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IEVADS 
 

Projekts “Iestājies pret naidu” ir ilgtermiņa stratēģiskas partnerības projekts 
jaunatnes jomā Erasmus+ programmas ietvaros. Šajā projektā bija iesaistīti 
četri stratēģiskie partneri - Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs (Latvija), 
Alternativi International (Bulgārija), Austrian Young Workers Movement 
(Austrija) un Projuven (Spānija). 

Pēdējos gados ir strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kuri saskaras ar naida 
kurināšanu un aizvainojošiem paziņojumiem internetā un sociālajos medijos. 
Ieviešot internetu, cilvēku mijiedarbības iespējas ir palielinājušās, taču ir 
palielinājusies arī verbālā vardarbība, kuras tonis bieži ir ekstrēms un 
rasistisks. 

Tā kā digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska loma daudzu jauniešu un 
jaunu pieaugušo ikdienas dzīvē, viņi arvien vairāk saskaras ar naida 
kurināšanu, viltus ziņām un ekstrēmistu saturu. Internets bieži kalpo par 
galveno informācijas avotu, lai gan jauniešiem ne vienmēr ir viegli novērtēt 
informāciju un paziņojumus internetā - uz šī fona digitālajiem plašsaziņas 
līdzekļiem ir arvien lielāka nozīme darbā ar jaunatni. 

Šis digitālais ceļvedis ir paredzēts jaunatnes un sociālajiem darbiniekiem, kuri 
savā darbā nodarbojas ar digitālo mediju un naida kurināšanas tēmu un kuru 
mērķis ir stiprināt jauniešu digitālo mediju lietotprasmi. Naida runas 
novēršanai ir svarīgi, lai jaunie interneta lietotāji spētu saprast, analizēt, 
novērtēt un pārbaudīt tiešu un netiešu saturu un kritiski rīkoties ar 
digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem - darbs ar jaunatni var dot būtisku 
ieguldījumu tajā. 

Šīs rokasgrāmatas pirmajā nodaļā parādīts, kā digitalizācijas palielināšanās ir 
saistīta ar pieaugošu digitālo naida komentāru skaita pieaugumu un cik 
spēcīga ir digitālo mediju ietekme uz jauniešiem. Tajā aprakstītas jaunas 

pieejas cīņā pret naida runu Internetā un apspriesta jauno tehnoloģiju 
efektivitāte. 

Otrajā nodaļā apskatīta jaunatnes darba loma naida kurināšanas apkarošanā. 
Darbs ar jaunatni ir plānots un strukturēts ārpusskolas izglītības veids, kas 
nav uzskatāms par formālu izglītību. Tas ļauj atbalstīt jauniešus ceļā uz 
pieaugušo neatkarību un briedumu. Darbs ar jaunatni stiprina jauniešu 
ikdienas un sociālās prasmes un ir laba iespēja veicināt jauniešu digitālo 
medijpratību - naida kurināšanas novēršanas pamatu. 

Divās pēdējās nodaļās ir aprakstītas metodes un labākās prakses piemēri, ko 
jaunatnes darbinieki var izmantot savā darbā. Izpratnes veidošana par naida 
runas tēmu, izmantojot informāciju, pārdomas un dialogu, ir svarīgs aspekts, 
tāpat kā konkrētas, praktiskas iejaukšanās iespējas. 

 

Patīkamu lasīšanu! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Naida kurināšana digitālajā laikmetā 
 

Internets ir mainījis mūsu komunikācijas veidu. Tas ir pavēris jaunus veidus, 
kā runāt par dažādiem jautājumiem, un jaunas iespējas kā sazināties ar 
lielāku skaitu cilvēku. Turklāt sociālo mediju platformas nodrošina lētu 
saziņas līdzekli, kas ļauj ikvienam ātri sasniegt miljoniem lietotāju. 

Līdz ar to šajās platformās ikviens var publicēt saturu un to var iegūt ikviens, 
kuru interesē šāds saturs - tās ir revolucionāras pārmaiņas mūsu sabiedrībā.  

Tiešsaistes telpa rada jaunas iespējas, izaicinājumus, bet jo īpaši draudus 
jauniešiem, kuri nezina, kas ir tiešsaistes naida runa, tās reālās iespējamās 
sekas, tās naidpilnos stāstījumus un kas ir cilvēki, kuri izplata naida runu 
tiešsaistē.  

 

No otras puses, migrācija pēdējos gados ir radījusi milzīgu spiedienu daudzās 
Eiropas valstīs, un, neskatoties uz valdību, privātā sektora, labdarības 
organizāciju un starptautisko organizāciju centieniem, trešo valstu pilsoņi 
joprojām cieš no dažāda veida diskriminācijas, īpaši nodarbinātības, sociālās 
iekļaušanas un izglītības ziņā.  

Tomēr ir svarīgi pieminēt, ka šajā scenārijā jaunatnes darbiniekiem un 
vadītājiem ir sava loma, jo, izmantojot jaunatnes darbu, viņi var dot 
ieguldījumu pretargumentu veidošanā, lai novērstu un apkarotu tiešsaistes 
naida runu, kā arī uzlabotu viltus ziņu un dezinformācijas radīto negatīvo 
ietekmi - aizspriedumus un stereotipiskus neaizsargāto sociālo grupu, 
piemēram, migrantu un bēgļu, attēlojumus. Jaunatnes darbiniekiem ikdienas 
darbā jāiekļauj plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmes un jāizpēta viltus ziņu 
parādība, gan dekonstruējot viltus aspektus, gan izprotot patieso.   

 

1.1 Kā digitalizācija maina naida runu? 

Naida runai nav īpašas definīcijas starptautiskajās cilvēktiesībās. Tas ir 
termins, ko izmanto, lai aprakstītu plašu diskursu, kas ir ārkārtīgi negatīvs un 
rada draudus sociālajam mieram. Pēc Ministru komitejas domām, naida 
kurināšana attiecas uz visiem izpausmju veidiem, kas izplata, mudina, veicina 
vai attaisno rasu naidu, ksenofobiju, antisemītismu vai citus naida veidus, 
kuru pamatā ir neiecietība. Līdz ar jaunu plašsaziņas līdzekļu formu attīstību 
ir parādījusies naida kurināšana tiešsaistē. Naida kurināšana tiešsaistes telpā 
prasa turpmākas pārdomas un rīcību attiecībā uz tiesisko regulējumu un 
jauniem tās apkarošanas veidiem. Diemžēl migranti, patvēruma meklētāji un 
bēgļi bieži kļūst par naida kurināšanas upuriem, un viens no lielākajiem 
izaicinājumiem ir, kā rīkoties ar šiem naidpilnajiem komentāriem, lai naids 
neizplatītos reālajā dzīvē.  



 

 

Tiešsaistes naida runa atrodas vairāku spriedzes pilnu aspektu sadures 
punktā: tā ir dažādu sabiedrības grupu konfliktu izpausme, tas ir spilgts 
piemērs tam, kā tehnoloģijas, kam piemīt transformējošs potenciāls, 
piemēram, Internets, sniedz šīm grupām gan iespējas, gan izaicinājumus, un 
tā ir saistīta ar komplicētu fundamentālo tiesību un principu, tostarp 
izpausmes brīvības un cilvēka cieņas un cilvēktiesību aizsardzības, 
līdzsvarošanu.  

 

 

 

Nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos naida kurināšana attiecas uz 
izteicieniem, kas iestājas par kūdīšanu uz kaitējumu (īpaši diskrimināciju, 
naidīgumu vai vardarbību), pamatojoties uz to, ka mērķis tiek identificēts kā 
piederīgs noteiktai sociālajai vai demogrāfiskajai grupai. Tā var ietvert, cita 
starpā, runu, kas atbalsta, draud ar vai mudina uz vardarbīgu rīcību. Definīcija 

var ietver arī izteikumus, kas veicina aizspriedumu un neiecietības gaisotni, 
pieņemot, ka tas var veicināt mērķtiecīgu diskrimināciju, naidīgumu un 
vardarbīgus uzbrukumus. Tomēr interneta ātrums un sasniedzamība 
apgrūtina valdību spēju izpildīt valsts tiesību aktos noteikto virtuālajā 
pasaulē. Jautājumi, kas saistīti ar naida runu tiešsaistē, skaidri norāda uz 
privātu izpausmes vietu parādīšanos, kas pilda sabiedriskas funkcijas 
(piemēram, Facebook, Twitter), un izaicinājumus, ko šīs telpas rada 
regulatoriem. Par laimi, daži no uzņēmumiem, kuriem pieder šīs telpas, ir 
kļuvuši atsaucīgāki naida kurināšanas problēmas risināšanā tiešsaistē.  

Domājot par to, kā rīkoties ar naida runu tiešsaistē, ir svarīgi arī atzīmēt, ka 
pastāv vairāki informācijas un saziņas digitālās publicēšanas aspekti, kas 
atšķir to no tradicionālajām publikācijas formām un kas var būt svarīgi, 
domājot par to, kā mēs varētu risināt naida kurināšanas problēmu tiešsaistē.  

Piemēram, viena no vissvarīgākajām tiešsaistes naida runas īpašībām ir tā, ka 
tā var būt ceļojoša. Pat tad, ja saturs tiek dzēsts, tas var parādīties citur, 
iespējams, tajā pašā platformā ar citu vārdu vai citās vietās tiešsaistē. Ja 
vietne tiek slēgta, to var ātri atvērt atkārtoti, izmantojot tīmekļa mitināšanas 
pakalpojumu ar mazāk stingriem noteikumiem vai arī pārvietojot to uz valsti, 
kurā likumi paredz augstāku naida kurināšanas slieksni. Naida runas 
ceļojošais raksturs nozīmē arī to, ka slikti noformulētas domas, kuras agrāk 
nebūtu atradušas publisku izpausmi un atbalstu, tagad var nonākt vietās, kur 
tās ir redzamas plašai auditorijai. Naida runa var palikt tiešsaistē ilgu laiku 
dažādos formātos un vairākās platformās, uz kurām var atkārtoti izveidot 
saites. Turklāt publikācija notiek gandrīz uzreiz, un ietekmīgs cilvēks var 
sasniegt savu auditoriju ar Twitter palīdzību dažu sekunžu laikā.  



 

 

Tiešsaistes saturs un tā regulēšana ir saistīta ar unikālām problēmām. Tās ir 
saistītas ar satura pastāvīgumu, pārvietošanos, anonimitāti un atrašanos 
dažādu valstu jurisdikcijā un tādējādi ir ļoti grūti risināmas. 

Tomēr ir svarīgi pieminēt, ka, pēdējos gados pieaugot migrācijas plūsmām uz 
Eiropu, Eiropas valstīs ir ievērojami pieaugusi naida runas lietošana attiecībā 
uz imigrantiem un minoritātēm, kas bieži tiek vainotas pie pašreizējo 
ekonomisko un sociālo problēmu radīšanas. Kas sākās kā morāla un humāna 
drāma, pārvērtās par politisku saasinājumu, jo šķita, ka Eiropa zaudē kontroli 
pār savām robežām. Bēgļu krīzes augstākais punkts, šķiet, veicina tiešsaistes 
satura radīšanas un izplatības pieaugumu. Papildu faktori, kas veicina naida 
runu tiešsaistē un ir saistīti ar lielo bēgļu skaitu, ietver Eiropā ieviestās 
migrantu izvietošanas, dzīvesvietas piešķiršanas un bēgļu pieņemšanas 
darbā kvotas, kas tiek uzskatītas par negodīgām, ja migrantiem tiek dota 
priekšroka salīdzinājumā ar vietējiem iedzīvotājiem.  

Līdz ar to pētniekiem ir jāatbild uz šādiem jautājumiem: 

• Kādas ir pret migrantiem vērstas tiešsaistes naida runas lingvistiskās 
pēdas lietotāju radītā kontekstā?  

