būtību līdz klišejām un stereotipiem un veidojot apdraudētības diskursu. Visā
kampaņveidīgajā publikāciju sērijā pietrūka analītisku rakstu un diskusiju ar pretējo
viedokļu pārstāvjiem. Rezultātā lasītājam tika piedāvāts ‘patērēt’ vienīgo redakcijas
atbalstīto viedokli, nevis iedziļināties dažādās pozīcijās un to argumentācijā.
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2. Galveno pētījuma datu analīze
2.1. Publikācijas, kurās izteikta attieksme pret kādu no sabiedrības grupām
No visām 2009.gada pirmajā pusgadā atlasītajām 227 publikācijām, kādu sabiedrības
grupu iekļaujoša argumentācija konstatēta 72 publikācijās, bet izslēdzoša argumentācija –
155 publikācijās. Salīdzinot ar 2007.gada sākumu (kad pētījums tika veikts nevis 26, bet
gan 14 nedēļas), izslēdzošu argumentāciju ietverošu izteikumu skaits ievērojami
pieaudzis LA, bet samazinājies laikrakstā Čas.
Vidējā termiņa satura veidošanas tendences medijos liecina, ka mainās grupas, pret
kurām visbiežāk vērsta izslēdzošā retorika. Ja 2007. gadā pārliecinošs vairākums
neiecietīgo un izslēdzošo izteikumu drukātājos medijos tika veltīti seksuālajām
minoritātēm (76 gadījumi 2007.gada pirmajā pusē pret 20 gadījumiem 2009. gada
pirmajā pusē), tad 2008. un 2009. gada pirmajā pusgadā visvairāk izslēdzošu izteikumu
vērsti pret krievvalodīgajiem (71 gadījums 2009. gada pirmajā pusgadā salīdzinot ar 39
gadījumiem 2007. gada pirmajā pusgadā). Nemainīgs palicis neievājošu izteikumu skaits
par nevalstiskām organizācijām, bet izslēdzošā retorika pret nepilsoņiem samazinājusies.
Starp citām grupām veltītajiem izteikumiem 2009. gada pirmajā pusgadā 25 reizes fiksēti
izslēdzoši izteikumi par latviešiem.
Grafiks nr.1 Izslēdzošu izteikumu skaits medijos 2009. gada pirmajā pusgadā (%)
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Grafiks nr.2 Izslēdzošu izteikumu skaits medijos 2007. gada pirmajā pusgadā (%)

Izvērtējot izslēdzošu izteikumu skaitu 2009.g. un 2008.gada pirmajā pusē, redzams, ka
laikrakstu uzvedība ir ļoti stabila. LA, VS un NRA konsekventi savā saturā iekļauj
neiecietīgus izteikumus, savukārt Čas, Telegraf, Diena saglabā neitrālu attieksmi, un šo
laikrakstu saturā sastopami tikai daži izslēdzošas argumentācijas piemēri. Grafiks.nr.3
parāda, ka kopumā samazinās neiecietīgas argumentācijas apjoms dienas presē un
sabiedriskā radio programmās.
Grafiks.nr.3 Izslēdzošo izteikumu salīdzinājums laikrakstos 2007.gada un 2009.gada 1.pusē
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2008.gadā pētījuma metodoloģija tika papildināta ar iekļaujošām stratēģijām, jo medijos
parādījās viedokļi, kas iebilda iepriekš dominējošajai neiecietības praksei, norādot, ka
noteiktas sabiedrības grupas ir pelnījušas pieeju resursiem, tām ir nozīmīga loma
sabiedrībā un ka izslēgšana parāda dažu grupu pakārtoto stāvokli. Šie izteikumi skāra
dažādas grupas: nepilsoņus, krievvalodīgos, sievietes, vecāka gadagājuma cilvēkus,
seksuālo minoritāšu pārstāvjus un citām grupām piederīgus cilvēkus.
Tāpēc būtiski salīdzināt, kā divu gadu laikā medijos atspoguļoti iecietīgi un iekļaujoši
izteikumi. Kā redzams grafikā nr.4., 2009.gada sākumā visvairāk iekļaujošu viedokļu
fiksēts LA (26%), LR (18%) un VS (17%).
Grafiks nr.4 Iekļaujošu izteikumu skaits medijos 2009. gada pirmajā pusgadā (%)

Savukārt 2008.gadā (Grafiks nr.5) Latvijas Radio (23%), Telegraf (15%), LR4 (14%) un
Diena (14%) saturā tika atlasīti visvairāk iekļaujošu argumentāciju saturoši izteikumi.

