
Zini, proti, dari - cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība

Sociālo tīklu un elektronisko 
mediju monitorings attieksmē 

pret invaliditāti
apkopojums



Situācijas apraksts 

Sociālajos tīklos un citos interneta medijos bieži var sastapties ar 
situāciju, kad kādā publikācijā informācija par cilvēku ar invaliditāti 
tiek sniegta kā pozitīvā ziņa, bet savukārt komentāros parādās gan 
naida runa, gan žēlošana, gan nicinoša un cieņu aizskaroša attieksme. 

Šādi komentāri ietekmē sabiedrības attieksmi pret invaliditāti, kā arī 
pazemina pašu cilvēku ar invaliditāti pašvērtējumu, 



Monitoringa mērķi 

 iegūt  vairāk datu par attieksmi pret invaliditāti sabiedrībā, 

 iegūt  vairāk datu, lai vērtētu sabiedrisko mediju attieksmi pret 
invaliditāti un cieņpilnu terminoloģiju. 

 parādīt uz datiem balstītu situāciju attieksmē pret cilvēkiem ar 
invaliditāti dažādās jomās – izglītība, darbs, neatkarīga dzīve, un citās

 izmantot iegūto informāciju mācību semināros, kā arī ekspertu 
apmācībā, lai veidotu labāku izpratni par patieso situāciju.



Monitoringa metodika 

 Identificēt un apkopot komentārus FB, Twiter, un vismaz 10 ziņu 
portālos, 

 iegūtos datu kārtot atbilstoši iepriekš izstrādātiem kritērijiem, kas 
balstīti ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, 

 izvērtēt cieņpilnas terminoloģijas lietojumu, kas balstīta ANO 
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pamatprincipos un 
latviešu literārās valodas praksē.



Invaliditātes veidu 
atspoguļojums
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Invaliditātes veidi

 Visvairāk runājām par invaliditāti kopumā nevis par kādu īpašu 
invaliditātes veidu, tādējādi skarot jautājumus, kas attiecas uz 
cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. 

 Nākamie biežāk pieminētie invaliditātes veidi ir kustību traucējumi un 
garīga rakstura traucējumi. Šis ir tēmas, kas sabiedrībā ir biežāk 
pieminētas gan saistībā ar vides pieejamības jautājumiem, gan ar 
garīgās veselības jautājumiem 



Sabiedrisko mediju un 
sabiedrības attieksme pret 

invaliditāti
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Pozitīva attieksme -piemēri

Es patiesi protu novērtēt invalīdu 
gribasspēku, pārvarot sevi un sportojot 
tādā līmenī. 

Cepuri  nost - stiprs cilvēks 
ar Lielo burtu. Veselību un 
izturību.

Gāju pa Brīvības bulvāri un skaista 
sieviete ratiņkrēslā palūdza, lai 
pastumju viņu pa ceļam. Pirmo reizi 
dzīvē stūmu ratiņkrēslu. Aizgājām 
kopā uz pieturu, viņa devās uz Alfu 
pēc jauniem apaviem. Man pietika 
prāta nevaicāt, priekš kam?



Negatīva attieksme - piemēri

Es reiz vinnēju zābaku mešanas 
sacensībās. Dodiet man 500000! 
Padomā ir uzrīkot ķiršu kauliņu 
spļaušanas pasaules čempionātu 
šķielējošajiem kreiļiem. Un lai neviens 
mani nediskriminē, prēmijai jābūt 
pusmiljonam.

Nu  nav visās telpās jāstumjas ar 
tiem ratiem. Ratiem ārā nekas 
nenotiks. Besī tās ratiņnieces, 
kas stumjas pa mazajiem 
veikaliem

Ha, ha, ha. Nē, nu es varu arī nestrādāt, 
gulēt mājās tāpat kā tu, vaidēt par 
bipolāriem traucējumiem vai citu 
moderno herņu. Nemaksāsim rēķinus, 
dzīvosim zem tilta, valkāsim maisus…



Neitrāla attieksme – piemēri

Infrastruktūra, kas nav draudzīga 
cilvēkiem ratiņkrēslos un 
vecākiem ar bērnu ratiem.

Rīgā dzīvo daudz cilvēku ar 
invaliditāti un kustību 
traucējumiem, kuriem iekļūšanai 
un izkļūšanai no dzīvesvietas ir 
nepieciešams panduss vai 
pacēlājs. 

Bērnu ar invaliditāti neielaida 
tualetē, jo tā paredzēta tikai 
invalīdiem ratiņos!



Invaliditāte kā negatīvs – piemēri 

Tikai reāli traks var uzbliezt tādu 
videomateriālu

Manuprāt, EDS apkalpo vai nu debīli, vai nu sadisti. Par to 
liecina arī tas, ka EDS ziņojumi regulāri tiek sūtīti brīvdienās vai 
nakts laikā.