• Kā komentāri kļūst par aicinājumiem uz rīcību un uz ko tie mudina?  
• Vai naidīgajiem komentāriem piemīt dažādi intensitātes līmeņi? 
• Kāda runa tiek novērota?  
• Kāda ir tiešsaistes kopienu un satura aprites loma? 
• Kas ir cilvēki, kas publicē naidīgus komentārus tiešsaistē? 
• Vai naida kurināšana pret migrantiem ir saistīta ar kultūru? 

Patiesībā tūkstošiem cilvēku katru dienu sociālajos plašsaziņas līdzekļos 
publicē naidīgu saturu, dažreiz skaidri aicinot uz vardarbīgām darbībām pret 
migrantu populācijām un citām neaizsargātām grupām.  

Izplatītākās pret bēgļiem vērstas rasistiskas naida runas formas ir:  

• “Mēs” un “viņi” pretstatīšana  
• Vispārinājumi (“visi bēgļi ir…”) un vispārīgi attiecinājumi (piemēram, 

bēglis = musulmanis)  
• Diskriminējošas attieksmes normalizēšana (“Nav brīnums, ka…”) 
• Bēgļi ir atbildīgi par visa veida sociālajiem jautājumiem: seksismu, 

noziedzību vai mājokļu trūkumu  
• Dehumanizācija: bēgļu pielīdzināšana kukaiņiem, parazītiem vai 

dzīvniekiem 
• Ikviens, kurš palīdz bēgļiem, ir “labais tēvocis” vai, iespējams, kreiso 

ekstrēmistu pārstāvis 

Kā norādīts “GloBall: Rīku komplekts jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā ar 
jauniem migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem ”, runājot par naida 
runas situācijām, parādās trīs aktīvi dalībnieki (gan bezsaistē, gan tiešsaistē):  

Mērķis var būt gan indivīds, gan grupa. Naida kurināšana diemžēl biežāk tiek 
vērsta pret grupām vai personām ar īpašām pazīmēm.  

Naida kurinātājs var būt kāds, kuru jūs pazīstat vai nē, vai pat kāds, kurš 
mēģina palikt anonīms. Naida kurinātājs var būt arī pazīstama vai publiska 
persona. Naida runa var tikt izplatīta neregulāri vai regulāri.  

Novērotāji ir vislielākā grupa visā šajā stāstā. Novērotājs ir ikviens, kurš ir 
liecinieks naida kurināšanas situācijai vai naidīgai ziņai. Novērotāji var būt 
mērķa vai naida kurinātāja draugi, bet viņi var būt arī pilnīgi nesaistīti. Bez 
šīm personām, novērotājs ir arī foruma moderators vai izvedotājs 
(piemēram, Facebook grupas vai Twitter konta izveidotājs).  

Jaunatnes darbinieks kā novērotājs var darīt vairākas lietas, lai risinātu ar šo 
saturu saistītās problēmas. Piemēram, lai neitralizētu naida runas svaru, ir 



 

 

jāizveido un jādalās ar empātisku informāciju. Jauniešiem ir jārunā pret 
naidu, pretējā gadījumā klusēšanu un apātiju var uzskatīt par pieņemšanu. 
Ziņošana platformā arī ir labs veids, kā cīnīties pret naida runu. Katram 
sociālajam tīklam ir savas vadlīnijas par to, kāds saturs ir pieņemams vai 
nepieņemams. Lai gan pastāv komandas, kas nodarbojas ar šīs informācijas 
pārbaudi, daudzos gadījumos par to ir jāziņo, lai tā būtu redzama. Piemēram, 
Facebook pastāvīgi pārbauda, vai pastāv jaunas neaizsargātas grupas, kas 
būtu jāiekļauj aizsargātajās kategorijās, un līdz šim migranti ir iekļauti šajā 
kategorijā.  

 
1.2 Jauniešu, kas saskaras ar naida runu, digitalizācija - digitālā 

pilsonība un digitālā pratība 

Kaut arī internets piedāvā informācijas plūsmu, kas paredzēta, lai to 
pieredzētu un ar to dalītos, droša navigācija sarežģītajā interneta pasaulē var 
būt grūts uzdevums.  Visu pilsoņu informēta līdzdalība tā dēvētajā digitālajā 
vidē ir atkarīga no daudz plašākas pratības - tā dēvētās digitālās pratības - 
attīstīšanas.  

Digitālā pilsonība ir termins, kas apraksta, kā personai jārīkojas, izmantojot 
digitālās tehnoloģijas tiešsaistē. Daži eksperti ierosina deviņus elementus, 
kas veido digitālo pilsonību: digitālā pieeja, digitālais patēriņš, digitālā 
komunikācija, digitālā pratība, digitālā etiķete, digitālie likumi, digitālās 
tiesības un pienākumi, digitālā veselība un labsajūta un digitālā drošība. Lai 
kāds būtu digitālās pilsonības sastāvs, ir skaidrs, ka visiem interneta 
lietotājiem ir atbildība un, iespējams, pat pienākums rīkoties atbildīgi, 
izmantojot internetu un komunikāciju tehnoloģijas.  

 

 

 
Interneta pratības prasmes un rīki ir ļoti svarīgi un nepieciešami jauniešiem, 
jo īpaši, lai viņi varētu identificēt naida runu un reaģēt uz to. Ir nepieciešams, 
lai viņi kritiski analizētu informāciju un spētu pārbaudīt tās izcelsmi. Turklāt 
jaunatnes darbiniekiem ir būtiska moderatora loma starp jauniešiem, 
sabiedrību un digitālajām tehnoloģijām. Tiek apgalvots, ka jaunatnes darbam 
ir potenciāls risināt jauniešu digitālās pratības vajadzības, kas bieži tiek 
izlaistas skolās vai mājās.  

Amerikas Bibliotēku asociācija norāda, ka digitālā pratība “... ir spēja 
izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai atrastu, novērtētu, 
radītu un komunicētu informāciju, kam nepieciešamas gan kognitīvās, gan 
tehniskās prasmes.” Digitāli izglītots cilvēks spēj atbilstoši un efektīvi 
izmantot dažādas tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju, interpretētu rezultātus 
un spriestu par šīs informācijas kvalitāti. Šī persona saprot sakarības starp 
tehnoloģijām, mūžizglītību, personas privātumu un informācijas pārvaldību, 
un tai piemīt dažādas prasmes - tehniskās un kognitīvās-, kas vajadzīgas, lai 



 

 

atrastu, izprastu, novērtētu, izveidotu un paziņotu digitālu informāciju 
visdažādākajos formātos.  

Digitālajā vidē jauniešiem ir jābūt vietai, kur viņi var uzzināt par un apspriest 
pašreizējās problēmas, ko viņu kopienās un sabiedrībā rada naida 
kurināšana. Viņiem ir ne tikai jāiesaistās dialogā par šo tēmu, bet arī 
jāsadarbojas, lai izveidotu kampaņu naida kurināšanas apkarošanai dažādās 
formās. Protams, šajā pēdējā gadījumā ir vajadzīgs konkrētāks kompetenču 
kopums, lai izveidotu pozitīvus ziņojumus un tiešsaistes kampaņas pret naida 
runu. Izmantotajam satura formātam un tonim jāatspoguļo kampaņas 
vērtības un vispiemērotākā informācija paredzētajai auditorijai. Rūpīgi 
jāapsver arī laiks un to sociālo platformu izvēle, kurās saturs tiek kopīgots. 
Turklāt, izmantojot interneta tehnoloģijas, jaunieši var efektīvāk un lētāk 
organizēt tiešsaistes vai bezsaistes kampaņas. Iedarbīgs modelis, kas varētu 
pozitīvi ietekmēt mērķu sasniegšanu, varētu būt organizāciju ar līdzīgiem 
mērķiem identificēšana un aicināšana veidot organizāciju tīklu vai aliansi.  

Viens no pēdējiem jautājumiem, kas starpniekiem, valdībām un lietotājiem ir 
radījis bažas, ir viltus ziņas digitālajā laikmetā. Viltus ziņas ir jebkura 
informācija, kas apzināti vai nejauši ir maldinoša vai nepatiesa, un bieži tiek 
publicēta ar nolūku maldināt sabiedrību, kaitēt vai gūt finansiālu labumu. Lai 
arī viltus ziņas nav jauna parādība, digitālais laikmets ir atvieglojis to 
izplatīšanos, pateicoties sociālo mediju platformām, izraisot postošas sekas 
organizācijām un valstīm visā pasaulē, piemēram, liekot korporācijām zaudēt 
peļņu, padziļinot sociālo sašķeltību rasu vai reliģiskās pārliecības jautājumos 
un kavējot demokrātijas procesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viltus ziņu negatīvā ietekme, veidojot aizspriedumus un stereotipiskus 
neaizsargātu sociālo grupu, piemēram, migrantu un bēgļu, attēlojumus ir 
vairāk nekā acīmredzama. Rezultātā jaunatnes darbiniekiem ir jāzina, kā 
atpazīt un nodalīt galvenos terminus un idejas, lai izprastu viltus ziņas un 
mediju pratības principus. Jaunatnes darbiniekiem ikdienas darbā jāiekļauj 
plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmes un jāizpēta viltus ziņu parādība, gan 
dekonstruējot viltus aspektus, gan izprotot patieso. Jauniešiem jau no agras 
bērnības jāmāca medijpratība, lai viņi paši varētu pārbaudīt faktus. Digitālā 
pratība un informēta pilsonība iet roku rokā. Iepriekšējas zināšanas ir viens 
no galvenajiem aizsardzības līdzekļiem pret meliem un dezinformāciju. 

 



 

 

 

 

Dezinformācija ir parādība, kas ir iefiltrējusies un augusi kiberpasaulē. 
Cilvēkus ietekmē maldinošs saturs tiešsaistē, un to pierāda ne tikai sociālie 
pētījumi, bet arī pamata statistika ar datu analīzi, kas kvantitatīvi parāda, cik 
tūkstoši cilvēku atzīmē ar “patīk”, kopīgo un lasa nepatiesu vai maldinošu 
saturu. Līdzīgi kā naida kurināšanas gadījumā, ir jācīnās pret dezinformāciju, 
taču pretēja informācija vien nevar mazināt ietekmi, ko nepatiesās ziņas 
atstāj uz auditoriju. Tā vietā cilvēki ir jāizglīto, un sociālo mediju 
uzņēmumiem, piemēram, Facebook, ir jābūt atbildīgiem par maldinoša vai 
neuzticama satura apstiprināšanu, kam daudzos gadījumos ir ļauts parādīties 
tendenču sarakstos, vēl vairāk saasinot problēmu. 

1.3 Tehnoloģijas izmantošana cīņā pret naida runu 

Mākslīgais intelekts (MI) ir jaunākā tendence tehnoloģiju nozarē, izplatoties 
jaunām metodēm, kas ļauj datoriem atpazīt modeļus un pieņemt lēmumus. 
Izmantojot mūsdienu MI tehnoloģiju, ko sauc par dziļo mācīšanos, iespējams 

iemācīt datoram atpazīt kaķi, liekot tam aplūkot neskaitāmus kaķu attēlus, tā 
vietā, lai izdomātu, kā definēt kaķa īpašības, piemēram, divas acis, smailas 
ausis un ūsas. 

 
Mašīnmācīšanās izmantošana, lai palēninātu naida kurināšanas izplatību 

Mašīnmācīšanās priekšrocība ir tā, ka tā ļauj ekspertiem analizēt tūkstošiem 
tvīru un dažu milisekunžu laikā iegūt naida klasifikācijas. Piemēram, “Mēs 
iestājamies pret naidu” platformu moderē cilvēki un mēs nepārtraukti 
atrodam naida runu, ar ko jātiek galā mūsu IT ekspertiem. Platformas elastība 
ļauj nepārtraukti pielāgot esošo modeli pastāvīgi mainīgajai terminoloģijai, 
ko naida grupas izmanto sociālajos medijos. Viņi izmanto uzņēmuma līmeņa 
MI platformas dabiskās valodas apstrādei un attēlu atpazīšanas API, lai viņi 
varētu reālā laikā interpretēt ziņojumus, kad tie tiek publicēti. Svarīgs solis ir 
algoritma apmācība - tā saucamā mašīnmācīšanās. Tādēļ “Mēs iestājamies 
pret naidu” nepieciešams ievadīt neskaitāmus naida runas komentārus, kas 
atrodami sociālajos medijos, lai tos varētu analizēt un mācīties no tiem. Viņi 
izmanto Spredfast, viedo sociālās klausīšanās platformu, lai moderētu 
ienākošos ziņojumus un kategorizētu tos naida runas plūsmās. Šīs plūsmas 
tiek nepārtraukti ievadītas datorā, lai varētu atklāt un iemācīties valodas 
nianses.  

