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Kādas ir mūsu sabied-
rības prasmes diskutēt, 
izteikt viedokli un uzklausīt 
kritiku? Vai esam iecietīgi 
cits pret citu un spējam 
pieņemt citādo? Sarunā ar 
Talsu novada domes de-
putātu EDMUNDU DEMITERU 
un talsenieci, aktīvu sava 
viedokļa paudēju, Ventspils 
brīvostas sabiedrisko at-
tiecību vadītāju INGU IEVIŅU 
nonācām pie secinājuma, ka 
vidējais latvietis ir neiecie-
tīgs pret atšķirīgo, bet tas, 
kāda ir politiskā vide, ir 
mūsu, sabiedrības, spogulis. 

– Vai, jūsuprāt, cilvēki mūsu 
sabiedrībā māk diskutēt, izteikt, 
pamatot savu viedokli? Vai arī 
mums vēl krietns gabals līdz tam 
ejams?

I. I. – Diskutēt, pamatot savu 
viedokli ir grūti, vēl grūtāk ir klau-
sīties, un vēl grūtāk ir diskusijas 
laikā pieņemt, ka varbūt tavs per-
sonīgais viedoklis nav par 100% 
pareizs, un mainīt to. Lai pama-
totu savu viedokli, ir jāiedziļinās. 
Pamēģiniet kādam, kurš braši vi-
cina lozungu “Visi deputāti zog!”, 
pajautāt, vai viņš var nosaukt 
kādu konkrētu zagšanas gadīju-
mu! Visticamāk, pretī dabūsiet 
nevis kādu konkrētu piemēru, 
bet gan personīgu apvainojumu 
gūzmu, labākajā gadījumā nonā-
kot muļķu vai naivo kastītē. 

Jāņem arī vērā, ka šobrīd 
pasaulē publiskā komunikācija 
kļūst arvien agresīvāka, tiešāka 
un diemžēl arī prastāka. Ne jau 
pateicoties izkoptām prasmēm 
diskutēt vēlēšanās pēdējā laikā 
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Vidējā latvieša uzvedības temperatūra

dos populisms sit augstu vilni. Un 
līdz ar to ir mainījusies arī komu-
nikācija. Ja paskatāmies vēsturē, 
pirms vairāk nekā desmit gadiem 
politiķi tomēr atturējās paust kla-
jus melus un mēģināja nevēlamo 
tēmu kaut kā iesaiņot. Pēdējā laikā 
tas vairs netiek darīts. Domāju, ka 
nekas nemainīsies uz labo pusi arī 
pēc nākamajām vēlēšanām, kas 
būs pēc ieviestās administratīvi 
teritoriālās reformas. Domes de-
putātu viedokļi būs vēl sašķeltāki, 
nekā tas ir pašlaik. 

Notiek aizvien straujāka sa-
biedrības noslāņošanās – šeit 
es nedomāju materiālo, bet gan 
intelektuālo pusi. Daļai sabiedrī-
bas tādi jēdzieni kā empātija un 
emocionālā inteliģence diemžēl 
ir sveši. Mūsdienās daudzi infor-
māciju iegūst tikai no “Facebook” 
vai citām sociālajām platformām. 
Ja paskatāmies, kādas drazas tur 
ir pieejamas… Tādēļ daļa sabied-
rības arī debilizējas, un šī pakāpe 
kļūs aizvien izteiktāka.

– Šis ir jautājums par medij-
pratību. Kā to varētu vērst pla-
šumā?

E. D. – Skolu programmās, 
domāju, to vairs nevar iekļaut, 
jo skolēni jau tā ir ļoti noslogoti. 
Man nav ilūziju, ka to ieviesīs sko-
lās. Bet piekrītu tam, ka šo tēmu 
kā atsevišķus elementus varētu 
integrēt mācību priekšmetos, ci-
tādi sagaidīsim brīdi, kad jaunie-
ši informāciju kā patiesu uztvers 
tikai no šīm sociālajām vietnēm. 

– Kādi ir jūsu novērojumi par 
to, cik daudz un kā cilvēki kritizē 
procesus, dažādus jautājumus gan 
valstiskā, gan mazākā mērogā?

E. D. – Man patīk atziņa, ka 
redzam pasauli nevis tādu, kāda 
tā ir, bet tādu, kādi esam paši. 
Tajā brīdī, kad paveram muti, 
raksturojam sevi. Šis jēdziens ir 
piemērojams gandrīz vienmēr, 
kad uzklausām un dzirdam jeb-
kuras personas viedokli par 

visdažādākajām tēmām, sākot 
ar procesiem valstī un beidzot 
ar kaimiņa uzvedību. Ja runā-
jam par kritikas uztveršanu, tas, 
manuprāt, ir atkarīgs no cilvēka 
pašvērtējuma. Nereti, kādu kriti-
zējot, izceļas strīdi, un ir teiciens, 
ka strīdos dzimst patiesība. Es 
uzskatu pilnīgi pretēji – strīdos 
nedzimst nekas. Strīdos vienkār-
ši apmierinām savu ego.

