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Īpašs paldies Jekaterinai Kirjuhinai un Dainim Krauklim!  
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Monitoringa mērķis: 

Apzināt, kāds ir romu atspoguļojums 
Latvijas medijos, uzmanību pievēršot:  

 tēmām;  

 pozitīvās prakses piemēriem; 

 viedokļu paudējiem;  

 apzīmējumiem; 

 virsrakstiem un vizuālajiem attēliem;  

 sabiedrības viedoklim. 

 



Kas, kur un kad? 

Kas? Raksti, ziņas, publikācijas, TV un radio 

sižeti, kuros atspoguļota informācija par romu 
kopienu Latvijā.  

Kur? Nacionālie un reģionālie laikraksti, 

interneta ziņu portāli, TV un radio latviešu un 
krievu valodā.   

Kad? 2013. un 2014. gads.  

 

Paldies ziņu aģentūras LETA mediju monitoringam!  



Analīze skaitļos 

Avots 2013. gads 2014. gads 

Raksti, ziņas, 

publikācijas 

80 78 

TV sižeti 14 18 

Radio sižeti 18 10 



Aktuālākās tēmas 

o Romu izglītības jautājumi: 

- tiesībsarga priekšlikums slēgt romu klases; 

- diskusiju cikls Latvijas reģionos; 

- zemais izglītības līmenis kā cēlonis sociālajām 
problēmām. 

o Priekšlikums veidot īpašus romu 
ciematus. 

o Romu mediatoru prakses ieviešana 
Latvijas reģionos. 



Romi kā likumpārkāpēji 



Vai mediji reaģē? 

 Spoki.lv raksts „Kandavā nogalināta 
apdrošinātāja” 

„pēc neoficiālas informācijas ir zināms, ka tas ir 
bijis kurlmēms čigāns, ~ 25 gadi. Manuprāt, šo 
rasi/ sugu vajadzētu iznīcināt. Viņi mums ir 
sagādājuši tikai problēmas!!!”.  

 



Individualizēti stāsti 



Kas runā?  

 Pārsvarā valsts un pašvaldības iestāžu 
pārstāvji; 

 NVO eksperti, kuri strādā ar romu 
jautājumiem; 

 Divu romu organizāciju vadītāji; 

 Reģionālajos medijos arī romu 
mediatori un reģionos dzīvojošie 
kopienas pārstāvji. 

 



Čigāni vai romi? 



Kā apzīmē? 



Ko vēsta virsraksti? 

„Iļģuciema cietumā romu 
tautības ieslodzītās 
mācīsies cilvēcīgas 
saskarsmes iemaņas” 



Kā ar bildēm? 



Kā ar bildēm? 



Kā ar bildēm? 

 



Ko domā sabiedrība? 

 Cik tuviem kontaktiem esam ar mieru? 

- 3.8% tuvai radniecībai, laulībai;  

- 6.5% - kā ar tuvu draugu;  

- 19.5% - kā kaimiņu;  

- 5.7% - kā ar darba kolēģi;  

- 43.8% - kā ar valsts pastāvīgo iedzīvotāju;  

- 9.8% - kā ar tūristu; 

- 10.2% uzskata, ka romus nedrīkst ielaist valstī 

- 0.7% uz jautājumu nespēja atbildēt. 
 

Avots: Rīgas iedzīvotāju aptauja (2014) 

 



Kā ar komentāriem? 



Paldies! 

Vai var bez 

stereotipiem? 

 

  