9

Grafiks nr.5 Iekļaujošo izteikumu skaits medijos 2008.g.pirmajā pusē

Divu vienādu pētījuma posmu salīdzinājums parāda, ka LA saturs ir mainījies un tajā
lasāms lielāks skaits iecietīgu viedokļi, savukārt LR, Diena, Čas, NRA demonstrē
kopumā nemainīgu iekļaujošo izteikumu skaitu.
Grafiks nr. 6 Iekļaujošo izteikumu salīdzinājums 2008.g. un 2009.g 1.pusē katrā medijā
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2.2. Redakciju ietekme uz mediju saturu
Iepriekš apkopotie pētījuma dati parādīja, ka medijos dominējošo iecietības vai
neiecietības klimatu lielā mērā ietekmēja redakciju darbinieki, kas savos komentāros,
interviju jautājumos vai virsrakstu un fotogrāfiju parakstu izvēlē konsekventi veidoja
iekļaujošu vai izslēdzošu argumentāciju un pauda attieksmi pret konkrētām sabiedrības
grupām.
Arī 2009.gada pirmajā pusē saglabājās šī tendence un grafikā nr.7 redzams, ka lielāko
daļu neiecietīgu izteikumu izsaka NRA redakcijas darbinieki – 41% no izslēdzošo
argumentu kopskaita, VS – 36% un LA – 35% . Jāatzīst, ka kopumā redakciju ietekme
izslēdzošas argumentācijas uzturēšanā ir samazinājusies, bet pieaudzis politiķu izteikto
neiecietīgo viedokļu skaits.
Kā liecina grafiks nr.7, žurnālistu veidotā neieiectīga satura apjoms 2009. gadā potenciāli
pieaug laikrakstos VS (36 gadījumi jau 2009.g. pirmajā pusgadā pret 47 gadījumiem visa
gada garumā 2008. gadā) un LA (35 gadījumi 2009.gada pirmajā pusgadā pret 31
gadījumu visā 2008. gadā). Laikraksti Čas un NRA turpina reproducēt neiecietīgu saturu
par dažām sabiedrības grupām aptuveni tādā pašā apjomā kā 2008. gadā.
Grafiks nr.7 Izslēdzošo izteikumu avots – redakcija vai žurnālists (%) 2008. un 2009.gadā

Monitoringa dati liecina, ka laikrakstu NRA, VS, LA un Čas redakcija un žurnālisti
sistemātiski veido un atražo izteikumus par dažādām sabiedrības grupām. Šie viedokļi
apšauba atsevišķu grupu politiskās līdzdalības leģitimitāti, projicē bezpalīdzības un
politiskās atvešinātības attieksmi uz ‘savas’ grupas dalībniekiem (piemēram, NRA par
latviešiem, VS - par krievvalodīgajiem), aicina izslēgt ‘svešas’ grupas no politiskās telpas
un lēmumu pieņemšanas (LA – par krievvalodīgajiem) un noniecina grupu definētās
problēmas. Ir svarīgi ņemt vērā, ka šajā gadījumā runa nav par visiem medijos
fiksētajiem izslēdzošajiem izteikumiem par dažām sabiedrības grupām, bet gan par
izteikumiem, kuru avots ir žurnālists vai redakcija. Tātad, nav pamatots arguments, ka
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mediji tikai ‘atspoguļo’ neiecietīgas attieksmes, kas pastāv sabiedrībā: Latvijas drukātie
mediji paši aktīvi veido un atražo neiecietīgas attieksmes un attēlo attiecības starp
sabiedrības grupām, īpaši etniskajām grupām, kā zero sum game – spēli ar nulles
bilanci, kurā vienas ‘puses’ ieguvumi nozīmē citās ‘puses’ zaudējumus.
2.3. Izslēdzoši un iekļaujoši atspoguļotās sabiedrības grupas
Pētījuma jaunākie dati parāda, ka pēdējā gada laikā mainījušās tās sabiedrības grupas, kas
iekļautas radikāli atšķirīgu mediju viedokļu krustpunktā. Ja 2007.gadā laikraksti
izslēdzošu argumentāciju veltīja lielākoties seksuālo minoritāšu pārstāvjiem un
nepilsoņiem, savukārt 2009.gadā (Grafiks nr.8) neiecietīgi izteikumi pārsvarā attiecas uz
krievvalodīgajiem un latviešiem. Laikrakstos izteiktā attiekme nav mainījusies attiecībā
uz NVO, bet par nepilsoņiem neiecietīgi viedokļi lasāmi daudz retāk.
Grafiks nr.8 Izslēdzošo stratēģiju izmantojums, runājot par konkrētām sabiedrības grupām 2007.g. un
2009.g. 1.pusē

