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Šī pētījuma izstrādi finansiāli atbalstīja Baltijas jūras valstu padome. 

 

 

 

Pētījums ir paredzēts tikai vispārējai informācijai. Baltijas jūras valstu 

padome nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šīs publikācijas 

informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Šeit izteiktie viedokļi, secinājumi, 

interpretācijas un secinājumi ir autora viedoklis un ne vienmēr pārstāv 

Baltijas jūras valstu padomes oficiālo nostāju. 

  



 

1. Kopsavilkums 

Uzlabojoties tiesībsargājošo institūciju profesionāļu prasmei atpazīt cilvēktirdzniecības 

noziegumus, cilvēktirdzniecība arvien biežāk tiek atspoguļota medijos. Mediji pievērš 

uzmanību cilvēktirdzniecības novēršanas kampaņām, seko policijas darbam un cenšas 

skaidrot sabiedrībai cilvēktirdzniecības novēršanas politikas stratēģijas.  

Atspoguļojot ar cilvēktirdzniecību saistītos jautājumus, medijiem ir iespēja ietekmēt, 

kā sabiedrība tos uztver. Mediju veidotā attieksme var ietekmēt būtiskus jautājumus: 

kā tiek organizēta palīdzība cilvēktirdzniecības upuriem, cik veiksmīgi tie var 

integrēties sabiedrībā, cik nopietnu uzmanību cilvēktirdzniecībai pievērš politikas 

veidotāji. 

Mediju satura pētījumos galvenā uzmanība pievērsta cilvēktirdzniecības atspoguļojuma 

kvalitātei – problēmas cēloņu izpratnei, informācijas avotu daudzveidībai un 

profesionālajai ētikai, parādot viegli ievainojamu grupu pārstāvjus. Tāpēc mediju satura 

pētījumi lielākoties izvērtē cilvēktirdzniecības vietu mediju dienas kārtībā un šī 

jautājuma rāmējumu jeb to, kā problēma ir definēta, kā noteikti tās cēloņi un kādi 

risinājumi tiek piedāvāti. 

Pētījumā, kurā analizēts cilvēktirdzniecības rāmējums Latvijas mediju saturā no 

2019.gada 4.janvāra līdz 5.maijam, konstatēts, ka Latvijas žurnālisti un mediju 

redaktori cilvēktirdzniecību uzskata par nozīmīgu tematu. Tas pastāvīgi atrodas mediju 

dienas kārtībā, īpaši detalizēti medijos tiek izvērtēti ar Latvijas valsts piederīgajiem 

saistītie noziegumi, galvenokārt darba verdzība un iesaistīšana prostitūcijā vai fiktīvas 

laulības. Pastāvīga uzmanība medijos pievērsta arī cilvēktirdzniecības pazīmēm 

migrantu pārvietošanas procesā. Latvijas mediji cilvēktirdzniecības rāmējumā izceļ 

cilvēktiesības, skaidro cilvēktirdzniecību kā paverdzināšanu vai iesaistīšanu 

prostitūcijā. Mediju vēstījumos lielākā uzmanība pievērsta konkrētu gadījumu analīzei, 

migrācijai un cilvēktirdzniecības politikas atspoguļojumam. 

Cilvēktirdzniecība visvairāk atainota mediju ziņās, salīdzinoši reti žurnālisti piedāvā šīs 

problēmas analīzi, plašākus materiālus par upuriem vai situācijas skaidrojumu 

komentāros. Informāciju par cilvēktirdzniecību medijos galvenokārt sniedz nacionāla 



vai starptautiska līmeņa amatpersonas, NVO pārstāvji un profesionāļi, kas nodrošina 

palīdzību noziegumos cietušajiem. Tikai dažos gadījumos medijiem pieejams upura 

stāsts vai cilvēktirdzniecības nozieguma veicēja skaidrojums.  

Žurnālisti cilvēktirdzniecību uztver kā kriminālu notikumu, izvērtē noziegumu 

izpausmes, apzinās, ka šie gadījumi jāatspoguļo precīzi. Tāpēc mediju publikācijās 

parādīta neitrāla attieksme pret cilvēktirdzniecības upuriem, viņi netiek nosodīti vai 

stereotipizēti. Arī publikāciju valoda ir pārsvarā ir neitrāla, tikai atsevišķos gadījumos 

mediju avoti ar emocionāli iekrāsotas valodas palīdzību veido negatīvu vai pozitīvu 

priekšstatu par cilvēktirdzniecības noziegumos cietušajiem. 

Lielākā daļa mediju virsrakstu (65%) precīzi atspoguļo publikācijas saturu, bet nolūkā 

pievērst auditorijas uzmanību 25% publikāciju rāmēts viens aspekts, galvenokārt 

sensacionalizējot un dramatizējot vēstījumu. Analizējot cilvēktirdzniecības publikāciju 

vizuālo materiālu, noskaidrots, ka vairāk nekā puse attēlu ir asociatīvi, tie neatspoguļo 

konkrēto notikumu vai problēmu. Šāda prakse rada atsvešinātu priekšstatu par šo 

noziegumu un apgrūtina tā izpratni.  

Līdzīgi kā konstatēts citu valstu mediju prakses pētījumos, arī Latvijas mediju 

profesionāļi reti izvērtē cilvēktirdzniecības noziegumu cēloņus un kritiski neanalizē 

amatpersonu un politikas veidotāju darbu.  

Atspoguļojot cilvēktirdzniecību, žurnālisti par savu galveno uzdevumu uzskata šī 

nozieguma veida skaidrošanu sabiedrībai ar mērķi pasargāt iespējamos upurus un 

novērst jaunus noziegumus. Mediju profesionāļi apzinās savu atbildību un cenšas sargāt 

noziegumu upurus no sekundārās viktimizācijas, bet medijiem pietrūkst resursu, lai 

veidotu pētnieciskās un analītiskās žurnāistikas projektus par cilvēktirdzniecības 

jautājumiem un pastāvīgi izvērtētu cilvēktirdzniecības cēloņus. 

2. Literatūras apskats: cilvēktirdzniecības pētījumi sociālajās zinātnēs 

Cilvēktirdzniecība ir nozīmīga tēma sociālo un humanitāro zinātņu pētījumos. Tomēr 

mediju darbs cilvēktirdzniecības atspoguļošanā nav lielākās pētījumu daļas uzmanības 

lokā. Galvenie pētījumu virzieni ir saistīti ar krimināltiesībām un to trūkumiem, 

cenšoties novērst cilvēktirdzniecības  pārkāpumus, ko veicina migrācija un citi cēloņi. 

(Surtees, 2008; Goodey, 2003; Bjelland, 2017). Starpdisciplināri pētījumi par 

cilvēktirdzniecību apvieno socioloģijas, kriminālistikas, sociālā darba un sabiedrības 



kultūras aspektu analīzi. Lai arī cilvēktirdzniecībai arvien lielāka uzmanība pievērsta 

mediju saturā, šī problēma parādīta daudzās komunikācijas kampaņās, radītas jaunas 

politikas iniciatīvas un likumu grozījumi, ir samērā maz pētījumu, kas piedāvātu 

pietiekami pamatotus datus un secinājumus (Weitzer, 2014). 

Salīdzinot Eiropas Savienības (ES) valstu galvenos cilvēktirdzniecību veicinošos 

faktorus un datus ilgākā laikā, kadēmiskos pētījumos konstatēts, ka augstāks 

cilvēktirdzniecības risks ir valstīs, kurās imigranti veido lielāko iedzīvotāju skaitu, 

valstij ir pieeja jūrai, iekšzemes kopprodukta līmenis ir zems un bezdarba līmenis ir 

zems (Tallmadge and Gitter,  2018). Arī legalizēta prostitūcija palielina 

cilvēktirdzniecības risku konkrētā valstī.  

Cilvēktirdzniecības pētījumu autori, izceļot seksa tirdzniecības un prostitūcijas saistību, 

vērtē šo jautājumu dzimtes vai feminisma pētniecības tradīcijā. Šie pētījumi analizē 

seksuālās verdzības izpratni, attieksmi pret upuriem (Gulati, 2010, Serie et al., 2018). 

Pētījumi atspoguļo situāciju, ka cilvēku tirdzniecība (galvenokārt seksuāla 

paverdzināšana vai darba verdzība) ir pievērsusi daudzu starptautisku organizāciju, 

politikas veidotāju un aktīvistu uzmanību, cenšoties parādīt cilvēktirdzniecības 

ekonomiskos un juridiskos cēloņus.  

Jaunas cilvēktirdzniecības problēmas sabiedrības un pētnieku uzmanības centrā nonāca 

pēc komunisma iekārtas sabrukuma Padomju Savienībā un daudzās Austrumeiropas 

valstīs, būtiskus aspektus cilvēktirdzniecības jautājumam pievienoja pasaules 

ekonomikas globalizācijas procesi, kuros nozīmīga vieta bija starptautiskajai seksa 

industrijai un seksa tūrismam. Cilvēktirdzniecības novēršanas aktīvistu NVO šos 

aspektus centās iekļaut politikas veidotāju un starptautisko organizāciju uzmanības lokā 

20.gs. 90.gadu sākumā (Gulati, 2010). Pēdējo 30 gadu laikā ir precizēta 

cilvēktirdzniecības definīcija, sasaistot to ar normatīviem dokumentiem, kas nosaka 

seksuālo noziegumu raksturu un akcentē cilvēktirdzniecības saistību ar bēgļu un 

patvēruma meklētāju tiesību ievērošanu (Gulati, 2010). 

Akadēmiskajā literatūrā uzsvērta cilvēktirdzniecības problēmu analīze cilvēktiesību 

perspektīvā, kas paplašina iepriekš kritizēto (Gulati, 2010, Gulati, 2011, Serie et al., 

2018) šauro skatījumu, kas cilvēktirdzniecību interpretēja pārsvarā kā sieviešu un bērnu 

pārvietošanu seksuālās ekspluatācijas vajadzībām, neievērojot vīriešu paverdzināšanu 

darba vidē un citas cilvēktirdzniecības izpausmes. Šie pētījumi, kuru centrā bija 



cilvēktiesību jautājumi, ļauj saprast, ka cilvēktirdzniecība ir starptautiska problēma, ko 

veicina ne vien kriminālo tīklu darbība, bet arī nabadzība, sociālā nevienlīdzība un 

ekonomisko iespēju trūkums attīstības valstīs.  

Daudzās jaunajās demokrātijās ekonomikas liberalizācija radījusi jaunas nevienlīdzības 

formas (Gulati, 2010), kas veicina cilvēktirdzniecību. Globalizācija pārveido 

ekonomisko ainavu un veicina ekonomisko un politisko nestabilitāti daudzās valstīs, 

vienlaikus radot pieprasījumu pēc lēta darbaspēka daudzās Rietumu valstīs, ar to 

domājot arī pieprasījumu pēc kalpiem un auklēm valstīs, kuru iedzīvotāji ir sasnieguši 

panākumus dzimumu līdztiesības jomā (King, 2004). Gilberts  Kings (Gilbert King) 

uzskata, ka globalizācijas procesi palielinājuši Rietumeiropas vīriešu pieprasījumu pēc 

Austrumeiropas, Āzijas un Latīņamerikas sievietēm (King, 2004). Uzsverot, ka 

globalizācija, ekonomiskā un politiskā transformācija skāra sievietes daudz smagāk, 

pētnieki secina, ka ar sieviešu seksuālas izmantošanas veicināšanu ir saistīti arī valdību 

pārstāvji, policijas un robežsardzes amatpersonas (Mendelson 2005), arī ģimenes 

locekļi un draugi ir bijušie iesaistīti bērnu un radinieku pārdošanā cilvēktirdzniecībai. 

2.1 Cilvēktirdzniecības pētījumi komunikācijas zinātnē un mediju studijās 
 

Mediju, žurnālistu un komunikācijas profesionāļu darba kontekstā vērtējot 

cilvēktirdzniecību, literatūrā vērojami vairāki pētījumu virzieni. Pārsvarā pētījumos 

vērtēta problēmas atspoguļojuma kvalitāte un iespējamie efekti dažādos medijos un 

komunikācijas kampaņās. Tam bijuši rezultāti, piemēram, cilvēktirdzniecības upuru 

stāstu atspoguļojošas dokumentālās filmas spēj ietekmēt un izmainīt valsts politiku un 

pievērst amatpersonu un organizāciju uzmanību cilvēktirdzniecībai (Chattoo and 

Jenkins, 2019). Tomēr dokumentālais kino, dramatizējot un vienkāršojot 

cilvēktirdzniecības realitāti (Sharapov and Mendel, 2018), var novērt uzmanību no 

cilvēku ekspluatācijas kā ikdienas prakses. 