Tādas platformas kā Facebook, YouTube un Twitter nodarbojas ar mākslīgā 
intelekta tehnoloģiju attīstīšanu, lai palīdzētu apturēt naidpilnas runas 
izplatīšanos savos tīklos. Idejas pamatā ir sarežģīti algoritmi, kas izmanto 
dabiskās valodas apstrādi, lai konstatētu rasistisku vai vardarbīgu runu ātrāk 
un labāk, nekā to spēj cilvēki. Šī procesa efektivitāte ir svarīgāka kā jebkad 
agrāk, ņemot vērā nesenās masu apšaudes un vardarbību, kas saistīta ar 
naida runu tiešsaistē.  



 

 

 
Facebook: Jaunās MI tehnoloģijas ļauj ātrāk atklāt naida runu 

Facebook MI inženieri izmanto tehnoloģiju, ko dēvē par pašpārraudzītu 
mācīšanos, lai sociālā tīkla tehnoloģija spētu ātrāk piemēroties jaunajiem 
izaicinājumiem, piemēram, pamanīt jaunas naida runas formas. Facebook MI 
risina daudzas pasaules lielākā sociālā tīkla problēmas: iebiedēšanu, naida 
runu, vardarbību, teroristu propagandu, bērnu pornogrāfiju, surogātpastu, 
pieaugušajiem paredzētu saturu un viltus profilus. Facebook jau tagad spēj 
filtrēt dažus naida runas veidus, izmantojot MI programmēšanu, galvenokārt, 
saturu ISIS un Al Qaeda atbalstam. 

Viena no lielākajām problēmām, izstrādājot MI, kas var pamanīt un dzēst 
naida runu, ir fakts, ka liela daļa komunikācijas ir atkarīga no konteksta un 
grupas, kuras lieto šo valodu, mērķiem. Frāze, kas vienai sabiedrības daļai var 
šķist neitrāla, citai grupai var būt izteikti aizvainojoša. Dažas grupas ir 
piešķīrušas ļaunprātīgas nozīmes iepriekš nenozīmīgām frāzēm vai 
simboliem - piemēram, trīskāršajām iekavām - kas parāda, cik daudz 
komunikācijas notiek ārpus runāto (vai rakstīto) vārdu burtiskajām nozīmēm. 
Lai patiešām atrisinātu naida runas problēmu, mašīnmācībai jāattīstās tiktāl, 
lai būtu iespējams identificēt šīs mainīgās neverbālās norādes un izprast to 
kontekstu. Vissarežģītākie sociālo mediju jautājumi vienmēr ir saistīti ar 
drošību un privātumu. Papildus jau apspriestajam, Facebook izmanto MI, lai 
noteiktu saturu, kas ietilpst septiņās galvenajās kategorijās: kailums, grafiska 
vardarbība, terorisms, naida kurināšana, surogātpasts, viltus profili un 
pašnāvību novēršana. AI palīdz identificēt viltotus kontus, kas izveidoti 
ļaunprātīgiem mērķiem, un nekavējoties tos dzēš. 
Uzlabotās MI filtrēšanas sistēmas ieviešana sniedz daudz ieguvumu: pilnībā 
izskaužot naida runu un līdzīgu aizvainojošu saturu, tīmekļa lietotāji būs 
priecīgāki un tiks radīta patīkamāka tiešsaistes pieredze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taču tehnoloģija vēl nav sasniegusi šo līmeni un joprojām pastāv pamatotas 
bažas par MI attīstības spēju. Turklāt, pat ja tehnoloģija sasniedz līmenī, kurā 
rakstītos vārdus var viegli filtrēt, joprojām pastāvēs problēmas, kas saistītas 
ar citu veidu medijiem. Saturs arvien biežāk tiek patērēts fotoattēlu un video 
formā, tādēļ MI jāspēj attīstīties vēl vairāk. 
 

1.4 Secinājumi 

Šķiet, ka cīņa pret uztverto naida runu tiešsaistē sāk sasniegt vairākas 
ieinteresētās puses, sākot ar valdībām un beidzot ar privātiem uzņēmumiem 
un interneta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī arvien pieaugošu aktīvo 
organizāciju un skarto personu skaitu. Tāpat pastāv vairākas tiešsaistes 
kopienas un indivīdi, kuri līdz ar formālākām organizācijām ikdienā cīnās pret 
naidīgu saturu tiešsaistē. Tomēr šai cīņai ir vajadzīgas plaša mēroga darbības, 



 

 

lai nodrošinātu, ka tiešsaistes naida runu var efektīvi identificēt kontekstā un 
novērst to ilgtermiņā, nepieciešams dot lietotājiem iespēju identificēt un 
apkarot naida runu, neierobežojot likumīgu runu un tādējādi radot 
iekļaujošākas iespējas izteikties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neformālās izglītības un jaunatnes darba loma 
cīņā pret naida runu 

 

Darbs ar jaunatni ir izglītojoša jauniešu programma, kuras mērķis ir palīdzēt 
un veicināt jaunu cilvēku personisko un sociālo attīstību, pateicoties 
brīvprātīgai iesaistei. Tas papildina viņu formālo, akadēmisko vai 
profesionālo izglītību un apmācību, un to galvenokārt nodrošina brīvprātīgā 
jaunatnes darba organizācijas. 

 

Darbs ar jaunatni galvenokārt ir izglītības un attīstības process, kas balstās uz 
jaunu cilvēku aktīvu un brīvprātīgu līdzdalību un apņemšanos. Darbs ar 
jaunatni ietver plašu darbību klāstu (piemēram, sociālas, kultūras, izglītības, 
ar sportu saistītas un politiskas darbības), ko īsteno jaunieši, kopā ar 
jauniešiem un jauniešu labā neformālās un ikdienas izglītības ietvaros. 

Darbu ar jaunatni Eiropā veic daudzas un dažādas iestādes un organizācijas 
un daudzi un dažādi cilvēki, individuāli vai komandās. Tas ir ļoti daudzveidīgs 
un izpaužas dažādos veidos. Dažās valstīs pastāv ilgstošas profesionāla darba 
ar jaunatni tradīcijas (apmācīti profesionāļi strādā ar jauniešiem vietējo un 
valsts iestāžu finansētās programmās un iestādēs). Citās valstīs jau sen 
pastāv brīvprātīgo struktūras darbam ar jaunatni (aktivitātes nodrošina 
brīvprātīgo organizācijas). Dažās valstīs darbs ar jaunatni notiek sociālās 
labklājības nodrošināšanas ietvaros, atbalstot jauniešu prakses 
nodarbinātības veicināšanai, veicinot sociālo iekļaušanu un sniedzot sociālo 
palīdzību. 



 

 

 

2.1 Jaunatnes darba un neformālās izglītības principi 

Jaunatnes darba mērķis ir atbalstīt jauniešus un jaunus pieaugušos viņu 
personiskajā un sociālajā attīstībā. Mērķis ir pilnībā izmantot viņu potenciālu 
un attīstīt svarīgas dzīves prasmes, izmantojot neformālās izglītības 
aktivitātes: 

  

• Jauniešu iespēju nodrošināšana 

• Cieņa un iekļaušana 

• Cieņa pret visiem jauniešiem 

• Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā 

• Partnerība 

• Brīvprātīga līdzdalība 

 

 

Neformālā izglītība attiecas uz plānotām, strukturētām jauniešu individuālās 
un kopienas izglītības programmām un procesiem, kas izstrādāti, lai uzlabotu 
dažādas prasmes un kompetences, kas nav formālās izglītības sastāvdaļa.  

 

 

 
Neformālā izglītība notiek tādās vietās kā jauniešu organizācijas, sporta un 
teātra klubi un sabiedrības grupas, kur jaunieši tiekas, lai kopīgi strādātu pie 
projektiem, spēlētu spēles, diskutētu, dotos pārgājienos vai radītu mūziku un 
teātri - tā ir pieejama visiem. Formālā, ikdienas un neformālā izglītība ir 
savstarpēji papildinoši un cits citu nostiprinoši elementi mūžizglītības 
procesā.  

 

Neformālā izglītība ir ārpusstundu mācību process, kas tiek plānots un 
īstenots, aktīvi piedaloties koordinatoram un dalībniekiem, piemēram: 

• dalībnieki ir aktīvi, viņi risina problēmas, “mācoties darot”, un radoši 

domā 



 

 

• mācīšanās ir praktiska, elastīga un balstīta uz dalībnieku patiesajām 

vajadzībām 

• neformālās izglītības mērķis ir atbalstīt indivīda vai kopienas dzīvi, 

nevis nodrošināt atsevišķu prasmju vai zināšanu nodošanu 

• neformālā izglītība ir balstīta uz savstarpēju uzticēšanos un cieņu, un 

tai vajadzētu rosināt jautājumus un pārdomas  

• neformālā izglītība ir brīvprātīga un balstīta uz individuālām 

vajadzībām 

Izmantojot neformālo izglītību, tiek attīstītas vairākas pamata kompetences 
un prasmes, lai atbalstītu izglītības procesa dalībnieku personīgo un 
profesionālo attīstību. Neformālā izglītība sākotnēji tika izmantots kā termins 
UNESCO ziņojumā 1947. gadā par reformām jaunattīstības valstu izglītībā. 
UNESCO konferencē 1967. gadā, kas bija veltīta pasaules izglītības krīzei, plaši 
tika apspriesta neformālās izglītības loma. 70. gados neformālās izglītības 
ideja tika attīstīta tālāk, īpaši Brazīlijā. Starptautiskā izglītības komisija 1972. 
gadā publicēja ziņojumu “Mācīties būt: Pasaules izglītība šodien un rīt ”, kas 
arī veicināja neformālās izglītības attīstību. 

Pēc šī ziņojuma tika radīti divi termini: neformālā izglītība un neformālā 
mācīšanās. 80. gados Apvienotajā Karalistē un Velsā tika izstrādāta valsts 
profesionālās kvalifikācijas sistēma, kas apstiprināja arī prasmes un 
kompetences, kas iegūtas ārpus formālās izglītības ietvara. Neformālā 
izglītība un neformālā mācīšanās Eiropas Savienībai kļuva diezgan nozīmīga 
90. gados - 1996. gads bija “Eiropas mūžizglītības gads”.  

Gadu gaitā neformālās izglītības jomā tika izstrādātas dažādas metodes: 

• uz komunikāciju balstītas metodes: mijiedarbība, dialogs, 

starpniecība 

• uz darbību balstītas metodes: pieredze, prakse, eksperimentēšana 

• uz sociālo vidi balstītas metodes: partnerība, komandas darbs, 

tīklošanās 

• uz indivīdu vērstas metodes: radošums, atklājums, atbildība 

 

2.2 Jaunatnes darba un neformālās izglītības loma cīņā pret 
naida runu 

Jaunatnes darbam ir nozīmīga loma jaunu cilvēku dzīvē, un tas ir svarīgs 
faktors naida runas novēršanai šādos veidos: 

• Izpratnes veidošana 

• Transformācija 

• Iespēju nodrošināšana 

Izpratnes veidošana 

Viena no galvenajām jaunatnes darba lomām, kas vērsta pret naida runu, ir 
jauniešu izpratnes veicināšana par šo jautājumu. Jauniešu vidē, kur parādās 
naids, jaunatnes darbinieki saskaras ar naidīgu rīcību, un viņiem ir jāpārvalda 
un jāizaicina uzvedība, kad tā notiek - viņiem ir nepieciešams daudz prasmju 
un zināšanu, lai risinātu šo problēmu un pareizi reaģētu. Informētības 
palielināšana var notikt dažādos veidos, piemēram, tiešsaistes un bezsaistes 
kampaņās, semināros, apmācības kursos, darbnīcās un prezentācijās gan 
ilgtermiņā, gan īstermiņā - tie var būt atsevišķi pasākumi, bet, protams, 
efektīvāki būs ilgtermiņa pasākumi. Šīs stratēģijas kontekstā šī tēma tiek 



 

 

apskatīta vispārīgāk, transformācija ir maz ticama, ņemot vērā, ka iesaistītas 
daudz emociju un personīgo jūtu.  Jaunietis parasti ir novērotājs un stratēģija 
nav vērsta uz dalīšanos ar cilvēka personīgajām vajadzībām, bet gan 
mācīšanos no citu pieredzes un pārdomām. Protams, grupas diskusijas arī var 
būt procesa sastāvdaļa.  

