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Presentation Notes
Par aptauju [to īsteno Latvijas Jaunatnes padome, sadarbībā ar SIA «Excolo Latvia», pētniekiem Gintu Klāsonu un Andu Laķi]:Jauniešu [15-25] aptauja tika īstenota 2014.gada rudenī, kopumā sasniedzot 1500 respondentu izlasi.Anketa sastāvēja no aptuveni 30 jautājumiem, no kuriem daļa tiek izmantoti šajā prezentācijā.Šobrīd pētījums tiek turpināts, plānojot diskusijas un intervijas ar politikas veidotājiem, politikas ekspertiem, politologiem, arī pašiem jauniešiem.Šī gada rudenī tiks veikta vēl viena jauniešu aptauja, vērtējot izmaiņas, kādas būs notikušas jauniešu attieksmēs šī gada laikā, kā arī padziļināti analizējot līdzdalības specifiskus aspektus (piemēram, kā līdzdalību ietekmē jaunie mediji, sociālie tīkli).Pētījuma gala ziņojums tiek gatavots un būs pieejams šī gada septembrī-oktobrī.



«Jaunākie pētījumi liecina - ir maldinoši 
domāt, ka jaunieši nav ieinteresēti politikā. 

Gluži pretēji - viņi ir vieni no tiem, kurus 
visvairāk uztrauc politiski jautājumi.» 

 
 
Jaunatne jūtas atsvešināta no valsts, tai raksturīga  
• samērā negatīva attieksme pret varas struktūrām; 
•  neuzticēšanās politiskajām partijām; 
• līdzdalība vēlēšanās ir zema un neregulāra;  
• visneaktīvākie balsotāji vēlēšanās ir jaunieši no 18 līdz 

24 gadiem; 
•  vairums jauniešu nepiedalās nevienā no politiskajām 

aktivitātēm. 
 

Presenter
Presentation Notes
Teorētiskajos un lietišķajos pētījumos varam atrast ļoti pretrunīgas interpretācijas jauniešu līdzdalībai. Šeit divi konkrēti piemēri, kur viens norāda, ka jaunatne ir pasīva un neaktīva, bet otrs apgalvo tieši pretējo. Sekojoši – interpretācijas jauniešu līdzdalības jautājumiem ir ļoti dažādas. Un mēs varam sniegt savu, balstoties tajos datos, kuri mums ir pieejami.Šajā prezentācijā sniegsim vispārīgu pārskatu par to, kāda ir Latvijas jauniešu līdzdalība, kas to raksturo, un kāda varētu būt iespējas to stiprināt.



Pretrunīgi dati:  piemēram, 

neatzīst, ka 
interesē 
politika 

norāda, ka 
seko līdzi 
ziņām par 

politiku  

? 



CIK ĻOTI JAUNIEŠUS INTERESĒ POLITIKA? (%) 

VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS 10 PUNKTU SKALĀ – 5,5 
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Viens no bieži popularizētiem pieņēmumiem ir, ka jauniešus politika neinteresē. Mūsu aptaujas dati to apliecina tikai daļēji – vidējais intereses rādītājs 10 punktu skalā ir 5,5. Varam teikt, ka jauniešu interese par politiku Latvijā ir vidēji izteikta.



CIK BIEŽI JAUNIEŠI SEKO ZIŅĀM PAR POLITIKU? (%) 
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Presentation Notes
Lai gan interese par politiku jauniešiem nav izteikti augsta, ziņām par politiku viņi tomēr seko.



JAUNIEŠU PIRMĀ ASOCIĀCIJA AR VĀRDU «POLITIKA» 
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Presentation Notes
Tai pat laikā mēs varam novērot diezgan izteikti kritisku attieksmi pret politiku. Visbiežāk jauniešiem politika asociējas ar Saeimu, valsti un deputātiem, bet redzam, ka izteikti bieži minēti tādi vārdi kā meli, korupcija, nauda, kas norāda uz lielā mērā negatīvām politikas asociācijām.Interesanti arī, ka jauniešu vidū ir izteikts līderis politiķu vidū, ar kuru jauniešiem asociējas politika – Artuss Kaimiņš, kuram acīmredzot lielā mērā var pateikties par jauniešu intereses par politiku rosināšanu kopumā.



