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IEVADS
Tauta ir nozīmīgs faktors ikvienas valsts pastāvēšanā. Tauta ir tā kas, atspoguļo
valsts vērtības un veido valsts nākotni. Tomēr ne mazāk svarīgi ir, kāds ir tās etniskais
sastāvs. Tieši tāpēc, ka arī starp vienas valsts dažādu tautību iedzīvotājiem eksistē
atšķirīgas vērtības, pastāv lielāka iespēja, ka var notikt viedokļu sadursmes un tautas
šķelšanās. Ja tautai nākas saskarties ar šādām problēmām, tad tā var kļūt neiecietīga pret
jaunu etnisko grupu uzņemšanu, un tas var radīt sarežģījumus tādā situācijā kā 2015.gadā,
kad daudzām Eiropas valstīm bija jālemj, vai un cik bēgļiem sniegt patvērumu savā valstī.
Pētījumam šāda tēma tika izvēlēta, lai noskaidrotu, vai starp Latvijas un Norvēģijas
iedzīvotājiem attieksme pret bēgļiem ir krasi atšķirīga, un cik lielā mērā tieši mediji
ietekmē šo iedzīvotāju attieksmi. Par izpētes objektu tika izvēlētas šīs divas valstis, jo
Latvijā un Norvēģijā ir ievērojami atšķirīgs dzīves līmenis, kas būtiski ietekmē valsts
iespējas uzņemt bēgļus, un līdz ar to var mainīties arī attieksme pret bēgļiem. Tikpat
būtiska ir atšķirība starp Latvijas un Norvēģijas īpatsvaru iedzīvotāju sastāvā jeb
pamatnācijas indeksu. Kaut arī Latvijā galvenokārt dominē latvieši, tie veido tikai 61,6%
no Latvijas iedzīvotājiem1. Norvēģijā pamatnācijas indekss ir daudz lielāks, respektīvi,
89,6% no Norvēģijas iedzīvotājiem ir norvēģi2. Jāņem vērā, ka krievi ir dominējošā
mazākumtautība Latvijā. Šī mazākumtautība veido 25,8% no Latvijas iedzīvotājiem3, līdz
ar to sanāk, ka vismaz uz katriem trīs latviešiem ir viens krievs. Latvijā, okupācijas periodā
izveidojoties lielai krievu valodā runājošai iebraucēju kopienai, ir vērojamas divkopienu
sabiedrības pazīmes: nošķirtas informācijas telpas, politiskajā vidē vērojamā sašķeltība pēc
nacionālajām pazīmēm, atšķirīgas sociālās atmiņas, valodas nošķirtība darba kolektīvos,
skolās, bērnudārzos. No tā var secināt, ka norvēģi varētu būt daudz atvērtāki bēgļu
uzņemšanai nekā latvieši, jo Norvēģijas pamatnācija atšķirībā no Latvijas ir izteiktāk
dominējoša. Tas varētu būt par iemeslu norvēģiem izjust lielāku stabilitāti. Pētījumam tika
izvēlēts laika posms no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, jo tieši šajā
laika posmā bēgļu migrācija pieauga un saasinājās diskusijas par bēgļu uzņemšanu Eiropā.
1

Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā. Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0070.px/table/tableViewLayo
ut1/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 [skatīts: 2016, 19.feb.]
2
Statistisk sentralbirå. Folkemengde og befolkningsendringar, 1.januar 2016. Pieejams:
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar/2016-02-19#content [skatīts:
2016, 19.feb.]
3
Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā. Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0070.px/table/tableViewLayo
ut1/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 [skatīts: 2016, 19.feb.]

4

Tika lemts, ka Latvijā līdz 2017.gada beigām tiks uzņemts 531 bēglis4, bet Norvēģijā tiks
uzņemti 8000 bēgļi5. Izpētīt iedzīvotāju un mediju attieksmi pret bēgļiem ir aktuāli tāpēc,
ka ir būtiski zināt, vai Latvijas iedzīvotāji brīdī, kad jāsniedz palīdzība un jāielaiž savā
valstī svešas kultūras pārstāvji, spēj justies tikpat stabili kā iedzīvotāji no valsts, kurā ir
augstāks dzīves līmenis un kurā pamatnācija veido ļoti lielu tautas daļu. Tā kā iedzīvotāju
attieksmi veido arī iegūtā informācija, un cilvēka ikdienā lietotie mediji ir viens no
galvenajiem informācijas avotiem, ir svarīgi izpētīt, kādu attieksmi pret bēgļiem pauž
mediji un vai tā būtiski ietekmē iedzīvotāju attieksmi. Attiecībā uz iedzīvotāju un mediju
attieksmi pret bēgļiem galvenais uzsvars šajā pētījumā tiks likts uz to, lai izpētītu, vai
attieksme ir pozitīva vai negatīva. Tāpat ir aktuāli izpētīt iedzīvotāju un mediju attieksmi
pret bēgļiem, jo šāds pētījums tiek izstrādāts pirmo reizi.
Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju un mediju
attieksmi pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem, lai noskaidrotu, vai iedzīvotāju attieksme pret
mūsdienu bēgļiem ir saistīta ar medijos pausto attieksmi.
Lai sasniegtu šo mērķi, tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi:
1.

Noskaidrot, kāpēc cilvēku attieksme pret svešo ir savādāka nekā pret savējo.

2.

Noskaidrot, kādi ir nosacījumi imigranta atzīšanai par bēgli Latvijā un
Norvēģijā.

3.

Noskaidrot, kāda ir mediju ietekme uz cilvēku.

4.

Izpētīt, kā informāciju par bēgļiem 2015.gadā atspoguļo Latvijas un Norvēģijas
mediji.

5.

Salīdzināt Latvijas un Norvēģijas mediju pausto attieksmi pret bēgļiem.

6.

Veikt Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir viņu
attieksme pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem.

7.

Izpētīt un salīdzināt veikto aptauju rezultātus.

8.

Salīdzināt mediju un iedzīvotāju attieksmes un skaidrot to savstarpējo saistību.

Veiksmīgākai darba gaitai un efektīgākai mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti konkrēti
pētniecības jautājumi:
 Kāpēc cilvēku attieksme pret svešo ir savādāka nekā pret savējo?
 Kādi ir nosacījumi imigranta atzīšanai par bēgli Latvijā un Norvēģijā?
4

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Patvēruma meklētāju uzņemšana Latvijā: biežāk uzdotie jautājumi
un atbildes. Pieejams:
http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/patv%C4%93rums/Jaut%C4%81jumi%20un%20atbildes.pdf
[skatīts: 2016, 26.feb.]
5
Miljøpartiet De Grønne. Endelig gir Norge et tydelig svar til FN. Pieejams:
https://www.mdg.no/nyheter/endelig-gir-norge-et-tydelig-svar-til-fn/ [skatīts: 2016, 26.feb.]
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 Kāda ir mediju ietekme uz cilvēku?
 Kā informāciju par bēgļiem 2015.gadā atspoguļo Latvijas un Norvēģijas mediji?
 Kas kopīgs un kas atšķirīgs Latvijas un Norvēģijas mediju paustajā attieksmē
pret bēgļiem?
 Kāda ir Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret mūsdienu (2015.g.)
bēgļiem?
 Kas kopīgs un kas atšķirīgs Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju attieksmē pret
mūsdienu (2015.g.) bēgļiem?
 Kāda ir mediju un iedzīvotāju attieksmes savstarpējā saistība?
Datu ieguvē tika izmantotas divas metodes: kvalitatīvā kontentanalīze un interneta
aptauja. Mediju satura analīze tika veikta pēc kvalitatīvās kontentanalīzes principiem. Tika
izpētīti elektroniskie mediji un veikta to analīze. Elektroniskie mediji tika atlasīti pēc tā,
kuri Latvijā un Norvēģijā ir populārākie ziņu portāli, vadoties pēc pēdējiem pieejamajiem
datiem. Tika noskaidrots, ka Latvijā starp populārākajiem ziņu portāliem ir portāls Delfi,
bet Norvēģijā - portāls NRK. Raksti izvēlētajos medijos tika atlasīti pēc atslēgas vārda
“bēgļi”, kā arī tika izvēlēti tikai tie raksti, kas ir publicēti laika posmā no 2015.gada
1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim. Raksti portālā Delfi un portālā NRK tika skatīti
laika posmā no 2016.gada 7.februāra līdz 2016.gada 23.martam. Analīze tika veikta,
atlasot mediju rakstos teksta rindas jeb frāzes, kurās pausta attieksme pret bēgļiem. Paustā
attieksme tika izvērtēta pēc tā, vai tā ir pozitīva, vai negatīva. Pēc tam, kad visos rakstos
tika izdalītas teksta rindas ar pozitīvu vai negatīvu attieksmi, tās tika klasificētas pēc
kopīga satura. Ja rakstā nebija frāzes ar pozitīvu vai negatīvu attieksmi, tas tika novērtēts
kā neitrāls raksts. Tika veikta arī iedzīvotāju interneta aptauja Latvijā un Norvēģijā, kas
nozīmē, ka interneta vidē tika izveidotas anketas, kuras tika izsūtītas Latvijas un
Norvēģijas iedzīvotājiem. Kopumā tika aptaujāti 387 cilvēki, no kuriem 169 ir Latvijas
iedzīvotāji un 218 ir Norvēģijas iedzīvotāji. Pēc tam aizpildītās anketas tika apkopotas un
tika veikta to analīze. Ņemot vērā nelielo izlases apjomu, iegūtie dati nav attiecināmi uz
visiem Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem, bet vērtējami kā pilotpētījums.
Darba struktūra
Pirmajā nodaļā tiek skaidrots savējā un svešā koncepts. Tajā tiek noskaidrots, kāpēc
cilvēki tiecas nodalīt pasauli savējā un svešajā un kāda tajā visā ir nozīme identitātei.
Nodaļas turpinājumā tiek noskaidrots, kas traucē pret bēgļiem izturēties tāpat kā pret savas
nācijas pārstāvjiem. Tā kā attieksmē pret bēgļiem liela nozīme ir tieši nacionālajai
identitātei, tiek uzzināts, kas ir nacionālā identitāte, kas to veido, kādas ir tās pamatiezīmes
6