Spēcīgs rīks, ko jaunatnes darbinieki var izmantot, lai palielinātu izpratni par 
naidīgu rīcību, ir “Cilvēku bibliotēka”. Tā tika sākta kā vietēja mēroga akcija 
2000. gadā, ko organizēja jauniešu grupa Kopenhāgenā, un tā kļuva par 
spēcīgu un iedvesmojošu rīku, kas kopš tā laika tiek izmantots visā pasaulē, 
ar vienu mērķi - attēlot stereotipus un cīnīties pret jebkāda veida 
diskrimināciju, savedot cilvēkus kopā. Metodika paredz, ka citi cilvēki tiek 
“izmantoti kā grāmatas” un “lasīti”, balstoties uz atklātu komunikāciju un 
personīgu stāstu stāstīšanu.  

Jaunieši naidīgu rīcību bieži izmanto zināšanu trūkuma dēļ, un viņiem gandrīz 
nav kontakta ar cilvēkiem no mazākumtautību grupām (piemēram, bēgļiem, 
romiem, LGBTQ kopienu), tāpēc viņi mēdz vispārināt un viņiem ir 
aizspriedumi. Bet, kad viņi satiekas ar kādu šo grupu pārstāvi, dzird 
personiskus stāstus, kad viņi iesaistās komunikācijā un izveido cilvēcisku 
saikni, kļūst grūtāk būt aizspriedumainam. Cilvēku bibliotēka humanizē šīs 
grupas - noņem etiķeti, novērš ierasto “viņi un mēs” dalījumu, radot vietu 
izpratnei. Šis ir pirmais solis uz izmaiņām, jo tas dod iespēju iedomāties sevi 
kāda cita vietā.  

 

 

 

Piezīme: “Cilvēku bibliotēka” nav viegli izmantojams instruments - tam ir 
nepieciešama liela pieredze un, visupirms, sagatavošanās. Ir jānodrošina 
galvenie elementi, piemēram, to cilvēku sagatavošana, kuri būs jūsu 
grāmatas, auditorijas sagatavošana, kā arī drošības jautājumu risināšana. Ir 
ļoti svarīgi nodrošināt drošu vidi un mājīgu un ērtu atmosfēru, lai rosinātu 
veiksmīgu pasākuma īstenošu un veidotu dialogu.  

 

 

 

Transformācija  

Transformācijas process ir otrais solis pēc izpratnes veidošanas - tā 
pamatprincips paredz, ka jaunatnes darbiniekiem ir jāizveido personiska 
saikne ar jauniešiem, lai veidotu empātiju. Turklāt transformācijas procesā 
jaunatnes darbiniekiem ir jānodrošina atbalstoša, cieņpilna un iekļaujoša 
vide, kurā jaunieši jūtas ērti un droši. Jauniešu naidīgās izturēšanās 



 

 

transformācijas atslēga ir līdzjūtība, empātija un izpratne. Jaunatnes 
darbiniekiem ir jārada vide, kurā var tikt salauzti stereotipi, aizspriedumi un 
nezināšana, kas parasti ir naidīgas uzvedības cēloņi. Turklāt viņiem ir jāstrādā 
ar emocijām, jūtām, izpratni, sociālo praksi, vērtībām un uzskatiem. Būtiska 
transformācijas procesa sastāvdaļa ir darbs ar jauniešiem, mācot viņiem 
saprast pašiem savas jūtas un vajadzības un kā tās ietekmē viņu uzvedību.  

Transformācija ir process, tad ir garš ceļš, kura gaitā jaunieši nonāk kontaktā 
paši ar sevi, savām vajadzībām, jūtām un pamatvērtībām. Daudzos gadījumos 
var saprast, ka jaunietis kurina naidu un izturas naidīgi, jo viņa paša 
vajadzības netiek apmierinātas, un tas izraisa šādu uzvedību - katras sajūtas 
pamatā ir vajadzība. Tādā veidā tiek izjaukti sistemātiskie reaģēšanas modeļi, 
attālinoties no fiksētām idejām par “pareizo” un “nepareizo”. 

Ļoti spēcīgs rīks transformācijas procesos, definējot jauno cilvēku vajadzības, 
vērtības un sajūtas, ir “Vajadzību koks”.  Šis vingrinājums ir izstrādāts, lai kopā 
ar jauniešiem, ar kuriem strādājat, koncentrētos uz transformāciju. Tas palīdz 
jauniešiem apzināties savas jūtas un vajadzības. Tas ir vienkāršs, taču efektīvs 
veids, kā rosināt jauniešus labāk izprast sevi. Koka stumbrs ir sajūtas. Koka 
saknes atspoguļo vajadzības, kas parasti ir problēmas cēloņi vai saknes. Tās 
parasti atbild uz jautājumu “Kāpēc?”. Koka zari atspoguļo uzvedības vai šo 
vajadzību un sajūtu ietekmi. Metode ir līdzīga “Problēmu kokam” - citam 
analītiskam instrumentam, ko bieži izmanto  

miera izglītībā, lai noteiktu konkrētas problēmas cēloņus un sekas, lai 
formulētu stratēģijas tās risināšanai. Šis process ļauj nonākt punktā, kur 
iespējams izmantot atjaunojošās prakses, parasti turpmākajās sesijās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme: Šis ir spēcīgs, emocionāls vingrinājums jaunietim. Nelietojiet šo 
metodi, pirms ir nodibināta emocionāla saikne un empātija ar jaunieti, 
pretējā gadījumā viņš visticamāk nebūs atklāts. Ļaujiet jaunietim pašam 
izlemt, kad viņš ir gatavs virzīties uz priekšu un runāt par jūtām un emocijām.  

 

 

Iespēju nodrošināšana 

Iespēju nodrošināšana ir pēdējais solis, kas seko izpratnes veicināšanai un 
transformācijai. Iespēju nodrošināšana un aktīvisms ir pēdējais solis, tāpēc 
tas automātiski ietver abas pārējās pieejas. Jauniešu iesaistīšana aktīvā cīņā 
pret naida runu jāuzsāk, uzlabojot vispārīgās zināšanas un izpratni. Nākamais 

Uzvedība - kas notika? 

   Vajadzības 

  Jūtas 



 

 

solis ir personīgo vērtību, sajūtu un vajadzību analīze un pārdomāšanai, lai 
jaunieši izprastu, kādēļ ir nepieciešama rīcība. Ja vēlaties iekļaut jauniešus 
cīņā pret naidu, jums viņi ir ne tikai jāizglīto, bet arī jāiedvesmo. Tādējādi 
lielākajā daļā gadījumu ir jāiegulda vairāk laika, izmantojot dažādus rīkus, lai 
palielinātu izpratni, izglītotu, iedvesmotu, dotu iespējas un aktivizētu 
jauniešus. Viens no veidiem, kā dot jauniešiem iespēju rīkoties un cīnīties 
pret naida runu, ir iesaistīt viņus kā brīvprātīgos jūsu darbībā - iesaistiet viņus 
kampaņu organizēšanā, lieciet viņiem justies vērtīgiem, novērtētiem, 
sniedziet viņiem piederības sajūtu noteiktam mērķim un lieciet viņiem sajust, 
ka tas ir arī viņu mērķis.  

Lai pārvērstu kādu par naida runas apkarošanas un cilvēktiesību aktīvistu, 
jums jāatmodina šī cilvēka entuziasms un jādalās savā aizrautībā un 
motivācijā ar jauno cilvēku. Nākamais svarīgais solis ir tīkla izveidošana, 
tādējādi jaunieši var dalīties pieredzē un radīt un attīstīt jaunas idejas. Turklāt 
ir ļoti svarīgi nodrošināt efektīvu mentordarbību - iespēju nodrošināšana ir 
process, nevis viena darbība. Jūs varat iedvesmot kādu ar vienu motivējošu 
runu vai darbību, taču ir svarīgi nodrošināt turpmāku rīcību. Tādējādi efektīvs 
mentorings ir ārkārtīgi svarīgs, iedvesmojot jauniešus cīnīties pret naidu - 
tam vajadzīgs laiks, resursi un pieredze. Mentoram jāizmanto efektīvas 
koučinga tehnikas, jāuzrauga mācību process, jānodrošina atkārtotu iespēju 
sniegšana un jārosina jaunieša iesaiste procesā. 

 

2.3 Cilvēktiesību izglītība 

Izglītība cilvēktiesību jomā ir būtiska jaunatnes darba sastāvdaļa cīņā ar naida 
kurināšanu. Tas ir jaunatnes darbinieku instruments, lai efektīvi iesaistītu 
jauniešus naidīgas izturēšanās apkarošanā visos posmos - veicinot izpratni, 
transformējot domāšanu un dodot iespēju rīkoties. 

Lai cīnītos pret naidu, galvenais princips ir izprast cilvēktiesību būtību. 
Eiropas Padome definē “cilvēktiesību izglītību” kā “... izglītības programmas 
un pasākumi, kas vērstas uz vienlīdzīgas cieņas pret cilvēku veicināšanu kopā 
ar citām programmām, piemēram, programmām, kas veicina starpkultūru 
mācīšanos, minoritāšu līdzdalību un iespēju palielināšanu.” 

 

 

Cilvēktiesību izglītības pieeja veido zināšanas un prasmes, kā arī attieksmi un 
izturēšanos, lai veicinātu un atbalstītu cilvēktiesības. Apgūstot cilvēktiesības, 
tiek iegūtas zināšanas un izpratne par cilvēktiesību standartiem, principiem 
un vērtībām. Tas ir process, kas ietver dažādas metodes, instrumentus un 
aktivitātes, un mācīšanās un mācīšana notiek tādā veidā, kas respektē gan 
pasniedzēju, gan izglītojamo tiesības. Mācību procesam jāatbilst cilvēktiesību 
vērtībām (piemēram, līdzdalība, domas un vārda brīvība), un jāņem vērā, ka 
mācību process ir tikpat svarīgs kā mācību procesa saturs.  

Naida kurināšanas kontekstā jauniešiem ir svarīgi saprast un atzīt naida runu 
par cilvēktiesību pārkāpumu - tomēr viņiem ir jāievēro to cilvēku 



 

 

cilvēktiesības, kuri patiesībā izmanto naida runu, jo cīņā pret naida runu ir 
ļoti svarīgi neatbildēt ar lielāku naidu, bet gan ar cieņu. Cilvēktiesību izglītība 
dod cilvēkiem iespēju izbaudīt un izmantot savas tiesības, kā arī cienīt un 
aizstāvēt citu tiesības. Attīstot prasmes, attieksmi un vērtības, izglītojamie 
savā dzīvē piemēro cilvēktiesību vērtības un rīkojas individuāli vai kopā ar 
citiem, lai veicinātu un aizstāvētu cilvēktiesības. 