I. I. – Protams, kritizēt mums 
patīk, bet es nedomāju, ka šī 
būtu tikai latviešiem raksturī-
ga īpašība. Visur pasaulē dīvāni 
pilni ar “izciliem hokejistiem” un 
“treneriem”! Pati par sevi kriti-
ka nav nekas slikts, tieši otrādi, 
objektīva kritika ir ļoti nozīmīgs 
virzītājspēks. Problēma parasti ir 
ar objektivitāti un ar to, ka nevis 
kritizējam, bet aizvainojam. 

– Cik toleranta, jūsuprāt, ir 
mūsu sabiedrība, vidējais latvie-
tis?

I. I. – Vidējā temperatūra Lat-
vijas sabiedrībā ir ļoti neiecietī-
ga pret atšķirīgo. Visvairāk bai-
dāmies no nepazīstamā, un tā, 
šķiet, ir tāda normāla pašaizsar-
dzības reakcija. Tas visbiežāk ir 
stāsts par zināšanām: jo vairāk 
izzinām, jo vairāk spējam pie-
ņemt un otrādi. 

E. D. – Šis atkal ir jautājums 
par cilvēka inteliģenci, vai viņam 
tā piemīt vai ne. Cilvēkam no-
vecojot, šis tolerances slieksnis 
var mainīties un mainās. Spriežu 
pēc sevis – tagad esmu daudz 
iecietīgāks, saprotošāks, nekā 
biju pirms vairākiem desmitiem 
gadu. Jā, jaunā paaudze ir krietni 
tolerantāka. Brīžiem man paliek  
kauns diskusijās ar saviem dē-
liem, kad pieķeru sevi pie domas, 
ka tas, par ko vēl cepos, viņiem 
nesagādā it nekādas problēmas. 
Katra nākamā paaudze šajā jau-
tājumā iet soli uz priekšu.

Mārīte Raks-Lasmane 

Edmunds Demiters novērojis, 
ka cilvēks mainās, kad viņam 
jārunā tiešraidē medijos.
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“Visā pasaulē dīvāni pilni 
ar “izciliem hokejistiem”, 
smejas Inga Ieviņa.
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daudzviet pasaulē, tajā skaitā 
Latvijā, uzvarējuši izteikti popu-
listi. Un es nesaku, ka viņi visos 
gadījumos ir sliktākā izvēle. Es 
runāju par to, ka diskusijas pēc 
būtības nav. Ir sacensība par to, 
kurš skaļāk un nekaunīgāk kliegs. 

E. D. – Ja skatāmies pēdējo 
desmit gadu nogrieznī, tad ne-
varam neredzēt tās iezīmes, kas 
parādījās pirms iepriekšējām 
Saeimas vēlēšanām. Politiskā 
diskusija sevī vairs neietver strī-
dus, diskusiju par viedokļiem, 
bet ir pārnesta uz personību 
apspriešanu, parasti piemeklē-
jot neglaimojošus epitetus utt. 
Varam spriest, ka cilvēki, tajā 
skaitā politiķi, kuri izvēlas šādu 
saskarsmes veidu, ir pārliecināti, 
ka viņu elektorāts tieši šādu ko-
munikāciju sagaida. Ar agresivi-
tāti, apzinātu cieņas aizskaršanu 
un komunikācijā iekļautiem me-

liem un puspatiesībām. Šīs sugas 
pārstāvjus varētu nosaukt vienā 
vārdā – gobzemisti. 

– Vai šīs debates, viedokļu 
apmaiņa starp deputātiem ir kā 
sabiedrības spogulis?

E. D. – Protams! No kurienes 
tad mēs nākam? Jau pirms aptu-
veni diviem gadiem, kad aktuali-
zējās jautājums par Talsu novada 
domes sēžu translēšanu tiešraidē 
videoformātā, man šī ideja nepa-
tika. Šo ietekmi var redzēt, kaut 
vai salīdzinot komiteju (tās netiek 
filmētas – aut.) un domes sēdes. 
Komiteju sēdēs šie izteicieni, epi-
teti nav tik krāšņi un debates nav 
tik ilgas. Jo tajā brīdī, kad pret 
cilvēku ir pavērsta kamera, neat-
karīgi no profesijas, viņš mainās. 

– Vai, jūsuprāt, situācija sa-
biedrības, politiķu komunikācijā 
tuvākajā laikā uzlabosies?