un funkcijas. Nodaļas beigās tiek izdarīti secinājumi par to, kāpēc cilvēkam ir tieksme
distancēties no bēgļiem un uzskatīt tos par svešajiem.
Otrā nodaļa sastāv no Latvijas un Norvēģijas patvēruma piešķiršanas procesa
apskata. Tajā tiek noskaidrots, kādi ir nosacījumi Latvijas un Norvēģijas likumdošanā, lai
patvēruma meklētājs šajās valstīs tiktu atzīts par bēgli, cik ilgā laikā tiek pieņemts lēmums
par bēgļa statusa piešķiršanu un uz cik ilgu laiku personai tiek piešķirts šis statuss. Tāpat
tiek noskaidrots, kādā gadījumā statusa piešķiršana tiek noraidīta un kas šādā gadījumā
notiek ar patvēruma meklētāju.
Trešajā nodaļā tiek skaidrots, kāpēc medijiem ir tik liela ietekme uz cilvēku, kā arī
apskatīts morālās panikas jēdziens un noskaidrots, kāpēc mediji ir ieinteresēti morālās
panikas radīšanā. Šīs nodaļas beigās tiek skaidrots, kā iegūt maksimāli objektīvu viedokli
tā vietā, lai ļautu vienam emocionāli piesātinātam rakstam medijos radīt neobjektīvu
viedokli par notiekošo apkārtējā pasaulē.
Ceturtajā, piektajā un sestajā nodaļā tiek veikts pētījums par Latvijas un Norvēģijas
mediju attieksmi pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem. Tiek atlasīti raksti par bēgļiem
2015.gadā Latvijas un Norvēģijas populārākajā ziņu portālā. Tālāk tiek veikta šo rakstu
satura analīze, kura tiek atspoguļota arī šajās nodaļās. Pēc šīs analīzes rezultātiem tiek
izdarīti secinājumi par Latvijas un Norvēģijas medijos pausto attieksmi. Sestajā nodaļā tiek
salīdzināta Latvijas ziņu portāla attieksme pret mūsdienu bēgļiem un Norvēģu ziņu portāla
attieksme pret mūsdienu bēgļiem, kā arī tiek secināts, vai attieksme šajos ziņu portālos
būtiski atšķiras.
Pēc tam tiek veikta Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju elektroniska aptauja un tās
rezultāti tiek analizēti septītajā nodaļā. Tajā atsevišķi tiek izpētīta Latvijas iedzīvotāju
attieksme pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem un atsevišķi izpētīta Norvēģijas iedzīvotāju
attieksme pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem. Nodaļas beigās tiek salīdzināta abu valstu
iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem un tiek secināts, vai attieksme pret bēgļiem no
iedzīvotāju puses šajās valstīs ir krasi atšķirīga.
Astotā nodaļa sastāv no mediju un iedzīvotāju attieksmes savstarpējās saistības
izpētes. Tajā par pamatu tiek ņemtas ceturtajā un piektajā nodaļā veiktās analīzes. Tiek
salīdzināta Latvijas iedzīvotāju attieksme ar Latvijas ziņu portāla attieksmi pret mūsdienu
(2015.g.) bēgļiem, kā arī salīdzināta Norvēģijas iedzīvotāju attieksme ar Norvēģijas ziņu
portāla attieksmi pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem. Tiek izdarīti secinājumi, vai iedzīvotāju
attieksme ir saistīta ar mediju attieksmi un vai šajā gadījumā var runāt par mediju ietekmi
uz iedzīvotājiem.
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1. SAVĒJAIS UN SVEŠAIS
Citādā jeb svešā jēdziens ir aktuāls gadsimtiem ilgi. Jau sengrieķu kultūrā svešā
fenomens bija būtiska šīs kultūras sastāvdaļa. Par to ir runājuši tādi sengrieķu filozofi kā
Sokrats, par kura filozofiju vēstī Platona dialogi, kā arī par svešā fenomenu savās lugās ir
vēstījuši tādi sengrieķu dramaturgi kā, piemēram, Sofokls un Aishils. Tieši pateicoties
Senajai Grieķijai cilvēce iepazinās ar svešo. Lai saprastu, kas ir svešais, ir jāapzinās, ko
sevī ietver savējā jēdziens. Savējais ir cieši saistīts ar personas identitāti. Jēdziens
„identitāte” jeb pašidentitāte filozofijā ir kādas personas tāpatība, kas var turpināties arī
mainoties tās ārienei, personībai, intelektuālajām spējām, atmiņai utt. Psiholoģijā par
identitāti sauc, pirmkārt, indivīda paštēlu, it sevišķi priekšstatu par sevi kā par vienreizīgu
būtni, kas atšķiras no citām, taču mijiedarbojas ar tām, un, otrkārt, indivīda apziņu, ka viņš
kā šāda vienreizīga būtne eksistē nepārtraukti6. Tātad savējais ir tas, kā cilvēks redz un
izjūt pats sevi, bet svešais ir tas, ar ko persona nespēj identificēties. Tas ir tas kā persona
redz citus. Tādejādi persona nodala sevi no citiem un apzinās savu paštēlu.
Ja svešā jēdzienu attiecina uz bēgļiem, tad ir būtiski pievērst uzmanību nacionālās
identitātes jēdzienam, lai izprastu, kas ir tas, kas traucē pret bēgļiem izturēties tāpat, kā pret
savas nācijas pārstāvjiem. Jāzepa Broliša darbā „Nacionālie procesi. Nacionālā politika”7
identitātes jēdziens skaidrots kā tas, kas apzīmē kāda procesa, objekta, parādības, lietas vai
vērtības būtisku līdzību ar citu „etalonu”. Tos savstarpēji vieno kādi kopīgi ideāli,
tradīcijas un vērtības. Līdz ar to par nacionālo identitāti var saukt tos kopīgos ideālus,
tradīcijas un vērtības, kas padara cilvēkus līdzīgus vienu otram un vieno tos vienā kopīgā
nācijā. Tieši nācija ir nacionālā nesējas jeb lietotā termina „nacionālā identitāte” subjekts.
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas sastādītajā dokumentā „Valsts kultūrpolitikas
vadlīnijas 2006.–2015.gadam. Nacionāla valsts” arī ir sniegts nacionālās identitātes
jēdziens. Tajā rakstīs, ka „Nacionālā identitāte ir ideju, vērtību, uzvedības modeļu un
kultūras simbolu kopums, uz kura pamata veidojas, tiek uzturēta un izteikta cilvēka
piederība nācijai, kā arī nācijas locekļu savstarpējā vienotība.” Pēc šajā dokumentā teiktā
var spriest arī par to, ka ir būtiski piederību nācijai izteikt un demonstrēt simboliskās un
ekspresīvās formās. Pie šādām formām pieder identitātes simboli, tradīcijas, kā arī
noteiktas kultūras formas, kam tiek piešķirts nacionālās kultūras statuss. Nacionālā
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identitāte indivīdam nepiemīt gatavā un nemainīgā veidā. Tā tiek nemitīgi veidota, attīstīta,
un tā vienlaikus pastāv un konkurē ar citām sabiedrības identitātēm.
Nacionālo identitāti veido daudzi un dažādi savstarpēji saistīti etniskie, kultūras,
teritoriālie,

ekonomiskie

un

tiesiski

politiskie

elementi.