Cilvēktiesību izglītība prasa lielu pieredzi un praktisku darbu. Lai jaunatnes 
darbinieki to varētu izmantot kā naida kurināšanas apkarošanas 
instrumentu, ir jāiegūst daudz teorētiskas informācijas un praktiskas 
pieredzes. Lai iegūtu papildinformāciju un iedvesmu attiecībā uz izglītību 
cilvēktiesību jomā, strādājot ar jaunatni, lai cīnītos ar naida runu, kā arī 
aplūkotu dažādus praktiskus uzdevumus un metodes, aplūkojiet tālāk 
norādītās saites: 

• Bookmarks – A manual to combat hate speech online by the 
European Council https://rm.coe.int/168065dac7 

• We can! Taking action against hate speech trough counter and 
alternative narratives https://rm.coe.int/wecan-eng-final-
23052017-web/168071ba08 

• Compass – Manual for Human Rights education with young people 
https://www.coe.int/en/web/compass/home  

3. Naida runas apkarošanas metodes 
 

Tādu sociālu, politisku, ekonomisku un citu faktoru ietekmē, kuri ir visvairāk 
pakļauti destruktīvai ietekmei, jaunatnes vidū vieglāk veidojas radikāli 
uzskati. Tādējādi jaunieši pievienojas dažādu organizāciju rindām, kuras 
aktīvi izmanto jauniešus savās politiskajās interesēs. 

Jaunatne, ņemot vērā tās sociālās īpatnības un vides uztveres asumu, ir tā 
sabiedrības daļa, kurā visstraujāk tiek uzkrāts un realizēts negatīva protesta 
potenciāls. 

Pēdējos gados ir palielinājies radikālu kustību skaits, kas savās aktivitātēs 
iesaista jauniešus. Pēdējo piecu gadu datu analīze liecina, ka četru no pieciem 
cilvēkiem, kuru noziedzīgā darbība ir apturēta, vecums nepārsniedz 30 
gadus. 

Naida runā ir iespējams pat novērot “tīras nācijas” ideju un ir skaidrs, ka šādu 
uzvedību motivē strikta retorika, kas šajā gadījumā vērsta pret citu tautību 
vai reliģiju pārstāvjiem.  

Šeit sajaucas naids pret pastāvošajām varas iestādēm vai valdībām, kas, 
saskaņā ar naida runas izplatītāju viedokli, atbalsta tādu cilvēku dzīvi, kas 
izraisījuši visas problēmas Eiropas sabiedrībā, kas noved pie vēl plašākas 
naidīgu ideju izplatīšanās. Un šīs idejas kļūst par etnisko konfliktu rašanās 
pamatu. 

Jauniešu vidē kā naida runas izpausmju cēloni var identificēt šādus nozīmīgus 
faktorus: 
 

• sociālās spriedzes saasināšanās jauniešu vidē (ko raksturo sociālo 
problēmu komplekss, ieskaitot izglītības līmeņa un kvalitātes 
problēmas, “izdzīvošanu” darba tirgū, sociālo nevienlīdzību utt.) 

• psiholoģiskā faktora izmantošana destruktīviem mērķiem (jauniešu 
psiholoģijai raksturīgo agresiju aktīvi izmanto pieredzējuši radikālu 
organizāciju un politisko partiju vadītāji, lai veiktu dažāda veida 
darbības) 

• interneta izmantošana nelikumīgiem mērķiem (nodrošina piekļuvi 
plašai auditorijai un propagandai, sniedz iespēju ievietot detalizētu 
informāciju par mērķiem un uzdevumiem, darbību laiku un vietu, 
plānotajām darbībām) 



 

 

Lai atrisinātu šo problēmu, tostarp arī jauniešu vidū, ir jāizveido 
pašreproducējoša ideju, nesēju un izplatīšanas kanālu sistēma, kas var 
autonomi sekmēt pozitīvas sabiedrības apziņas veidošanos, kas izslēdz naida 
runas izmantošanas iespēju jebkādu mērķu sasniegšanai. 

Viens no projekta “IESTĀJIES PRET NAIDU” mērķiem ir mainīt cilvēku 
psiholoģiju un panākt, ka absolūtais vairākums iedzīvotāju noraida pašu ideju 
par iespēju izmantot naida runu sociālo, reliģisko, kultūras un citu problēmu 
un pretrunu risināšanai. 

Svarīgs solis cīņā ar naida runu (kas var būt naida nozieguma 
priekšnoteikums) ir jaunas stratēģijas un rīcības plāna ieviešana naida runas 
apkarošanai. Pamatideja ir veicināt jauniešos dziļāku izpratni par naida 
kurināšanas retorikas kaitīgo ietekmi, kā arī iespējamos veidus, kā apkarot 
šādas izpausmes. 

Šāda stratēģija var piedāvāt dažādas metodes, kā neitralizēt faktorus, kas 
nosaka naida propagandas pamatcēloņus un virzošos spēkus, kā arī saturēt 
ieteikumus, kā apkarot šādas retorikas negatīvo ietekmi uz sabiedrības 
noskaņojumu.  

Tas notiek tāpēc, ka naida kurināšana grauj iecietības, iekļaušanas, dažādības 
principus un ar cilvēktiesību jomu saistīto normu un principu būtību. Plašākā 
nozīmē naids grauj sociālo kohēziju un Eiropas sabiedrības kopīgās vērtības. 
Naida kurināšana var izraisīt vardarbību, tādējādi kavējot ilgtspējīgu attīstību, 
cilvēktiesību īstenošanu, stabilitāti un mieru. 

 

 

 
Tā kā jauni saziņas kanāli, piemēram, sociālie tīkli, ir pieejami arvien plašākai 
auditorijai, ikvienam vajadzētu pastiprināt pretdarbību. 

Lai efektīvi atbalstītu jauniešu darbinieku centienus cīnīties pret naida 
kurināšanu, projektā IESTĀJIES PRET NAIDU tiek piedāvātas dažādas darba 
metodes, tostarp debates un citas šīs problēmas apspriešanas formas, lai 
labāk izprastu tās būtību. Sabiedriskās domas ilgtspējas palielināšanai 
attiecībā uz naida runu būs galvenā loma tās mazināšanā. 

Projekta IESTĀJIES PRET NAIDU apmācības pasākuma laikā, kas notika 
Saulkrastos, Latvijā, no 2019. gada 1. līdz 7. jūnijam, piedalījās dalībnieki no 
četrām valstīm, proti: Latvijas, Austrijas, Spānijas un Bulgārijas, un viņiem bija 
iespēja izpētīt dažas no šīm metodēm, ko var izmantot darbā ar jauniešiem. 
Tā kā šie dalībnieki pārstāvēja partnerorganizācijas, viņiem bija iespēja 
dalīties ar zināšanām, prasmēm un kompetencēm ar organizāciju vadītājiem 
un mērķa grupām. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Naida apkarošanas debates 

Viena no grupu metodēm var būt veltīta konkrētu ar naida runu un tās 
apkarošanu saistītu apgalvojumu apspriešanai. Ņemot vērā to, ka auditorijai 
var būt dažādi viedokļi, izpratnes rezultāti var būt nozīmīgi, jo viedokļu 
apvienošana ļaus izprast problēmas struktūru, kā arī iespējamās naida 
apkarošanas metodes saziņā gan tiešsaistē, gan bezsaistē. 

E-apmācības 3. modulis: “Jaunatnes darbinieku un brīvprātīgo prasmes, 
zināšanas un kompetences naida runas apkarošanai” jau ļāvis iepazīties ar 
metodi Pasaules kafejnīca. Šajā nodaļā tiks aprakstīta cita metode ar 
nosaukumu “Naida apkarošanas debates”, taču Pasaules kafejnīcā minētās 

tēmas (problēmas) var būt līdzīgas. “Naida apkarošanas debašu” formāta 
pamatideja ir koncentrēties uz būtiskajiem un bieži dziļi atšķirīgajiem 
priekšlikumiem, uzsverot kritiskās domāšanas prasmju attīstību un iecietību 
pret atšķirīgiem viedokļiem.  
 
Tas palīdzēs: 

• koncentrēties uz pretrunīgi vērtēto jautājumu pamatelementiem 
• uzsvērt iecietību pret dažādiem skatu punktiem 
• uzsvērt analītiskās domāšanas spēju attīstību 
• iedrošināt dalībniekus novērtēt komandas darba vērtību 
• sniegt auditorijai iespēju debatēt par dažāda veida lēmumiem, kas 

attiecas uz naida kurināšanu 

Noteikumi  

Auditorija tiek sadalīta komandās, kurās ir trīs cilvēki, un turpmāk katrs 
indivīds tiks saukts par “debatētāju”. Divas debatētāju komandas, katrā pa 
trim debatētājiem, strādā kopā un izpēte viena piedāvātā jautājuma abas 
puses. Katrai komandai tiek dota iespēja piedāvāt argumentus un izvirzīt 
jautājumus pretējai komandai. Pēc tam tiesneši sniedz konstruktīvas 
atsauksmes, komentējot loģiskās nepilnības, nepietiekamus pierādījumus vai 
argumentus, kurus debašu dalībnieki, iespējams, nav pamanījuši. Debatējot 
par vienu tēmu (problēmu) divas komandas tiek nozīmētas par “Par” un 
“Pret” komandām.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Par” komandas pienākums ir definēt un interpretēt risinājumu. Šādai 
komandai ir jāinterpretē tēma tā, kā to pamatoti varētu interpretēt 
sabiedriskajā telpā. “Par” komandai nav obligāti jāsniedz burtiska risinājuma 
interpretācija - drīzāk “Par” komandas mērķis ir izveidot pienācīgu 
pamatojumu savai risinājuma interpretācijai. Šim nolūkam komandai 
jāpiedāvā viens vai vairāki argumenti savas risinājuma interpretācijas 
atbalstam un jāuztur šie argumenti visas diskusijas laikā. 

Savukārt “Pret” komanda argumentē pret “Par” komandas nostāju. “Pret” 
komanda var piedāvāt pretargumentus “Par” komandas interpretācijai, ja 
viņi uzskata, ka tā nav pamatota. “Pret” komanda var apstrīdēt jebkuru “Par” 
komandas risinājuma aspektu un piedāvāt savu risinājumu. Piemēram, tā var 
apstrīdēt risinājuma interpretāciju, argumentācijas faktiskos un analītiskos 
pamatus vai “Par” komandas argumentācijas pamatā esošos pieņēmumus. 
“Par” un “Pret” komandām ir līdz pusotrai stundai laika, lai sagatavotos un 
izpētītu jautājumu. Pēc tam komandas tiek aicinātas ieņemt savu vietu uz 
skatuves. 

 

Ierobežojumi 

• Nav atļauts veikt izpēti. Tēmas izpēte jāpabeidz pirms debašu 
sākuma. Tiklīdz debates ir sākušās, komandas nedrīkst ievākt 
informāciju, izmantojot internetu vai elektroniskus vai citus 
līdzekļus. 
 

• Ārēja palīdzība nav atļauta. Debašu laikā neviena persona nedrīkst 
ievākt informāciju un tieši vai netieši sniegt to debašu dalībniekiem. 
Taču debatētājiem ir atļauts aplūkot visus izpētes materiālus, ko viņi 
ir paņēmuši līdzi uz debatēm. 

 
• Debatētājiem vajadzētu varēt atsaukties uz avotiem, ja tie tiek tieši 

citēti. Ja debatētāji atsaucas uz jebkādu publisku informāciju, viņiem 
vajadzētu būt gataviem pēc pieprasījuma uzrādīt pilnīgu avota 
dokumentāciju oponējošajai komandai un tiesnesim. Komandai 
pilnībā jādokumentē citētie materiāli, lai pretinieku komanda un 
tiesnesis pats varētu atrast informāciju. Parasti šādai atsaucei 



 

 

jāietver autora vārds (ja tāds ir), publikācijas nosaukums un datums 
(un lapaspuses numurs, ja tāds pieejams) vai tīmekļa vietnes URL. 

 
• Debatēs vajadzētu praktizēt intelektuālo godīgumu. Dalībniekiem 

jāmin patiesi argumenti un statistika un viņi nekādā gadījumā 
nedrīkst safabricēt avotus vai datus. 

 
• Debates jāuztver kā komandas aktivitāte. Katrā debašu komandā ir 

trīs cilvēki, kuri runās, ievērojot debašu sākumā paziņotās lomas. 
Debatētāji var mainīt savu lomu debatēs katrā debašu kārtā. 
 