Komunikācijas pētījumos izvērtēts cilvēktirdzniecības novēršanas sociālo kampaņu 

saturs un mērķi. Tomēr pētījumi pārsvarā analizē kampaņu reklāmas tehnikas 

(Szablewska and Kubacki, 2018), ar kuru palīdzību ievainojamas sociālas grupas tiek 

parādītas plašākai sabiedrībai, taču uzmanība nav pievērsta cilvēktirdzniecības 

novēršanas komunikācijas kampaņu ietekmei un rezultātiem. Slavenību iesaiste šajās 

kampaņās pētījumos vērtēta pretrunīgi (Majic, 2018, Haynes, 2014).  Sabiedrībā 



pazīstami cilvēki palīdz pievērst mediju un politikas veidotāju uzmanību problēmai, jo 

tiek pasniegti kā ideālie cilvēktirdzniecības upuru glābēji (Haynes, 2014), tomēr daļa 

no piesaistītajām slavenībām nespēj korekti atspoguļot problēmas nopietnību.  Lai arī 

aktieru Demijas Mūras un Eštona Kačera līdzdalība deva cilvēktirdzniecības 

novēršanas kampaņai plašu atpazīstamību, abi varoņi popularizējuši “individuālo 

atbildību” kā problēmas risināšanas normu (Majic, 2018), samazinot 

cilvēktirdzniecības cēloņu strukturālo faktoru nozīmi.  

Kritiski pētījumos vērtētas kampaņas, kas vēršas pret seksa tirdzniecības problēmu 

Austrumeiropas valstīs (Andrijasevic, 2007), jo cilvēktirdzniecības upuru vizualizācija 

objektivizē sieviešu ķermeņus un  apstiprina esošos stereotipus par Austrumeiropas 

iedzīvotājiem: sievietes parādītas kā pasīvi upuri, bet vīrieši kā kriminālisti. Sievietes 

kā upura atspoguļojums konstatēts arī citā pētījumā (Isgro et. al, 2012), kurā prostitūcija  

vērtēta kā cilvēktirdzniecību raksturojoša problēma. Tā izmantota arī postkomunisma 

valstu realitātes raksturojumam (Suchland, 2013), akcentējot, ka ar cilvēktirdzniecību 

saistīta prostitūcija un migrācija izskaidro  iepriekšējās sabiedriski ekonomiskās 

iekārtas sabrukuma sekas Austrumeiropas valstīs. 

2.2. Cilvēktirdzniecības atspoguļojums un rāmējums medijos 
 

Mediju satura pētījumi analizē cilvēktirdzniecības atspoguļojumu, ar to domājot 

dažādas pētniecības pieejas mediju teksta vērtēšanā – dienas kārtības noteikšanu, 

rāmējuma, narratīva vai diskursa analīzi. Uzmanība pievērsta vairākām teritorijām 

(trešās pasaules valstis – Indija, Latīņamerikas valstis, piemēram Peru un Čīle, ASV, 

Austrumeiropas valstis, Baltijas valstis) un tematiem – seksa tirdzniecība, ar migrāciju 

saistīta cilvēktirdzniecība un noziedzība.  

Līdzās pētījumiem, kas pievēršas daudzveidīgajiem šī nozieguma aspektiem, 

cilvēktirdzniecība kā tēma ietverta rezultātos, kas runā par migrācijas (Valenzuela – 

Vergara, 2019) vai prostitūcijas atspoguļojuma medijos. Pētījumos uzsvērts mediju 

uzdevums šo problēmu atspoguļot vispusīgi, dodot vārdu arī tām grupām, kas līdzās 

politiķiem un amatpersonām nav pietiekami pārstāvētas mediju saturā (Gulati, 2010). 

Pētījumā, kas analizē, kā ASV, Lielbritānijas un Kanādas mediji atspoguļo 

cilvēktirdzniecību, izmantota kontentanalīze. Vērtējot sešus kvalitātes laikrakstu saturu 

laikā no 2000. līdz 2005. gadam, secināts, ka mediju saturā ir ierobežots viedokļu 



spektrs. Runājot par cilvēktirdzniecību, pārsvarā leģitimizēti politikas veidotāju uzskati 

un lēmumi, un marginalizēti alternatīvi skatījumi un kritika. Izpētot angļu valodā 

rakstošo mediju publikācijas par cilvēktirdzniecību vienpadsmit gadu laikā Baltijas 

valstīs (Sobel, 2015), izdarīti līdzīgi secinājumi, proti, mediji varētu, bet nav pievērsuši 

pietiekamu uzmanību šai problēmai. 

Vairāki pētījumi parāda, ka cilvēktirdzniecība medijos tiek parādīta pārsvarā ar 

amatpersonu, politikas veidotāju un šo noziegumu seku novēršanā iesaistīto 

organizāciju viedokļu palīdzību (Papadouka et al, 2016; Rosas-Moreno and Ganapathy, 

2019); nepietiekami plašs ir arī cilvēktirdzniecības noziegumu dažādības 

atspoguļojums, mediji to pārsvarā parāda ar organizētās noziedzības un seksa verdzības  

atspoguļojuma palīdzību, vienkāršojot un stereotipizējot upurus (Gulati, 2011; Houston 

– Kolnik et al., 2017).  

Neskatoties uz nepietiekamo avotu daudzveidību, medijiem ir liela nozīme uzmanības 

pievēršanā cilvēktirdzniecībai. Šādus secinājumu izdara Megana Sobela (Meghan 

Sobel) (2014), kas vērtējusi, vai pēc starptautisku nolīgumu parakstīšanas Indijas, 

Taizemes un ASV medijos pieaudzis cilvēktirdzniecībai veltītās informācijas īpatsvars, 

secina, ka pēc politisku lēmumu pieņemšanas publikāciju par cilvēktirdzniecību 

medijos ir vairāk, žurnālisti piedāvā cēloņu un seku analīzi, kā arī problēmas 

risinājumus. Mediji mazākā mērā nekā iepriekš negatīvi atspoguļo cilvēktirdzniecības 

upurus, taču pārsvarā šo jautājumu parāda no noziegumu izmeklēšanas un policijas 

viedokļa (Sobel, 2014). Publikācijas par cilvēktirdzniecību lielākoties analizē lokālos 

notikumus un tematus, mazāku vērību pievēršot cilvēktiesībām vai sabiedrības 

veselības jautājumiem. Galvenais mediju satura trūkums ir skatījumu un tematu 

daudzveidība, jo mediji balstās oficiālo avotu dotajā informācijā, bet nepietiekami kā 

informācijas avotus izmanto cilvēktirdzniecības upurus un šī nozieguma veicējus. Šis 

secinājums izdarīts vairākos pētījumos (Denton, 2010, Gulati, 2011), uzsverot, ka 

mediji izvēlas vien atsevišķus tematus cilvēktirdzniecības atspoguļošanai.  

Daļa ar cilvēktirdzniecības atspoguļojumu medijos saistīto pētījumu pievēršas tam, kā 

seksa tirdzniecība vērtēta publikācijās. Piemēram, seksa tirdzniecības atspoguļojumā 

mediji nav iedziļinājušies šī nozieguma veicēju rīcības cēloņos un mazu uzmanību velta 

vīriešu kā seksa tirdzniecības upuru gadījumu izpētei (Denton, 2010). ASV medijos 

seksa tirdzniecības gadījumi pārsvarā tiek kvalificēti kā kriminālas epizodes (Johnston 



et al., 2015) un netiek piedāvāti problēmas risinājumi. Lielākā daļa publikāciju kā 

informācijas avotus izmanto oficiālos avotus. Seksa tirdzniecības upuri un to aizstāvji 

veido mazāko daļu no mediju izvēlētajiem informācijas avotiem. Plašāks šī nozieguma 

rāmējums atbilstu mediju pienākumam uzmanīgi uzraudzīt sabiedrību ietekmējošus 

procesus un daudzveidīgi tos atspoguļot (Johnston et al., 2015). Mediju atspoguļojuma 

pieaugums palīdzējis sabiedrībai un politikas veidotājiem labāk izprast 

cilvēktirdzniecības problēmas. 

Literatūra par cilvēktirdzniecības rāmējumu parāda, ka mediji marginalizē alternatīvus 

viedokļus un aktuālās cilvēktirdzniecības novēršanas politikas kritiku. Tā rezultātā tiek 

leģitimizēts dominējošais skatījumu uz cilvēktirdzniecības problēmu un dominējošā 

pieeja tās novēršanai. Analizējot pētījumu datus par cilvēktirdzniecību, var novērot, ka 

cilvēktirdzniecība pārsvarā tiek rāmēta kā seksa tirdzniecība un prostitūcija; mediji kā 

informācijas avotus pārsvarā izmanto oficiālas amatpersonas, tai skaitā ārpolitikas 

elites pārstāvjus un cilvēktirdzniecības politikas ierobežošanas tīkla aktīvistus. Mediju 

rāmējumā kā cilvēktirdzniecības cēlonis parādās galvenokārt organizētā noziedzība vai 

citas kriminālās aktivitātes. Galvenie cilvēktirdzniecības veidi mediju skatījumā ir 

saistīti ar politikas jautājumu definēšanu, tai skaitā normatīvo aktu uzlabošanu, 

cilvēktirdzniecības upuru aizsardzību un šī noziegumu veida novēršanas kampaņu 

popularizēšanu. Medijos cilvēktirdzniecība tiek izprasta galvenokārt kā cilvēku 

pārvietošana pāri robežām seksuālai ekspluatācijai, paverdzināšanai un migrantu 

kontrabandai uz citām valstīm (Gulati, 2011). 

Analizējot ASV laikrakstus ilgākā laika periodā (Sanford, 2016), konstatēts, ka netiešā 

veidā mediji spēlē ļoti svarīgu lomu, ierobežojot alternatīvu viedokļu skaitu par 

cilvēktirdzniecību un nosakot arī to, cik alternatīvi problēmas risinājumi tika publiski 

diskutēti. Kā uzsver Rašele Sanforda (Rachealle Sanford), mediju reprezentāciju ASV 

medijos vadīja tie, kuri medijiem būtu jāuzrauga, uzsverot amatpersonu un politikas 

veidotāju īpatsvaru mediju saturā. Pētījuma autore secina, ka cilvēktirdzniecības 

neadekvāta un nereprezentatīva atspoguļojuma cēlonis ir mediju organizatoriskās 

rutīnas, kuras ierobežo žurnālistu iespējas parādīt viedokļus, kas neatbilst redakcijās 

esošajiem priekštatiem par problēmas būtību. Nepieciešamība būt objektīviem, 

medijiem liek vēl vairāk paļauties uz oficiāliem avotiem, tādējādi iekļaujot arī tos 

priekštatus, ko pārstāv galvenie izmantotie avoti (Sanford, 2016), šī pētījuma gadījumā 

ASV Valsts departaments un Apvienoto Nāciju organizācija. Žurnālisti, kas strādāja 



pie rakstiem par migrantu kontrabandu atradās galvaspilsētās, kur informāciju ieguva 

no vēstniecībām un konsulātiem, kuri arī saņem informāciju no valdības preses 

dienestiem. Tā kā žurnālistu skatījums sakrita ar oficiālo viedokli, tad viņiem nebija 

nepieciešamības meklēt alternatīvu skatījumu vai kritizēt piedāvāto versiju par 

cilvēktirdzniecību. Tādējādi žurnālisti ignorēja avotus vai viedokļus, kas kritiski vērtē 

galveno institūciju nostāju, ne arī piedāvāja cilvēktirdzniecības samazināšanas 

risinājumus, kas ir dārgi un tāpēc varētu izraisīt auditorijas neapmierinātību. Jāsaprot, 

cik sarežģīti ir atspoguļot cilvēktirdzniecības problēmu, kas ir ļoti kompleksa, bet 

pastāv neredzamā zonā, aizkulisēs. Vienlaikus žurnālistiem ir jāpadara savi materiāli 

viegli saprotami plašai auditorijai, tas ierobežo analītiska skatījuma piedāvājumu un 

daudzveidību. Tāpēc žurnālisti izvairās piedāvāt vēstījumus, kas neatbilst 

dominējošiem narratīviem ne arī iekļauj informāciju, kas ir pretrunā ar raksta 

pamatstruktūru. Žurnālistiem nav pietiekami zināšanu, lai izprastu šo daudzslāņaino 

problēmu. Arī nepietiekami līdzekļi pētnieciskās žurnālistikas projektiem var būt viens 

no iemesliem, kāpēc cilvēktirdzniecība netiek adekvāti atspoguļota medijos.  