Nacionālās

identitātes

pamatiezīmes ir8:
 Vēsturiskā teritorija jeb tēvzeme;
 Kopīgi mīti un ar vēsturi saistītās atmiņas;
 Vienota tautas kultūra;
 Visiem sabiedrības locekļiem vienādas likumīgas tiesības un pienākumi;
 Kopīga ekonomika ar iespēju sabiedrības locekļiem pārvietoties savas teritorijas
robežās.
Pēc šīm pamatiezīmēm var secināt, ka nacionālā identitāte ir tas, kas vieno noteiktu cilvēku
kopumu, kam ir sava vēsturiska teritorija, kopīgi mīti un ar vēsturi saistītas atmiņas,
vienota tautas kultūra, kopīga ekonomika un visiem sabiedrības locekļiem vienādas
likumīgas tiesības un pienākumi.
Nacionālā identitāte veic dažādas funkcijas. Tās var iedalīt9:
1. Ārējās funkcijas:
 Nosaka konkrētu telpu, kurā nācijas locekļiem jādzīvo un jāstrādā, iezīmē
vēsturiskās teritorijas robežas, nodrošina nācijas indivīdus ar „pielūgsmes centriem”,
garīgiem un vēsturiskiem objektiem.
 Ekonomikā nācijas uzņemas atbildību un kontroli pār savas zemes bagātībām,
izejvielu avotiem un cilvēka darbaspēka resursiem.
 Politiskajā sfērā nostiprina valsti un tās institūcijas. Nacionālā identitāte
atspoguļojas politiķu personālsastāva atlasē, politiskās uzvedības normu regulēšanā, kā arī
valdības vēlēšanās. Šī funkcija vislabāk manāma vispārējo likumīgo tiesību un tiesu iestāžu
leģitimācijā, kas nosaka nācijas specifiskās vērtības un tās raksturu, kā arī atklāj tautas
mūžsenos tikumus un ieražas.
2. Iekšējās funkcijas:
 Kopienas locekļu socializēšana, kā rezultātā tie kļūst par „nacionāļiem” un
„pilsoņiem”. Mūsdienās tas tiek panākts ar standartizētu un obligātu tautas masu izglītības
sistēmu, ar kā palīdzību valsts varas institūcijas cer panākt paklausību un vienotus
nacionālos ideālus.
8
9

Smits, Entonijs D. Nacionālā identitāte. Rīga: Izdevniecība AGB, 1997. 22.lpp.
Smits, Entonijs D. Nacionālā identitāte. Rīga: Izdevniecība AGB, 1997. 24.lpp.
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 Saišu stiprināšana starp indivīdiem un sabiedrības šķirām. Tas tiek panākts ar
kopīgu vērtību, simbolu un tradīciju klāstu. Ar dažādu simbolu, kā, piemēram, karoga,
jaunas naudas sistēmas, himnas, formas tērpu, pieminekļu un ceremoniju, palīdzību
sabiedrības locekļiem tiek atgādināts par kultūras mantojuma kopību un viņu savstarpējo
radniecību. Tas liek cilvēkiem justies stiprākiem, jo viņus iedvesmo saderības un
vienojošās identitātes pārdzīvojums.
Tā kā bēglim, iegūstot patvērumu, piemēram, Latvijā vai Norvēģijā, nepiemīt tādas pašas
nacionālās identitātes pamatiezīmes kā attiecīgās valsts pamatiedzīvotājiem, tas tiek
uzskatīts par svešo. Kā būtisku iezīmi, kas valsts pamatiedzīvotājiem liek distancēties no
bēgļiem, jāmin etnocentrisms. Tas piemīt lielai daļai cilvēku, jo īpaši tiem, kam nacionālā
identitāte ir ļoti spēcīga. ASV antropologi Porters un Samovars uzskata, ka etnocentrisms
ir: “neapzināta tendence citas tautas aplūkot no savas grupas skatupunkta un savas paražas
un normas padarīt par standartu visiem spriedumiem. Mēs nostādām paši sevi, savu rases,
etnisko vai sociālo grupu Visuma centrā un visu pārējo vērtējam atbilstoši tai. Jo līdzīgāki
tie ir mums, jo tuvāku vietu mēs viņiem ierādām šajā modelī; jo lielākas atšķirības, jo tālāk
mēs viņus lokalizējam.”10 Tātad to, kāda attieksme ir pret bēgļiem, lielā mērā nosaka tas,
no kādas nācijas bēglis nāk. Ja bēglis nāk no krasi atšķirīgas nācijas, tad viņš būs vairāk
svešais nekā savējais. Toties, ja bēglis nāk no līdzīgas nācijas, robeža starp savējo un svešo
varētu būt minimāla. Galvenokārt cilvēki ar grūtībām pieņem vai pat nepieņem svešo, jo
svešais ir atšķirīgs, līdz ar to tas ir nezināms. Cilvēkiem ir bailes no nezināmā, jo viņi
nezina, ko no tā sagaidīt, un tas viņos rada nedrošības sajūtu. Lai gan svešais šķiet bīstams,
tas darbojas arī kā resurss kopienas sajūtas konstruēšanā, piederības veidošanā, teritoriju
robežu apzīmēšanā, kopienas konsolidēšanā, kā arī varas stiprināšanā brīdī, kad tās
diskursīvās stabilitātes un ietekmes avoti ir iztukšoti11.

10

Porter, Richard E., Larry A. Samovar. Intercultural communication. Wadsworth: Wadsworth Publishing
Company, 1999. 10.lpp.
11
Hanovs, Deniss (red.). Dialogs Latvijā: kultūru dažādība, robežas un saiknes. Rīga: Akadēmisko
programmu aģentūra, 2008. 7.lpp.
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2. PATVĒRUMA PIEŠĶIRŠANAS PROCESS LATVIJĀ UN NORVĒĢIJĀ
Patvēruma piešķiršanas procesam ir liela nozīme bēgļu migrācijas gadījumā. Tā kā
katrā valstī ir sava likumdošana ar saviem nosacījumiem, ir būtiski apskatīt Latvijas un
Norvēģijas likumdošanu, kas attiecas uz patvēruma piešķiršanas procesu šajās valstīs. Tas,
kā šis process ir noteikts likumā, var ietekmēt to, kā funkcionē bēgļu integrācija, līdz ar to
arī kā iedzīvotāji uztver bēgļu uzņemšanu un kā paši bēgļi jūtas valstī, kas viņiem sniedz
patvērumu.
2.1. Patvēruma piešķiršanas process Latvijā
Kaut arī Latvijā integrēšanās process nereti nenorit tik veiksmīgi kā citās valstīs, ir
strikti noteikts, kam ir un kam nav tiesības uz patvērumu Latvijā. Tas ir ticis noteikts
2015.gadā Saeimas izveidotajā un 2016.gadā izdotajā “Patvēruma likumā”12. Būtiski ir
zināt, ka ir liela atšķirība starp nelegālo imigrantu un bēgli. Par nelegālo imigrantu tiek
uzskatīta persona, kura ir šķērsojusi valsts robežu nelegāli, bez derīgiem ceļošanas
dokumentiem, kā arī bez nolūka lūgt patvērumu vai kā savādāk legalizēt savu statusu
valstī. Vienīgais nelegālā imigranta mērķis ir dzīvot un, iespējams, arī strādāt attiecīgajā
valstī, pārkāpjot tās likumus. Latvijā šāda veida personai nav atļauts palikt. Atšķirīga
situācija ir ar personu, kura lūdz patvērumu. Šāda veida persona iegūst statusu kā
patvēruma meklētājs, taču tas ir tikai pagaidu statuss. Tad, kad Latvijā persona iegūst
patvēruma meklētāja statusu, atbildīgajām institūcijām trīs mēnešu laikā ir jāizlemj piešķirt
vai nepiešķirt patvērumu šai personai. Ja izskatāmā lieta ir sarežģītāka vai ja iesniegumus
vienlaikus ir iesniedzis liels cilvēku skaits, atbildīgajām institūcijām ir tiesības pagarināt
lēmuma pieņemšanas laiku līdz 12 mēnešiem, taču tas notiek ļoti retos gadījumos. Kamēr
persona ir patvēruma meklētāja statusā, tai nav tiesības strādāt Latvijā un saņemt bēgļu
pabalstu, bet tā drīkst dzīvot patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā. Latvijā šāds centrs
ir tikai viens un tas atrodas Pierīgas ciemā Muceniekos. Patvēruma meklētājiem tiek
piešķirta iztikas nauda 2,15 eiro dienā. Iegūt patvēruma meklētāja statusu nemaz nav tik
viegli kā varētu šķist, jo ir jābūt pietiekami pamatotam iemeslam, lai to piešķirtu. Tieši
tāpēc personai ir jāspēj pierādīt, ka tā ir pelnījusi saņemt šo statusu. Pēc tam, kad ir ticis
izskatīts, vai attiecīgajai personai piešķirt patvērumu, un ir lemts tai par labu, tā var iegūt
vai nu bēgļa, vai alternatīvo statusu. Bēgļa statusu piešķir tad, ja persona nāk no trešās
12
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pasaules valsts, tai ir pamatotas bailes no vajāšanas sakarā ar rasi, reliģiju, tautību,
politiskajiem uzskatiem vai piederību pie noteiktas sociālās grupas. Vajāšanai jāizpaužas
tādās darbībās, kas ir tik nopietnas, ka būtiski apdraud personas pamattiesības vai pat
apdraud tās dzīvību. Ir jāspēj pierādīt, ka vajāšanas draudi ir reāli, kā arī ir jābūt
pierādāmam tam, ka vajāšanas iemesls ir kāds no iepriekš minētajiem iemesliem – rase,
reliģija, tautība, politiskie uzskati vai piederība pie noteiktas sociālās grupas. Atbildīgajām
institūcijām katra patvēruma meklētāja lieta ir jāizvērtē atsevišķi un ļoti rūpīgi. Tām ir
jāpārbauda vai situācija tiešām ir tik nopietna, ka personai nepieciešams piešķirt bēgļa
statusu. Tikai tad ja atbildīgās institūcijas ir pārliecinājušās par situācijas nopietnību, tās
piešķir personai bēgļa statusu. Alternatīvais statuss ir otrs iespējamais statuss, ko persona
var iegūt. Šo statusu persona iegūst tad, ja tā nevar iegūt bēgļa statusu, bet joprojām ir
iemesls uzskatīt, ka, atgriežoties atpakaļ savā valstīt, kāds var personai smagi kaitēt. Kā
smags kaitējums tiek uzskatīts, piemēram, nāves sods, spīdzināšana vai draudi
civiliedzīvotāju dzīvībām bruņota konflikta dēļ. Atšķirība starp bēgļa un alternatīvo statusu
ir ļoti būtiska. Ja personai tiek piešķirts bēgļa statuss, tā iegūst pastāvīgu uzturēšanās
atļauju Latvijā, taču, iegūstot alternatīvo statusu, personai ir tikai pagaidu uzturēšanās
atļauja uz vienu gadu. Katru gadu persona var mēģināt pagarināt alternatīvo statusu, un
gadījumā, ja joprojām pastāvēs nopietni draudi, alternatīvais statuss visticamākais tiks
pagarināts. Šis statuss netiks pagarināts, ja situācija personas izcelsmes valstī būs
mainījusies tā, ka vairs neeksistēs pamatots iemesls ļaut personai palikt Latvijā. Ne bēgļa,
ne alternatīvo statusu nav viegli iegūt, jo ir daudz apstākļu, kad atbildīgās institūcijas
nepiekrīt piešķirt kādu no šiem statusiem. Bēgļa vai alternatīvais statuss netiek piešķirts ja:
 Persona lūdz patvērumu ekonomisku iemeslu dēļ.
 Kādā personas izcelsmes valsts daļā tā var justies droši, jo vajāšana vai smaga
kaitējuma risks tur nepastāv.
 Persona ir izdarījusi noziegumu pret mieru, cilvēci vai arī kara noziegumu.
 Persona veikusi darbības, kas vērstas pret Apvienoto Nāciju Organizācijas
mērķiem un principiem.
 Persona ir izdarījusi tādu noziegumu kā zādzība vai arī sevišķi smagu
noziegumu kā, piemēram, slepkavība vai izvarošana.
 Ir pamats uzskatīt, ka persona rada draudus Latvijas drošībai vai sabiedriskajai
kārtībai Latvijā. Tas ietver, piemēram, terorisma draudus.
Tās personas, kuru lūgums pēc bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas netiek akceptēts,
tiek deportētas atpakaļ uz to izcelsmes valsti.
12

