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Cilvēktirdzniecības atspoguļojums 

un rāmējums Latvijas medijos



Sarunas struktūra:

1. Pētījumi par cilvēktirdzniecību

2. Latvijas mediju pētījuma dati

3. Secinājumi, ieteikumi



Pētījumi

Galvenie pētījumu virzieni:
- krimināltiesības un to trūkumi;

- starpdisciplināri pētījumi - socioloģijas,
kriminālistikas, sociālā darba un sabiedrības
kultūras analīze.

- feminisma tradīcija pētniecībā – seksa
tirdzniecības upuri, to uztvere.

Secinājumi: augstāks cilvēktirdzniecības risks 
valstīs, kurās imigranti veido lielāko iedzīvotāju 
skaitu, valstij ir pieeja jūrai, iekšzemes 
kopprodukta līmenis un bezdarba līmenis ir 
zems. Arī legalizēta prostitūcija palielina 
cilvēktirdzniecības risku.



Pētījumi, to kritika

• Pētnieki cilvēktirdzniecību interpretē
pārsvarā kā sieviešu un bērnu
pārvietošanu seksuālās ekspluatācijas
vajadzībām, neievērojot vīriešu
paverdzināšanu darba vidē un citas
cilvēktirdzniecības izpausmes.

• Secinājumi: cilvēktirdzniecību veicina ne
vien kriminālo tīklu darbība, bet arī
nabadzība, sociālā nevienlīdzība un
ekonomisko iespēju trūkums attīstības
valstīs.





Pētījumi, to kritika

• Jaunajās demokrātijās ekonomikas 
liberalizācija radījusi jaunas 
nevienlīdzības formas, kas veicina 
cilvēktirdzniecību. 

• Globalizācija un veicina ekonomisko un 
politisko nestabilitāti daudzās valstīs. Tā 
rada pieprasījumu pēc lēta darbaspēka 
Rietumu valstīs.

• Audzis pieprasījums pēc kalpiem un 
auklēm valstīs, kuru iedzīvotāji ir 
sasnieguši panākumus dzimumu 
līdztiesības jomā (King, 2004). 



Pētījumi, to kritika

• Globalizācijas procesi palielinājuši 
Rietumeiropas vīriešu pieprasījumu pēc 
Austrumeiropas, Āzijas un Latīņamerikas 
sievietēm (King, 2004). 

• Globalizācija, ekonomiskā un politiskā 
transformācija skāra sievietes daudz 
smagāk. Ar sieviešu seksuālas 
izmantošanas veicināšanu saistīti valdību 
pārstāvji, policijas un robežsardzes 
amatpersonas. 

• Arī ģimenes locekļi un draugi ir bijuši 
iesaistīti bērnu un radinieku pārdošanā 
cilvēktirdzniecībai.





Pētījumi komunikācijas zinātnē un 

mediju studijās

Galvenie pētījumu virzieni:
• Vērtēta problēmas atspoguļojuma kvalitāte 

un iespējamie efekti
• Secinājumi: cilvēktirdzniecības upuru stāstus 

atspoguļojošas dokumentālās filmas spēj 
izmainīt valsts politiku, pievērst amatpersonu 
un organizāciju uzmanību cilvēktirdzniecībai 

• Dokumentālais kino, dramatizējot un 
vienkāršojot cilvēktirdzniecības realitāti, var 
novērst uzmanību no cilvēku ekspluatācijas kā 
ikdienas prakses.



Pētījumi komunikācijas zinātnē un 

mediju studijās

Galvenie pētījumu virzieni:
• Cilvēktirdzniecības novēršanas sociālo 

kampaņu saturs un mērķi
Secinājumi: 
- sabiedrībā pazīstami cilvēki tiek pasniegti 

kā ideālie cilvēktirdzniecības upuru 
glābēji, tomēr daļa nespēj izprast 
problēmu;

- Demijas Mūras un Eštona Kačera kampaņa 
- atpazīstama, tomēr viņi popularizējuši 
“individuālo atbildību” kā problēmas 
risināšanas normu, samazinot strukturālo 
faktoru nozīmi. 





Pētījumi komunikācijas zinātnē un 

mediju studijās

Galvenie pētījumu virzieni:
• Seksa tirdzniecības atspoguļojums

Secinājumi: 
• Upuru vizualizācija objektivizē sieviešu 

ķermeņus un  apstiprina esošos stereotipus 
par Austrumeiropas iedzīvotājiem: sievietes -
pasīvi upuri, vīrieši - kriminālisti. 