Rāmējuma pētījumos uzsvērts ierobežotais un krimināliem notikumiem veltītais 

rāmējums. Piemēram, cilvēktirdzniecība Slovēnijas laikrakstos tiek ietverta 

„kriminalizācijas“, “nacionalizācijas“, viktimizācijas un regularizācijas rāmējumā 

(Pajnik, 2010), kas lielākoties palīdz cilvēktirdzniecību skatīt kā kriminālu parādību.  

Vienlaikus mediji aicina  veidot stingrākas šī nozieguma ierobežošanas politikas, slēgt 

valsts robežas un aizsargāt upurus. Mediju atspoguļojums ir pārāk šaurs, tas nepalīdz 

sabiedrībai izprast cilvēktirdzniecības problēmas cēloņus un apjomu.  

Pētījumu autori kritizē  medijus, jo tie pievērš pārāk lielu uzmanību seksuālajai 

ekspluatācijai un prostitūcijai, ignorējot  darba verdzību, kas saistīta ar nelegālo 

imigrāciju. ASV, Lielbritānijas un Kanādas kvalitātes mediju satura analīze (Gulati, 

2010) rāda, ka mediji seko pārsvarā tām valdības aktivitātēm katrā valstī, kas saistītas 

ar cilvēktirdzniecības novēršanu. Tas nozīmē, ka mediju publikācijās lielākoties 

iekļauta politikas dienas kārtība. Saturā dominē prostitūcijas un seksa ekspluatācijas 

atspoguļojums (54%), 20% - publikāciju stāsta par darba verdzību, 1/3 daļa publikāciju 

rāmē cilvēktirdzniecību kā imigrācijas problēmu. Lielākā daļa no analizētajām vairāk 

nekā 800 publikācijām nepiedāvāja diskusiju par cilvēktirdzniecības problēmas 

risinājumu. Tās, kas runāja par risinājumiem, uzstāja, ka nepieciešamas stingrāks 

regulējums vai reformas, izceļot cilvēktiesību perspektīvu. Pētījumā iekļautie mediji 



savā saturā kā avotus lielākoties izmantoja dominējošos aktorus, būtībā nepiedāvājot 

kritisku oficiālo avotu paziņojumu un pozīciju izvērtējumu.  

Tomēr mediju saturs pamazām mainās. Nesenā pagātnē diskusija par cilvēktirdzniecību 

ievirzījusies priekšlikumos, kuru centrā ir nepieciešamība  aizstāvēt upurus. Apkopojot 

mediju rāmējuma tendences un kritiski vērtējot mediju praksē konstatēto šauro 

skatījumu uz  cilvēktirdzniecību, var secināt, ka  mediji ir radījuši „ideālā upura“ 

stereotipu (Rodriguez – Lopez, 2018). Šāda prakse, kas vienkāršoti skata  

cilvēktirdzniecības sarežģītību un daudzveidību, rada situācijas, ka daļa upuru tiek 

atstāti bez aizsardzības un atbalsta. Mediju stereotipi ir noteikuši arī cilvēktirdzniecības 

novēršanas likumu saturu (Rodriguez – Lopez, 2018), ar to  domājot, ka „balto vergu 

tirdzniecība“ mediju un likumdevēju izpratnē pārsvarā nozīmē prostitūciju, migrāciju 

un organizēto noziedzību.  

3. Dienas kārtības noteikšanas likumsakarības medijos 
 

Mediji nosaka galvenos tematus, kas tiek piedāvāti sabiedrības diskusijai, nodrošinot 

unikālo sabiedrības pašnovērošanas funkciju (Luhmann, 2000) un piedāvājot plašu 

viedokļu un ideju klāstu. Žurnālistu profesionālais pienākums liek notikumus 

atspoguļot daudzveidīgi un sabalansēti, tomēr mediju un žurnālistu iespējas ierobežo to 

resursi, redakcionālās vērtības un prioritātes (uzskati par profesionālām lomām, 

auditorijas uztvere, izglītība u.c.). Pieņemot daudzus lēmumus informācijas atlases, 

izvērtēšanas un pasniegšanas procesā, notikumi un to dalībnieki tiek atlasīti un tiem 

piešķirta vieta medija saturā.. Vienlaikus katras publikācijas saturu ietekmē gan mediju 

vide raksturlielumi (mediju sistēma, mediju formāti, žurnālistikas profesionālās 

kultūras, politikas ietekme) (Hallin, Mancini, 2004), gan medijos strādājošo indivīdu 

izpratne par notikumu svarīgumu, izglītība un zināšanas par konkrēto jautājumu, 

personiskie stereotipi. Šie apstākļi nosaka  žurnālistu materiālu saturu, tajos izmanto 

informācijas avotu atlasi un vērtējumu.  

Visi lēmumi, ko žurnālisti un redaktori pieņem informācijas vākšanas, apstrādes un 

publicēšanas procesā, ietekmē veidu, kā konkrētas sociālas problēmas tiek 

reprezentētas un cik liela uzmanība tām pievērsta. Šo procesu skaidro dienas kārtības 

teorija (McCombs and Shaw, 1972; McCombs, 2004), kas pamato, kādā veidā mediji, 

piegādājot jaunākās ziņas, ietekmē sabiedrības dienas kārtību. Šī dienas kārtība 



veidojas gan medija pusē, kad saturā tiek izcelti svarīgākie notikumi (Reese, 1991), gan 

auditorijas pusē, kad cilvēki savā starpā sarunājas un citādi pievērš uzmanību 

jaunumiem. Diskutējot par mediju ietekmi uz sabiedrības dienas kārtību, Bernards 

Koens (Bernhard Cohen) uzsver, ka, mediju veidotā dienas kārtība, liek cilvēkiem 

domāt par publicēto, bet mediji reti var noteikti, ko cilvēki domā par notikumiem 

(Cohen, 1963, 13). Tomēr tālākie pētījumi pierādīja, ka mediji spēj noteikt gan 

notikumus, kam pievērsta uzmanība, gan sabiedrības vērtējumu par mediju atlasītajiem 

notikumiem (McCombs, 2004, 19), jo mediju pievērstā uzmanība ietver arī nozīmi un 

ļauj auditorijai izveidot vērtējumu par notikumiem.  

Pētnieki izdala trīs dienas kārtības: mediju (prioritārie notikumi un problēmas), 

sabiedrības (izmaiņas tās zināšanās un viedokļos), un politisko (politiķu ierosinājumi 

un izmaiņas) dienas kārtību. Mediji vēro sabiedrību, tie vēlas sniegt tai noderīgu 

informāciju un uzrunāt, tāpēc piemēro savu dienas kārtību sabiedrības dienas kārtībai 

jeb problēmām un notikumiem, par kuriem, kā mediji domā, vēlas spriest sabiedrība. 

Izvēloties notikumus, veidojas mediju dienas kārtība. Taču mediju izvēle ir atkarīga arī 

no ārējās vides un tajā liela loma ir lēmumu pieņēmējiem, sabiedrības attīstības procesu 

noteicējiem. Politiskās prioritātes un politiskās idejas  tiek pārbaudītas komunikācijas 

procesā, tādējādi politiķi ietekmē gan mediju, gan sabiedrības dienas kārtību. 

Mediji veido dienas kārtību, jo katrai sociālai sistēmai ir savas prioritātes. Mediji 

nosaka, kuras problēmas vai notikumi ir apspriešanas vērti (Dearing and Rogers, 1996). 

Dienas kārtība veidojas starp notikumiem, sabiedrības vērtībām un mediju centieniem 

piesaistīt auditorijas uzmanību. Valders Lipmans šo procesu nosaucis par pseido vidi, 

kas mediju ietekmē rodas sabiedrības uztverē un rodas „pseido realitāte“ (citēts pēc 

(McCombs, 2004, 22). Pētnieki uzsver, ka dienas kārtība veidojas divos līmeņos: 

pirmajā pats notikums  medijā izcelts kā svarīgs, otrajā līmenī publikācijas saturā tiek 

akcentēti konkrēti aspekti, kas saistīti ar notikumu. Izceltos ziņas elementus arī 

sabiedrība uzskatīs par svarīgākiem (Lee, 2010, 761). Piemēram, ja mediji stāstot par 

noziedzību izcels tās novēršanas pasākumus vai brīdinās par nedrošu dzīves vidi 

noziedzības pieauguma dēļ, tad šīs prioritātes ieņems svarīgāku vietu auditorijas 

uztverē un var arī noteikti cilvēku rīcību, uzvedību. Otrā līmeņa dienas kārtībā mediji 

var iekļaut arī aspektus, kas nav būtiski. Taču dienas kārtības veidošanās nav vienkārša 

un tieša, to ietekmē uzticēšanās līmenis arī informācijas sniedzējam, auditorijas 

intereses izglītības un materiālās labklājības līmenis. 



4. Rāmējums mediju saturā 
 

Mediju publikāciju pasniegšanas veida ietekmi uz auditoriju jeb masu mediju efektus 

analizē rāmējuma teorija. Teorijas pamatā ir uzskats, ka mediji veido savstarpēji 

saskanīgu realitātes izpratni, kurā mijiedarbojas komunikācijas veicinātāji, 

informācijas avoti un kultūra. Mediji rada un veido rāmējumus - ilgākā laikā noturīgus 

sociāli atpazīstamus, kopīgus principus. Mediju rāmējums nosaka to, kā problēma ir 

definēta, kā tiek noteikti tās cēloņi un kādi risinājumi tiek piedāvāti (Entman, 1993).  

Mediju rāmējums (Griffin, 2004, 401) nozīmē ziņu satura organizēšanu, atlasot, liekot 

uzsvarus, noklusējot un izvēršot (Tankard, 2005). Rāmējuma izpratne papildina dienas 

kārtības teorijas skaidrojumu par mediju satura atlasi, jo parāda, kā mediju informācija 

pasniegta (De Vreese, 2005, 53), to interpretējot un pielāgojot mediju darbinieku 

priekšstatiem par konkrētās ziņas elementu piemērotību auditorijas interesēm (Entman, 

1993). Rāmējumu nosaka dažādi ziņu pasniegšanas elementi un prezentēšanas soļi, kas 

liek auditorijai ziņu izprast un uztvert (De Vreese, 2005, 53).  

Jebkura informācija ir ierāmēta (Nisbet, 2009), lai piepildītu medijiem būtiskus mērķus, 

tāpēc mediji var vienu un to pašu jautājumu ierāmēt atšķirīgā veidā (Schuck and de 

Vreese, 2006). Rāmējumu var skaidrot, kā centrālo ideju, ar kuras palīdzību tiek 

organizēts ziņu saturs (Tankard, 1991), rāmējums palīdz ziņu saprast, atlasot tās 

elementus, ieliekot kontekstā, liekot uzsvarus, noklusējot vai papildinot kādas 

informācijas daļu.  

Rāmējuma teorija nevis izceļ ziņas svarīgumu, bet skaidro to, kā tā pasniegta auditorijai 

(De Vreese, 2005, 53). Ziņas rāmējums tiek veidots, izceļot noteiktus aspektus, 

piemēram, virsrakstus, satura struktūru, vizuālo noformējumu. Ziņa visā tās saturā tiek 

pasniegta jeb ierāmēta pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem un tādējādi tiek arī uztverta. 

Rāmējuma izpratne ir būtiska, lai analizētu pretrunīgas problēmas, piemēram, jaunus 

likumus par abortiem, noziedzību, kā arī neskaidrus jautājumus, par kuriem pietrūkst 

informācijas vai pētījumu datu. 

Dažādu autoru pētījumi (Tuchman 1978; Schudson, 1980; Gans, 2005) liecina, ka ziņu 

mediji nevis lielākoties rada diskusijas, bet atspoguļo narratīvus, ko piedāvā galvenie 

politikas procesu dalībnieki. Mediju organizāciju rutīnas var samazināt tematu skaitu 

un arī materiālā iekļauto avotu spektru, proti, veidot konkrētu tematu rāmējumus. 