2.2. Patvēruma piešķiršanas process Norvēģijā
Gluži tāpat kā Latvijā arī Norvēģijā ir tikuši izstrādāti attiecīgi likumi, lai būtu
skaidrs, kas ir bēglis un kam ir tiesības palikt Norvēģijā. Kāda persona tiek uzskatīta par
bēgli, kā arī kādas ir bēgļa tiesības un pienākumi, ir rakstīts nolikumā “Konvencija par
bēgļa statusu” (FNs flyktningekonvensjon). Šī konvencija attiecas konkrēti uz bēgļa statusu,
un tā tika pieņemta 1951.gadā, bet 1967.gadā tā tika papildināta13. Ir būtiski pieminēt, ka,
tā kā Latvija arī ir ANO dalībvalsts, šī konvencija ir spēkā arī šajā valstī, taču Latvijā tā ir
stājusies spēkā tikai 1997.gadā14. “Konvencijā par bēgļa statusu” ir rakstīts, ka bēglis ir
jebkura persona, kas atrodas ārpus savas izcelsmes valsts, pamatojoties bailēs no vajāšanas
sakarā ar personas rasi, reliģiju, tautību, politiskajiem uzskatiem vai arī dēļ piederības
kādai noteiktai sociālai grupai. Aizdomas, ka persona var tikt sodīta ar nāvessodu vai kādu
iemeslu dēļ tikt spīdzināta, arī tiek uzskatīts par gana nozīmīgu iemeslu, lai ļautu personai
palikt Norvēģijā kā bēglim. Norvēģijā nav ticis pieņemts likums, kas attiektos konkrēti uz
bēgļiem vai patvēruma meklētājiem, taču Norvēģijā 2008.gadā ir ticis pieņemts
“Imigrācijas likums”, kurā ir ietverti arī galvenie kritēriji personas atzīšanai par bēgli un
kalpo par pamatu patvēruma sniegšanai bēgļiem. Norvēģijā nav nodalīti dažāda veida
statusi, ko patvēruma meklētājs var iegūt, bet tik un tā ir ļoti strikti noteikts, kādiem
nosacījumiem ir jāizpildās, lai persona iegūtu bēgļa statusu. Pirmkārt, persona nevar būt
jau lūgusi patvērumu kādā citā Eiropas valstī, ja tā vēlas iegūt patvērumu Norvēģijā.
Pretējā gadījumā tā netiks akceptēta Norvēģijā, bet tiks nosūtīta atpakaļ uz to valsti, kas par
šo personu ir atbildīga, respektīvi, uz valsti, kurā persona jau ir lūgusi patvērumu. Ja
Norvēģija ir pirmā valsts, kurā persona lūdz patvērumu, tā var palikt Norvēģijā, līdz tiek
izlemts, vai pieņemt personas iesniegumu par patvēruma piešķiršanu. Lēmuma pieņemšana
var ilgt pat vairākus gadus, jo valstij ir jāpārbauda personas identitāte. Īpaši sarežģījumi
lēmuma pieņemšanas procesā rodas gadījumā, ja personai nav neviena identifikācijas
dokumenta. Brīdī, kad persona ir lūgusi patvērumu, tā iegūst patvēruma meklētāja statusu.
Līdz ar šī statusa iegūšanu persona nedrīkst precēties, studēt vai strādāt. Kamēr atbildīgās
institūcijas izvērtē personas situāciju, tai ir jāpaliek patvēruma meklētāju izmitināšanas
centrā, kas galvenokārt atrodas mazpilsētās, kuras ir izolētas no pārējiem. Ir jāpiemin, ka,
pirms persona dodas uz patvēruma meklētāju izmitināšanas centru, tai ir jāpaliek pagaidu
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tranzīta uzņemšanas centrā. Šajā centrā persona tiek intervēta un tiek pārbaudīta tās
veselība. Šajā centrā persona paliek līdz 10 dienām, bet pēc tam tiek nosūtīta uz iepriekš
minēto patvēruma meklētāju izmitināšanas centru. Dzīvošana šajā centrā ir bez maksas, un,
kamēr vien personai netiek piešķirts bēgļa statuss, tā saņem pabalstu no valsts, bet tikai tik
daudz, lai pietiktu pašām primārajām vajadzībām. Obligāta prasība ir mācīties norvēģu
valodu, kā arī iegūt pamatskolas izglītību gadījumā, ja tās nav. Izdevumus par valodas
apmācību un mācībām skolā sedz valsts. Kad lēmums beidzot tiek pieņemts, persona vai
nu iegūst bēgļa statusu un līdz ar to arī atļauju palikt Norvēģijā, vai arī tas netiek piešķirts
un personai nākas pamest šo valsti. Ja personai tiek piešķirts bēgļa statuss, tā iegūst
pagaidu uzturēšanās atļauju uz 3 gadiem un var uzsākt darba meklējumus. Pēc 3 gadiem
persona var pieteikties pastāvīgajai uzturēšanās atļaujai, bet, lai to iegūtu, ir jāuzrāda, ka
persona ir izgājusi Norvēģijas ievadkursus. Iegūstot pastāvīgo uzturēšanās atļauju, personai
atļauts uzturēties arī ārpus Norvēģijas līdz diviem gadiem, nepārkāpjot Norvēģijas
noteiktās uzturēšanās tiesības. Četrus gadus vēlāk personai ir jāpiesakās Norvēģijas
pilsonībai. Tai ir jāparāda savas prasmes norvēģu un sāmu valodā, un, ja tiek pieņemts
lēmums šai personai piešķirt Norvēģijas pilsonību, tai ir jāatsakās no iepriekšējās
pilsonības15. Gadījumā, ja persona ir melojusi par savu identitāti un iemesliem, kādēļ tā
vēlas iegūt bēgļa statusu, un atbildīgās institūcijas to ir atklājušas, izredzes iegūt bēgļa
statusu kļūst niecīgas. Norvēģijā tāpat kā Latvijā tiek atteikts piešķirt jebkādas uzturēšanās
tiesības tad, ja:
 Persona lūdz patvērumu ekonomisku iemeslu dēļ.
 Kādā personas izcelsmes valsts daļā tā var justies droši, jo vajāšana vai smaga
kaitējuma risks tur nepastāv.
 Persona ir izdarījusi noziegumu pret mieru, cilvēci vai arī kara noziegumu.
 Persona veikusi darbības, kas vērstas pret Apvienoto Nāciju Organizācijas
mērķiem un principiem.
 Persona ir izdarījusi tādu noziegumu kā zādzība vai arī sevišķi smagu
noziegumu kā, piemēram, slepkavība vai izvarošana.
 Ir pamats uzskatīt, ka persona rada draudus Norvēģijas drošībai vai
sabiedriskajai kārtībai Norvēģijā.
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Ja personai netiek piešķirts bēgļa statuss, tā tiek nogādāta centrā, kurš paredzēts imigrantu
deportēšanai. Šajā centrā personai ir jāgaida, līdz tā tiks deportēta atpakaļ uz savu
izcelsmes valsti.
2.3. Latvijas un Norvēģijas patvēruma piešķiršanas procesa salīdzinājums
Salīdzinot patvēruma piešķiršanas procesu Latvijā un Norvēģijā, var secināt, ka,
neskatoties uz to, ka gan Latvija, gan Norvēģija pilda ANO nolikumu “Konvencija par
bēgļa statusu”, patvēruma piešķiršanas procesā šajās valstīs ir nianses, kas atšķirās. Latvijā
ar patvēruma piešķiršanas procesu saistīti jautājumi galvenokārt tiek atrunāti “Patvēruma
likumā”, bet Norvēģijā tas tiek atrunāts “Imigrācijas likumā”. Kā tika noskaidrots Latvijā ir
divu veidu statusi – bēgļa un alternatīvais statuss. Norvēģijā patvēruma meklētājs var iegūt
tikai bēgļa statusu. Bēgļa statusu abās šajās valstīs var piešķirt personai, kurai ir pamatotas
bailes no vajāšanas sakarā ar rasi, reliģiju, tautību, politiskajiem uzskatiem vai piederību
pie noteiktas sociālās grupas. Ja Latvijā ir noteikts, ka lēmums par statusa piešķiršanu
jāpieņem 3-12 mēnešu laikā, tad Norvēģijā nav noteikts lēmuma pieņemšanas termiņš,
tāpēc bēgļa statuss var netikt piešķirts pat gadiem ilgi. Kamēr lēmums nav pieņemts