E. D. – Pēdējos piecos sešos ga-

? VISAS KRĀSAS Kas viņi ir? Kāpēc bēg? 
Stereotipi un bailes vada sabiedrības domāšanu, 
kad runa ir par to, kā pieņemt jauno un sadzīvot 
ar pārmaiņām. Jau pirms gadiem desmit demogrāfs 
Ilmārs Mežs norādīja, ka Latvijas darba tirgus 
piedzīvos katastrofālu darbaspēka trūkumu un 
līdzīgi kā attīstītās ES valstis meklēs gan 
speciālistus, gan melnā darba darītājus. Un tas 
notiks uz cittautiešu, uz citas kultūras un reliģiskās 
pārliecības cilvēku rēķina. Pastarpināti viņš 
mudināja saprast, ka iebraucēji, bēgļi, patvēruma 
meklētāji var būt resurss, nevis nevajadzīgs bieds. 

Bēgļi Latvijā? Kad pirms četriem gadiem arī Latvijai 
tika noteikta bēgļu uzņemšanas kvota, nosakot, ka mūsu 
sabiedrībā varētu dzīvot ap pussimts bēgļu, pārsvarā no 
kara plosītās Sīrijas, spekulāciju bija ļoti daudz.

Biežākais priekšstats: atbrauks, veģetēs, sasauks 
savus draugus, kaimiņus, tērēs to naudu, kas būtu vaja-
dzīga arī Latvijas ģimenēm. Ja gados jaunākā sabiedrība 
argumentēja, ka vajag celt algas, radīt sociālo stabilitāti 
valstī, lai labāk atgriežas Latvijas valsts piederīgie, kas 
devušies ekonomiskajā emigrācijā, tad vecākā paaudze 

slīga pārdomās par valodas, kultūras, darba tikuma zau-
dēšanu, jo bēgļi ir jaunu tradīciju, svešu reliģiju pārstāvji. 

Kā medijam un žurnālistam daudzpusīgi “bēgļu jau-
tājumu” skaidrot sabiedrībai? Sniedzot pēc iespējas 
vairāk informācijas par to, kādēļ notikusi bēgļu krīze, 
kādēļ pieņemti attiecīgie lēmumi par atbalstu kara zonu 
skartajām, vardarbību un badu pārcietušajām ģimenēm 
un īpaši ģimenēm ar bērniem. 

Meklēt avotus, kas ļautu stāstīt, kāda ir politiskā, 
ekonomiskā situācija valstīs, kuras bēgļi pamet, un  
pētīt, izzināt, kāds pirms kara un apvērsumu krīzes 
bijis šo valstu ekonomiskais saturs, cik sakārtota iz-
glītības nozare. Tas  ļauj ieraudzīt pareizāku ieceļotāja 
portretu.

“Pirms kara Sīrija un Latvija ekonomikas un izglītī-
bas ziņā bija vienādā attīstības līmenī. Taču mēs savā 
galvā iedomājamies Tuvos Austrumus kā mazāk attīstī-
tas sabiedrības,” norādījusi “Providus” vadošā pētniece 
migrācijas un integrācijas jautājumos Agnese Lāce, pie-
bilstot, ka veiktajos pētījumos atklājies, ka puse Latvijas 
sabiedrības vēl būtu gatava pieņemt iebraucējus no ES 
valstīm, bet citi nekādā gadījumā nav vēlami. 

Žurnālista uzdevums ir analizēt konkrēto situāciju. 
Bēgļu plūsma, kas raisīja diskusijas par Latviju kā pa-
tvēruma meklētājus uzņemošu valsti, pašlaik ir teju ap-
stājusies. Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” esot 
aizņemti vien 10% gultasvietu, un tur pārsvarā izmitināti 
nelegālie ES robežas šķērsotāji, visbiežāk no Azerbai-
džānas, Čečenijas, Krievijas. 

Lielas vilkmes kļūt par Latvijas iedzīvotājiem, te pa-
likt un strādāt nevienam nav. 

Vēl žurnālists, rakstot par šo problemātiku, var bāzē-
ties uz pieredzes stāstiem. Starp citu, pirmie bēgļi, kuru 
ierašanās Latvijā un Vidzemē raisīja rezonansi, bija sep-
tiņi pusaudži un jaunieši no Somālijas. Tas notika pirms 
13 gadiem. Šī pieredze bija abpusēji laba, jo “Zvannieku” 
ļaudis, Cālīšu ģimene, kas ikdienā Cēsu pusē gādā par 
vecāku pamestiem bērniem, arī bēgļiem atvēra namdur-
vis, jaunākos sūtīja skolā. 

Tā rodas vēl virkne jautājumu, kā stāstīt par bēgļu 
problēmu: kas viņi ir, kāpēc bēg, kā varam atbalstīt? Vai 
bēgļi ir gatavi integrācijai? Vai mēs esam gatavi iekļaut? 

Ilze Kalniņa, žurnāliste