Profesionāli mediji rūpējas, lai sociālu konfliktu atspoguļojumā tiktu sabalansēti 

dominējošie viedokļi un tiktu iekļauti arī avoti, kas pārstāv nelielu, marginalizētu grupu 

intereses. Tomēr pētījumi rāda, ka žurnālisti nereti izvēlas oficiālos avotus kā 

uzticamākus, tādējādi piešķirot atšķirīgu vērtību dažādu avotu sniegtajai informācijai. 

Pētījumā par cilvēktirdzniecības rāmējumu Latvijas medijos 2019.gadā rāmējumi 

noteikti izmantojot daļu no Džeimsa Tankarda (2005) izveidotajiem 11 kritērijiem, 

vērtējot mediju tekstu izcēlumus, virsrakstus, audio un video pieteikumus, žurnālistu 

izvēlētos avotus, to attieksmi pret cilvēktirdzniecību, video un  fotogrāfiju saturu. 

5. Latvijas mediju vides īss raksturojums 
 

Mediju pētnieki, vērtējot Latvijas mediju vidi Baltijas valstu kontekstā, to raksturojuši 

kā tādu, kurā notiek nepārtrauktas pārmaiņas un kurā risku rada ekonomiskā 

nestabilitāte (Balcytiene, Vinciuniene, 2012). Mediju satura kvalitāti šajā reģionā 

ietekmē augsts komercializācijas līmenis un politiskais paralēlisms jeb mediju 

izmantošana nevis politiskās ideoloģijas mediēšanā, bet tās radīšanā (Rožukalne, 

2012b). Lai gan atsevišķi mediji piedāvā augstas kvalitātes žurnālistiku (piemēram 

sabiedriskajos medijos un atsevišķos kvalitātes medijos), kopējo mediju satura kvalitāti 

ietekmē klientelisms attiecībās starp žurnālistiem un to informācijas avotiem 

(Balcytiene, 2009). Būtiska mediju vides problēma ir profesionālās ētikas principu 

erozija žurnālistikā (Rožukalne, 2013a), kā arī darba tirgus nestabilitāte (Rožukalne, 

2012a; Rožukalne, 2013b; Jastramskis, 2015). Latvijas mediju vide reprezentē mazu 

mediju tirgu paradoksu – no vienas puses liberāla mediju politika un brīva pieeja mediju 

tirgum (MPM, 2016) ir labvēlīga mediju biznesa attīstībai un brīvas preses 

uzplaukumam. Tomēr šādā tirgū dominējošās komerciālās vērtības ietekmē satura 

daudzveidību un neuzbēgami padara mediju saturu arvien lētāku (Loit & Harro-Loit, 

2010). Šī iemesla dēļ žurnālistikas kvalitāte Latvijā ir nestabila un viegli ievainojama 

(Balcytiene & Harro-Loit, 2010; Balcytiene, 2013). 

Pētnieki uzsver, ka Latvijas un citu Baltijas valstu mediju vidē vērojama hibrīdu 

profesionālo vērtību un normu līdzāspastāvēšana (Baerug, 2017), kas liecina par 

atšķirīgām politiskām kultūrām, tās savukārt atspoguļo atšķirīgas sociālās struktūras un 



publiskās sfēras (Habermas, 1989), kā arī dažādus diskursus (Balcytiene, Vinciuniene, 

2012).  

Latvijas žurnālistikas pētniece Ilze Šulmane secina, ka žurnālistu profesionālās 

identitātes ir neskaidras un neatrastas, Latvijas žurnālistiem pietrūkst kopīgu 

profesionālo vērtību. To vietā tiek adaptētas mediju īpašnieku politiskās loģikas, bet tās 

ir pretējas mediju biznesa vai profesionālām loģikām (Šulmane, 2011). 

Lai gan Latvijā žurnālisti un žurnālistika pētīta reti un nelielā apjomā, tomēr ir pieejami 

vairāki pētījumi, ar kuru palīdzību var spriest par žurnālistikas situāciju/ state of the art, 

profesionālajām vērtībām un pašcenzūras avotiem. Latvijas žurnālistikas attīstība 

vairāk nekā 20 gados pēc neatkarības atgūšanas ir piedzīvojusi radikālas pārmaiņas. 

Tās attiecas uz profesionālo vērtību izpratni, mediju darbības pamatiem un mediju 

sistēmu kopumā. 20.gs. 80.gadu beigās žurnālisti un kultūras mediji kļuva par galveno 

valstiskās neatkarības atjaunošanas idejas virzītājspēku. Tieši šajā laikā žurnālisti 

bauda visaugstāko sabiedrības uzticību, mediji piedzīvo ārkārtīgu popularitāti, 

atsevišķas mediju personības identificē galvenos ar valstiskās neatkarības atjaunošanu 

saistītos notikumus (Brikše et al,, 2002). Žurnālisti šajā laikā gan cīnās par preses 

brīvības idejām, arvien brīvākas darbības iespēja ļauj atklāti runāt par neatkarīgas valsts 

pastāvēšanu.  

Uzreiz pēc neatkarības atgūšanas, vērojami divi svarīgi procesi. Pirmkārt, šajā laikā 

žurnālistika ir aģitējoša, vienpusīga, tā ir pretstats tiem Rietumu žurnālistikas 

principiem, kādiem tā mēģina pielāgoties. Otrkārt, mediju sistēma piedzīvo brīvā tirgus 

radīto šoku (Brikše et al,, 2002). Medijiem, kas ilgstoši pastāvējuši pateicoties valsts 

vai komunistiskās partijas finansējumam, jāmācās pielāgoties tirgus situācijai. Šie 

apstākļi palīdz radīt ārkārtīgi plašu un daudzveidīgu mediju sistēmu, kurā liela nozīme 

ir mediju dibinātāju komerciālajām interesēm un politiskajām saiknēm.  

Mediju sistēmu veido normu un profesionālo standartu konteksts. Vērtējot Latvijas 

mediju vidi, Eiropas Komisijas projektā European Media Pluralism Monitor 2016 un 

2017 (MPM 2016; MPM 2017) Latvijā konstatēti vidēji un augsti riski mediju 

plurālisma attīstībai. Latvijas demokrātijas audits Latvijas mediju sistēmu raksturo kā 

hibrīdu (Skudra et al., 2014), tai piemīt vairāku modeļu pazīmes. Centieni attīstīt 

sabiedriskos medijus norāda uz demokrātiski korporatīvā modeļa pazīmēm; savukārt 



politiskais paralēlisms un politisko sabiedrisko attiecību ietekme uz Latvijas mediju 

saturu liecina par polarizēti plurālistiskā modeļa pazīmēm Latvijas mediju sistēmā.  

Latvijā mediju un žurnālistikas regulācijas ir liberāla. Pieeja žurnālistikas darba tirgum 

ir brīva, šajā jomā nepastāv formālas prasības (izglītība, pieredze, licencēšana, 

reģistrēšanās) darbam mediju organizācijās. Mediju kopējā regulācija neparedz 

profesionālās ētikas principu ievērošanu, stingrāk regulēti ir elektroniskie mediji, jo 

tiem ziņu pasniegšanā jāievēro vispārpieņemtie žurnālistikas profesionālie principi un 

jāveido profesionālās rīcības kodekss. Pašregulācijas jautājums Latvijas mediju vidē ir 

sarežģīts. Lai gan pastāv divas profesionālas žurnālistu organizācijas, tās nav 

ietekmīgas, aptuveni 10% no žurnālistiem ir pievienojušies Latvijas Žurnālistu 

savienībai vai Latvijas Žurnālistu asociācijai (MPM, 2017). 

Latvijas mediju vidi raksturo trīs, savstarpēji konkurējošas žurnālistikas kultūras, kuras 

var atšķirt pēc to attieksmes pret atbildīgumu. Pirmkārt, pastāv tradicionālā Krievijas 

žurnālistikas, kas raksturo etnisko minoritāšu medijus. Šai kultūrai piederīgi mediji 

nenošķir faktus no viedokļiem, tos raksturo ne vien to modernizācijas neesamība, bet 

šajā mediju kultūrā ir vieglāka manipulācija autoritāras Krievijas kultūras un nacionālās 

identitātes virzienā (Dimants, 2018, 145). Otrkārt, izmantojot žurnālistikas ekonomisko 

teoriju,  var atpazīst instrumentālo un autoritāro (postpadomju) žurnālistikas kultūru. 

Tā raksturo medijus, kuri nav neatkarīgi no politiskajām un ekonomiskajām sabiedrības 

apakšsistēmām. Treškārt, identificēta moderna, augstus žurnālistikas standartus 

ievērojoša un redakcionālo neatkarību no mediju īpašniekiem uzturoša žurnālistikas 

kultūra, kas realizē korporatīvas sociālās atbildības praksi (Dimants, 2018: 143). Šajā 

žurnālistikas kultūrā augstu tiek vērtēts mediju organizācijas atbildīgums un 

uzticamība, to Latvijā pārstāv pārsvarā sabiedriskie mediji latviešu un krievu valodā, 

kā arī nedaudzas komerciālo mediju organizācijas. 

6. Pētījuma metodes un datu izlases apraksts 
 

Pētījuma mērķis ir analizēt cilvēktirdzniecības rāmējumu Latvijas medijos. Lai to 

izpildītu, tika izveidotas kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes kategorijas, kā arī 

piemēra analīzes struktūra. Pētījuma iniciatoru kategoriju sistēma, ar kuras palīdzību 

vērtēt cilvēktirdzniecības rāmējumu dažādos medijos, tika papildināta ar kategorijām, 

kas palīdz novērtēt attieksmi, vizuālo vēstījumu. 



Pētnieciskie jautājumi: 

RQ no 1. Kāda ir cilvēktirdzniecības satura vieta mediju dienas kārtībā? 

RQ no 2. Kāds ir cilvēktirdzniecības rāmējums Latvijas mediju saturā? 

Pētījuma veikšanai izvēlētas kvantitatīvas un kvalitatīvas datu analīzes metodes. Ar 

kvantitatīvās kontentanalīzes palīdzību novērtēta cilvēktirdzniecību atspoguļojošu 

preses vai interneta mediju rakstu un elektronisko mediju sižetu atrašanās vieta medija 

saturā, temati, avotu skaits un izmantotie informācijas avoti, vizuālā materiāla saturs. 

Šie dati noderīgi, lai analizētu cilvēktirdzniecības kā temata vietu mediju dienas kārtībā. 

Kvalitatīvā kontentanalīze izmantota, lai vērtētu cilvēktirdzniecības rāmējumu mediju 

saturā. Rāmējuma noteikšanai tika izmantoti pētījuma nosacījumos ieteiktie rāmējumi. 

Daļēji strukturētas kvalitatīvas intervijas pētījumā tika izmantotas, lai analizētu trīs 

dažādus piemērus un novērtētu žurnālistu profesionālo praksi, atspoguļojot 

cilvēktirdzniecību.  

Dati mediju satura pētījumam tika vākti laikā no 2019.gada 4.janvāra līdz 2019.gada 

5.maijam, izmantojot LR Iekšlietu ministrijas mediju monitoringa datus pēc 

atslēgvārda „cilvēktirdzniecība“ un tos, satura vietas noteikšanas un vizuālā vēstījuma 

analīzes mērķiem, salīdzinot ar mediju publikācijām. Lai atlasītu saturu kvantitatīvajai 

un rāmējuma analīzei, tika izmantota mērķtiecīgā izlase. Tas nozīmē, ka mediju 

monitoringa sarakstā tika atlasīti oriģinālie temati, izvēloties tos analizēt dažādos 

medijos. No analīzes tika izslēgtas vienādās rakstu kopijas, piemēram, preses relīzes 

vai ziņu aģentūras LETA ziņas, kas publicētas visos ziņu medijos. Netika analizēti arī 

materiāli, kuri bija iekļuvuši monitoringā nejauši (piemēram, raksti par cilvēkiem 

tirdzniecības centrā) vai kuru tēma neatbilst pētījuma mērķim (piemēram, oficiāla ziņa 

par Iekšlietu ministrijas amatpersonām, kurā kā konteksts iekļauta statistika par 

noziegumu veidiem Latvijā, to vidū minēta arī ar cilvēktirdzniecību saistītās 

noziedzības statistika). Izvēloties analizējamo saturu tika vērtēti arī mediji, un no 

pētījuma izslēgtas vietnes, kas saturu rada, kopējot citu mediju tekstus saturu jeb 

agregatori, jo šīs vietnes redakcionālās kontroles un profesionālās ētikas kodeksa 

neesamības dēļ nekvalificējas medija statusam. 