 Žēl, ka mūsu ministrs-ģenerālis ir kurlmēms, varētu pajautāt-
kad mēs SĀKSIM būvēt



Hiperbolizēšana - piemēri

 "Veselības centrs 4" vadītājs skaudri izsakās par saslimšanu ar 
Covid-19: "Tie visi cilvēki būs invalīdi"

 No vides pieejamības, šis protams ir paraugs, kā nevajag 
darīt. Jau bildē ir redzams ka bērnu ratiņi ir atstāti ārā. Ko 
darīs invalīda ratiņos? 

 Ratiņteniss cilvēkiem, kuri traumas vai slimības rezultātā ir 
piekalti pie ratiņkrēsla,



Cieņpilna invaliditātes 
terminoloģija
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Terminoloģijas lietojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta 
ieteikumiem "iekļaujošs, neaizspriedumains valodas lietojums ir 
tāds, kurā izvairās no stereotipiem un norādēm uz nebūtiskām 
detaļām".

Vārda “invalīds” vietā Eiropas Savienības Padomes 
Ģenerālsekretariāta izstrādātajās vadlīnijās iesaka izmantot 
terminus "persona ar invaliditāti"  vai “cilvēks ar invaliditāti”.

Tādus vārdus kā “akls”, “kurls” vai “kroplis” dažkārt ikdienā izmanto 
kā lamuvārdus, taču tos nevajadzētu lietot ārpus konteksta – tiem ir 
nievājoša nozīme, negatīva konotācija.



 Invalīdi, piebraucot pie pasta nodaļas un ieraugot 
nepārvaramo šķēršļu joslu, uzreiz griežas apkārt un 
meklē citu pasta kantori.

 9 gadus vecs zēns neparasta Covid-19 simptoma dēļ 
gandrīz kļūst akls

Terminoloģijas lietojums – piemēri 

 Veikalā ienāca kurlmēms cilvēks iegādāties zobu suka. 
Ar žestiem viņš imitēja zobu tīrīšanu.
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Negribētos jau tā domāt, bet valsti veido ierēdņi, kuriem ir ļauts 
izpausties debilismā.

Diagnosts ir pilnīgs idiots Neko nesaprot

1000% par! Idiotu uz ceļa, jūra, vēl protestē, ka sauc par 
trakiem?! 

Latvieši jūtas pazemoti, cittautieši tēlo, ka ir kurlmēmi

Vēl jāņem vērā, ka “sabiedrības iecietības veicināšanas kampaņas 
ietvaros” ir panākts tas, ka gara kropļiem ierobežojumu kļūst 
arvien mazāk (daudziem no viņiem ir pat autovadītāja tiesības), bet 
privilēģiju arvien vairāk.

Invaliditātes termini kā lamuvārds – piemēri 



Sabiedrības attieksmes barjeras



Attieksmei ir trīs sastāvdaļas. 
 Uzskati, kas veido kognitīvo komponenti, rada stereotipus
 Jūtas, kas veido emocionālo komponenti rada aizspriedumi
 Uzvedība, kas veido komponenti, rada diskrimināciju. 

Pamatojoties uz šiem trim komponentiem, rodas trīspusējs 
attieksmju modelis. 

Attieksme ir tā, kā mēs jūtamies, ko mēs domājam un ka mēs 
vēlamies rīkoties.  

Atšķirīga attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti būtiski ierobežo 
iespēju veidot ieklaujošu sabiedrību,  nodrošinot visiem 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas 
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 Mazvērtīgs - Manam kaimiņam – kurlmēmam cilvēkam – vispār nebija pat doma 
iet UZ auto apmācību, jo viņu NEPIEŅĒMA ŠO VESELĪBAS TRŪKUMU DĒĻ!? Par 
taksometra šofera darbu vispār NEBIJA runas! Tur šo trūkumu nedrīkstēja būt!? 

 Varonis - Lielisks piemērs visiem, kam šķiet, ka viņu dzīve ir slikta. Apbrīnoju šādus 
cilvēkus, kuri pat pēc tādām nelaimēm spēj piecelties un iet uz priekšu. Prieks 
dzirdēt, ka mūsdienās arī cilvēkiem ar invaliditāti ir visdažādākās iespējas būt 
aktīviem un DZĪVOT.

 Bailes - Ja tie bērni vai jaunieši nav agresīvi, viss kārtībā, viņi var iekļauties 
sabiedrībā. Bet ja ir? Nupat FB tika apspriests, kā šāds "īpašais" jauneklis (fiziski 
spēcīgs un agresīvs) terorizē veselu rajonu, visi baidās, bet neko izdarīt nevar. 
Nesen pat uzbrucis invalīdam un salauzis ratiņkrēslu. Vai arī citiem cilvēkiem ir 
kaut kādas tiesības uz drošību?

Attieksmes barjeras  – piemēri 



 Sapratne - Diemžēl ir vecāki, kuri uzskata, ka viņu vietā viss ir jārisina valstij. Šie 
vecāki negrib saprast, ka šādas problēmas ar bērniem ir arī jebkurā ģimenē. Par 
bērniem ar invaliditāti valsts maksā asistenta pakalpojumus, kas nozīmē, ka vecāki 
var piestrādāt un par bērnu šajā laikā nerūpēties. Bet, ko lai dara veselo bērnu 
vecāki, kurus nav kam pieskatīt un tie var sadarīt vecākiem daudz lielākas 
galvassāpes, paliekot vieni

 Sapratne - Ar ko kurls atšķiras no nedzirdīga? Autorei viens vārds patīk, otrs ne. 
Būtība jau no tā nemainās. Kurls ir daudz īsāks un daudz vecāks latviešu valodas 
vārds. Tas nav nekāds lamuvārds, vienkārši apzīmē cilvēku , kas nedzird. Mēms, 
akls. Kas gan tāds slikts šajos vārdos?