Formāts 

“Par” un “Pret” komandām ir vienāds laiks, lai izteiktu savus argumentus. 
Debates sastāv no desmit kārtām. Sešas kārtas veido runas - tas ir, 
nepārtraukta konkrētā debatētāja uzstāšanās. Atlikušās četras kārtas veido 
jautājumu un atbilžu virkne, kurā piedalās pa vienam debatētājam no katras 
puses.  

 

 

 

 

 

 

 

Naida apkarošanas debašu laiks 

KĀRTĪBA LAIKS  DEBATĒTĀJS 

1. “Par” komandas 

uzstāšanās 

6 minūtes 1 “Par” 

1. “Pret” komandas 

jautājums - atbilde 

3 minūtes 1 “Par” dalībnieks atbild / 3 

“Pret” dalībnieki jautā 

1. “Pret” komandas 

uzstāšanās 

6 minūtes 1 “Pret” 

1. “Par” komandas 

jautājums - atbilde 

3 minūtes 1 “Pret” dalībnieks atbild/ 3 

“Par” dalībnieki jautā 

2. “Par” komandas 

atspēkojums 

5 minūtes 2 “Par” 

2. “Pret” komandas 

jautājums - atbilde 

3 minūtes 2 “Par” dalībnieks atbild / 1 

“Pret” dalībnieki jautā 

2. “Pret” komandas 

atspēkojums 

5 minūtes 2 “Pret” 

2. “Par” komandas 

jautājums - atbilde 

3 minūtes 2 “Pret” dalībnieki atbild/ 1 

“Par” dalībnieks jautā 

3. “Par” komandas 

atspēkojums 

5 minūtes 3 “Par” 

3. “Pret” komandas 

atspēkojums 

5 minūtes 3 “Pret” 



 

 

Pēc visām runām un jautājumiem tiesneši var novērtēt iznākumu kopā ar 
auditoriju. Vērts pieminēt, ka tiesnešiem jāpievērš īpaša uzmanība, lai 
debatētāji nepiedāvātu jaunus argumentus 3. atspēkojuma laikā, jo, 
piemēram, “Par” komandai nav iespējams atbildēt pēc 3. “Pret” komandas 
atspēkojuma, tādēļ jauna argumenta piedāvāšana ir īpaši negodīga. 
Tiesnesim jāignorē visi jaunie argumenti, kas tiek piedāvāti. 

Naida apkarošanas debašu tēmu piemēri 

• Islāma prakse ir jāsekularizē, lai to pieņemtu Rietumu sabiedrībā 

• Sejas aizsegšana nav savienojama ar Rietumu vērtībām un vietējiem 

noteikumiem 

• Islāms apdraud Eiropas tradīcijas 

• Eiropas pilsētās notiek musulmaņu radikalizācijas process 

• Islāms (un musulmaņi ir) Rietumu sabiedrības problēma 

• Islāma reliģija leģitimē sieviešu apspiešanas galējās formas 

• Demogrāfiski draudi un proselitizācija (iespējamā musulmaņu skaita 

palielināšanās Eiropas valstīs un potenciālā turpmākā islāma reliģijas 

izplatība uz valsts rēķina) 

• Musulmaņi var radīt apdraudējumu iespējamā terorisma dēļ 

• Islāms ir drauds mūsu Eiropas kristīgajai civilizācijai 

• Migrāciju, kas noved pie Eiropas islamizācijas, rada Eiropas 

Savienība, liberāļi, kreisās partijas un Džordžs Soross 

• Islamizācijas progress ar migrācijas palīdzību ir Eiropas okupācija un 

mūsu kultūras iznīcināšana 

• Musulmaņu teroristi ierodas kopā ar migrantiem, jo migrāciju rada 

ISIS 

• Islāms ir sveša reliģija un kultūra (eiropiešiem) 

 

 

Mēs rekomendējam apspriest aktivitāti ar visu grupu pēc tam, kad komandas 
ir pabeigušas savas prezentācijas un debates. Tā kā dalījums komandās ir 
nejaušs, dalībnieki var nonākt nepatīkamā situācijā, aizstāvot pretēju viedokli 
savam. Paskaidrojumus var sniegt tiesneši. 

 

3.2 Naida apkarošana tiešsaistē 
 

Lai paustu nepieciešamību cīnīties pret naida runu tiešsaistē, viena no 
metodēm var būt lomu spēles, kas imitē viena no populārākajiem sociālajiem 



 

 

tīkliem - Facebook - darbību, mēģinot izcelt zināmu vardarbības dinamiku, 
kas attīstās sociālajos tīklos. 

Šī aktivitāte ir aktīvs, iesaistošs un radošs instruments, kas parāda sociālo 
tīklu, it īpaši Facebook, raksturu un liek pārdomāt, kā virtuālajā pasaulē tiek 
absorbēts viss, ko mēs publicējam sociālajā kopienā, kļūstot pieejams 
cilvēkiem, kuri var izmantot to kā vien vēlas. Mūsu profiliem var vienkārši 
piekļūt agresīvi lietotāji, pamudinātāji un viltus lietotāji, komentēt mūsu 
attēlus, ziņas vai video, kas var kaitēt mūsu tēlam un uzticamībai reālajā 
pasaulē. “Patīk” atzīme, nevainīgi komentāri un dalīšanās paātrina un 
pastiprina agresīvo lietotāju aktivitāti, padarot attēlu, vārdu vai video 
izplatīšanu tiešsaistē nekontrolējamu. Vispirms tas notiek internetā, pēc tam 
bezsaistē un vardarbība vienkārši pastiprinās. 

Formāts 

Katram dalībniekam tiek izsniegta lapa, marķieri, žurnāli un avīzes, no kurām 
viņi var izgriezt attēlus, rakstus vai vārdus. Izmantojot pieejamos materiālus, 
katram vispirms jāizveido savs profils un sava lapa ar vārdu un uzvārdu (īstu 
vai neīstu), fotoattēliem, komentāriem, rakstiem, kas atspoguļo dalībniekus 
vai viņu noskaņojumu. Kad šis pirmais posms ir beidzies, katrs dalībnieks, 
klusējot un izmantojot līmlapiņas, komentē citu dalībnieku lapas, veidojot 
dinamisku komunikāciju. Otrajā posmā daži dalībnieki, kuriem iepriekš 
slepeni piešķirta konkrēta loma (to dara pasniedzēji), komentē kolēģu 
profilus, atkarībā no iepriekš uzticētā uzdevuma. 

Ir svarīgi rūpīgi izvēlēties tēmas, kas tiek piešķirtas konkrētām lomām, kā 
minēts iepriekš. Lomas var tikt piešķirtas atbilstoši vai pretēji personas, kura 
tās interpretēs, lomai un personībai, atkarībā no dinamikas, kas jums 
interesē un ko vēlaties attīstīt grupā. 

Pārskatā galvenā uzmanība tiek pievērsta sākotnējai dažādu lapu analīzei. Lai 
atvieglotu šo dalīšanās un pārdomu laiku, vadītājs var dalībniekiem pajautāt, 
vai aktivitātes laikā notika kaut kas īpašs un vai kaut kas viņu lapā ir licis 
viņiem justies neērti vai izjust apkaunojumu. Visi tiek aicināti izteikt savas 
domas un lasīt komentārus, kas ievietoti viņu lapās, bet neviens nav spiests 
to darīt. Vadītājam ir jārūpējas, lai norādītu, ka cilvēku uzvedības pamatā var 
būt izspēlētā loma, tādējādi dalībnieki tiks aicināti izskaidrot savu rīcību un 
atstātos komentārus.  

 

 

 
Pēc tam seko diskusija par situācijām, ko dalībnieki ir pieredzējuši realitātē 
attiecībā uz naida kurināšanu internetā un sociālajos medijos, ko dalībnieki 
lieto, un dalībnieku lomu šajā situācijā (kā aktīvi dalībnieki vai novērotāji): 
“Vai esat kādreiz pieredzējuši šādas situācijas?”; “Vai esat kādreiz spēlējuši 



 

 

jums piešķirto lomu?”; “Vai atpazīstat sevi aprakstītajā lomā?”; “Kā jūs 
uzvedāties?”; “Vai bijāt apmierināti ar savu izturēšanos šajā situācijā?”.  

Šai aktivitātei nepieciešamie materiāli ir A4 lapas, marķieri, žurnāli, šķēres, 
līme un līmlapiņas. 

Rezultāti 

Pateicoties šīs aktivitātes dinamikai un iztēles rosināšanai, jauniešiem ir 
iespēja kopīgi padomāt par tiešsaistē notiekošo dinamiku un salīdzināt to ar 
savu viedokli (dažreiz pat pretstatīt to), gūstot iespēju pieredzēt digitālo 
upuru psiholoģiju. Turklāt jaunieši iepazīstas ar drošības pasākumiem, ko 
piedāvā Facebook un citi sociālie tīkli, un var tos pārrunāt. 
 
Dalībnieki 

• Uzsveriet, kā ar sociālo tīklu palīdzību tiek veicināta stereotipiska 
izturēšanās pret nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, piemēram, 
migrantiem un bēgļiem. 

• Uzsveriet saikni starp darbības-pretdarbības procesiem virtuālajā un 
reālajā pasaulē, vienmēr saistībā ar tēmu 

• Padziļiniet zināšanas par kiberhuligānisma jēdzienu, digitālajiem 
upuriem un viņu psiholoģiju, un netiešo vardarbību, kas tiek 
pielietota sociālajos tīklos un internetā 

• Apziniet drošības pasākumus, ko piedāvā Facebook un citi sociālie 
tīkli 

3.3 Naida apkarošana iesaistoties 
 

Šī metode būs efektīva, ja savās aktivitātēs tieši iesaistīsiet bēgļus un 
migrantus. Jebkurā gadījumā to var izmantot jebkurā vidē. Šo aktivitāti var 

izmantot, lai jaunieši varētu iesaistīties savā kopienā kā reāli problēmu 
risinātāji.  

Galvenais mērķis ir dot iespēju jauniešiem definēt un analizēt kopienas 
problēmas, atklāt mērķa grupu un tās vajadzības, kā arī izstrādāt un radīt 
ilgtspējīgus risinājumus un rīcības plānus. 

Formāts 

Dalībnieki tiek sadalīti piecās grupās. Katrā grupā ir trīs eiropieši un viens 
bēglis vai migrants. Katrai grupai ir jāizveido risinājuma plāns par tēmu: 
“Bēgļu un migrantu integrācija mūsdienu Eiropas sabiedrībā.” Pēc sešdesmit 
minūtēm grupas iepazīstina ar saviem risinājumu plāniem (10 minūšu 
prezentācija katrā grupā) un atbild uz dažiem jautājumiem.  

 
Rezultāti 

• Dalībnieki iemācīsies definēt un analizēt kopienas problēmas, 
iemācīsies, kā atklāt mērķa grupu un tās vajadzības un kā izveidot un 
radīt ilgtspējīgus risinājumus. 

• Dalībnieki paplašinās savas teorētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas attiecībā uz pilsonības, vadības un aktīvas līdzdalības 
jēdzieniem. 

• Dalībnieki uzlabos savas prezentācijas prasmes.  

Bēgļu vai migrantu iesaistīšana reālā diskusijā var izcelt viņu idejas, spējas un 
vēlmi kļūt par aktīvu sabiedrības daļu. Tas var būt integrācijas sākumpunkts. 

Papildus iepriekšminētajām metodēm ir arī daudzas citas. Visbeidzot 
rekomendējam izlasīt COMPASS (Rokasgrāmata: Cilvēktiesību izglītība 
jauniešiem), kur aprakstītas visatbilstošākās metodes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Labākā prakse 
 

Digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti liela loma jauniešu un gados jaunu 
pieaugušo cilvēku ikdienas dzīvē. Piemēram, 97% no visiem vācu pusaudžiem 
vecumā no 12 līdz 19 gadiem ir viedtālrunis (JIM Study 2018), un tādējādi 
viņiem ir pieejams internets un dažādi digitālo sociālo mediju kanāli, 
piemēram, Facebook, WhatsApp vai Twitter.  