cilvēks ir patvēruma meklētājs. Latvijā patvēruma meklētājs tiek izmitināts patvēruma
meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un tas saņem arī iztikas naudu 2,15 eiro dienā.
Arī Norvēģijā patvēruma meklētājs saņem pabalstu no valsts un dzīvo patvēruma
meklētāju izmitināšanas centrā, bet Norvēģijā atšķirībā no Latvijas šo centru ir krietni
vairāk. Gadījumā ja patvēruma meklētājs Latvijā iegūst bēgļa statusu, tas iegūst arī
pastāvīgu uzturēšanās atļauju, bet alternatīvā statusa piešķiršanas gadījumā, persona iegūst
uzturēšanās atļauju tikai uz gadu, taču pēc gada to var mēģināt pagarināt atkal uz gadu.
Norvēģijā persona līdz ar bēgļa statusu iegūst uzturēšanās atļauju tikai uz trīs gadiem. Pēc
tam persona var pieteikties patstāvīgajai uzturēšanās atļaujai, ja vien ir izgājusi Norvēģijas
ievadkursu. Gan Latvijā, gan Norvēģijā persona, kurai tiek atteikta bēgļa vai Latvijas
gadījumā arī alternatīvā statusa piešķiršana, tiek deportēta atpakaļ uz tās izcelsmes valsti.
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3. MEDIJU IETEKME UZ CILVĒKU
Cilvēkiem ir tieksme izzināt apkārtējo pasauli un būt lietas kursā par to, kas tajā
notiek, bet, lai to izdarītu, tiek izmantoti dažādi informācijas avoti. Kā viens no
svarīgākajiem informācijas avotiem mūsdienu pasaulē jāmin mediji. Lai arī mūsdienās
lielā daļā pasaules valstu nevar sūdzēties par “informācijas badu”, sniegtais informācijas
apjoms liek saskarties ar citu problēmu – mediju ietekmi uz cilvēku.
Gadu gaitā mediju sniegtā informācija ir kļuvusi arvien plašāka, jo cilvēkiem ir
iespēja iegūt lielu informācijas daudzumu no visdažādākajiem medijiem. Līdz ar to arī
mediju ietekme uz cilvēkiem ir kļuvusi spēcīgāka. Pastāv uzskats, ka mediji tikai stāsta par
apkārt notiekošo un informē sabiedrību par svarīgāko, taču efekts, ko mediji rada, ir daudz
plašāks. Mediji rada sabiedrībā priekšstatus par dažādām lietām. Tie iemāca sabiedrībai,
kādi cilvēki tai dzīvo apkārt, kā pret viņiem izturēties un ko no viņiem sagaidīt 16. Tas
nozīmē, ka mediji ir tie, kas lielā mērā veido un izplata stereotipus. Tāpat arī mediji rada
cilvēkos to, ko sauc par morālo paniku. Morālā panika ir process, kas sabiedrībā par kaut
ko rada pārspīlētas bažas. Parasti šīs bažas ir mediju veicinātas17. Mediji izmanto savu
varu, lai radītu sabiedrībā morālo spriedzi. Spriedzes radīšanai mediji izmanto savējo un
svešo principu. Parasti savējie ir upuri, bet svešie ir tie, kas rada apdraudējumu. Lai radītu
spriedzi, sniegtā informācija tiek pārspīleta, un nereti tās ietekme nav pat īsti pierādāma.
Piemēram, medijos tiek publicēti un tiražēti dažādi briesmu stāsti par bēgļiem, un tas liek
cilvēkiem baidīties, kaut arī visbiežāk bailēm nav pamata. Daudziem plašsaziņas
līdzekļiem ir īpašnieki, kuri nosaka, kāda veida informācija tiks ievietota šajos plašsaziņas
līdzekļos. Kaut arī parasti ievietotās informācijas saturs tiek pamatots ar to, ka tas ir tas, ko
vēlas pircēji, mēdz būt tā, ka plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem ir savi mērķi, ko tie vēlas
sasniegt caur medijiem. Arī žurnālistu neprofesionalitāte var būt par iemeslu morālās
panikas radīšanā. Ja žurnālists pauž savus personiskos stereotipus un uzskatus, tas var šķist
daudz emocionālāk nekā tad, ja tiek izklāstīti tikai fakti bez žurnālista personiskā viedokļa.
Tāda veida raksts spēj uzkurināt sabiedrību daudz vairāk, jo tam ir emocionāla pieskaņa.
Tieši tāpēc, ka ir daudz dažādi faktori, kas var ietekmēt informāciju medijos, ir būtiski
apzināties, ka medijos sniegto informāciju nedrīkst uztvert kā absolūtu patiesību. Ņemot
vērā, ka sabiedrībā liela daļa cilvēku kā informācijas avotu izmanto tieši medijus, ir
jāsaprot, ka arī informāciju medijos sagatavo un interpretē tādi paši cilvēki, kuri vai nu
16
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izpilda sava vadītāja norīkojumus, vai arī viņiem pašiem par daudzām tēmām ir izveidojies
savs viedoklis, kas ne vienmēr ir objektīvs. Līdz ar to mediji var kalpot ne tikai kā
informācijas avots, bet arī kā līdzeklis, kas manipulē ar cilvēku un panāk, ka tas domā kādā
konkrētā virzienā. Tas ir jāņem vērā arī bēgļu krīzes gadījumā, kas pēdējā gada laikā
medijos izskan ļoti bieži. Mediji atspoguļo visdažādāko informāciju par bēgļu migrāciju,
bēgļu uzvedību citās valstīs, bēgļu ietekmi uz valsti un par daudziem citiem jautājumiem,
kas attiecas uz bēgļu krīzi. Visa šī informācija rada ietekmi uz tiem cilvēkiem, kas medijus
izmanto, bet svarīgākais ir tas, cik lielā mērā mediju lietotāji pakļaujas šai ietekmei. Ja
cilvēks apzinās, ka jābūt kritiskam un jāizvērtē sniegtās informācijas patiesums, tad
ietekme visdrīzāk būs minimāla, taču, ja cilvēks informāciju medijos uztver kā absolūtu
patiesību, tad viņš ļoti spēcīgi ietekmēsies no šīs informācijas un viņam nepārprotami
radīsies viedoklis, kas sakrīt ar medijos pausto.
2015.gada 23.oktobrī Latvijas Radio 1 radio diktore Daira Kokoreviča intervēja
NATO izcilības centra direktoru Jāni Sārtu par to, kāds bēgļa tēls ir radies mūsdienu
sabiedrībā un kā to ietekmē mediji, interneta “troļļi”, kā arī citi “ārējie spēlētāji”. Lai
medijos paustā informācija nemaldinātu un neradītu sabiedrībā nepamatotus uzskatus ir
vēlams ņemt vērā Sārta ieteikumus par to, kā cilvēki var atšķirt patiesu informāciju no
nepatiesas. Sārts raidījumā uzsvēra to, ka nedrīkst paņemt vienu emocionālu ziņu un
padarīt to par savu emocionālo viedokli, bet gan vajag domāt un visu kritiski izvērtēt. Viņš
iesaka vienmēr paskatīties, cik sniegtie fakti ir ticami, salīdzinot dažādus avotus.
Piemēram, salīdzināt sociālajos medijos sniegto informāciju ar pētnieku sacīto un ar
rietumu medijiem. Pēc tam no tā visa var izvilkt savu personisko viedokli18.
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4. ATTIEKSME PRET BĒGĻIEM PORTĀLĀ WWW.DELFI.LV
Lai izpētītu, attieksmi pret bēgļiem Latvijas medijos, tika noskaidrots, kurš pēc
pēdējiem pieejamajiem datiem ir visbiežāk izmantotais ziņu portāls Latvijā. Vadoties pēc
tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānijas TNS veiktā pētījuma par pastāvīgo Latvijas
iedzīvotāju paradumiem digitālajā vidē, 2014. un 2015.gada pavasarī visbiežāk izmantotais
ziņu portāls bija portāls Delfi19. Šajā pētījumā tika noskaidrots, kuras ir TOP 20 interneta
vietnes Latvijā, un tajā Delfi ierindojas ceturtajā vietā starp dažādām citām interneta