• Prostitūcija  izmantota postkomunisma valstu 
realitātes raksturojumam, akcentējot, ka 
prostitūcija un migrācija izskaidro  iepriekšējās 
sabiedriski ekonomiskās iekārtas sabrukuma 
sekas Austrumeiropas valstīs.



Cilvēktirdzniecības atspoguļojums un 

rāmējums medijos

Galvenie pētījumu virzieni:
• Trešās pasaules valstis
• Prostitūcijas &migrācijas rāmējums
Secinājumi: 
• Ierobežots viedokļu un pārkāpumu 

spektrs
• Mediji nepiedāvā kritisku oficiālo avotu 

paziņojumu un pozīciju izvērtējumu
• Mediji cilvēktirdzniecību parāda ar 

organizētās noziedzības un seksa 
verdzības  atspoguļojuma palīdzību, 
vienkāršojot un stereotipizējot upurus



Pētījuma metode un datu 

izlase

Metodes: kvalitatīvā un kvantitatīvā 
kontentanalīze, rāmējuma analīze, 
piemēru analīze, daļēji strukturētas 
intervijas ar žurnālistiem
Dati: astoņdesmit publikācijas, 3 piemēri 
un 3 intervijas
Pētnieciskie jautājumi:
1. Kāda ir cilvēktirdzniecības satura vieta 
mediju dienas kārtībā?
2. Kāds ir cilvēktirdzniecības rāmējums 
Latvijas mediju saturā?



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju atrašanās vieta medija 

saturā

Pirmā 
lappuse/galvenā 

sadaļa; 50%

komentāru lappuse/sadaļa; 2%

Tematiskā 
lappuse/sadaļa; 

36%

cita; 12%



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju temati

informācija 
par jauniem 
gadījumiem; 

12% Nozieguma 
atklāšana; 

19%

Upura stāsts; 
4%

Padomi, kā 
atpazīt, 

izvairīties, 
nekļūt par 
upuri; 7%

Novēršanas 
pasākumi; 9%

Latvijas 
panākumi 

novēršanā; 
10%

Situācija citās 
valstīs; 25%

Vairākas 
minētās 

tēmas; 13% Cits; 1%

Migrācija
Noziegumi 35%

Politika
19%



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju avotu skaits

Viens avots; 
49%

Divi avoti; 
24%

Trīs 
avoti; 
11%

Vairāk par 
trīs; 16%



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju rāmējums

Paverdzināšan
a; 24%

Fiktīvas 
laulības; 7%

Cilvēktiesības; 
29%

Drošība; 18%

Prostitūcija; 
15%

Grūti 
nosakāms; 7%

Ziņas - 59% 
28% - apraksti 
7% - intervijas 

6% - komentāri vai 
analītiski formāti 



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju vēstījuma būtība

Gadījuma 
izpēte; 37%

Normatīvs 
jautājums; 7%Politika; 19%

Migrācija; 30%

Cits/grūti 
pateikt; 7%



Publikācijās pieminētās 

organizācijas/amatpersonas

Iesaistītie, 
darītāji 36%

Valsts un 
starptautiskās 
organizācijas 

38%

Valdība/Saei
ma; 15%

ES; 11%

EK; 0%
ANO; 3%

Citas 
starptautiskas 
organizācijas; 

9%
Eksperts; 11%

Krimināltiesīb
u pārstāvis; 

14%

Pilsoniskās 
sabiedrības 

pārstāvis; 22%

Cits; 15%



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju virsraksti

Atbilst 
saturam; 65%Neatbilst 

saturam; 4%

Rāmē vienu 
satura 

aspektu; 25%

Grūti pateikt; 
6%



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju virsraksti

• “Solījumi brīvības cenā” Diena 
• Delfi  - “Больше половины жертв 

работорговли подвергаются сексуальному 
насилию” [Vairāk nekā puse no 
cilvēktirdzniecības upuriem piedzīvo seksuālu 
vardarbību].



Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju virsraksti
• “Mārai Katarskai paveicās. Ar balto sievieti 

arābu pasaulē var labi nopelnīt”. Apollo/Tvnet.





Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju avoti

Žurnālists; 3%
Policijas 

pārstāvis; 10%

Valsts un 
pašvaldību 

amatpersona 
(izņemot 

policiju); 32%

Starptautisko 
valsts institūciju 
amatpersonas; 

8%

Eksperts (LV, 
ārzemju); 6%

Upuris, 
cietušais; 9%

Darītāji 
(cilvēktiesību 

NVO, 
brīvprātīgie 
palīgi); 21%

Tautas 
balss/aculiecinieks; 2% Citi; 9%

50% 
amatpersonas



Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju 

avotu izteiktā attieksme

Neitrāla; 
77%

Negatīva; 
16%

Pozītīva; 
6%

Ironiska; 
0%

Jaukta, 
pretrunīga, 
nenosakā

ma; 1%

Mīlas vergi. Vīrs no 
Pakistānas, mīļotais 

no Ukrainas: kā 
Latvijas sievietes 

kļūst par preci

“Māra ir mūziķe. Latvijā kļuva zināma pēc dalības TV 
muzikālajā šovā. Viņa neslēpj – mūzika un ceļošana ir 

visa viņas dzīve. Dzīvojusi un strādājusi Grieķijā, 
Taizemē, līdz pērn augustā nonākusi Ēgiptē, Hurgadā
Viņai vienmēr arābu zemes šķitušas pievilcīgas, līdz 

mirklim, kad pašas dzīvība karājusies mata galā.



Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju 

valoda

“Ja vien meitene nav īpaši 
iedziļinājusies arābu kultūrā 
un tradīcijās, pētījusi islāmu, 

un viņas zināšanas par 
Tuvajiem Austrumiem 
aprobežojas ar tūrisma 
ceļvežos lasīto, viņa pat 

nenojauš, ar ko var 
saskarties.»

Cilvēktirdzniecības 
upuris: izvarošana 

nebija pats 
šausmīgākais, ko nācies 

piedzīvot.

Pozitīva; 
3%

Negatīva; 
15%

Neitrāla; 
62%

Aprakstoša,kom…

Sensacionalizēta; 7%





Cilvēktirdzniecībai veltīto 

publikāciju attēli (foto, video)

Notikuma 
vieta; 18%

Upuris; 14%

Amatpersona 
vai 

insititūcija; 
12%

Sabiedrības 
pārstāvji; 0%

Policijas,drošības 
dienestu 

pārstāvji; 4%

Asociatīvs 
attēls, kas tieši 
nedokumentē 
notikumu; 52%

Dokumentāli, 
autentiski attēli 32%















Piemērs nr.1 Prāvesta Zeiļas lieta

1. Informācijas pieejamība
2. Ētikas dilemmas
3. Cēloņi
4. Konteksts



Piemērs nr.1 Prāvesta Zeiļas lieta

Laura Dzērve: “Es neesmu psihologs (pratināšanā 
piedalās psihologs), man nav tādu zināšanu un 
prasmju, lai es intervētu noziegumā cietušo ar garīgās 
attīstības traucējumiem. Man nešķiet pamatoti, 
atspoguļojot notikumu, stāstīt, kā notiek seksuālā 
izmantošana. 



Piemērs nr.1 Prāvesta Zeiļas lieta



Piemērs nr.1 Prāvesta Zeiļas lieta

Laura Dzērve:
“Tas notika lielā steigā, jo sapratu, ja es zinu, kur viņš atrodas, 
citu mediju kolēģi to drīz vien uzzinās.
Tā kā Zeiļa noliedza jebkādu saistību ar noziegumu, intervija 
neizdevās. Nebija iemeslu jautāt, kā viņš iepazinās ar cietušo 
un citas detaļas. Lai gan prāvests pēc operācijas bija ļoti 
vārgs, es šo informāciju neuzsvēru, lai neizraisītu žēlumu pret 
viņu, centos būt neitrāla. Manuprāt vizualizācija bija korekta, 
es parādīju slimnīcas gultas. Prāvests atteicās fotografēties”.



Piemērs nr.1 Prāvesta Zeiļas lieta

Laura Dzērve: „Kādēļ cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem nonāca 
iespējamo varmāku rokās un, iespējams, kļuva par cilvēktirdzniecības 
upuri. Mani interesē, kā cietušā un aizdomās turēto personu ceļi krustojās, 
ņemot vērā to, ka viens no viņiem bija sociālās aprūpes centra aprūpētājs. 
Darbavietu policija vai tiesa neinformēja par viņa statusu kriminālprocesā, 
tādēļ nekāda apstākļu skaidrošana nenotika. Viņš pats aizgāja no darba. 
Tā kā cietis cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, man ir jautājums - vai 
varam izslēgt, ka viņš nav deinstucionalizācijas vai citādi sliktas sistēmas 
upuris?
Ja gadījumā viņš pametis sociālās aprūpes iestādi un devies savā dzīvē, vai 
kāds sekoja līdzi, kas ar viņu tālāk notiek?
Atbildes uz šo jautājumu man neizdevās iegūt, jo policija izmeklēšanas 
interesēs neatklāja to, kādi apstākļi veda uz noziegumu, un organizācijas, 
kas pēcāk nodarbojās ar atbalsta sniegšanu, cietušā un arī izmeklēšanas 
interesēs, nekādus apstākļus neatklāja? Tas bija uzdevums, ko neizdevās 
izpildīt“.