Internets bieži kalpo kā galvenais informācijas avots, un jauniešiem ne 
vienmēr ir vienkārši novērtēt Internetā sastopamo informāciju un 
apgalvojumus. Jaunieši internetā arvien vairāk saskaras ar naida kurināšanu, 
dezinformāciju un ekstrēmistu saturu. Šajā kontekstā digitālie plašsaziņas 
līdzekļi iegūst arvien lielāku nozīmi arī darbā ar jaunatni - tos var izmantot 
gan kā saziņas līdzekļus, gan kā organizatoriskus instrumentus, kā arī kā 
diskusiju un darba tēmu. 

Būtībā var izdalīt divas pieejas naida runas apkarošanai: 

Pirmkārt, izglītojoša un sociāli politiska pieeja, koncentrējoties uz digitālo 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes apmācību un pēc tam uz naida kurināšanas 
novēršanu. Tā kā naida runu ir grūti atpazīt pēc atsevišķiem vārdiem un tā 
bieži ir atkarīga no konteksta, pirmais uzdevums cīņā pret naida runu ir tās 
identificēšana, ja kāds ar to sastopas. Sensibilizācija, izmantojot informāciju, 
pārdomas un dialogu, ir nepieciešama, jo īpaši jauniešiem. Būtisks aspekts ir 
digitālo plašsaziņas līdzekļu pratības apmācība, kas veicina naida kurināšanas 
novēršanu. Tā ietver spēju saprast, analizēt, novērtēt un pārbaudīt tiešu un 
netiešu saturu, kā arī spēju atbildīgi un kritiski izmantot digitālos medijus.  

 



 

 

 

 

Otra pieeja ietver konkrētas, praktiskas intervences iespējas. Galvenā 
uzmanība tiek pievērsta savas rīcības spēju veicināšanai un naida runas 
novēršanas stratēģiju izstrādei. Saskaņā ar Vācijas Amadeu Antonio fonda, 
kura mērķis ir stiprināt demokrātisko pilsonisko sabiedrību un apkarot labējā 
spārna ekstrēmismu, rasismu un antisemītismu, klasifikāciju naida runas 
reakcijas ir šādas: 

• Atpazīšana - Naida runa var būt tieša vai netieša Ne katrs komentārs 
ir uzreiz atpazīstams kā naida komentārs. Aktīvi darboties pret naida 
runu, pirmkārt, ir to atpazīt. 

• Pretruna - Daudzi cilvēki lasa komentārus sociālajos medijos, pat ja 
paši aktīvi nepiedalās diskusijās. Tā rezultātā diskriminācija turpinās, 
tiek nostiprināta un cilvēki ar to dalās. Pret naida komentāriem var 

vērsties dažādos veidos, piemēram, izmantojot pretargumentāciju, 
skaidrojumu, konfrontāciju, humoru vai ironiju. 

• Atbalsts - pretargumentācijas mērķis ir demokrātiska pretēja 
viedokļa vizualizācija. Var būt noderīgi sazināties ar draugiem, citiem 
komentētājiem vai iniciatīvām. Parasti, piedaloties debatēs, ir jāņem 
vērā savi privātuma iestatījumi un informācija, kas ir redzama 
personīgajā profilā. 

• Dokumentācija - daudzi komentāri sociālajos tīklos var būt nozīmīgi 
kriminālizmeklēšanā. Ja ir redzami misantropiski, diskriminējoši vai 
rasistiski paziņojumi, tiek jādokumentē ar ekrānuzņēmumiem. 

• Ziņošana - Lielākajā daļā sociālo tīklu ir pieejami mehānismi, lai 
ziņotu par komentāriem, kas pārkāpj kopienas standartus. Tikai ar 
dažu klikšķu palīdzību iespējams ziņot par aizskarošiem un 
diskriminējošiem komentāriem sociālajos tīklos. 

• Kriminālvajāšana - par pārkāpumu var ziņot policijai (arī anonīmi), 
piemēram, tuvākajā policijas iecirknī. 

 

4.1 Labākās prakses piemēri 
 

Naida barometrs 

Šī metode ir vērsta uz izpratnes palielināšanu par naida runu. Tās mērķis ir 
kopīga diskusija par to, kas ir naida kurināšana un kā to atpazīt. 

Šīs aktivitātes ietvaros uz grīdas ar līmlentes palīdzību tiek izveidota līnija. 
Vienā līnijas galā ir uzraksts “0% naida runa” un otrā galā ir uzraksts “100% 
naida runa”. Nākamais solis ir izskaidrot dalībniekiem, ka šī līnija simbolizē 
skalu, lai klasificētu internetā atrastus apgalvojumus atbilstoši naida runai. 



 

 

 

Iespējamie apgalvojumi 

Visiem bēgļiem ir dārgi mobilie tālruņi. 

Viņa tika piespiesta valkāt galvas lakatu. 

Mēs nevēlamies, lai mūsu valstī būtu svešinieki. 

Es gribu jaunu mobilo tālruni - nākamajā dzīvē vēlos kļūt par bēgli. 

Homoseksualitāti var izārstēt. 

Vairs nekādas migrācijas! 

Sievietes vieta ir mājās. 

Mūsu valsts tiek islamizēta. 

Meitenēm nepadodas datorspēles. 

 

Pēc tam dalībnieki tiek sadalīti komandās pa pāriem un katra komanda 
saņem papīra lapu ar apgalvojumu un viņiem tā jānovieto ar uzrakstu uz leju 
uz barometra līnijas. Katrai komandai jāapsver, kuri kritēriji bija svarīgi, 
pieņemot lēmumu par to, kurā vietā uz barometra līnijas atrodas komentārs. 
Pēc tam apgalvojumi tiek atklāti grupas priekšā un tiek apspriestas to 
pozīcijas. Mērķis ir atpazīt un analizēt dažādas naida dimensijas, nodomus un 
vērtēšanas kritērijus. 

 

 

 

Mēmes 

Kā jau minēts, pretargumentācija ir labs veids, kā reaģēt uz naidīgiem 
komentāriem internetā. Tiešsaistes debatēs ir noderīgi reaģēt uz naida 
kurināšanu ar aktīvi pretēju saturu. Naids un devalvācija internetā nedrīkst 
palikt neapstrīdēti, tā ir jākomentē un jāatspēko ar argumentiem un 
attieksmi. Labs veids, kā to izdarīt, ir humors un satīra. Humors novērš 
uzmanību un tādējādi var ietekmēt debašu dinamiku un atvēsināt karstas 
diskusijas. 

 

 

 

Humoristisks veids, kā reaģēt uz naida runu, ir tā dēvētās mēmes. Mēmes ir 
pieejamas dažādās variācijās, tie ir attēli, video vai teksti, kas ir apvienoti ar 
parakstu un tādējādi iegūst jaunu nozīmi. Parasti mēmes ir smieklīgas vai 



 

 

parodizējošas, bet tās var izmantot arī kā saziņas līdzekļus, lai izteiktu viedokli 
vai uzskatu par tēmu.  

Lai arī mēmes neaizstāj faktisko diskusiju, kurā ar argumentiem un faktiem 
mēģina cīnīties pret naida kurināšanu, tās ar humora palīdzību atklāt skaidru 
nostāju par tematu un ļauj parādīt debašu absurditāti. Mēmes var salīdzinoši 
viegli radīt internetā, izmantojot tā dēvētos “ģeneratorus” (piemēram, 
makeameme.org, imgflip.com, kapwing.com) - taču ir svarīgi izmantot ar 
autortiesībām neaizsargātus attēlus (piemēram, no pixabay.com). 

Pusaudži var izveidot savas mēmes un radoši un patstāvīgi risināt naida runas 
vai pretargumentācijas tēmu. Jauniešiem jāpiedzīvo pašefektivitāte, lai gūtu 
drosmi publiski piedalīties mierīgā un iecietīgā, cieņā un solidaritātē balstītā 
sociālā mijiedarbībā. 

 
Akvārijs 

Šīs diskusijas metodes ietvaros dalībnieki apspriež izplatītus naida runas 
komentārus un izstrādā savas stratēģijas.  

Sākumā dalībnieki saņem divas piezīmju lapiņas, uz kurām viņi uzraksta 
negatīvus apgalvojumus vai naida komentārus, ko viņi ir dzirdējuši par 
noteiktām grupām vai cilvēkiem un ko viņi vēlētos apspriest. Ir svarīgi, lai šī 
diskusija nesaturētu personīgo viedokli, aktivitātes mērķis ir atrast veidu, kā 
reaģēt uz naida komentāriem. Piezīmju lapiņas tiek anonīmi savāktas kastē. 
Pēc tam no krēsliem izveido divus apļus: mazāku apli vidū (trīs līdz seši krēsli) 
un lielāku apli ap to. Dalībnieki var sēdēt krēslos un tikai iekšējā aplī esošie 
dalībnieki var piedalīties diskusijā, ārējā aplī sēdošie ir novērotāji.  

Ja kāds no ārējā apļa vēlas piedalīties diskusijā, to var darīt, bet tad šim 
dalībniekam jāsamainās vietām ar cilvēku no iekšējā apļa. Ja dalībnieks vēlas 

piedalīties diskusijā, tam jāpieceļas un viegli jāpiesit pie pleca kādam no 
iekšējā aplī sēdošajam un jāsamainās vietām ar šo personu. Sākotnējais 
diskusijas dalībnieks kļūst par novērotāju.  

Kad process ir izskaidrots un dalībnieki ieņēmuši vietas, brīvprātīgais izvelk 
no kastes vienu apgalvojumu un uzsāk diskusiju. Tēma tiek apspriesta, līdz tā 
ir izsmelta, un no kastes var izvilkt nākamo tēmu. 

Pēc diskusijas grupai jādod laiks pārdomām, ko var rosināt, uzdodot šādus 
jautājumus: 

• Vai kāds ir sapratis kaut ko tādu, ko nezināja iepriekš? 

• Vai kāds ir mainījis savas domas par noteiktu grupu vai tēmu? 

• Vai pēc šīs nodarbības dalībniekiem šķiet, vai viņi var labāk pretoties 

negatīvajiem komentāriem diskusijā (tiešsaistē vai bezsaistē)? Kāpēc 

vai kāpēc ne? 

• Kā dalībnieki var piedalīties līdzīgās diskusijās internetā? 

• Ko var darīt, ja rodas šaubas par pārliecību vai trūkst skaidrības? 

 

 

Lietotne “KonterBUNT” 

Digitālie mediji pilda svarīgas funkcijas pusaudžu ikdienas dzīvē. Tas rada lielu 
potenciālu darbam ar jauniešiem. Lietotnes sniedz īpaši labu iespēju rotaļas 
veidā apgūt sociālās prasmes un iekļaut nozīmīgu saturu spēlēs vai lietotnēs, 
kas jauniešiem šķiet aizraujošas. 

 



 

 

 

 

Lietotni “KonterBUNT” izstrādājis Saksijas-Anhaltes Nacionālais politiskās 
izglītības centrs un jaunieši var to izmantot, lai apgūtu noderīgas stratēģijas 
cīņai ar naidīgiem apgalvojumiem. Lietotne ietver noderīgus ieteikumus 
labiem argumentiem pret šādiem apgalvojumiem un kalpo kā stratēģijas 
ceļvedis. Mini spēlē var izmēģināt dažādas reakcijas uz saukļiem. Lietotnes 
pamatā ir aizspriedumu un argumentācijas stratēģiju izpēte un tā ir pieejama 
bez maksas Google un Apple lietotņu veikalos. 