vietnēm, bet pirmajā vietā starp citiem ziņu portāliem. Vecumā no 15 līdz 74 gadiem
2014.gada pavasarī šo portālu dienā vidēji apmeklēja 26,7% Latvijas iedzīvotāju, bet
2015.gada pavasarī portālu Delfi dienā vidēji apmeklēja 28,8% Latvijas iedzīvotāju. Tā kā
šis ir visapmeklētākais ziņu portāls, ir būtiski izpētīt, vai tajā galvenokārt dominē pozitīva,
negatīva vai neitrāla attieksme pret bēgļiem, lai varētu izdarīt kādus secinājumus par
Latvijas mediju attieksmi pret bēgļiem.
Veiktajā pētījumā tika atlasīti portālā Delfi publicētie raksti par bēgļiem no sešiem
2015.gada mēnešiem. Kopumā atlasīts un izanalizēts tika 131 raksts. Lai varētu izdarīt
secinājumus par to, kāda attieksme portālā Delfi galvenokārt dominē, atlasītajos rakstos
tika izdalītas teksta rindas jeb frāzes, kurās pausta attieksme pret bēgļiem [1.pielikums].
Tika novērtēts attieksmes raksturs – pozitīva vai negatīva, un tika noteikti argumenti, kas
izmantoti attieksmes pamatošanai. Ja rakstā nebija izteikti novērojamas teksta rindas ar
pozitīvu vai negatīvu attieksmi, tas netika izmantots turpmākajā atlasē, bet tika novērtēts
kā neitrāls raksts. Kopumā portālā Delfi 29 raksti tika novērtēti kā neitrāli.
4.1. Pozitīva attieksme portāla Delfi rakstos
Pozitīva attieksme pret bēgļiem un to uzņemšanu tika konstatēta 58 portāla Delfi
rakstos. Šajos rakstos tika atlasītas dažādas frāzes, kurās vērojama pozitīva attieksme.
Kopumā tika atlasītas 105 frāzes ar pozitīvu attieksmi, un tās tika klasificētas pēc kopīga
satura [3.pielikums.1.tabula, 4.pielikums].
Integrēšana, dzīves apstākļi
Šajā sadaļā tika iedalītas 10 frāzes, kuras liecina par to, ka bēgļi Latvijā spēs integrēties vai
arī ka atbildīgās institūcijas vai valdība strādā pie tā, lai bēgļiem nodrošinātu iespēju
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integrēties un radītu labus dzīves apstākļus. Būtiski ir tas, ka šajā sadaļā ir arī frāze, kurā
par Latviju pozitīvi izsakās Sīrijas bēglis:
“Tagad arvien biežāk domāju atgriezties uz palikšanu Latvijā, kur es patiešām jūtos kā
mājās,” stāsta Sīrijas zobārsts Abdulkarims Alkadi.
Tāpat šajā sadaļā ir minēts tas, ka arī pašiem Latvijas iedzīvotājiem ir jābūt atsaucīgiem un
jārada bēgļiem pozitīvs klimats, jo tieši tā bēgļus var motivēt integrēties.
Bēgļu uzņemšanas principi
Šajā sadaļā tika iedalītas piecas frāzes. Tajās ir pausta pozitīva noskaņa pret tādiem bēgļu
uzņemšanas principiem kā brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu, kā arī bēgļu sadales mehānismu,
kurš būtu taisnīgs visām valstīm un tiktu ņemti vērā tādi vēsturiski faktori kā okupācija un
piespiedu imigrācija.
Latvijas politiķi ir par bēgļiem
Šajā sadaļā tika iedalītas sešas frāzes. Galvenokārt tajās ir redzama politiķu pozitīvā
attieksme pret palīdzības sniegšanu tām valstīm, kuras visvairāk skar bēgļu migrācija. Šajā
sadaļā ir arī frāzes, kuras liecina, ka Latvijā ir politiķi, kuri tad, kad tika lemts par 250
bēgļu uzņemšanu Latvijā, atbalstīja šo priekšlikumu.
Solidarizēšanās
Šī sadaļa ir visplašākā. Tā ietver 31 frāzi, kurās tika izteikts uzskats, ka Latvijai ir jābūt
solidārai bēgļu problēmas risināšanā. Taču sešas no frāzēm ir vērstas uz solidarizēšanos
nevis sniedzot bēgļiem patvērumu Latvijā, bet gan palīdzot Vidusjūras reģiona valstīm,
ceļot bēgļu nometnes Āfrikas valstīs, atbalstot ar medicīnisko palīdzību un tamlīdzīgi. Tas
norāda uz to, ka Latvija it kā ir pozitīvi noskaņota pret palīdzību bēgļiem, bet ne pret bēgļu
uzņemšanu Latvijā. Tāpat arī divās no frāzēm izsaka vēlmi solidarizēties nevis ar Eiropas
Savienību, palīdzot Vidusjūrā notiekošajā bēgļu krīzē, bet gan ar Ukrainu, kura ir ierauta
reālā karadarbībā. Taču kopumā joprojām paliek 23 frāzes, kurās ir izteikta nepieciešamība
Latvijai solidarizēties ar Eiropas Savienību bēgļu problēmas risināšanā, pieļaujot iespēju
bēgļus uzņemt arī Latvijā. Divās no šīm 23 frāzēm ir skaidri pateikts tas, ka Latvijai ir
jābūt solidārai ar Eiropas Savienību, jo Latvijai pašai reiz var pienākt brīdis, kad ir
vajadzīga šāda veida palīdzība.
Iespējamība saslimt bēgļu dēļ ir maza
Šajā sadaļā ir trīs frāzes, kuras ir ar pozitīvu noskaņu, jo liek cilvēkiem nedomāt par
bēgļiem kā par bīstamu slimību pārnēsātājiem. Līdz ar to cilvēkos tiek mazināts arī
uztraukums par bēgļu uzņemšanu Latvijā.
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Nav jābaidās no bēgļiem
Šajā sadaļā tika iedalītas četras frāzes, kuras līdzīgi kā iepriekšējā sadaļa mazina cilvēkos
uztraukumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā. Šajā sadaļā runa ir tieši par Latvijas drošību. Tā
ietver tādas frāzes, kas liek cilvēkiem domāt, ka bēgļi nav teroristi un, pat ja būtu, par
Latvijas drošību tiek gādāts.
Faktori, kas liecina, ka uztraukumam par nestabilitāti nav pamata un bēgļu
jautājums tiek risināts
Šajā sadaļā ir septiņas frāzes, kurās lasītāji tiek informēti, ka Latvijas valdība strādā pie tā,
lai tiktu izveidots rīcības plāns bēgļu uzņemšanai. Lasītāji tiek arī mierināti, ka Latvija ir
gatava bēgļu uzņemšanai, jo atsevišķās jomās tā ir gana spēcīga, un ka, kaut arī politiķu
starpā ir pretēji uzskati par bēgļu uzņemšanu, tas neatstās būtisku ietekmi uz koalīciju.
Bēgļi būtiski neietekmētu Latvijas ekonomiku
Šajā sadaļā ir piecas frāzes. Galvenokārt šajā sadaļā tiek informēts par to, ka Eiropas
Savienība no saviem līdzekļiem Latvijai sniegs atbalstu bēgļu uzņemšanā. Līdz ar to daļēji
tiks noņemts slogs no Latvijas ekonomikas. Būtisks ir ekonomikas ministres Danas
Reiznieces-Ozolas sacītais, ka turpmākos simts gadus bēgļu ietekme uz Latvijas
ekonomiku būs maza.
Pasākumi par bēgļu uzņemšanu, atbalsta sniegšana bēgļiem
Šajā sadaļā ir trīs frāzes. Vienā no frāzēm tiek informēts par to, ka Rīgā norisinās pikets,
kurā cilvēki pauž atbalstu bēgļu uzņemšanai, taču citā frāzē valsts augstākās amatpersonas
aicina cilvēkus nepārvērst 18.novembri par protesta akciju pret bēgļiem. Pēdējā frāze
parāda to, ka Latvijas musulmaņi sniedz atbalstu Muceniekos nonākušajiem patvēruma
meklētājiem.
Bēgļi neapdraud latviešu nāciju un var tai sniegt pat kaut ko labu
Šajā sadaļā tika iedalītas sešas frāzes, kuras mudina cilvēkus neuztvert bēgļus kā latviešu
nācijas apdraudētājus, bet gan kā labuma nesējus Latvijai. Tajās tiek uzsvērts, ka bēgļi var
paplašināt Latvijas iedzīvotāju skatu un mazināt egocentrismu, atrisināt grūtības, ko paši
