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Kas mainījies?

2016.g. sāk.

• Piketi, satraukums, bailes, neiecietība

• Sabiedrības polarizācija

• Mediju uzkurinātās emocijas

2016. g. 
beigas

• Sabiedrība par bēgļu ziņām vairs neinteresējas

• Pieredze likusi mainīt attieksmi

• Mediju atspoguļojums - profesionālāks

2017

• Sabiedrības dienas kārtībā ir citi jautājumi

• Atsevišķi mediji joprojām cenšas uzjundīt bēgļu 
jautājumu

• Viltus ziņas, kas saistītas ar bēgļiem
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«Jaunās» bēgļu ziņas

Jaunās „viltus“ ziņas
Bana no Alepo

Iesaistīta dezinformācijas 

kampaņā

Bellingcat atklāj viņas 

identitāti
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Migrantu plūdi, bēgļu plūdi

Jaunais Satori
grāmatžurnāls

«Plūdi»

Informācijas daudzslāņainība
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Informācijas daudzslāņainība

Ideju, vērtību un Ideju, vērtību un 
notikumu 

kopsakarības, 
daudzas 

dimensijas

Informācijas daudzslāņainība

Ziņu pasniegšanas 
veids

Vizuālais fašisms?
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Ko iemācīja laiks ar bēgļu ziņām?

• Emocijas tiek multiplicētas – visvairāk uzrunā 

negatīvās emocijas

• Cilvēkus satrauc – bailes, skaudība, nedrošība, 

netaisnīgums

• Interpretācijas ir saistītas ar  esošajiem 

uzskatiem

• Rodas jauni viedokļa līderi
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Auditorija?

• Interneta komunikācijas un sociālo mediju
ietekme

• Dzīve “Atbalss istabā” jeb «Echo chamber» 

teorija

Pētījums, kas atnesa pārsteidzošus rezultātus: 

kad mēs varam izvēlēties, mūsu izvēle kļūst

ļoti šaura

Interneta komunikācijas un sociālo
mediju ietekme

• Dzīve “Atbalss istabā” 

(Echo chamber)

• Kā tas darbojas?

• Arvien jaunas situācijas, kad jebkura

informācija, idejas vai pārliecības tiek

attīstītas un papildinātas – noslēgtā vidē.
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Interneta komunikācijas un sociālo
mediju ietekme

• Atlasot informāciju, vērojama vēlme dzirdēt

tikai savus argumentus un palikt to robežās

• Echo – chamber nozīmē sarunu ar tādu pašu

kāds esi pats, patiesībā sarunu ar sevi

Interneta komunikācijas un sociālo
mediju ietekme

• Iespēja izveidot, gūt pieredzi un pārvietoties

paša izveidotā tiešsaistes telpā, kas atbalsta un 

stiprina šo vienu uzskatu.

• Problēmas ar loģiku, kritisko domāšanu, 

realitātes uztveri, informācijas daudzveidību, 
plurālismu.
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Interneta komunikācijas un sociālo
mediju ietekme

• Echo – chamber efekts apgāž vismaz 20 gadus

vecas teorijas, kas bija pārliecinātas, ka -

• Internets ir demokrātijas manifestācijas
ideālā vide!

• Katrs var izteikt savu viedokli, aizstāvēt

jebkādas idejas.

• Ietekme, statuss, vara nav būtiski

• Bet – kāda jēga runā, ja neviens neklausās?

Algoritmu raksturojums

Mainīgums
Mākslīgais intelekts 
izseko tendences

Auditorijas 
vadīšana

Cīņa ar garlaicību

Integrēšana
FB cenšas aptvert un 
ietvert visu
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Algoritmu raksturojums

• FB uzskata, ka mēs vairāk nekā jebko citu vēlamies 
uzzināt, ko dara mūsu radi un draugi

• Algoritms vairs nerāda informāciju reālā laika līnijā

• Jo vairāk jūs reaģējat uz kādu informāciju, jo vairāk 
jūs to ieraudzīsiet

• Ļoti precīzi var segmentēt auditoriju

• Algoritms var izlemt, cik bieži un kādu informāciju 
rādīt

Ja jūs satrauc 
migrācija, jūs par 

to uzzināsiet 
atkal un atkal

Mediju vide&mediju prakse

• Ātrums – ļauj eksperimentēt, bet zūd 
profesionālisms

• Sekas: ja nav laika diskusijām, sabiedrība 
nevar pieņemt lēmumus. Bēgļu gadījumā = 
stereotipizācija, polarizēšanās

• Dramatizēšana un sensacionalizēšana, lai 
pievērstu uzmanību.

• Sekas: reti notikumi tiek rādīti daudz vairāk un 
biežāk, nekā regulāri notikumi.

Bēgļu jautājums 
tikai akcentē tās 
problēmas, kuras 

jau pastāv!
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Mediju vide&mediju prakse

• Sociālo mediju ietekme – tematizēšana, 
daudzveidības un sabalansētības neesamība. 