Gadījuma analīzē un intervijās tika noskaidrota žurnālistu pārstāvēto mediju interese 

par cilvēktirdzniecības tematu, žurnālistu iespējas daudzveidīgi un sabalansēti to 



parādīt, profesionālās ētikas dilemmas un citas problēmas, gatavojot mediju saturu par 

cilvēktirdzniecību. Interviju dati tika salīdzināti ar publikāciju analīzi, izmantojot šādus 

žurnālistikas profesionālās kvalitātes kritērijus: žurnālista loma, publikācijas mērķis, 

informācijas avotu izvēle, daudzveidība, sabalansētība. Intervijas ar žurnālistiem notika 

21., 22., 23.maijā, katra intervija bija 50 līdz 60 minūtes gara. Cilvēktiesību tēmas 

piemēru analīzei mediju saturā tika izvēlētas pēc šādiem kritērijiem: ar Latviju vai tās 

iedzīvotajiem saistīts cilvēktirdzniecības gadījums, oriģināla žurnālistika (proti, nevis 

ziņu aģentūra, bet medijs izvēlas veidot publikāciju), oriģinalitāte, lai būtu aptverti 

konkrētā periodā pēc satura atšķirīgākie un svarīgākie gadījumi. Interviju informanti 

izvēlēti, atbilstoši analizētajiem piemēriem. Intervijas notika ar Delfi sociālo jautājumu 

žurnālisti Lauru Dzērvi (par pāvesta Zeiļas lietu), Latvijas Avīzes žurnālistu Arti 

Drēziņu (tiesa par slaucēju paverdzināšanu Cēsu rajona Vaives pagastā) un LNT ziņu 

žurnālsti Ievu Vārnu (par Tadžikistānas pilsoņu paverdzināšanu celtniecības 

uzņēmumā Rīgā). 

6.1. Pētījuma rezultāti 
 

Pirms pētījuma veikšanas tika izveidota kategoriju sistēma, ar kuras palīdzību 

analizētas publikācijas. Atbilstoši pētījuma nosacījumiem (Terms of references) 

atlasītas 80 dažādu mediju publikācijas (raksti, video un audio sižeti), kas publicētas 

laikā no 2019.gada 4.janvāra līdz 5.maijam komerciālos un sabiedriskajos medijos, kas 

piedāvā saturu dažādas platformās: tīmekļa vietnēs, drukātā veidā, video un audio 

formātos. 

Cilvēktirdzniecības rāmējums pētīts dažādos medijos: laikrakstos un to tīmekļa vietnēs 

(23), ziņu portālos (41), radio (6), televīzijas raidījumā (7), reģionālā vai lokālā medijā 

(2), žurnālā (1). Izvēlētie mediji pārstāv gan sabiedriskos medijus (LTV, LR un LSM), 

gan komerciālos medijus (DELFI, Apollo/Tvnet, Diena, Neatkarīgā, LA, LNT), 

specializētos medijus (ārsts.lv) (attēls nr.1). 

Attēls nr. 1. Analizēto publikāciju struktūra, atkarībā no mediju segmenta 



 

 

Cilvēktirdzniecībai veltītā informācija jautājumi mediju redakciju skatījumā ir svarīgi, 

jo puse analizēto materiālu (50%) novietoti pirmajās ziņu lappusēs vai portālu 

galvenajās sadaļās, liela daļa publikāciju atradusi vietu mediju tematiskajās sadaļās 

(36%), lielākoties ārzemju informācijai vai kriminālnotikumiem paredzētajos formātos. 

12% publikāciju meklējami citās medija sadaļās, 2% - komentāru un analīzes lappusēs 

(attēls nr.2). 

 

Attēls nr. 2. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju atrašanās vieta medija saturā 

 

 

Cilvēktirdzniecība medijos tiek parādīta daudzveidīgi: liela daļa publikāciju atspoguļo 

situāciju citās valstīs un cilvēktirdzniecību sasaista ar migrācijas jautājumiem (24%), 
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19% publikāciju veltīti nozieguma atklāšanai, 12% - informācijai par jauniem 

gadījumiem, 9% - novēršanas pasākumiem, 10% - Latvijas panākumiem 

cilvēktirdzniecības novēršanā, 7% - padomiem, kā atpazīt cilvēktirdzniecību, nekļūt par 

upuri, vairākas minētās tēmas atspoguļotas 13% publikāciju. Cilvēktirdzniecības upuri 

reti dalās medijos ar savu stāstu, 4% analizēto publikāciju atspoguļo šī nozieguma 

upuru stāstus (attēls nr.3). Konkrētajam jautājumam veltīto rakstu un audiovizuālo 

sižetu temati parāda publikāciju struktūru: lielākā daļa ir ārvalstu informācija, pārējās 

publikācijas veltītas Latvijā konstatētiem cilvēktirdzniecības gadījumiem, sekojot 

noziegumu atklāšanas procesam, cilvēktirdzniecības politikai un statistikai, kā arī 

praktiskiem ieteikumiem, kā atpazīt un novērst šos noziegumus. 

Attēls nr. 3. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju temati 

 

 

 

Lielākā daļa no publikāciju virsrakstiem atbilst saturam (65%), daļa rāmē tikai vienu 

satura aspektu (25%), piemēram, izceļ kādu citātu upura stāstā vai cilvēktirdzniecībā 

redz tikai vienas puses versiju. Dažām publikācijām virsraksts neatbilst saturam (4%), 

jo ir pārāk vispārīgs, apkopojošs, 6% publikāciju (piemēram, radio un TV virsraksts 

nav nosakāms) (attēls nr. 4). 

Attēls nr. 4. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju virsraksti 
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Virsrakstu piemēri. 

“Nīderlandē ar likumu grib aizliegt prostitūtu pakalpojumu pirkšanu” 

Šādi virsraksti tika kodēti, kā atbilstoši saturam, jo tie ir informatīvi, arī apkopojot 

rakstā stāstīto, tie satver galveno atziņu, sniedz kopsavilkumu. 

Virsraksti, kas rāmē vienu aspekti, parasti ietver kādu publikācijā izmantota 

informācijas avota spilgtu citātu. Šādu virsrakstu uzdevums ir pievērst uzmanību 

rakstam, likt to izlasīt, raisīt emocijas. Daži no virsrakstiem  ir pārāk  vispārīgi, tie ietver 

visaptverošu apgalvojumu.  

“Mārai Katarskai paveicās. Ar balto sievieti arābu pasaulē var labi nopelnīt”. 

Apollo/Tvnet. 

Delfi  - “Больше половины жертв работорговли подвергаются сексуальному 

насилию” [Vairāk nekā puse no cilvēktirdzniecības upuriem piedzīvo seksuālu 

vardarbību]. Šajā virsrakstā ir izcelts statistiski noskaidrotais seksuālās izmantošanas 

aspekts, lai gan raksts vispusīgi atspoguļo cilvēktirdzniecības problēmas. 

 “Vergu laiki Latvijā? Tiesā zemnieku par slaucēju paverdzināšanu Cēsu novadā”; 

Latvijas Avīze, Artis Drēziņš. 
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 “Vergu laiki Latvijā? II daļa. “Man nebija, kur braukt”. Pirmais virsraksts informatīvi 

atspoguļo tiesas procesu, otrajā izmantot citāts, kas parāda tikai vienu problēmas 

aspektu. Virsraksta pirmā daļa “Vergu laiki Latvijā?”  vispārina rakstā minēto problēmu 

un uzdod jautājumu par tās mērogiem. 

“Solījumi brīvības cenā” Diena. Šis virsraksts apkopo informāciju par darba verdzību, 

bet ir ļoti vispārīgs un neļauj saprast raksta tēmu. 

Virsraksti, kas neatbilst saturam: «Мы, латвийцы, в Европе, как рабы». Надежды на 

большие заработки не оправдались [“Mēs, Latvijas iedzīvotāji, Eiropā esam kā 

vergi”. Cerības uz augstākām algām nepiepildījās]  – bb.lv. Šajā gadījumā virsraksta 

sākuma daļa ir komentējoša, pārāk vispārinoša, lai gan tas ir citāts. Virsraksts piesaka 

rakstu, kur saturs veltīts darba verdzībai, bet neizsaka raksta būtību. 

Žurnāla “Klubs” raksta “Mafijas salas hronikas” saturs ir ceļojuma apraksts par Sicīliju, 

tomēr tas koncentrējas galvenokārt uz cilvēktirdzniecību un migrāciju. Virsraksts 

neatspoguļo sarežģītās problēmas, kas detalizēti analizētas rakstā. 

Lielākā daļu no šajā pētījumā atlasītajām cilvēktirdzniecībai veltītajām publikācijām ir 

ziņas (59%), 28% - apraksti, 7% - intervijas, 6% - komentāri vai analītiski formāti 

(attēls nr. 5). Žanru struktūras analīze liecina, ka cilvēktirdzniecība atspoguļojumu 

nosaka sekošana aktuālajiem notikumiem, ko nodrošina ārvalstu un vietējās ziņu 

aģentūras. Plašāku atspoguļojumu piedāvā apraksti, tie pārsvarā apkopo ilgāka laika 

notikumus (piemēram, priestera Zeiļa lietu, dziedātājas Māras Katarskas piedzīvoto), 

runā par upuru pieredzi un to apvieno ar speciālistu komentāriem par to, kā vērtēt 

cilvēktirdzniecību, kā no tās izvairīties. Medijiem interesē aktuālie notikumi un to 

dalībnieku viedokļi, bet cilvēktirdzniecība netiek analizēta un izvērtēta analītiskos 

žanros, izpētītajā periodā bijušas tikai dažas intervijas, komentāri, diskusijas. Dažas 

analizētās intervijas atspoguļo sarunas ar speciālistiem vai upuriem. 

Attēls nr. 5. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju žanri 

 



 

Cilvēktirdzniecības rāmējumu ietekmē medijiem pieejamā informācija par 

notikumiem. Tā kā daudzas publikācijas 2019.gada sākumā Latvijas medijos veltītas 

bēgļu Krīzei pie Itālijas krastiem un diskusijai par to, vai ļaut atsevišķiem bēgļu kuģiem 

pietauvoties kādā no ES valstīm, tad 29% no publikācijām cilvēktirdzniecību rāmē 

cilvēktiesību kontekstā (attēls nr. 6). Ārvalstu ziņu aģentūras uzsver, ka bēgļu plūsma 

ir saistīta ar cilvēktirdzniecību un detalizēti atspoguļo amatpersonu diskusiju par to, kā 

risināmas bēgļu tiesības uz drošību, dzīvību. Atbilstoši aktuālajiem notikumiem 

apskatītajā periodā, 24% publikāciju rāmē cilvēktirdzniecību kā paverdzināšanu, ar to 

sasaistot gan darba verdzības gadījumus, gan pārdošanu prostitūcijai. 18% publikāciju, 

kas parāda politikas attīstību vai sniedz padomu cilvēktirdzniecības novēršanā ierāmē 

šo tematu saistībā ar drošību. 15% publikāciju ierāmē cilvēktirdzniecību kā bērnu un 

sieviešu prostitūciju, 7% - to sasaista ar fiktīvām laulībām, 7% ierāmē vairākus minētos 

tematus vai rāmējums nav nosakāms, piemēram, lakoniskā kriminālziņā, ko 

sagatavojusi policija, rāmējumu nevar noteikt. Mediji neizceļ tikai vienu aspektu 

cilvēktirdzniecībā, tiek piedāvāti rāmējumi, kas ir sasaistīti ar aktuālajiem tematiem. Tā 

kā lielāko daļu publikāciju veido ziņas, tad rāmējums atspoguļo aktuālos mediju 

tematus. 

Attēls nr. 6. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju vēstījuma rāmējums 
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Mediji, sekojot ziņām, lielākoties publikācijās skar konkrētus gadījumus (37%) vai 

migrāciju (30%) (attēls nr. 7). Migrācija ar cilvēktirdzniecību saistīta gan starptautiskās 

bēgļu plūsmas cēloņu kontekstā, gan publicējot ziņas par nelegālo imigrāciju Latvijā 

no trešajām valstīm. Cilvēktirdzniecības politika minēta 19% publikāciju, normatīvais 

skatījums atspoguļots 7%, 7% - minēti citi aspekti, piemēram cilvēktirdzniecība ir daļa 

no ceļojuma pieredzes. Ja rāmējums parāda medija attieksmi, jo izceļ konkrētus 

aspektus cilvēktirdzniecības tēmā, tad publikācijas vēstījuma būtība precīzāk atspoguļo 

tajā apskatīto tematu. 