Salīdzinot dažādas sabiedrības grupas iekļaujošo izteikumu kopskaitu, interesanti atzīmēt,
ka tas ir gandrīz nemainīgs: 2008.gada sākumā – 73 gadījumi, 2009.gada sākumā – 75
gadījumi. Šie skaitļi liek secināt, ka, lai gan mainījusies atsevišķu mediju attieksme,
tomēr kopumā medijos iecietības līmenis nav pieaudzis, tikai samazinājies neiecietīgu
izteikumu skaits.
Grafiks nr.9 parāda, ka lielākā daļa iecietīgu viedokļu 2009.gada pirmajā pusgadā izteikti
par krievvalodīgajiem, nelatviešiem, sievietēm un latviešiem. Šie dati parāda, ka mediju
uzmanības centrā nonākušas attiecības starp nelatviešiem (arī nepilsoņiem) un latviešiem,
jo par šīm grupām lielākoties izteikti iecietīgi vai neiecietīgi viedokļi.

12

Grafiks nr.9 Iekļaujošo stratēģiju izmantojums, runājot par konkrētām sabiedrības grupām 2008.gada un
2009.gada pirmajā pusē

2.4. Mediju izmantotās stratēģijas par krievvalodīgajiem un latviešiem 2009. g.
pirmajā pusē
Lai izvērtētu, kādu attieksmi mediji izsaka par divām šajā pētījuma posmā visbiežāk
pieminētajām sabiedrības grupām, apkopotas tām atdresētās un mediju tekstos fiksētās
argumentācijas stratēģijas.
Runājot par krievvalodīgajiem (grafiks nr.10) medijos visbiežāk izskan viedokļi, kas
parāda šo grupu kā kopumā nelabvēlīgu, pamato tās izslēgšanu no publiskās telpas un
politikas, kā arī tiek izteikti krievvalodīgos pašmarginalizējoši viedokļi. Izslēdzoši par
krievvalodīgajiem lielākoties izsakās LA un VS. Jāatzīmē, ka VS dominē
pašmarginalizējoša attieksme, kas uzsver krievvalodīgo beztiesīgo stāvokli, nespēju
ietekmēt politiku, un veicina pasīvu, atsvešinātu attieksmi pret politisko līdzdalību
Latvijā.
Tomēr šogad medijos (arī galvenokārt LA un VS) publicēti arī iekļaujoši viedokļi par
krievvalodīgajiem, kuros uzsvērtas šīs sabiedrības grupas tiesības uz līdzdalību un
norādīts uz krievvalodīgo pakārtoto stāvokli kā problēma.
Kā var redzēt grafikā nr.10, attiecībā uz krievvalodīgajiem drukātajos medijos visbiežāk
tiek izmantota argumentācijas stratēģija, kas norāda, ka grupa rada problēmas pārējai
sabiedrībai.
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Piemēri:
-

“Latvijā ir socioloģija, kas parāda, ka daudzi te dzīvojošie nav un nekad nebūs patrioti. Diemžēl
viņi ir citas valsts patrioti” (LA).