• Sekas: Radikalizācija. Cilvēki izvēlas to, kam 
piekrīt, noraida to, kam nepiekrīt. «Mazo 
notikumu, momentu pārpilnība».

• https://www.facebook.com/theguardian/videos/
vb.10513336322/571893796331721/?type=2&th
eater

Bēgļu jautājums 
tikai akcentē tās 
problēmas, kuras 

jau pastāv!

Mediju vide&mediju
prakse

• Viedokļu ziņu pārbagātība: 

• «viņš/viņa teica, ka»

• Sekas: zūd atšķirība starp faktiem, 
apgalvojumiem un viedokļiem

• “Ķiršu lasīšanas” kļūda - pierādījumi tiek atlasīti 
selektīvi, neievērojot pretrunas

• Sekas: avoti nav skaidri, fakti ne vienmēr attiecas 
uz secinājumiem

• Vispārināšana, arī viena viedokļa multiplicēšana
– vienas īpašības attiecināšana uz visu grupu

Informācijas 
uztveres 

problēmas, 
kritiskā lasīšana
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Mediju vide&mediju prakse
1) Fakti
„Saule lec Austrumos, tā riet – Rietumos“

Diskusijā pats būtiskākais – saprast, kādi fakti 
attiecas uz sarunas tēmu

2) Apgalvojums
Paziņojums, kas varētu būt patiess, bet tas nav 

fakts, jo tas nav pierādīts vai pierādāms.

“Lielākajai daļai cilvēku šajā telpā nav bijusi 
saskare ar bēgļiem”.

Ļoti svarīgi atšķirt apgalvojumus no faktiem. 

Apgalvojumi nereti ir nepatiesi, fakti parasti ir 
patiesi.

Kritiskā domāšana 
prasa zinātkāri, 
prāta atvērtību, 

zināšanas, kritisku 
attieksmi pret sevi

Mediju vide&mediju
prakse

3) Viedokļi
Viedoklis ir vājāks nekā apgalvojums. 
Tas ir paziņojums par kaut ko tādu, par ko 

cilvēks ir pārliecināts, ka tā ir patiesība.

Apgalvojums ir subjektīvs un tas atkarīgs no 
tā izteicēja uzskatiem.

Ļoti būtiski ir atšķirt viedokļus no faktiem.

“Manuprāt, Latvijas migrācijas politika ir 
veiksmīga!”

Publiski meli ir 
ikdiena!

Jauni termini:
Post faktuālā un post 
patiesības sabiedrība
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Latvijas auditorija
• Konservatīva mediju 

• lietojumā

• Seko informācijai

• Dominē izklaide, novēršanās 

no realitātes un stresa mazināšanas funkcija

• Pēc uzvedības - pasīva

• Vairāk nekā kopumā ES izmanto sociālos medijus

• Problēmas ar informācijas lietotprasmi

LV mediju auditorija. Atsvešinātība

• Attieksme pret mediju saturu?
• Neuzticas medijiem, uzskata, ka nestāsta par 

“mani”
• Tikai 29% - mediju vēstījumos atpazīst savu 

ikdienas pieredzi
• Negatīvi vērtē plurālismu: 
- 64% uzskata, ka viedokļu daudzveidība ir 

bīstama grupai;
- 61%  uzskata - stingrs līderis var dot vairāk nekā 

likumi un sarunas
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LV mediju auditorija. Jauniešu uzskati

• Atbalsts plurālismam zemāks par vidējo

• Vajadzīgi mediji, kas pārstāv daudzveidīgus 
viedokļus 58% (vidējais – 68%)

Politiskās sistēmas demokratizācija nav 
paaudžu maiņas faktors, dati liecina, ka 
padomju laikā socializējušies cilvēki ir 

tolerantāki pret atšķirīgu viedokli.
Līdzīgi uzskati grupās: 18 – 24 un 55 - 74

Sabiedriskā doma. Vēlamies 
saprast?

Ne visu viedokļu pamatā ir 
racionalitāte un sabiedriskā 
diskusija. 

Cilvēki var nebūt spējīgi izveidot saturīgu
viedokli, jo viņiem var nebūt izglītības,
fona zināšanu vai garīgo resursu, lai 

saprastu dažādus jautājumus vai arī 
viņiem var nebūt pieeja informācijai, kura 
ir nepieciešama informēta viedokļa 
veidošanai.
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Sabiedriskā doma

• Sabiedriskā doma ir „grupas konsensus par kādu 
jautājumu, kas ir izveidojies informētas diskusijas 
rezultātā” .

•
• E.Perse runā par divējādu sabiedrisko domu. 
1.Viena - labi informēta, pamatota uz padziļinātām 

zināšanām, diezgan stabila un politisko darbību 
pareģojoša. 

