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Par jēdzieniem

• Informācija – novērtētu zināšanu un datu kopas, kas ir pieejamas un 
kopīgojamas komunikatīvo aktoru (dalībnieku) vidū problemātiskā 
situācijā (Kim & Grunig, 2011)

• Maldinoša (misleading) informācija – izveidota vai izplatīta bez 
manipulatīviem vai ļaunprātīgiem nodomiem (UNESCO, 2018).

• Dezinformācija – «apzināti (bieži organizēti) mēģinājumi apmulsināt vai 
manipulēt» (UNESCO, 2018) ekonomisku vai politisku iemeslu dēļ vai 
vienkārši izjaucot publiskās komunikācijas procesus.
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Nepatiesas informācijas klasifikācija (Kapantai, 
E., et al., 2020)



Sazvērestības teorijas

• Stāsti bez faktu bāzes, jo nav patiesībai noteiktā pamata. 

• Parasti svarīgos notikumus skaidro ar valdības vai ietekmīgu indivīdu 
slepenu sazvērestību (Zannettou et al., 2018). 

• Sazvērestībām pēc noklusējuma ir grūti pārbaudīt patiesumu un parasti 
tās nāk no cilvēkiem, kas tic to patiesumam. (Allcott & Gentzkow, 2017).

• Pierādījumi, kas atspēko sazvērestību, tiek uzskatīti par vēl vienu 
sazvērestības pierādījumu (EAVI, 2018).



• Sazvērestības domāšana varētu būt kolektīvās pašaizsardzības 
līdzeklis pret draudu iespaidu no kādas grupas puses. 

• Sazvērestības domāšana par etniskajām un nacionālajām grupām palielinās 
tieši pirms parlamenta vēlēšanām (Kofta & Sedek, 2005); universitātes 
eksāmena (Grzesiak-Feldman, 2013). 

• Vairāki pētījumi liecina, ka indivīdu pakļaušana sazvērestības 
naratīviem palielina ticību dažāda veida sazvērestības teorijām.

• Jo lielāka pārliecība par saviem spēkiem, jo mazāk tām tic.
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Sazvērestības teoriju 4 raksturojumi (Uscinski, 
J.E., Parent, J.M., 2014):

1. Grupa

2. Darbojas slepenībā

3. Lai mainītu iestādes, uzurpētu varu, slēptu patiesību, gūtu labumu

4. Uz kopīgā labuma rēķina

Veidojas formula:

dalībnieki + apstākļi + motivācija + kas cieš? = sazvērestības teorija
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Kāpēc Latvijas sabiedrība var sliekties 
ticēt sazvērestības teorijām? 
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Sabiedrības uzticēšanās līmenis (I)



Sabiedrības uzticēšanās līmenis (II) (Providus, 2021)

«Vispārēji runājot, vai Jums šķiet, ka vairākumam cilvēku var uzticēties 
vai arī saskarsmē ar cilvēkiem jābūt ļoti piesardzīgam/-ai?»

• 61% respondentu atbildēja, ka jābūt ļoti piesardzīgiem

• 32% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka vairākumam cilvēku var uzticēties.

• Pastāv saistība starp uzticēšanos citiem cilvēkiem un uzticēšanos 
Latvijas institūcijām – cilvēki, kas neuzticas citiem cilvēkiem, ir biežāk 
arī cilvēki, kuri neuzticas institūcijām.

• Uzticēšanās līmenis ir īpaši zems cilvēkiem ar pamatizglītību (ap 22%).
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Politisko zināšanu noteicošie faktori un 
procesi (Perloff, 2018)

Demogrāfiski 
faktori

• Izglītība

• Ienākumi

• Vecums

• Ideoloģija

Psiholoģiski 
procesi

• Kognitīvās 
prasmes

• Kognitīvās 
shēmas

• Tendenciozi 
uzskati

Politisko mediju 
lietojums

Informācijas 
procesi

Politiskās 
zināšanas

• Laikraksti

• Raidsabiedrības un 
kabeļtelevīzijas

• Ziņu mediju portāli

• Politiskā satīra 
televīzijā

• Interneta blogi

• Partizānu sociālo 
mediju lietojums

• Ziņu 
uzraudzība

• Uzmanība 

• Izstrāde 
(elaboration)

• Pilsoniskās

• Ārlietu

• Iekšzemes 
jautājumi

➔ ➔ ➔ ➔



Sazvērestības teoriju kategorijas

• Aviācija

• Biznesa industrija

• Nāves un pazušanas

• Ekonomika un sabiedrība

• Spiegošana

• Etniskums, rase un reliģija
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• NLO

• Valdība, politika un konflikti

• Medicīna

• Zinātne un tehnoloģijas

• Kosmosa kompānijas

• Sports



Piemēri: vakcinācija
• “Skaidrs, ka vakcinācija plānota kā šantāža. Tas kategoriski nav pieļaujams, 

tāpēc visiem mums – tautai – jāceļas kājās, jo demokrātija ir apdraudēta,” 
uzsver viens no organizatoriem – uzņēmējs Jānis Pļaviņš. (12.dec., 2020)



Piemēri: vara un bagātība
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Secinājumi un diskusija

• «Facebook» sazvērestību ierakstu autori savās lapās reti veido savus 
lokalizācijas piemērus, to pārsvarā dara ierakstu komentētāji.

• Sazvērestības teorijas jēdziena nodalīšana ir sarežģīta.

• Daļa pētnieku: vairāku iemeslu dēļ internetam nav tik liela ietekme 
sazvērestības teoriju izplatīšanā.



Paldies par uzmanību!
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