-

“Arī ļoti inteliģenti cilvēki, kas turpat vai pusgadsimtu – divas paaudzes! – nodzīvojuši ne tikai
padomiskuma, bet arī krievestības gaisotnē, pie labākās gribas nevar atbrīvoties no "lipīgu"
rusismu ietekmes, no krievu idiomām, pliekaniem jociņiem. Latvija šo divu paaudžu laikā atradās
zināmā mērā krieviskās mentalitātes koloniālā pakļautībā. Un arī pēc 17 atgūtās neatkarības
gadiem daudz kas no tā palicis. Rezignācijā nolaist rokas gan nevajag, bet dusmas vien nepalīdz”
(LA) .

-

Visvaldis Lācis, Saeimas deputāts un vēsturnieks: "9. maijā viņi parādīja, ka grib būt Krievijas
valstī. Krievu tautas un krievvalodīgo vairākums Latvijā ir vai nu naidīgi noskaņots, vai arī
vienaldzīgs pret latviešu vēlmi būt saimniekiem savā valstī. Jura lentītes ir cariskās Krievijas
impērijas simbols. Nemāku izskaidrot, kāpēc tās izmanto 9. maijā, taču varu teikt, ka šai tautai
imperiālisms ir ieaudzis asinīs. Mēs nezinām, ko domā tie 350 000 cilvēku, kas nav
naturalizējušies."

Otrajā vietā ir argumentācijas stratēģija, ko var saukt par ‘pašmarginalizāciju’: krieviski
rakstošā medija žurnālists vai cits avots, kas identificējas ar grupu ‘krievvalodīgie’, runā
par grupas politisku bezpalīdzību, sadrumstalotību, atsvešinātību, nenorādot uz pozitīvas
sociālās rīcības iespēju.
Piemēri:
-

“властям вовсе не нужно, чтобы нелатыши знали латышский” (VS).

-

“так у русских-то в своём "кантоне" тоже нет языковых прав” (VS).

-

“многие избиратели хотели услышать именно то, что во всех бедах виноваты "оккупанты",
"инородцы", "рука Москвы" (VS).

-

“коренные жители традиционно занимались сельским хозяйством, искусством и
руководили. Поэтому когда с промышленностью было покончено, пострадали прежде всего
русские, а титульное население осталось на своих местах” (VS).

Trešā populārāka argumentācijas stratēģija, ko žurnālisti un/vai viņu avoti izmanto pret
krievvalodīgajiem kā grupu – pamato grupas izslēgšanu no publiskās telpas/politikas.
Piemēri:
-

“Mēs nedrīkstam pieļaut, ka ekonomiskās grūtības un dusmas noved pie latviešu Rīgas
zaudēšanas," teica J. Birks” (LA).

-

„Pievērsiet uzmanību vēl vienam X faktoram, ka 6. jūnijs laukos ir "pīķa" datums lauku un dārzu
darbiem. Jo tie kartupeļi izpirkti, dēsti paņemti un tajā dienā saulīte staigā pa zemes virsu – cik
rīdzinieku būs palikuši pilsētā?
E. Līcītis: – Cik latviešu būs palikuši pilsētā?“
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Grafiks nr.10 Grupa “krievvalodīgie” – mediju izmantotās stratēģijas

Analizējot viedokļus, kas medijos izteikti par latviešiem (grafiks nr.11), jāuzsver, ka
dominē pašmarginalizējoši izteikumi (kas izskanējuši NRA un LA). No iekļaujošajām
stratēģijām populārākā ir – norāda, ka grupai ir tiesības uz līdzdalību. Fakts, ka abas
visbiežāk pieminētās grupas atspoguļotas pašmarginalizējoši, norāda uz mediju
kultivētām atsvešināšanās tendencēm starp lielākajām Latvijas etniskajām grupām.
Attiecībā uz latviešiem, 2009. g. pirmajā pusgadā bieži tika izmantota argumentācija, kas
norāda uz bezpalīdzību, sadrumstalotību un atsvešinātību (pašmarginalizācija) – to
reproducēja arī krievu valodas mediji, citējot grupas pārstāvjus.
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Grafiks nr.11 Grupa “latvieši” – mediju izmantotās stratēģijas

Piemēri.
Stratēģija – pašmarginalizācija:
-

“Tas parāda vien to, cik mēs, latvieši, esam tuvredzīgi un maz izglītoti un, pakļaujoties krievu
puses konjunktūras bļāvējiem, pieņemam kļūdainus lēmumus.”