2. Otra - „pseido” sabiedriskā doma, kas ir vairāk 
īslaicīga reakcija uz notikumiem, tās pamatā nav 

dziļas pamatzināšanas. 

5% –

20%

5% –

20%

50% –

80%

Sabiedriskā doma

• Dorisas Graberes (Doris Graber) sabiedriskās domas 
iedalījums:

• 1 – informēta sabiedriskā doma ir saturīgs, racionāli 
pamatots viedoklis, kas izveidojies pēc apdomāšanas 
un diskusijas ar ieinteresētajiem un inform ētajiem
citiem.

• Informēto sabiedrisko domu sabiedrībā uztur 
politiskās elites, kuras ir īpaši vērīgas attiecībā uz 
politiskajiem jautājumiem;

• Elites analizē jaunu inform āciju no medijiem un 
salīdzina ar to rīcībā esošajām iepriekšējām 
pamatzināšanām. 
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Sabiedriskā doma

• 2 –publiskā pseido doma ir viedokļi, kurus pauž 
dažādas sabiedrības daļas, kurām trūkst pamatīgas 
informācijas bāzes un rezultāta, kas nāk no dialoga un 
debatēm. 

• Šie viedokļi var būt bāzēti uz iespaidiem, 
noskaņojumu, pagātnes viedokļu atmiņām vai 
viedokļu līderu viedokļu plaģiātu. 

Neelitēm mediju inform ācija nav tikai jaunu datu 
avots, bet to vienīgais informācijas avots, tādējādi 
mediju saturs ir gan priekšplāns, gan arī 
pamatzināšanas.

Ko jūs sastapsiet?

• Informāciju atvairošie jeb kā pārliecināt?
• Kognitīvās disonanses teorija - psiholoģiskais 

konflikts pieņemt divas vai vairākas 
nesavienojamas pārliecības vienlaicīgi. 

• Teorija redz indivīdu kā mērķtiecīgu lēmumu 
pieņēmēju; cilvēki tiecas pēc savu pārliecību 
līdzsvara. 

• Ja iesniegta informācija rada disonansi, cilvēki 
izmanto disonanses samazināšanas stratēģijas, lai 
atgūtu līdzsvaru, it īpaši, ja disonanse ietekmē viņu 
pašapziņu.

Informācijas 
bagātā sabiedrībā 

disonanse ir 
neizbēgama
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Ko jūs sastapsiet?

• Kognitīvās disonanses teorija uzskata, ka

1) disonanse ir psiholoģiski pietiekami neērta, lai 

motivētu cilvēkus sasniegt harmoniju, 

2) Disonanses stāvoklī, cilvēki izvairīsies no 
informācijas, kas varētu palielināt disonansi. 

Ko jūs sastapsiet?

Likumsakarība: jo mazāk 
zināšanu par mediju parādīto 
notikumu, jo vieglāk noticēt, 
nobīties, nonākt pie radikāla 
viedokļa, jo ātrāk rodas 
stereotipi.

Personiska pieredze un zināšanas 

palīdz izprast informāciju, 

ieraudzīt to kontekstā.
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Ko jūs sastapsiet?

• Informācijas bagātie
• Inovāciju difūzijas teorija (Gabriels Tarde) –

atklājums, izplatība sabiedrībā (komunikācija), 
laiks un apstākļi.

• 5 inovāciju adoptētāju grupas
• 1) novatori – 2.5%, 

• 2) pirmie – 13.5%, 

• 3) agrais vairākums – 34% 

• 4) vēlais vairākums – 34%, 

• 5) atpalicēji – 16%. 

Informācija plūst 
cauri tīkliem

Migrācijas komunikācijas izaicinājumi

Sabiedrība

Risinājumi

Bailes
Pārliecināšana, soc. 

psihol.
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Iespēju novērtēšanas 
modelis (Petty&Caciopo) 

Pārliecināšana ir balstīta attieksmē.

Attieksme nosaka lēmumus un rīcību (uzvedību). 

• Attieksmes pamatā ir indivīda gatavība iesaistīties 
problēmu risināšanā/to nepieļaušanā un “domāt” 
par argumentiem.

• Pārliecināšanas divi ceļi: centrālais un perifērais.

Centrālais – balstīts informācijā un argumentos; 

Perifērais – vienkāršotā kādas parādības “pozitīvā” 
vai “negatīvā” vērtējumā

Attieksmes 
veidošanā 

pārliecināšanai ir 
primāra nozīme

Bēgļi un mediji: attīstība

• Mainoties informācijai, mainās attieksme

• Atspoguļojums kļūst sabalansētāks, 
detalizētāks, vairāk oriģinālas informācijas

• Palielinās analītiskas informācijas apjoms

• Svarīgākie ir jautājumi par mediju lietojumu 
un mediju uztveri

Būtiska ir saruna 
ne tikai par 

notikumiem, bet 
par to uztveri
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