Darbības aplis 

Šīs metodes mērķis ir izstrādāt un atspoguļot konkrētas reakcijas uz naida 
runu. Dalībniekiem tiks parādīti dažādi naida runas piemēri. Pēc tam tiek 
izveidotas nelielas grupas no četriem līdz sešiem dalībniekiem, kuras izstrādā 
un apspriež iespējamās atbildes uz naida runu. Tad visa grupa atkal sanāk 
kopā, un dažādās izstrādātās iespējas tiek apkopotas uz tāfeles, atkārtotas 
iespējas netiek pierakstītas divreiz. Dalībnieki saņem divus sarkanus un trīs 

zaļus lipīgus punktus un katrs uz tāfeles atzīmē tās reakcijas, kam viņi dod 
priekšroku (zaļie punkti) un ko viņi neizmantotu (sarkanie punkti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc tam tiek parādīta vēl viena tāfele ar uzrakstu “Ko darīt, ja...?”. Tajā 
redzams tukšs “aplis”, ko veido četri riņķi (skatīt attēlu) - ārējā riņķi tiek 
ierakstītas reakcijas, ko dalībnieki novērtējuši kā sliktākās, iekšējā riņķī tiek 
ierakstītas labākās reakcijas. Otrajā un trešajā riņķi ir komentāri, kas rosināja 
vienotu viedokli. 

Izmantojot šo vizuālo rezultātu attēlojumu, tiek parādītas dažādas atbildes 
iespējas uz naida runu, un tagad grupa var tās pārrunāt. 

 

 

Labākais 
vērtējums 

Sliktākais 
vērtējums 



 

 

Faktu pārbaude 

Šī metode aprakstīta Eiropas Padomes publikācijā "Bookmarks – A manual 
for combating hate speech online through Human Rights education" un tā ir 
saistīta ar interneta kā informācijas avota izmantošanu, tai vajadzētu rosināt 
dalībniekus pārdomāt savu uzvedību internetā. 

Dalībniekiem tiks parādīts šāds scenārijs: 

Pēc virknes homofobisku uzbrukumu jauniem homoseksuāļiem - īpaši 
tīmekļa vietnēs un videoklipos - un intensīvas interešu grupu lobēšanas, 
Parlamentā būtu jānotiek debatēm par šo tēmu. Valdība ir iesniegusi 
likumdošanas priekšlikumu, lai nodrošinātu budžeta līdzekļus izglītībai pret 
homofobisku attieksmi un jaunu homoseksuālu personu atbalstam. Lielākā 
opozīcijas partija ir pret jauno likumu. 

Tiek izveidotas četru cilvēku grupas - daļa grupu meklēs argumentus vadošās 
partijas atbalstam un daļa grupu meklēs argumentus opozīcijas atbalstam. 
Katrā četru personu grupā divas personas strādā kā pētnieki un divas - kā 
novērotāji, kas novēro pētnieku metodoloģiju. Dalībniekiem ir trīsdesmit 
minūtes pētījumu veikšanai.  

Pirmās divdesmit minūtes būtu jāizmanto, lai meklētu būtisku informāciju, 
un atlikušās desmit minūtes, lai vienotos par galvenajiem punktiem, kas tiks 
prezentēti. Pēc interneta izpētes novērotājiem tiek dotas vēl desmit minūtes, 
lai viņi grupai sniegtu atsauksmes par galvenajiem novērojumiem. Pēc tam 
visa grupa sanāk kopā, un atsevišķas grupas prezentē izpētes rezultātus, kā 
arī novērotāju rezultātus.  

 

 

 

Pēc tam dalībniekiem vajadzētu pārrunāt to, kā viņi meklēja informāciju 
internetā, vai vēlamais rezultāts ietekmēja to, kā tika veikta izpēte un kā 
dalībnieki reaģēja uz informāciju, kuras ticamība ir apšaubāma. 

Var palīdzēt šādi jautājumi: 

• Kuras vietnes tika izmantotas kā informācijas avoti? 

• Kādas meklēšanas metodes un atslēgas vārdi tika izmantoti? 

• Kā tika novērtēta tīmekļa vietņu uzticamība vai aplūkotās 

informācijas patiesums? 

• Cik atšķirīga bija izpētītā informācija? 

• Kā iespējams pārbaudīt, vai tīmekļa vietne ir uzticama un vai var 

uzticēties atrastajai informācijai? 



 

 

 

Uz paklāja 

Sagatavošanās posmā dalībnieki tika sadalīti nelielās grupās pa četriem 
cilvēkiem katrā. Katra grupa saņem papīra lapu (vismaz A3 formātā vai 
lielāku). Lapas centrā tiek atzīmēts laukums grupas rezultātiem un pa vienam 
laukumam katram grupas dalībniekam ārējās malās (skat. attēlu). Četri 
dalībnieki sēž ap galdu katrā galda pusē ap plakātu. 

Pēc tam tiks prezentēti dažādi naida runas piemēri, un dalībnieki kopīgi 
izvēlēsies piemēru, ar kuru viņi vēlētos strādāt. Pirmajā darba posmā ikviens 
mazajā grupā strādā patstāvīgi un domā par dažādajām iespējām reaģēt un 
atbildēt uz naida komentāriem. Atbildes tiek ierakstītas attiecīgajā ārējā 
laukā, kas paredzēts individuālajiem rezultātiem. 

Kad visi rezultāti ir ierakstīti, plakāts tiek pagriezts pulksteņrādītāja virzienā, 
lai ikviens varētu izlasīt citu grupas dalībnieku piezīmes. To atkārto, līdz visi 
atkal sēž pretī savām piezīmēm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagad, kad visi zina citu grupas dalībnieku piezīmes, mazajai grupai kolektīvi 
jāizlemj, kuru rezultātu ierakstīt centrālajā laukumā, vienojoties par 
vispiemērotāko atbildi. Pēc tam visas grupas izskaidro savas atbildes (plakātu 
var iekļaut prezentācijā) un kopā pārrunā rezultātus. 

 

 

 

4.2 Labākās prakses piemēri un darbs ar jaunatni 
 

Darba ar jaunatni mērķis ir dot ieguldījumu jauniešu attīstībā, lai pilnībā 
attīstītu viņu potenciālu un dotu viņiem iespēju pašnoteikties, un veicinātu 
sociālo līdzatbildību. Darbs ar jaunatni parasti attiecas uz neformālās 
izglītības piedāvājumiem. Bērni un pusaudži ikdienā izmanto digitālos 
medijus, tāpēc tie ir svarīga tēma jaunatnes darbā. 

Iesniegtie labākās prakses piemēri ir piemēroti izmantošanai darbā ar 
jaunatni un, no vienas puses, ievēro izglītības un sociāli politisko pieeju, bet, 
no otras puses, piedāvā arī konkrētas rīcības iespējas. Pretargumentācijai ir 
nozīmīga loma kā centrālajai pieejai naida runas apkarošanā. Kā rāda iepriekš 
minētie piemēri, ir svarīgi, lai jaunieši patstāvīgi un radoši darbotos ar apgūto 
saturu un tādējādi pieredzētu pašefektivitāti un uzlabotu digitālo mediju 
pratību.  

Rezultāti: 

4. dalībnieks 

Rezultāti: 

2. dalībnieks 

Rezultāti: 3. dalībnieks 

          Rezultāti: 1. dalībnieks 

Grupas rezultāti 



 

 

SECINĀJUMI 
Šajā rokasgrāmatā tika apspriesti iespējamie pasākumi naida runas 
apkarošanai darbā ar jaunatni. Mērķis bija apzināt labākās prakses piemērus, 
ko jaunatnes un sociālie darbinieki var pielāgot un izmantot savā ikdienas 
darbā, lai veicinātu jauno cilvēku digitālo medijpratību un sniegtu 
ieguldījumu naida kurināšanas novēršanā. 

Naidīgu komentāru novēršanai internetā ir divas atšķirīgas pieejas: vispirms 
izglītojoša un sociāli politiska pieeja, kas vērsta uz izpratnes veidošanu par šo 
jautājumu un digitālo plašsaziņas līdzekļu pratības veicināšanu. Otra pieeja 
ietver konkrētas, praktiskas intervences iespējas. Galvenā uzmanība tiek 
pievērsta paša rīcībspējas veicināšanai - tas ietver pretargumentāciju, 
dokumentēšanu, ziņošanu, kā arī kriminālvajāšanu, vēršoties pret naida 
runu. 

Turklāt ar likumdošanas palīdzību tiek īstenoti arvien vairāk pasākumu naida 
runas apkarošanai. Piemēram, 2017. gadā Vācijā tika pieņemts Likums par 
sociālajiem tīkliem, kas paredzēja komerciālu sociālo tīklu operatoriem 
pienākumu dzēst “acīmredzami noziedzīgu saturu” 24 stundu laikā no 
sūdzības saņemšanas brīža; par noteikumu neievērošanu paredzēts naudas 
sods līdz 50 miljoniem eiro apmērā.  

2019. gada oktobrī arī Eiropas Kopienu Tiesa nolēma, ka Facebook var ne 
tikai piespiest meklēt “vārdiskus” paziņojumus aizvainojošos un nelikumīgos 
komentāros, bet arī līdzvērtīgas piezīmes. Pēc tiesas domām, tiešsaistes 
tīkliem ir jādzēš vai jābloķē šādi apvainojumi, ja to paredz tiesa. No otras 
puses, "ekvivalentiem" komentāriem jābūt pietiekami līdzīgiem, lai tos 
varētu identificēt un izfiltrēt, izmantojot "automatizētas metodes un izpētes 
līdzekļus". Šis lēmums ir izraisījis dažādas reakcijas - privātuma aizstāvji 
saskata panākumus personības tiesību aizsardzībā, cilvēktiesību 
organizācijas kritizē iespējamo vārda brīvības ierobežošanu un baidās, ka 

satīriski vai žurnālistiski komentāri par naida runu varētu kļūt par 
automatizētas filtrēšanas upuriem. 

Ņemot vērā straujās pārmaiņas, ar kurām digitalizācijas rezultātā saskaras 
mūsu sabiedrība, ir svarīgi veicināt bērnu un pusaudžu plašsaziņas līdzekļu 
un interneta lietotprasmi. Internetam galvenokārt vajadzētu būt saziņas, 
solidaritātes un izpausmes rīkam, taču nevar novērst to, ka tas tiek 
izmantots, lai izplatītu naidīgus komentārus, ekstrēmistu saturu un viltus 
ziņas. Jaunieši, kas ir jutīgi pret šo jautājumu, un uzmanīgi izmanto digitālos 
medijus, var dot nozīmīgu ieguldījumu naida kurināšanas ierobežošanā 
internetā un aktīvi atbalstīt cilvēktiesību ievērošanu. 

Jauniešu izpratnes veicināšana par naida runas tēmu ir nozīmīgs ieguldījums 
cīņā ar naidu, rasismu, seksismu un diskrimināciju internetā. Jauniešu 
apņemšanās veicināt demokrātiju un cilvēktiesības ir jāveicina - tas ir pirmais 
solis, lai padarītu internetu draudzīgāku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIELIKUMS 
 

Avoti 

Bookmarks – A manual to combat hate speech online by the European 
Council: https://rm.coe.int/168065dac7 

Compass – Manual for Human Rights education with young people: 
https://www.coe.int/en/web/compass/home  

Developing digital youth work – Policy recommendations, training needs and 
good practice examples for youth workers and decision-makers: expert 
group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-
11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en 

GloBall: Rīku komplekts jaunatnes darbiniekiem, kas strādā ar jauniem 
migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem: https://www.salto-
youth.net/downloads/ toolbox_tool_download-file-1916 / 
GloBall_interactief-paginas_HR.pdf 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2018 – 
Jugend, Information, Medien: https://www.mpfs.de/studien/jim-
studie/2018/  

SOS-Menschenrechte naida runas rokasgrāmata - novēršana un iejaukšanās 
- Erprobte Übungen für Jugendliche und Erwachsene ab 12 Jahren. SOS-
Menschenrechte, 2019. 

We can! Taking action against hate speech trough counter and alternative 
narratives: https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08 

 

 

 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de 

https://www.cnet.com/news/facebook-says-its-new-ai-tech-spots-hate-
speech-faster/ 

https://www.counteract.or.at  

https://crem.univ-lorraine.fr/online-hate-speech-against-migrants 

https://www.konterbunt.de 

https://www.jugendkultur.at 

https://www.jugendundmedien.ch 

https://www.partizipation.at 

https://nohatespeech.de 

https://www.orf.at 

https://www.saferinternet.at 

https://wecounterhate.com/technology 

 

Attēli 

https://freeimages.com 

https://pixabay.com 