-

Mūsuprāt, latvieši ir aizmirsuši šīs vērtības, kas mūs padara par tautu, par vienu ģimeni. Dažbrīd
liekas, ka neesam vairs latvieši, bet gan liels aitu bars, jo katra aita skrien, kur tai zāle šķiet
leknāka un sulīgāka, bet vai tad baram, lai izdzīvotu, nav jāturas kopā? (LA)

Stratēģija – noniecina grupas definētās problēmas :
-

“от чего латышам нужно защищаться теперь? Кто на них нападает?” VS.

Stratēģija – grupai ir tiesības uz līdzdalību; grupas – latvieši, bijušie leģionāri:

-

“Es uzskatu, ja vienai sabiedrības daļai ir noteikta vēlme godināt mirušos vai kādas idejas un
citiem svilpot un teikt, ka tas ir kauns, tad abām šīm grupām ir absolūti visas tiesības to darīt.(..)
Rīgas domes funkcija ir nevis prātot un domāt, ko nozīmē šis gājiens vai sapulce, bet vienkārši
gādāt kārtību(..) Tur var runāt par citu vietu vai laiku, tā ir tehniska saskaņošana, bet aizliegums ir
pilnīgi nedemokrātisks” (LR1) .
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2.5. Atsevišķu laikrakstu uzvedības analīze
Pētījumā izceļas atsevišķu mediju attieksme pret konkrētām sabiedrības grupām, tāpēc
sekojošos grafikos sīkāk analizēts to saturs. LA (grafiks nr.12) visvairāk izslēdzošu
izteikumu veltījusi krievvalodīgajiem, pārsvarā uzsverot, ka šī grupa rada problēmas
pārējai sabiedrībai, pamatojot tās izslēgšanu no publiskās telpas un politikas un
noniecinot tās definētās problēmas. LA ir devusi nozīmīgu ieguldījumu arī latviešus
pašmarginalizējošu izteikumu izplatīšanā.
Grafiks nr.12. LA: dažādām sabiedrības grupām adresētie izslēdzošie izteikumi

Līdzīgs izslēdzošo stratēģiju izmantojums vērojams VS (grafiks nr.13.). Šī laikraksta
saturā bieži izteikta krievvalodīgo un latviešu pašmarginalizācija, noniecinātas abu grupu
definētās problēmas un norādīts, ka tās rada problēmas pārējai sabiedrībai, kā arī
pamatota krievvalodīgo tiesību ierobežošana. Būtībā VS parāda gandrīz vienādu pieeju
abām grupām, starp kurām saskata vislielākās pretrunas, nemitīgi uzturot izslēgšanas un
norobežošanās politiku. Šāda attieksme var laikraksta auditorijai radīt nepamatotu
priekšstatu, ka krievvalodīgajiem un latviešiem nav kopīgu interešu, ka to vajadzības,
vēlmes un vērtības ir krasi atšķirīgas.
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Grafiks nr13. VS: dažādām sabiedrības grupām adresētie izslēdzošie izteikumi