Latvijas iedzīvotāji nemāk atrisināt, kā arī aizpildīt tās darbavietas, kurās Latvijas
iedzīvotāji nevēlas strādāt.
Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un tās tuvumā
Šī sadaļa sastāv no divām frāzēm. Tajās tiek minēts, ka ir ļoti būtiski risināt tieši pašus
bēgļu migrācijas cēloņus, ieguldot līdzekļus Tuvo Austrumu valstīs, Āfrikas reģionā un
Eiropas Savienības Austrumu kaimiņvalstīs.
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Sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
Šajā sadaļā ir piecas frāzes, kuras liecina, ka daļai sabiedrības ir pozitīva attieksme pret
bēgļiem un ka tā atbalsta bēgļu uzņemšanu Latvijā. Viena no frāzēm informē, ka pat
sabiedrībā zināmi cilvēki atbalsta bēgļu uzņemšanu. Raksts, kas sevī ietver šādu frāzi,
liecina par īpaši pozitīvu mediju attieksmi pret bēgļu uzņemšanu, jo informācija, ka pat
sabiedrībā zināmi cilvēki bēgļus uztver pozitīvi, var īpaši mudināt lasītājus uz pozitīvu
attieksmi pret bēgļiem.
Latvijas sabiedrībā nav izteikts rasisms
Ir viena frāze, kas liek uzskatīt, ka Latvijas sabiedrībā nav izteikts rasisms, tādejādi
parādot, ka attieksme pret bēgļiem ir pozitīva. Īpaši nozīmīga šī frāze ir ar to, ka pats bēglis
ir tas, kurš liek domāt par Latviju kā par bēgļiem draudzīgu zemi:
“Dzīvojot Latvijā Sīrijas zobārsts Abdulkarims Alkadi nav jutis citādu attieksmi savas
izcelsmes dēļ. “Nē, nav ne miņas no diskriminācijas.””
Bēgļi Eiropā meklē drošību
Šī sadaļa sastāv no vienas frāzes, kura liek lasītājiem uzskatīt, ka bēgļi Eiropā meklē
drošību un nevis ka tie ir ekonomiskie migranti.
Jāatceras, ka no ES nedrīkst tikai ņemt, bet ir jābūt gataviem dot arī kaut ko tai pretī
Šajā sadaļā ir 6 frāzes. Tās liek padomāt par to, ka Latvijai ir pienākumi pret Eiropas
Savienību un ka nav pieņemams, ka Latvija tikai gūst visādus labumus no Eiropas
Savienības, bet svarīgā brīdī šaubās par to, vai Eiropas Savienībai sniegt atbalstu. Šīs
frāzes mudina lasītājus apzināties, ka atbalsta sniegšana bēgļu problēmas risināšanai būtu
pareizs lēmums.
Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
Četrās frāzēs tiek informēts par pozitīviem aspektiem saistībā ar bēgļu situāciju citās
valstīs. Tajās redzama gan pozitīva attieksme pret bēgļiem, gan arī tiek skaidrots, kādu
labumu bēgļi var radīt. Šī sadaļa var mudināt lasītāju ņemt piemēru no tādas valsts kā
Vācija vai Islande un attiekties pozitīvi pret bēgļu uzņemšanu.
Citi
Pēdējā sadaļa ietver tās frāzes, kuras nebija iespējams iedalīt kādā no iepriekš minētajām
sadaļām. Kopumā tā sastāv no sešām frāzēm.
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4.2. Negatīva attieksme portāla Delfi rakstos
Negatīva attieksme pret bēgļiem un to uzņemšanu tika konstatēta 83 portāla Delfi
rakstos. Šajos rakstos tika atlasītas dažādas frāzes, kurās vērojama negatīva attieksme.
Kopumā tika atlasītas 197 frāzes ar negatīvu attieksmi, un tās tāpat kā frāzes ar pozitīvu
attieksmi tika klasificētas pēc kopīga satura [3.pielikums.1.tabula, 4.pielikums].
Integrēšana, dzīves apstākļi
Šajā sadaļā tika iedalītas 17 frāzes, kuras liecina par to, ka Latvijā ir problēmas ar
integrācijas politiku, kā arī par to, ka Latvijā ir grūti nodrošināt bēgļiem labus dzīves
apstākļus. Tiek minēts, ka problēmas ar integrācijas politiku jau ir redzamas padomju laika
iebraucēju vidū, kā arī tas, ka bēgļiem ir cita mentalitāte, kura Latvijas sabiedrībā
neintegrēsies, bet gan veidosies atsevišķas kopienas. Saistībā ar dzīves apstākļiem galvenās
problēmas ir darba atrašana un dzīvesvietas nodrošināšana bēgļiem. Tā kā bēgļiem latviešu
valoda nebūs gana spēcīga un viņiem trūks citu valodu zināšanas, kā arī specifiska
izglītība, viņi galvenokārt pretendēs uz mazkvalificētām darba vietām, uz kurām jau šobrīd
ir liels pieprasījums. Tāpat arī pašvaldībās trūkst brīvu dzīvojamo platību, tāpēc izmitināt
bēgļus būtu problemātiski.
Bēgļu uzņemšanas principi
Šī sadaļa sastāv no 14 frāzēm. Tajā galvenokārt tiek paustas bažas un neapmierinātība ar
Eiropas Savienības noteiktajām bēgļu kvotām un to sadales mehānismu. Latvijas pārstāvji
vēlas, ka bēgļi tiktu uzņemti brīvprātīgā, nevis piespiedu kārtā. Tāpat arī tiek pausta
neapmierinātība, pēc kādiem kritērijiem tiek noteiktas bēgļu kvotas, jo netiek ņemta vērā
vēsturiskā migrācija, kas Latvijas gadījumā ir ļoti būtiska.
Latvijas politiķi ir pret bēgļiem
Šajā sadaļā ir visvairāk atlasīto frāžu. Tajā kopumā ir 30 frāzes, kurās dažādu Latvijas
partiju pārstāvji kritizē bēgļu uzņemšanu Latvijā. Tajās politiķi pauž uzskatu, ka Latvijai
šajā jautājumā nav jāatbalsta Eiropas Savienības lēmums, jo Latvija nav ne gatava bēgļu
uzņemšanai, ne arī tai ir finansiāli līdzekļi, lai to darītu. Daži politiķi arī uzskata, ka bēgļu
uzņemšana radītu reālus draudus Latvijas nacionālajai drošībai, jo Latvija vēl nav
pārvarējusi okupācijas sekas. Ir frāzes, kurās partija plāno rosināt referendumu, lai
ierobežotu bēgļu uzņemšanu, aicina cilvēkus pieprasīt atjaunot robežkontroli un atteikties
uzņemt bēgļus, kā arī tādas frāzes, kurās partija pat sola vērsties pret pastāvošo valdību, lai
panāktu to, ka netiktu uzņemti bēgļi.
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Solidarizēšanās
Šī sadaļa sastāv no 15 frāzēm. Tajās tiek pausts viedoklis, ka Latvijai bēgļu jautājumā
nebūtu jābūt solidārai ar Eiropas Savienību, jo šajā jautājumā katrai Eiropas Savienības
valstij būtu jālemj pašai par sevi. Tiek arī informēts, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropas
Savienībā, kura nav piekritusi papildus bēgļu sadalei vai bēgļu uzņemšanai. Vienā no
frāzēm tiek paustas bažas par to, ka, uzņemot papildus bēgļus, nākotnē varētu būt grūtāk
atteikties uzņemt vēl bēgļus, ja tas būtu nepieciešams. Vairākās frāzēs tiek minēts, ka
Lielbritānija, Īrija un Dānija pašas varēs izvēlēties, vai uzņemt bēgļus. Tas varētu radīt
lasītājos jautājumu par to, kur tad paliek solidaritāte, kura visu laiku tiek minēta, runājot
par bēgļu uzņemšanu. Tas varētu veicināt uzskatu, ka, ja jau šīs trīs valstis pašas var
izvēlēties būt vai nebūt solidārām, tad kāpēc gan Latvija nevar.
Vāja tautas informētība
Šajā sadaļā tika iedalītas piecas frāzes, kurās tiek paustas bažas par to, ka Latvijas tauta
tiek nepietiekami informēta par dažādiem ar bēgļiem saistītiem jautājumiem. Tiek
apgalvots, ka tautai ir nepietiekama informācija gan par patiesajiem cēloņiem, kāpēc