Attēls nr. 7. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju vēstījuma būtība  
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Par cilvēktirdzniecību medijos pārsvarā runā valsts un pašvaldību amatpersonas (32%), 

NVO pārstāvji (21%), policijas pārstāvji (10%), upuri (9%), starptautisko institūciju 

amatpersonas (8%). Pārējo avotu loks ir neliels: eksperti (6%), žurnālisti (3%), 

aculiecinieki (2%) (Attēls nr. 8).  

Avotu loks atspoguļo ziņu tapšanas procesu: par cilvēktirdzniecības gadījumiem mediji 

uzzina no valsts un tiesībsargu institūcijām un NVO pārstāvjiem, kas piesaistīti 

palīdzības sniegšanai. Minētie avoti sniedz informāciju par gadījumiem, informē par 

statistiku, palīdzības iegūšanas iespējām un šī nozieguma atpazīšanu, izvairīšanos no 

kļūšanas par šāda nozieguma upuri. Sarunas ar cilvēktirdzniecības upuriem iespējamas, 

ja kāds no viņiem piekrīt dalīties savā pieredzē, tādējādi dodot iespēju sabiedrībai 

detalizēti iepazīt cilvēktirdzniecības apstākļus. Pētāmajā periodā šādi bija trīs gadījumi, 

piemēram, intervijai piekrita upuris, kas tika pārdots seksuālai izmantošanai (prāvesta 

Zeiļa lieta) un dziedātāja Māra Katarska, kas pati lūdza palīdzību un sociālajos medijos 

atspoguļotais kļuva par plašsaziņas mediju ziņu. 

Attēls nr. 8. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju avoti 

 

Tā kā cilvēktirdzniecība medijos lielākoties parādīta ziņās, un daudzas ir ziņu aģentūru 

ziņas, gandrīz pusē (49%) no izpētītajiem rakstiem informāciju sniedzis viens avots, 

24% - divi avoti, 24% - trīs avoti, 11% - vairāk par trim avotiem (attēls nr. 9). Lielu 
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daļu no materiāliem veido ziņu aģentūras Leta ziņas, kas tapušas kā reakcija uz valsts 

iestāžu sniegto informāciju – lielākoties tās ir viena avota ziņas. Divi vai trīs avoti 

minēti aprakstos un radio vai TV sižetos, kur konkrētais jautājums apskatīts, iesaistot 

speciālistus, dažādu institūciju pārstāvjus, dažreiz arī cilvēktirdzniecības upurus. 

Attēls nr. 9. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju informācijas avotu skaits 

 

 

Rāmējumu var izprast, analizējot varas attiecibas, kas nosakāmas, izvērtējot 

publikācijās pieminētās organizācijas. Vērojama liela daudzveidība: NVO minētas 22% 

gadījumu, valdība vai Saeima – 15%, policija – 14%, eksperti – 11%, ES 11% 

(lielākoties ar migrāciju un bēgļiem saistītajos mediju materiālos), citas starptautiskas 

organizācijas - 9% (lielākoties robežapsardzība vai starptautiskie palīdzības sniedzēji 

bēgļiem), citas organizācijas – 15% (attēls nr. 10). 

Ziņās par Latvijas notikumiem, pārsvarā minēta valdības atbildība un NVO 

ieguldījums, starptautiskās ziņās mediji izmanto informāciju par ES, ANO un citu 

organizāciju darbu cilvēktirdzniecības novēršanas jomā. 

Attēls nr. 10. Cilvēktirdzniecībai veltītajās publikācijās pieminētās 

organizācijas/speciālisti 
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Cilvēktiesību atspoguļojumam izvēlētie žanri un informācijas sniedzēju struktūra 

ietekmē publikācijās izteikto attieksmi un atspoguļojuma daudzveidību. Pētītajā 

periodā cilvēktirdzniecība atspoguļota pārsvarā ziņās vai citos materiālos, kuros 

informāciju medijiem skaidrojušas amatpersonas, palīdzības sniedzēji no NVO un 

policijas pārstāvji, 77%publikāciju izteiktā attieksme pret cilvēktirdzniecību ir neitrāla, 

16% - negatīva, 6% - pozitīva, 1% - jaukta (attēls nr. 11). Pozitīvi par upuriem parasti 

izsakās NVO pārstāvji, kas pauž empātiju, skaidro sociālās situācijas un indivīdu 

apstākļus, kas var novest vai novedis pie cilvēktirdzniecības. Negatīva attieksme pret 

cilvēktirdzniecībai pakļautajiem konstatēta ārvalstu ziņu aģentūru publikācijās par 

migrantu krīzi, kurās atsevišķu valstu politiķi vai eksperti izsaka noraidošu attieksmi 

pret migrantiem un situāciju, kādā nokļuvuši šie cilvēki, kas iztērējuši lielas summas, 

lai ierastos Eiropas Savienībā. Šīs izvēles daudzās ziņās kritizējuši Itālijas vadošie 

politiķi, norādot uz starptautiskās noziedzības tīklu darbību un ieguldījumu 

cilvēktirdzniecības gadījumu pieaugumā. 

Attēls nr. 11. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju informācijas avotu izteiktā 

attieksme 
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Negatīva attieksme izteiktā šajā žurnāla Klubs apakšvirsraksta un žurnālista Jāņa Zvēra 

minētajā frāzē “Velkamistu ēras beigas”, nievājoši raksturojot migrācijas politikas 

sekas un cilvēkus, kas labvēlīgi izturas pret palīdzības sniegšanu imigrantiem no trešās 

pasaules valstīm.  

Delfi.rus rakstā minētā doma un valoda rada negatīvu attieksmi pret cilvēktirdzniecības 

upuriem:  “Рабы любви. Муж из Пакистана, любимый из Украины: как латвийские 

женщины становятся товаром [Mīlas vergi. Vīrs no Pakistānas, mīļotais no Ukrainas: 

kā Latvijas sievietes kļūst par preci]. 

Delfi.rus virsrakstā: “16-летняя сутенерша и loverboys” [Sešpadsmitgadīga sutenere 

un loverboys], valoda sakrīt ar negatīvo attieksmi, jo ietver negatīvas konotācijas, ko 

var attiecināt pret cilvēkiem, par kuriem runāts publikācijā. 

Dati par publikācijās izmantoto valodu sakrīt ar izteiktās attieksmes datiem:  62% 

publikāciju izmantota neitrāla valoda (attēls nr. 12). To izmanto amatpersonas, eksperti, 

policijas pārstāvji. Situācijas skaidrojumos, aprakstos, 13% gadījumu identificēta 

komentējoša, aprakstoša valoda, atsevišķās publikācijās konstatēta pozitīva valoda - 

3%, sensacionalizēta valoda konstatēta 7% publikāciju. Sensacionalizācija parasti 

raksturo dzeltenā medija  kasjauns.lv, un portāla apollo.lv virsrakstus vai izcēlumus.  

Negatīva valoda par cilvēktirdzniecību vērojama citātos starptautiskajās ziņās par ASV 

prezidenta Trampa centieniem novērst migrāciju no Meksikas. Piemērs: “Es parakstīšu 

[rīkojumu par] ārkārtas stāvokli. Mēs runājam par invāziju mūsu valstī ar narkotikām, ar 
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cilvēku kontrabandistiem, ar visu veidu noziedzniekiem un bandām,” teica Tramps. Citāts 

lasāms Tvnet.lv ziņā, bet tas ir augstākā līmeņa politiķa izteikums, ar to plānots pievērst 

sabiedrības un citu valstu politiķu uzmanību.  

Pozitīva, empātijas piepildīta valoda izmantota, raksturojot gadījumu ar mūziķi Māru 

Katarsku. LSM.lv publikācijā. Ar valodas un sniegtā satura palīdzību cilvēktirdzniecības 

upuris atspoguļots kā vispusīga personība, pozitīvu valodu izmanto eksperti, NVO pārstāvji.  

Piemērs: “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. Jauniete neslēpj – 

emocionālās brūces ir svaigas. Par pārdzīvoto viņai grūti runāt – sāp vairāk par 

zilumiem, kas vēl redzami viņas sejā. Māra neslēpj – pāridarītāju stipri mīlējusi un, 

iespējams, mīl joprojām”. 

Attēls nr. 12. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju valoda 

 

 

Vēl viens empātiskas valodas piemērs Latvijas Radio diskusijā: “Saistībā ar cilvēku 

tirdzniecību tā ir klasika. Jo, lai cilvēku piespiestu darīt to, ko viņš nevēlas, viņš ir kaut 

kā jāsalauž, ir kaut kā jāiespaido. Tieši turēšana nebrīvē, izvarošana ir tās klasiskākās, 
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tipiskākās metodes, ar ko tad sievietes piespiež nodarboties ar prostitūciju vēlāk,” 

atzina biedrības "Patvērums "Drošā māja"" juriste Gita Miruškina. 

Sensacionalizēta valoda vērojama šajā teikumā, kurā it kā tiek solītas vēl lielākas 

šausmas, nekā seksuālās verdzības upuru izvarošana: «Жертва торговли людьми: 

изнасилование было не самым ужасным, что пришлось пережить” 

[Cilvēktirdzniecības upuris: izvarošana nebija pats šausmīgākais, ko nācies piedzīvot]. 

Komentējoša valoda konstatējama šajā citātā: “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. Tā, komentējot Ēģiptē gūstā turētās, no partnera vardarbības cietušās 

latviešu sievietes Māras Katarskas gadījumu, saka biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 

juriste Gita Miruškina. Lai gan no pieejamās informācijas secināt, kas īsti noticis, nevar, 

nav izslēgts, ka sieviete saskārusies ar kādu, kas “bordelim piegādā “svaigu gaļu””. 

Mediji sarežģīto cilvēktirdzniecības jautājumu atspoguļo asociatīvi, nekonkrēti (52%), 

izmantojot attēlus no foto bankām un cenšoties veidot nosacītu priekšstatu par 

publikācijas saturu (attēls nr. 13). Piemēram, pārdošana seksa verdzībā un prostitūcija 

kontekstā ar cilvēktirdzniecības gadījumiem piemēri ilustrēti ar erotizētu sieviešu kāju 

attēlu vai parādot sievietes naktsklubā. Šādi attēli nerunā par noziegumu, tie drīzāk 

objektivizē upurus, veidojot atsvešinātu attieksmi pret viņu ciešanām. Vienlaikus 

naktsklubu attēlojums, lai ilustrētu cilvēktirdzniecību, rada iespaidu, ka izklaides 

iestādes izmanto paverdzinātus darbiniekus.  

Asociatīvi attēli medijos izmantoti arī starptautisko ziņu ilustrēšanai. Piemēram, ziņas 

par cilvēktirdzniecību ASV Meksikas robežas krīzi atspoguļojošās ziņās vizualizētas ar 

ASV karogu. 18% gadījumu cilvēktirdzniecības ziņu attēli parāda notikuma vietu – 

bēgļu kuģi, kūti, kurā strādājuši paverdzinātie strādnieki. 14% gadījumu attēlā redzams 

upuris. Tās ir ziņas, kurās upuri dalās savā pieredzē, piekrituši fotografēties (Māra 

Katarska) vai izmantots daļēji aizklāts video, pēc kura upuri nevar identificēt. 12% 

gadījumu cilvēktirdzniecība ilustrēta ar informācijas sniedzējiem – amatpersonām vai 

institūcijām, vai policijas/drošības dienestu (arī robežsardzes) pārstāvju foto - 4%. 

 

https://www.tvnet.lv/6501208/mara-katarska-jau-sovakar-atgriezisies-latvija?/
https://www.tvnet.lv/6498976/piekauta-un-sazalota-maras-katarskas-mamma-atklaj-jaunas-detalas-par-meitas-pazusanu?-as-par-meitas-pazusanu/


Attēls nr. 13. Cilvēktirdzniecībai veltīto publikāciju attēlu (foto vai video) saturs 

 

 

 

Cilvēktirdzniecība, tāpat kā citi noziegumi, ir sarežģīti no vizuālā atspoguļojuma 

viedokļa, jo žurnālistiem jāsaskaras ar ētikas dilemma un pienākumu aizsargāt upurus 

no jaunām ciešanām, ko varētu sagādāt viņu attēlu publiskošana. Tomēr kritiski 

jāatzīmē, ka t.s. slinkā žurnālistika, kas saturu balsta ziņu aģentūru, amatpersonu 

sniegtajā informācijā un NVO dotajā informācijā, nekritiski analizē notikumus, 

neapstrīd un nevērtē izteiktos viedokļus. Erotizēti attēli, atspoguļojot seksa verdzības 

gadījumus vai tendences, drīzāk liecina par tīksmināšanos vai vēlmi piesaistīt 

auditorijas uzmanību, tiem nepiemīt informatīva vērtība, kas palīdz saprast notikumu 

un novērtēt nozieguma smagumu vai upuru apstākļus. 