Attiecībā uz nevalstiskām organizācijām, lielāka daļa izslēdzošo izteikumu 2009. gada
pirmajā pusgadā joprojām atrodami laikrakstā NRA (grafiks nr.14): no 23 gadījumiem
visos medijos kopumā, 18 argumentācijas stratēģijas gadījumu pret NVO bija tieši NRA.
Īpaši bieži tika izmantota stratēģija, kas argumentē, ka NVO rada problēmas pārējai
sabiedrībai, kā arī norādes uz to, ka NVO ar Latvijai kaitīgām aktivitātēm īsteno ārējo
sponsoru intereses. Līdzīgas stratēģijas pret NVO tika izmantotas laikrakstā NRA arī
2007. un 2008. gadā, visbiežāk tās tika vērstas pret NVO, kas saņem Atvērtās sabiedrības
institūta finansējumu.
Grafiks nr. 14 Izslēdzošie izteikumi, kas NRA saturā veltīti dažādām sabiedrības grupām 2009. gada
pirmajā pusgadā
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Jāņem vērā, ka argumentācijas stratēģija, kas norāda uz no ārvalstīm atbalstīto
nevalstisko organizāciju ‘kaitnieciskām’ aktivitātēm, ir ļoti izplatīta medijos daudzās
Austrumeiropas valstīs. Krievijā pirms dažiem gadiem līdzīgi pārmetumi tika vērsti
pētniekiem un mācību grāmatu attīstītajiem, kas tika atbalstīti ar grantiem un stipendijām
no Rietumu valstīm – plurālisma pretinieki izglītības politikā pārmeta viņiem, ka saturs,
kas tiek veidots par ārvalstu naudu, nevar būt draudzīgs Krievijai (skat., piemēram, rakstu
‘История без права переписки’ Novaja Gazeta, 2009.g. 6. jūlijs). Liela daļa izslēdzošu
argumentācijas stratēģiju, ko NRA žurnālisti un redakcija izmantoja pret NVO, satur
līdzīgu antiliberālu argumentāciju.
Piemēri NRA stratēģijām par NVO.
Stratēģija – grupa rada problēmas pārējai sabiedrībai:
-

No Pride vadītājs I. Masļakovs aicina rīdziniekus neiet vērot gājienu, jo "tad cilvēki kļūst līdzīgi
viņiem. Mozaīkai to vien vajag, lai parādītos kāds ļauns homofobs" (NRA).

Stratēģija - norāda, ka grupa ar Latvijai kaitīgām aktivitātēm īsteno ārvalstu sponsoru intereses:
-

“Vēl viens iemesls neticēt šiem jaunajiem politiķiem ir tas, ka, lai arī vārdos tie sevi pozicionē kā
dikten nacionālus un latviskus esam, viņu būtība un sūtība ir izkalpot svešzemju fondiem,
koncerniem, institūtiem un vēstniecībām, būt par Latvijai dažkārt asi kaitīgu ideju iedējējiem
vietējā vidē, par citvalstu uzņēmumu interešu dīleriem, emisāru kolaborantiem, kas palīdz
piečakarēt aborigēnus. Turklāt viņu citvalstu draudziņi ne vienmēr ir tie, kuri plūc tītarus un rīko
dārza svētkus, bet arī tie, kas dzer vodku un uzkož ikrus. Balsosim par Austrumu un Rietumu
darījumu starpniekiem? Varētu jau, taču no šiem darījumiem diezgan maz atlēks pat šiem
starpniekiem pašiem, nemaz nerunājot par Rīgu vai Latviju” (NRA);
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3. Secinājumi
•

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kopumā Latvijas medijos nedaudz
samazinājās neiecietīgo izteikumu un izslēdzošu argumentācijas stratēģiju skaits.
2009. gada pirmajā pusgadā salīdzinoši mazāk dienas nekā 2007.g. un 2008.gada
pirmajā pusē laikrakstu un sabiedriskā radio saturā fiksēti kādu sabiedrības grupu
izslēdzoši un neiecietīgi izteikumi. Šī tendence ir pozitīvi vērtējama, jo samazina
atsevišķu mediju vai to avotu “paradumu” neiecietīgi izteikties par noteiktām
sabiedrības grupām.

•

Salīdzinot ar 2008.gada pirmo pusi, 2009.gadā medijos nav mainījies iekļaujošo
izteikumu skaits par kādu sabiedrības grupu. Var teikt, ka iecietības līmenis nav
pieaudzis.