KURU CILVĒKU VIEDOKĻOS PAR POLITIKU JAUNIEŠI IEKLAUSĀS? (%) 
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Attēloti tikai tie, kurus nosauca vairāk nekā 1%!Artusa Kaimiņa ietekmi uz jauniešiem apliecina arī dati par to, kuru cilvēku viedokļos jaunieši ieklausās. Tai pat laikā šie dati arī apliecina, ka Kaimiņa ietekmi nav pamata pārspīlēt, jo viņu kā viedokļa līderi identificē tikai 13% jauniešu, kas gan tai pat laikā ir vairāk, nekā par ietekmes personām tiek minēti vecāki.



KURĀM SOCIĀLAJĀM GRUPĀM JAUNIEŠI UZTICAS/NEUZTICAS? (%) 
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[[Vērtējumi tika sniegti 10 punktu skalā. Uzticas = 7-10, neuzticas = 1-4, vidējās vērtības nav attēlotas, tāpēc summa nav 100%.]]Ja līdera esamība ir viens no spēcīgiem līdzdalību sekmējošiem faktoriem, tad sadarbība un kopdarbība ir būtiska platforma, kas sekmē ilgtermiņa iesaisti. Sadarbības iespējas savukārt nosaka tā sauktais sociālais kapitāls. Jo zemāka uzticēšanās citiem, jo mazāka iespēja kopīgām darbībām, sadarbībai, iesaistei.Tuvākajam sociālajam lokam [radinieki, ģimene, draugi, arī skolotāji] uzticēšanās ir izteikta, bet uzticēšanās citiem cilvēkiem – izteikti zema, pat kaimiņu vidū.Tāpat īpaši iezīmējas nacionālais jautājums un neuzticēšanās ārzemniekiem.Sekojoši – ir būtiski veidot aktivitātes, kas sekmē sociālā kapitāla audzēšanu. Dažādus sadarbības [īpaši starptautisku, starp-nacionālu utml.] projektu īstenošana, iecietību rosinošu utml.



KURĀM INSTITŪCIJĀM JAUNIEŠI UZTICAS/NEUZTICAS? (%) 
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Vērtējumi tika sniegti 10 punktu skalā. Uzticas = 7-10, neuzticas = 1-4, vidējās vērtības nav attēlotas, tāpēc summa nav 100%.Uzticēšanās valsts institūcijām ir kritiski zema, sekojoši nav pamata sagaidīt, ka jauniešiem būs interese iesaistīties to darbībā.Pozitīvā ziņa ir tā, ka pašvaldībām uzticēšanās līmenis nav tik kritiski zems kā valsts institūcijām, sekojoši – pašvaldību līmenis varētu būt tas, kurā sekmēt jauniešu līdzdalību [arī citi dati mūsu aptaujā liecina, ka jauniešu attieksme pret pašvaldību ir daudz pozitīvāka kā pret valsti]. Pie tam – vissekmīgāk to varētu darīt sadarbībā ar jauniešu organizācijām, kurām ir salīdzinoši ļoti augsts uzticēšanās līmenis.



JAUNIEŠU APMIERINĀTĪBA AR VALDĪBAS UN PAŠVALDĪBAS DARBU (%) 
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To, ka pašvaldības būtu efektīvākais līdzdalību rosinošais līmenis, apliecina arī jauniešu visumā pozitīvie novērtējumi pašvaldības darbam [kopumā 50% ir apmierināti], kamēr izteikti negatīvs ir vērtējums par valdības darbu [73% ir neapmierināti].



KAS IR EFEKTĪVĀKIE VEIDI, KĀ IETEKMĒT POLITIĶU LĒMUMUS? (%) 
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Lai gan jaunieši neuzticas politiķiem un valsts institūcijām kā tādām, vēlēšanas un referendumus tomēr atzīst par visefektīvākajiem politiskās ietekmes veidiem. Interesanti, ka par efektīvu atzīst arī streikus! Tai pat laikā būtiski, ka vardarbīgas protesta akcijas jaunieši uzskata par mazāk efektīvām nekā miermīlīgas protesta akcijas – agresīvu līdzdalības formu gatavība jauniešu vidū nav augsta Latvijā.Tāpat interesanti, ka politisku komentāru rakstīšanu internetā tikai retais jaunietis uzskata par efektīvu veidu politiskajā līdzdalībā.