6.1.1. Piemēru analīze. 
 

Piemērs nr.1 Prāvesta Zeiļas lieta 

2018. gada 4.septembrī medijos nonāca Valsts policijas sniegta informācija, ka par 

bezpalīdzības stāvoklī esoša vīrieša seksuālu izmantošanu 29.augustā policija 

aizturējusi trīs personas, to vidū katoļu priesteri. Par iespējamu seksuālo vardarbību 

ziņojusi kāda NVO. Uzsākts kriminālprocess par seksuālu vardarbību un 
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cilvēktirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības 

stāvokli. Vairāki mediji (LTV, LSM.lv, Delfi) pastāvīgi sekoja izmeklēšanas darbībām 

un meklēja informāciju par šo notikumu. Informācijas avoti ir daudzveidīgi: Valsts 

policijas pārstāvji, LR Iekšlietu ministrs, LR Labklājības ministrijas pārstāvis, Romas 

katoļu baznīcas pārstāvji, to skaitā arī arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, Rēzeknes 

domes pārstāvji, partijas “ Saskaņas” politiķis Jānis Urbanovičs, sociālās aprūpes 

darbinieki, cietušais, aizdomās turētais prāvests Zeiļa, viņa advokāts, Rēzeknes 

iedzīvotāji. Notikuma vērtēšanai izmantoti arī sekundārie dati un dokumenti, 

piemēram, informācija par Zeiļu no vietnes katolis.lv un statistika par baznīcas 

amatpersonu izdarītajiem likumpārkāpumiem. Ja salīdzina minēto avotu sniegtās 

informācijas biežumu un apjomu, pēc skaita mediju publikācijās dominē baznīcas 

pārstāvji. 

Galvenās tēmas un apakštēmas: notikuma izpēte, policijas darbības, katoļu baznīcas 

reakcija, iedzīvotāju reakcija, sociālo iestāžu atbildība par notikušo, noskaņojums 

Rēzeknes ticīgo vidū, skaidrojums, ka Zeiļa pēc drošības līdzekļa maiņas turpina strādāt 

baznīcā.  

Mediju skatījumā tā ir nozīmīga tēma, publikācijas cenšas izvērtēt notikumu un analizēt 

tā kontekstu. Delfi izceļas ar regulāru notikuma izpēti, oriģināla satura piedāvājumu. 

Piemēram, Delfi žurnāliste dodas uz Rēzekni un veido reportāžu no iedzīvotāju piketa 

Zeiļas aizstāvībai. Delfi analizē arī situācijas kontekstu, jo piedāvā baznīcas 

amatpersonu izdarīto noziegumu struktūru, secinot, ka baznīcu nevar saistīt ar augstu 

noziegumu līmeni. Pēc policijas sniegtās informācijas, ka notikusi personas ar garīgās 

attīstības traucējumiem seksuāla izmantošana, Delfi pēta, vai šāds gadījums liecina par 

sistēmiskām problēmām sociālās aprūpes iestādēs. Šajā lietā ir divas profesionālās 

ētikas dilemmas: pirmkārt, lai gan izmeklēšanas laikā policija nedrīkst atklāt aizturētā 

vārdu un žurnālistiem to nevajadzētu atklāt, rūpējoties par nevainīguma prezumpcijas 

ievērošanu, Delfi publicējis Zeiļas vārdu (bet divu citu aizturēto vārdi nav minēti). 

Otrkārt, no žurnālistikas ētikas viedokļa strīdīgs ir lēmums detalizēti publicēt cietušā 

stāstu par seksuālās izmantošanu, LTV “Panorāma” veidoto materiālu pārpublicē citi 

mediji. Delfi skaidro, ka prāvesta Zeiļas ietekmes dēļ un tādēļ, ka baznīca ar sabiedrību 

sarunājas par tās vērtībām, tāpēc sabiedrības interesēs pieņemts lēmums publicēt 

aizturētā vārdu.  



Žurnāliste Laura Dzērve uzsver, ka viņai nepieņemama no profesionālās ētikas 

viedokļa šķiet cietušā intervēšana un detalizētas notikuma gaitas publiskošana. 

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.  

Žurnāliste bija pirmā, kas intervēja prāvestu Zeiļu pēc operācijas slimnīcā.  

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”. 

Laura Dzērve, kura vairāku žurnālistu komandā strādājusi pie šī temata, saka, ka šajā 

lietā bija problēmas ar informāciju no policijas un no sociālās aprūpes iestādēm.  

Viņa uzsver, ka ļoti būtiski būtu bijis noskaidrot sekojošo: „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, kurš strādā tieši ar pacientiem ar garīga 

rakstura traucējumiem un kuram, iespējams, ir pieredze komunikācijā. Būtiski, kā mēs 

rakstījām, ka darbavietu policija vai tiesa neinformēja par viņa statusu kriminālprocesā, tādēļ 

nekāda apstākļu skaidrošana viņa darbavietā nenotika. Viņš pats aizgāja no darba.  

Ņemot vērā to, ka cietis cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, man ir jautājums - vai varam 

izslēgt, ka viņš nav deinstucionalizācijas vai citādi sliktas sistēmas upuris? Ja gadījumā viņš, 

piemēram, pametis sociālās aprūpes iestādi  un devies savā dzīvē, vai kāds sekoja līdzi, kas ar 

viņu tālāk notiek? Man svarīgākais bija noskaidrot, vai šāds gadījums ir izņēmums vai arī 

problēmas sistēmā, kad ejot "savā neatkarīgā dzīvē", tam, kā klājas cilvēkam vēlāk, neviens 

neseko līdzi. Taču 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 jau cietušajam, cietušā un arī izmeklēšanas interesēs, nekādus apstākļus 

neatklāja? Tas bija uzdevums, ko neizdevās izpildīt“. 

Šajā lietā publikācijās konstatēts gadījuma izpētes un cilvēktiesību rāmējums. 

Piemērs nr. 2. Tiesas process par divu slaucēju paverdzināšanu Vaives pagastā.  

Pamata informāciju par tiesu sniedz LETA, bet Latvijas Avīzes sagatavojusi divas 

publikācijas “Vergu laiki Latvijā?”, kurās atspoguļo tiesas sēdes un sniedz informāciju 



par cietušajiem, atbildētāju, parāda prokurora vērtējumu. Artis Drēziņš uzsver, ka šo 

tēmu izvēlējies, jo “tas ir neparasts, bet varētu būt ļoti zīmīgs precedents – laukos 

netīros darbus neviens nevēlas darīt, fermās strādā cilvēki, kam nav, kur dzīvot, 

personas ar garīgo atpalicību, alkoholiķi”. Žurnālists uzsver, ka tēmu interesantu padara 

daudzās nianses, nav vienkārši saprast noziegumu, katrai pusei ir svarīgi argumenti, 

kāpēc notikusi vai nav notikusi paverdzināšana. Lai aizsargātu cietušos, rakstos minēti 

tikai viņu vārdi, bet pārējie dalībnieki atklāti, jo atklāts bijis tiesas process. Detalizētu 

informāciju viņš ieguvis tiesā, kur daudzas stundas notikusi liecinieku iztaujāšana, 

pūles prasījusi tikai apsūdzētā zemnieka advokāta pierunāšana, lai varētu tikties ar lietā 

apsūdzēto.  

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 arī virsraksts, kas paplašina šo vienu notikumu, pievērš 

uzmanību, ka šāda prakse varētu nebūt viens atsevišķs gadījums. 

 Latvijas Avīzes rakstos ir parādīta konkrētā kūts, kurā strādāja paverdzinātie slaucēji, 

jo vizualizācijai izmantots kūts īpašnieka ( tā bija izīrēta apsūdzētajam zemniekam) 

video par situāciju konkrētajā vietā. Artis Drēziņš vēlējies nevis analizēt šo gadījumu, 

kam nereti pietrūkst laika, vai moralizēt, bet stāstīt neparastu stāstu, jo “manuprāt, 

vislabāk māca pats stāsts”. Attīstoties notikumiem un, cerot uz drīzu tiesu spriedumu, 

žurnālists turpinās rakstīt par šo gadījumu. Līdz šim publicētajos materiālos gadījums 

rāmēts atbilstoši paverdzināšanas un cilvēktiesību rāmējumu kritērijiem.  

Piemērs nr. 3. Tadžikistānas pilsoņu paverdzināšana.  

Tēmu par pirmo gadījumu, kad Latvijā paverdzināti trešo valstu pilsoņi, uzsāka LNT 

Ziņu dienests. Informāciju par šo gadījumu sniedza Valsts Darba inspekcijas, Iekšlietu 

ministrijas, NVO “Patvērums “Drošā māja”, iesaistītā uzņēmuma pārstāvji, cietušie. 

Turpinot ziņot par notikumu, tika veidots sižets par bijušā sportista un Saeimas deputāta 

Viktora Ščerbatiha iespējamo saistību ar Tadžikistānas pilsoņu paverdzināšanu. 

Žurnāliste Ieva Vārna uzsver, ka notikums ir ļoti svarīgs, viņa izmantojusi 

daudzveidīgus avotus, arī dokumentus (paverdzināto strādnieku darba līgumus), sarunu 

ierakstus, divas reizes tikusies ar upuriem. Katra avota teiktais, arī piegādātā 



informācija par Viktoru Ščerbatihu, upuru liecības, pārbaudītas, salīdzinātas, kritiski 

vērtētas.  

 “Es centos atstāt malā savas sajūtas, bet atspoguļot iespējami korektāk, nevainojot 

nevienu iesaistīto,” saka Ieva Vārna. Visgrūtāk bija parādīt notikumu, nācās meklēt 

būvlaukumu, iesaistītās firmas juridisko adresi, kas atrodas deviņstāvu daudzdzīvokļu 

mājās.  

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, arī būvlaukuma kadros jāredz vieta, bet nedrīkst rādīt 

nekādus citus uzņēmumus, viņu uzrakstus, logo. Arī upurus man nācās rādīt atspulgā, 

neatpazīstamus, jo viņiem jau ir jāatrod šeit darbs”. 

LNT sižets ir pārtulkots Tadžikistānā un pēc tā demonstrēšanas cita viesstrādnieku 

grupa, kura jau gatavojusies doties uz Latviju, nav ieradusies, informē žurnāliste. Šī 

gadījuma atspoguļojumā vērojams ar cilvēktiesībām saistīts rāmējums. 

6.2. Secinājumi un diskusija 
 

Latvijas mediju pētījums parāda, ka cilvēktirdzniecības atspoguļojumu raksturo arī 

citu valstu medijos konstatētās tendences: kampaņu ietekme uz tēmas izvēli, 

politiskās dienas kārtības un amatpersonu sniegtās informācijas dominēšana, žanru 

daudzveidības ierobežojumi.  

Tomēr atšķiras Latvijas un ārvalstu cilvēktirdzniecības ziņu atspoguļojums. Ar 

migrāciju vai citiem cilvēktirdzniecības gadījumiem informāciju sniedz ārvalstu 

ziņu aģentūras un citi mediji. Šīs ziņas jau ir ierāmētas konkrētajās redakcijās un 

lielākoties piedāvā cilvēktiesību, normatīvo rāmējumu vai gadījumu izpēti. Tās jau 

tiek piegādātas ar informatīviem virsrakstiem un pilnvērtīgu informācijas avotu 

spektru. Bet vienlaikus tās veido daļu no starptautisko ziņu rutīnas. 

Atbildes uz pētnieciskajiem jautājumiem. 

RQ no 1. Kāda ir cilvēktirdzniecības satura vieta mediju dienas kārtībā? 

Cilvēktirdzniecība mediju skatījumā ir būtisks temats, tam dota svarīga vieta mediju 

dienas kārtībā. Interese par tematu nosaka vairākas medijiem būtiskas ziņu vērtības: 



notikuma unikalitāte (reti izdodas parādīt šādus noziegumus), svarīgums (tiesību 

pārkāpums), tuvums, lokalitāte (ja runa ir gadījumiem, kas notiek Latvijā vai saistīti 

ar Latvijas iedzīvotājiem), izcilība (Latvijā pazīstamas personības saikne ar 

iespējamo paverdzināšanu). 