•

Mediju vidū izceļas vieni un tie paši laikraksti (LA, NRA, VS), kuru saturā
ievērojami biežāk nekā citos izdevumos sastopami neiecietīgi izteikumi, taču
2009.gadā minētajos izdevumos nosacīti palielinājies arī iecietīgo viedokļu
daudzums. Lai gan joprojām paliek jautājums par redakcijas nostāju attiecībā uz
neiecietīgo saturu, iecietīgo izteikumu skaita relatīvais pieaugums liecina, ka LA,
NRA un VS nedaudz palielinājusies viedokļu daudzveidība.

•

Šajā pētījuma periodā mainījušās tās sabiedrības grupas, par kurām visbiežāk tiek
izteikti iecietīgi vai neiecietīgi viedokļi. Grupa, pret kuru visbiežāk tika vērsti
neiecietīgi izteikumi un izslēdzošās argumentācijas stratēģijas 2008. gadā un
2009. gada pirmajā pusē, bija krievvalodīgie/ nelatvieši. Salīdzinājumam,
2007. gadā visvairāk neiecietīgo izteikumu bija par seksuālām minoritātēm.
Šogad mediju telpā dominē diskusija par latviešu un krievvalodīgo Latvijas
iedzīvotāju attiecībām, izteikumiem par citām grupām ir daudz mazāka nozīme.

•

Runājot par divām mediju saturā visvairāk pieminētajām grupām –
krievvalodīgajiem un latviešiem – mediji arvien biežāk izmanto stratēģiju
“pašmarginalizācija”, ar kuras palīdzību “savas” grupas pārstāvis parāda to kā
bezspēcīgu un beztiesīgu attiecībā pret “citu” vai” “svešo” grupu, pretstatot
dažādu sabiedrības grupu intereses.
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4. Rekomendācijas
Apkopojot trīs gadu laikā savāktos datus par sabiedrības grupu atspoguļojuma tendencēm
Latvijas medijos, situācijas uzlabošanai monitoringa grupa izvirza sekojošus
priekšlikumus:
4.1. Žurnālistiem
1) Iesakām veidot jaunu, no mediju īpašniekiem un redaktoriem neatkarīgu NVO,
kas pievērstos tieši žurnālistu ētikai, jo LR Žurnālistu savienība acīmredzami
ignorē mediju ētikas problēmas, it īpaši tās, kas ir saistītas ar neiecietības un
diskriminācijas nepieļaujamību medijos.
2) Iesakām apsvērt iespēju jaunajiem žurnālistiem vai žurnālistikas studentiem
pašiem turpināt mediju monitoringu ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību
neiecietības un rasisma gadījumiem medijos.
3) Iesakām rast iespēju veidot elektronisku žurnālu mediju profesionāļiem, kurā tiktu
diskutēti ar mediju ētikas un profesionālisma dilemmām saistīti jautājumi.
4.2. Starptautiskām organizācijām
1) Monitoringa grupa iesaka Eiropas Komisijai pret rasismu un neiecietību (ECRI European Commission Against Racism and Discrimination) pievērst uzmanību
tam, ka tās rekomendācijas attiecībā uz nepieciešamību cīnīties pret rasistiska
satura izteikumu lietošanu plašsaziņas līdzekļos netiek efektīvi pildītas. ECRI
Trešajā ziņojumā par Latviju (2007) tika iekļauta rekomendācija 106., kurā ECRI
mudina Latvijas varas iestādes rīkoties, lai cīnītos pret rasistiska satura izteikumu
lietošanu politikā un plašsaziņas līdzekļos. Rekomendācijā ir arī pateikts: “Varas
iestādes varētu palīdzēt izvērst vispārējas debates par nepieciešamību pēc
pašregulējošiem mehānismiem politikas un plašsaziņas līdzekļu nozarē attiecībā
uz neiecietību veicinošu runas problēmu.”
Ņemot vērā monitoringa rezultātos redzamo Latvijas mediju tendenci atražot
etniskus aizspriedumus, aicinām palielināt spiedienu uz Latviju attiecībā uz
nepieciešamību veicināt mediju paškontroli – it īpaši ētikas jautājumos, kas
saistīti ar neiecietību, rasismu (kas ietver aizspriedumainas attieksmes kultivēšanu
pret etniskām grupām) un aicinājumiem uz diskrimināciju.
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