KĀDAS AKTIVITĀTES PAŠI JAUNIEŠI VEIC? (%) 
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Šeit savukārt redzams, ko paši jaunieši ir darījuši pēdējo trīs gadu laikā, un, kā redzams, ne vienmēr jaunieši iesaistās tādās aktivitātēs, kuras paši uzskata par efektīvākajām. Piemēram, lai gan liela daļa iesaistās diskusijās par politiku, tikai nedaudz biežāk kā katrs desmitais jaunietis arī uzskata, ka tā ir efektīva forma, kā ietekmēt politiskos lēmumus. Tāpat interesanti, ka lai gan kopumā 36% raksta politiskus komentārus internetā, tikai 8% uzskata, ka tā ir efektīva politiskās līdzdalības forma.Tai pat laikā novērojams, ka ir arī tādas līdzdalības formas, kuras jaunieši uzskata par efektīvām, bet paši tajās nepiedalās. Piemēram 41% jauniešu uzskata, ka streiki ir efektīvi, lai ietekmētu politiku, tomēr tikai 10% ir tādos piedalījušies. 26% uzskata, ka efektīva ir dalība politiskajās partijās, bet tikai 7% tajās piedalās.Sekojoši – novērojams, ka jaunieši savās politiskajās aktivitātēs nevadās pēc tā, ko viņi uzskata par efektīvāko, bet drīzāk pēc tā, kas viņiem ir vieglāk pieejams un pašiem vairāk interesants, kā, piemēram, diskusijas ar draugiem un paziņām vai izteikšanās internetā.



«Jaunieši izvēlas jaunas politiskās līdzdalības formas.  
Politisko aktivitāšu raksturs ir būtiski mainījies: tās ir 

individuālākas, specializētas, tematiskas un arvien mazāk 
saistītas ar tradicionālām līdzdalības formām.  

Izmantojot jaunas līdzdalības formas (izteikšanās 
sociālajos tīklos, interešu grupu veidošana tiešsaistē, 

flashmob pasākumi, komunikācija ar politiķiem internetā 
u.tml.), jaunieši jūt daudz lielākas iespējas ietekmēt 

politiskos lēmumus tieši un nepastarpināti.» 
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Runājot par politisko līdzdalību, svarīgi paplašināt šī jēdziena lietojumu. Šodien tas nenozīmē vairs tikai došanos balsot un piedalīšanos referendumos vai streikos, šodien politiskā līdzdalība daudz vairāk izpaužas savas attieksmes paušanā sociālajos tīklos, spontānu domubiedru grupu veidošanā internetā, arī tādās aktivitātēs kā ManaBalss.lv u.tml.Tāpēc mēs nevaram apgalvot, ka jauniešu politiskā līdzdalība krītas. Bet mēs varam noteikti apgalvot, ka tā būtiski mainās. Tas, protams, prasa arī atbilstošas darbības no politikas veidotāju puses – arvien paplašinot politiskās līdzdalības mehānismus un platformas, adaptējot jauno tehnoloģiju un mediju iespējas līdzdalības nodrošināšanai.



Politiskās līdzdalības formu 
transformācijas nevis kritums 

 Jauniešu jaunajām līdzdalības formām 
raksturīgi: 

personiski nozīmīgas 
problēmās balstītas 
neinstitucionalizētas, neoficiālas 
horizontālas 
ad-hoc 



SECINĀJUMI 
 Jauniešu nekonvencionālā attieksme pret politiku izpaužas 

jaunās līdzdalības formās 
 Jaunieši mēģina ietekmēt politisko lēmumu pieņēmējus 

izmantojot alternatīvas aktivitātes formas un darbības 
kanālus 

 Nevēlēšanās iesaistīties formālajā politikā un 
koncentrēšanās uz interneta piedāvātajām līdzdalības 
formām rada riskus, ka jaunatnes iesaiste tiešajos lēmumu 
pieņemšanas procesos deformējas 
 



SECINĀJUMI 

 Jaunās līdzdalības formas prasa jaunas iesaistes 
formas politisko lēmumu pieņemšanas procesos 

 Jaunām komunikācijas un līdzdalības formām būtu 
jārada atbilstoši lēmumu pieņemšanas modeļi, kuros tiek 
integrētas jauniešu politiskās pozīcijas un vajadzības 

 Pretējā gadījumā palielinās risks, ka pieaugs jaunatnes 
ciniskā attieksme pret politiku un politisko lēmumu 
pieņēmējiem 
 



◦  Paldies!  ◦ 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Pretrunīgi dati:  piemēram,
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Politiskās līdzdalības formu transformācijas nevis kritums�
	SECINĀJUMI
	SECINĀJUMI
	Slide Number 18