Piemērs nr.2. Slaucēju 
paverdzināšana

Artis Drēziņš: “Tiesai ļoti seko citi zemnieki, jo Latvijā ir daudz 
saimniecību, kur līdzīgos apstākļos strādā un dzīvo netīru, 
mazkvalificētu darbu darītāji. Viņi varbūt nav tik zinoši, lai 
sevi aizsargātu, bet var saprast arī zemniekus, jo strādāt 
piesakās cilvēki, kas netiek galā ar darbu, visu nopelnīto 
noēd. Tāpēc virsraksts pievērš uzmanību, ka šāda prakse 
varētu nebūt viens atsevišķs gadījums”.



Piemērs 3. Tadžikistānas pilsoņu 
paverdzināšana 

Ieva Vārna: “Man galvenais ir radīt sapratni par šo 
nozieguma veidu, citādi es jutu, ka ir neizpratne, kāpēc par 
šādiem pārkāpumiem vispār ziņo. Visas iesaistītās 
institūcijas ļoti kvalitatīvi sniedza informāciju, arī upuri ir 
pateicīgi par ātro reakciju. Es centos parādīt visu maksimāli 
neitrāli. Upurus man nācās rādīt atspulgā, neatpazīstamus, 
jo viņiem šeit ir jāatrod darbs”.



Secinājumi, diskusija

•Cilvēktirdzniecība parādīta galvenokārt 
kriminālziņās kā gadījumu analīze –
informatīvi un neitrāli
•Ierobežots avotu skaits un spektrs
•Reti tiek pētīti cilvēktirdzniecības cēloņi
•Streotipizācija izpaužas virsrakstos un 
attēlos – atstumtības riskam pakļauta 
grupa
• Netiek kritiski analizēta 
cilvēktirdzniecības novēršanas politika, 
izmeklēšanas kvalitāte



Ieteikumi

Atspoguļojums kopumā:
•korekts jēdzienu un atbildīgs emocionālu nokrāsu 
nesošu vārdu lietojums;
• piesardzība pret vispārinājumiem un stereotipizāciju
•Esiet skeptiski pret stereotipizāciju un izvairieties no plašiem 
vispārinājumiem. 
•Uzmanīgi ar pozitīvo stereotipizāciju!
•Cilvēku grupas ir dažādas – jo lielāka grupa, jo lielāka tās 
iekšējā daudzveidība. Žurnālista uzdevums ir atklāt šo grupu 
daudzveidīgumu, nevis pasludināt daļai cilvēku piemītošas 
īpašības par tādām, kas raksturo krietni plašāku grupu.



Ieteikumi

Atspoguļojums kopumā:
•izsvērta attieksme pret sensacionālismu un 
ideoloģisku izteikumu bezkontekstuālu atkārtošanu; 
•korekts virsrakstu un vizuālo materiālu lietojums
•Daļa auditorijas lielu daļu no ikdienā redzētā satura tālāk 
par virsrakstu nelasa, līdz ar to apgalvojumi, kas nolasāmi 
virsrakstos, iegūst ne tikai lielāko, bet dažkārt pat vienīgo 
uzmanību – tas var būt vienīgais, ko liela daļa auditorijas 
no ziņas vispār iegūst un atceras.



Ieteikumi

Informācijas avoti: skaidra norobežošanās no 
neiecietīga vērtējuma 
Valoda: racionāla, informatīva, precīza
Attēli (foto): precīzi paraksti
Žanri: ziņas vēlams papildināt ar procesu analītisku 
vērtējumu
Konteksts!
Uzmanība ir jāpievērš vēsturiskajiem, politiskajiem, sociālajiem 
un citiem kontekstiem, kas ir veidojuši, ierobežojuši attiecīgo 
grupu iespējas un veicinājuši nevienlīdzību (dažāda veida 
diskriminācija).



www.rsu.lv

Esmu gatava jautājumiem! 

Paldies!