Latvijas cilvēktirdzniecības gadījumi tiek atklāti ar policijas vai citu tiesību sistēmas 

institūciju palīdzību. Notikuma atspoguļojumā dominē notikuma atspoguļojums, 

atbilstoši ārējo avotu piegādātās informācijas frekvencei, analītiska pieeja ir reta. 

Cilvēktirdzniecības atspoguļojumu ietekmē vispārējās mediju prakses: informācijas 

ātrums un nepieciešamība nekavējoties ziņot par jaunām detaļām (zināmā vai jaunā 

cilvēktirdzniecības gadījumā), kā arī grūtības ar daudzveidīgu informācijas avotu 

pieejamību cilvēktiesību gadījumos. Publikāciju pamatžanrs ir kriminālziņas, kas 

publicētas sabiedriski politisko ziņu slejās. Seksa verdzībai veltītas ziņas iespējams 

atrast sievietēm adresētās portālu sadaļās, tādējādi samazinot to nozīmi un sašaurinot 

iespējamo auditoriju. Bet seksa verdzība pētījuma laika periodā ir vienīgais temats, 

kas analizēts ar domu palīdzēt iespējamiem upuriem izvairīties no iespējamas 

paverdzināšanas (Latvijas Radio 1) vai sniegta plašāka analīze par to, kā iespējams 

palīdzēt seksa verdzības upuriem un kā mainīt sabiedrības attieksmi pret upuriem 

(Latvijas Avīze). 

Mediju pārstāvju skatījumā cilvēktirdzniecība ir nozīmīgs temats, tās 

atspoguļošanas mērķi ir centieni skaidrot šādu noziegumu būtību, izglītot auditoriju 

un vēlme pasargāt cilvēkus, kas varētu kļūt par cilvēktirdzniecības upuriem. 

Žurnālisti pārsvarā izmanto policijas vai citu tieslietu sistēmas iestāžu sniegto 

informāciju, vislielāko enerģiju ieguldot, lai varētu intervēt aizturētos un cietušos. 

Tas nodrošina informācijas daudzveidību, objektivitāti, neitralitāti, sabalansētību, 

bet novērš uzmanību no nepieciešamības analizēt nozieguma cēloņus. Mediju dienas 

kārtību nosaka institūciju (policija, prokuratūra, tiesas, Iekšlietu ministrija) 

aktivitātes, bet Latvijas gadījumu atspoguļojumā mediji cenšas nodrošināt pašu 

informācijas avotu spektru un cilvēktirdzniecība ir atspoguļota daudzveidīgi – 

mediji runā par dažādiem ar to saistītiem tematiem. Galvenie informācijas avoti ir 

dažāda līmeņa atbildīgas amatpersonas un eksperti, kad iespējams, mediji izmanto 

arī apsūdzēto un upuru sniegto informāciju. Vērtējot šo praksi pēc žurnālistu 

profesionālajām lomām, cilvēktirdzniecības atspoguļojums liecina par 

monitorēšanas lomu, jo tiek sekots politikas procesam un politiskajiem aktoriem; 



atsevišķās publikācijās var novērot sadarbības lomu, kad mediji un žurnālisti cenšas 

atbalstīt un aizstāvēt valsts politiku un rīcības šajā jautājuma. 

 

RQ no 2. Kāds ir cilvēktirdzniecības rāmējums Latvijas mediju saturā? 

Latvijas mediji cilvēktirdzniecību rāmē cilvēktiesību kontekstā, kā paverdzināšanu, 

saistībā ar personu un sabiedrības drošību, un prostitūciju. Cilvēktirdzniecības 

atspoguļojuma medijos rāmējums norāda, ka cilvēktirdzniecības cēloņi ir sekojoši: 

migrācija, paverdzināšana, ko izraisa ekonomiskās atšķirības dažādās valstīs vai 

atsevišķās sociālās grupās, darba devēju alkatība, sabiedrības drošības jautājumi 

(pārsvarā migrācijas vai darba verdzības kontekstā), politisks rāmējums (migrācija) 

arī prostitūcija, fiktīvās laulības (kā seksa verdzības cēlonis).  

Cilvēktirdzniecības medijos cēloņi netiek analizēti, jo galvenokārt tiek pētīti konkrēti 

gadījumi, vācot informāciju par tiem, kontekstā pieminot arī cilvēktirdzniecības 

normatīvos aspektus. Žurnālisti cilvēktirdzniecību skata lielākoties kā 

kriminālpārkāpumu izpausmi. Tikai, sekojot prāvesta Zeiļas lietai par seksuālu 

izmantošanu un cilvēktirdzniecību gadījumā tiek uzdots jautājums par baznīcas saikni 

ar noziedzību kopumā, kā arī sociālo iestāžu iespējām pasargāt savus klientus no 

cilvēktirdzniecības gadījumiem. 

Žurnālisti cilvēktirdzniecību uzskata par tematu, kas palīdz sabiedrību informēt, 

veicināt šo noziegumu atpazīstamību, atzīstot, ka svarīga ir izglītojoša loma, jo dažādi 

cilvēktirdzniecības izpausmes (īpaši darba verdzība, seksa verdzība) nav vienkārši 

izprotamas.  

Artis Drēziņš: “Nav jau tā, ka cilvēki bija ieslodzīti, viņi varēja pamest kūti, bet viņiem vienkārši 

nebija, kur iet un viņi nezināja, kā lai izmaina šo situāciju. Tā ir cilvēku grupa, kas ir slimi, 

iespējam, garīgi atpalikuši, neizglītoti, ar atkarībām”.  

Izpratnes trūkums tiešā veidā fiksēts arī runājot par seksa verdzību, kad šī nozieguma 

vērtējumā tiek vainoti upuri (Latvijas Avīzes analītiskais materiāls par palīdzību 

bijušajām prostitūtām), arī personas ar garīgiem traucējumiem gadījumiem, pats cilvēks 

nespēja novērtēt, ka ir nozieguma upuris. 

Mediji par cilvēktirdzniecību pārsvarā runā, izmantojot neitrālu valodu un tematam 

atbilstošus virsrakstus. Gadījumos, kad virsrakstā rāmēts viens aspekts, tas izmantos kā 



profesionāls paņēmiens, kas piesaista auditorijas uzmanību (jauns.lv, delfi.rus.lv u.c.) 

vai kā daļa no formāta (radio un TV sižeti). Profesionālo pieeju šai problēmai parāda 

ētiska dabas lēmumi, kur mērķis ir pasargāt noziegumu upurus no stereotipizācijas, 

sekundāras viktimizācijas, centieni nepasliktināt viņu stāvokli.  

Žurnālisti cilvēktirdzniecību uztver kā kriminālu notikumu, izvērtē noziegumu 

izpausmes, apzinās, ka šie gadījumi jāatspoguļo uzmanīgi un neitrāli. Tāpēc mediju 

publikācijās, gan tekstos, gan vizuālajā materiālā parādīta neitrāla attieksme pret 

cilvēktirdzniecības upuriem, viņi netiek nosodīti vai stereotipizēti. Toties tas tiek darīts 

ar attēlu palīdzību, īpaši seksa verdzības gadījumos, sasaistot seksa verdzību ar dabu 

izklaides vietās. Attēli cilvēktirdzniecību parāda aptuveni, jo informācijas trūkuma dēļ 

un izmantojot pierastās mediju prakses, kā arī izvairoties no upuru identificēšanas, 

noziegumi tiek atspoguļoti ar asociatīvu attēlu palīdzību. Šie attēli atspoguļo pārsvarā 

vienu aspektu – ar noziegumu saistīto vidi vai tās detaļas (baznīcas atribūtus, 

naktsklubus, ja runa par seksa paverdzināšanu). Tādējādi vizualizācija (īpaši 

fotogrāfijās) zaudē dokumentalitāti un autentiskumu.  

Žurnālisti apzinās, ka cilvēktirdzniecības noziegumus ir sarežģīti atpazīt un novērtēt, 

bet ļoti reti sniedz vērtējumu par šo nozieguma atklāšanas kvalitāti, novēršanas politiku 

un praksi. To parāda žanru analīze, jo cilvēktirdzniecībai veltīto saturu mediji noformē 

ziņu veidā, iztrūkst situācijas konteksta un tenedenču analīzes, netiek kritiski vērtēti 

ziņu avotu piedāvātie skaidrojumi, īpaši amatpersonu teiktais par cilvēktirdzniecības 

novēršanas praksi un cilvēktirdzniecības novēršanas politika Latvijā. 

6.3. Ieteikumi mediju prakses uzlabošanai 

Žurnālisti, atspoguļojot cilvēktirdzniecību: 

- izmanto precīzus terminus, kas, nepieciešamības gadījumā, tiek izskaidroti; 

- lieto neitrālu valodu, izvairoties no emocionāli iekrāsotu vārdu lietojuma, 

raksturojot noziegumus un tajos iesaistītās personas; 

- stāstot par nozieguma upuriem un to veicējiem, pievērš uzmanību precīzām 

detaļām un indivīdu raksturošanai neizmanto vispārīgas pazīmes (tautība, rase, 

profesija, dzīves vieta, ienākumu vai izglītības līmenis), ar kuru palīdzību varētu 

sterotipizēt noteiktu grupu pārstāvjus;  



- izvairās no sensacionālizācijas un dramatizācijas, runājot par nozieguma 

apstākļiem un iesaistītajiem; 

- apzinās steortipizācijas riskus, tāpēc ievēro piesardzību un izvairās no 

vispārinājuma, precīzi atveidojot notikumus, izteikumus, apstākļus; 

- iekļauj kontekstu atklājošu informāciju noziegumu un personu raksturojumā; 

- upuru atspoguļojumā vadās pēc principiem, kas attiecināmi uz ievainojamības 

riskam pakļautu grupu pārstāvjiem, priekšplānā izvirzot un aizsargājot indivīdu 

tiesības; 

- rūpīgi pārbauda un kritiski vērtē informāciju, kas saņemta no oficiāliem 

avotiem, upuriem, nozieguma veicējiem, lieciniekiem, nepiešķirot nevienam no 

informācijas avotiem augstāku uzticības pakāpi; 

- kritiski analizē amatpersonu paustos viedokļus un aktivitātes, lai ļautu 

sabiedrībai novērtēt cilvēktirdzniecības novēršanas pasākumu un politikas 

kvalitāti; 

- sastopoties ar informācijas avotiem, kas izsaka neiecietīgus viedokļus (izmanto 

naida runu, diskriminē) par cilvēktirdzniecības upuriem, žurnālisti (raidījumu 

vadītāji) aktīvi norobežojas, lai neradītu iespaidu, ka informācijas avots pauž 

medija nostāju. 

Mediju redaktori un producenti: 

- rūpējas par cilvēktirdzniecības atspoguļojuma daudzveidību, piedāvājot arī 

notikumu analīzi un plašākus aprakstus (features); 

- nostiprina precīzu un informatīvu virsrakstu vai raidījumu pieteikumu 

veidošanas praksi; 

- veido formātus, kuros analizē cilvēktirdzniecības cēloņus (vēsturiskos, sociālos 

apstākļus, sabiedrības kultūru, globālos procesus); 

- skaidro auditorijai redakcijā pieņemtos lēmumus, ja cilvēktirdzniecības 

atpoguļojumā tiek aizsargātas kādas puses tiesības, ievērota nevainīguma 

prezumpcija, nav pieejams nozīmīgs informācijas avots vai publikācijas 

veidošanu apgrūtini citi nozīmīgi apstākļi 

- apzinās, ka vienpusīgs cilvēktirdzniecības vai citu sarežģītu problēmu 

atveidojums var radīt gan negatīvu, gan pozitīvu stereotipizāciju. 

 



Cilvēktirdzniecības vizuālajā atspoguļojumā: 

- pēc iespējas izmanto dokumentālus attēlus, kas parāda nozieguma vietu, laiku 

un apstākļus; 

- veido precīzus un izsmeļošus attēlu parakstus, kas ļauj saprast publikācijas 

būtību; 

- lai samazinātu objektivizāciju, izvairās no prostitūcijā iesaistīto upuru 

seksualizēta vai erotizēta atspoguļojuma;  

- rūpējas, lai nozieguma upuri un aizdomās turētie nebūtu viegli atpazīstami; 

- gadījumos, kad upuris pats piekrīt sava attēla publiskošanai, izvērtē, vai pārāk 

atklāti attēli nekaitēs publikācijā iesaistītajam upurim. 
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