Attieksmes barjeras  – piemēri 



Ziņu virsrakstu analīze 



Virsraksts ir īpašs publicistikas tekstu paveids, kas īsi un lakoniski 
norāda uz svarīgāko informāciju sekojošā tekstā. 

Virsrakstu ikviens lasītājs izlasa vispirms un pēc tā spriež par 
turpmākajā tekstā gaidāmo informāciju un nepieciešamību vispār 
šo rakstu lasīt. 

Tāpēc virsrakstam ir īpašas funkcijas – teksta adresāta 
ieinteresēšana un ietekmēšana, kā arī informācijas ticamības 
ilūzijas radīšana.

Skarot invaliditātes tēmu, ziņu virsrakstos ļoti bieži parādās 
hiperbolizēti – pārspīlēti jēdzieni, vārdi, ko izmanto kā lamu vārdus. 
Iespējams tāpēc, lai piesaistītu lasītāju uzmanību.



 Kurlmēms lietuvietis paziņo par spridzekli Ecolines
autobusā

 "Nav nozīmes - esi invalīds vai vesels!" Everestā uzkāpj 
akls vīrietis

 Par četru zivteļu noķeršanu vangažniekam ar invaliditāti piespriež 
cietumsodu un teju 3000 eiro sodu

 Pilnīgi akls gleznotājs rada iespaidīgus mākslas 
darbus

 Pie gultas piekaltā Laumiņa, kura komunicē vien ar savu gaiši zilo 
acu skatienu

Virsraksti – piemēri 



Paralimpieši – paziņojums par izmaiņām naudas balvās par 
medaļām un paralimpiskā centra celtniecību 

Temati, par kuriem bija visvairāk diskusiju.

Terminoloģija – invalīds, akls, kurls, kurlmēms – kā izvēlēties 
pareizo jēdzienu? Vai kāds no tiem ir aizskarošs? 

 Deinstitucionalizācija. Cilvēkiem jābūt iespējai dzīvot 
neatkarīgi. Tomēr vēlams, lai viņi nedzīvo manu māju vai manu 
bērnu skolas tuvumā. 

Vides pieejamība? Kam patiesībā tā ir vajadzīga? Vai tās 
izmaksas nav pārāk dārgas? 



Par ko liecina monitoringa dati? 

Cilvēki ar invaliditāti aizvien tiek novērtēti neobjektīvi. Gan žurnālistu 
sagatavotajos materiālos, gan lasītāju komentāros vienlīdz bieži var 
redzēt ļoti subjektīvu attieksmi. Vai nu cilvēki ar invaliditāti ir vērtēti 
īpaši pozitīvi – kā varoņi, vai arī cituviet viņiem tiek piedēvētas daudzas 
negatīvas īpašības. 

Iespējams, sabiedrībai vēl nav pietiekami daudz informācijas un reālas 
saskares ar cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte. Tādēļ veidojas neobjektīvs 
skatījums uz šiem jautājumiem.



Par ko liecina monitoringa dati? 

Latviešu valodā terminoloģija, kas saistīta ar invaliditātes jautājumiem 
vēl aizvien nav skaidra un visiem saprotamu. Kā rāda piemēri, bieži tiek 
izmantota tā terminoloģija, kas patiesībā ir lamu vārdi un nav 
pieņemama pašiem cilvēkiem ar invaliditāti. 
Komentāros bieži norādīts, ka ikvienam pašam ir tiesības izvēlēties 
kādus vārdus lietot.

Bieži lasītāju komentāros invaliditātes termini tiek lietoti kā lamu vārdi. 
Ar tiem tiek apzīmēti gan valdības pārstāvji, gan blakus esoši cilvēki, kuri 
komentētājprāt rīkojas nepareizi. 



Par ko liecina monitoringa dati? 

Sabiedrībā trūkst izpratnes un iecietības pret dažādību
Latvijas sabiedrībā aizvien nav pietiekami augsts tolerances līmenis, lai 
spētu pieņemt dažādību. Cilvēki ar invaliditāti, kas bieži ir atšķirīgi gan 
vizuāli, gan  ar savām kognitīvajām vai sensorajām spējām netiek 
pieņemti kā vienlīdzīgi sabiedrības locekļi.

Lasītāju komentāros neiecietīgi tiek norādīts, ka cilvēkiem ar invaliditāti 
ir jāpaliek mājās, nav jātraucē dzīvot pārējiem sabiedrībā, vai arī vispār 
viņiem būtu labāk dzīvot tālāk no pilsētas centra, projām no visiem. 



Ceļš uz iekļaujošu 
sabiedrību ir 

kopīgs! 