pēkšņi ir sākusies bēgļu migrācija, gan par to, kā tiks organizēts bēgļu uzņemšanas process
un kā viņi tiks integrēti Latvijas sabiedrībā. Tas var veicināt to, ka lasītājs sāk uzskatīt, ka
vai nu Latvijas valdībai ir kaut kas slēpjams, vai ka pašā valdībā eksistē liela neskaidrība.
Bēgļi var ievest slimības
Šī sadaļa sastāv no vienas frāzes, kurā infektologs pieļauj, ka bēgļi no Afganistānas varētu
Latvijā ievest slimību ar nosaukumu poliomielīts, un gadījumā, ja kāds no cilvēkiem nav
pret to potējies, viņš varētu ar to inficēties.
Bēgļi apdraud drošību
Šajā sadaļā ir 16 frāzes. Tajās var novērot uztraukumu par Latvijas drošību gadījumā, ja
tiks sniegts patvērums daudziem bēgļiem. Ir redzams, ka pastāv uzskats, ka bēgļi ir
agresīvi noskaņoti, un tāpēc varētu pieaugt noziedzības līmenis valstī. Vislielākais
uztraukums ir par to, ka bēgļi varētu būt saistīti ar ekstrēmistu organizācijām, tāpēc tie
varētu būt radikāli noskaņoti. Tas rada bažas par terorisma draudiem Latvijā. Šāda veida
informācija medijos var radīt lasītājos nedrošību un vēlmi nostāties pret bēgļiem un to
uzņemšanu Latvijā.
Faktori, kas liecina par nestabilitāti un rada satraukumu sabiedrībā
Šī sadaļa ietver 18 frāzes, kuras liek domāt, ka Latvija bēgļu uzņemšanai nav gatava un ka
valstī valda liela neskaidrība par bēgļu uzņemšanas procesu. Nav izstrādāta bēgļu
uzņemšanas programma, kurā būtu skaidri saprotams, kā notiks bēgļu integrācija, kur viņi
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tiks izmitināti, kas tieši bēgļiem būs jānodrošina, kā arī nav izstrādāta skaidra pienākumu
sadale starp valsts institūcijām. Šajā sadaļā ir atrodamas arī tādas frāzes, kas liecina par to,
ka bēgļu jautājums šķeļ gan Latvijas valdību, gan Eiropas Savienību, jo pastāv dažādi
uzskati, kā risināt šo problēmu. Tas viss kopumā liek domāt par negatīvu attieksmi pret
bēgļiem, jo lasītāji tiek satraukti ar valstī valdošo neziņu un nestabilitāti gan Latvijā, gan
Eiropas Savienībā.
Bēgļi rada izdevumus valstij
Šajā sadaļā ir septiņas frāzes, kurās tiek informēts par to, kādus izdevumus bēgļi radītu
Latvijai. Izdevumi varētu rasties gan tāpēc, ka jānodrošina dzīvesvieta, pārtika un veselības
aprūpe, kamēr persona nav saņēmusi bēgļa statusu, gan arī tāpēc, ka ir jāstiprina
administratīvā kapacitāte, jo īsā laikā būs jāapstrādā liels patvēruma meklētāju pieteikumu
skaits. Tiek paustas arī bažas par to, ka pastāv iespēja, ka izdevumi migrācijas krīzes
risināšanai varētu pieaugt un ka iedzīvotāju līmenis varētu pazemināties. Šāda informācija
nevieš cilvēkos vēlmi uzņemt bēgļus, jo šāda veida frāzes liek domāt, ka bēgļu uzņemšana
var būtiski ietekmēt pašus iedzīvotājus.
Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas privilēģijas
Šajā sadaļā tika ievietotas piecas frāzes. Tajās galvenokārt tiek izteikta neapmierinātība ar
to, ka bēgļu pabalsts ir pielīdzināms vidējam bezdarbnieku pabalstam, bērnu kopšanas un
vecāku pabalstam un Latvijas pensionāru vidējam pensijas apmēram. Ir arī frāze, kurā
redzama Mucenieku iedzīvotāju neapmierinātība par to, ka bēgļiem, kas mitinās
Muceniekos, ir pieejama gan sporta zāle, gan bērnu rotaļu istaba, kamēr pašiem Mucinieku
iedzīvotājiem ne tikai nav nekas tamlīdzīgs pieejams, bet vēl piedevām viņi pašvaldībai
maksā nodokļus, no kuriem tiek apmaksāti sociālie pabalsti un bēgļi nodrošināti ar mājokli.
Šādas frāzes liek lasītājiem domāt, ka viņi kā pastāvīgi Latvijas iedzīvotāji ir valstij
mazsvarīgāki par bēgļiem, un tādejādi var rasties nepatika pret bēgļiem.
Bēgļu skaits, ko Latvija spēj uzņemt, ir minimāls
Šī sadaļa sastāv no trīs frāzēm, kurās rakstīts, ka Latvijas kapacitāte bēgļu uzņemšanā ir
pavisam neliela. Tas var radīt lasītājā jautājumu, uz kā rēķina Latvijā tiks uzņemts 531
bēglis, ja Latvijas kapacitāte ir krietni mazāka.
Pasākumi pret bēgļu uzņemšanu
Šajā sadaļā ir deviņas frāzes, kurās tiek informēts par protesta akcijām pret bēgļu
uzņemšanu, kā arī par citām aktivitātēm, kas vērstas pret bēgļiem. Ir redzams, ka šādiem
pasākumiem ir liela piekrišana, un tas var radīt lasītājā bara instinktu, mudinot arī viņu
piedalīties pasākumā vai vismaz nostāties pret bēgļu uzņemšanu.
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Bēgļi apdraud latviešu nāciju
Šajā sadaļā kopumā tika iedalītas 12 frāzes. Tajās ir redzams uztraukums par to, kādas
sekas latviešu nācijai varētu radīt bēgļu uzņemšana. Tiek uzsvērts, ka Latvijā jau ir daudzi
nepilsoņi, cilvēki ar sliktu latviešu valodu un cilvēki, kuri ir vāji integrēti Latvijā. Tāpēc
bēgļu uzņemšana būtu liels drauds latviešu nācijas turpmākai eksistencei. Tas var radīt
lasītājā ļoti nepatīkamas un pat satraucošas izjūtas it īpaši tad, ja lasītājs ir Latvijas patriots,
tādejādi raksti, kuros ir šādas frāzes, var panākt, ka bēglis tiek uztverts kā drauds.
Latvijas sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
Šajā sadaļā ir 10 frāzes, kurās tiek pausta Latvijas iedzīvotāju negatīvā attieksme pret
bēgļiem un to uzņemšanu. Lielākajā daļā šo frāžu ir lasāms tas, ka vairums Latvijas
iedzīvotāju neatbalsta bēgļu uzņemšanu Latvijā vai arī vēlas, ka tiktu uzņemti mazāk nekā
250 bēgļi. Ir arī frāze, kurā redzama Latvijas ģimenes ārstu attieksme pret bēgļiem. Tajā
minēts, ka vairāk nekā puse no 30 uzrunātajiem ģimenes ārstiem atteikušies savā praksē
uzņemt bēgļus. Divās frāzēs ir redzama arī Mucenieku iedzīvotāju attieksme, kuri iebilst
pret to, ka tur varētu tikt izmitināts liels skaits bēgļu, jo tas rada iedzīvotājos nedrošību un
varētu pārvērst ciematu par cietumu. Šādas frāzes, līdzīgi kā sadaļā par pasākumiem pret
bēgļu uzņemšanu, varētu radīt lasītājā bara instinktu ar vēlmi sekot vairumam Latvijas
iedzīvotāju nostājoties pret bēgļiem.
Raksti, kas parāda rasistiskas iezīmes Latvijas sabiedrībā vai mudina to uz rasismu
Šī sadaļa sastāv no četrām frāzēm. Tās ir frāzes, kuras liek noprast, ka sabiedrība Latvijā ir
rasistiska, vai frāzes, kuras lasītāju mudina būt rasistam, jo liek domāt, ka citas rases
pārstāvji ir sliktāki un rada apdraudējumu baltajai rasei. Šī ir kārtējā sadaļa, kas mudina
nostāties pret bēgļiem, jo vairums bēgļu ir citas rases pārstāvji.
Bēgļi meklē nevis drošību, bet maksimālu ekonomisko labumu, kas liek domāt par
viņiem kā ekonomiskajiem migrantiem
Šajā sadaļā tika iedalītas 14 frāzes, kuras liecina, ka bēgļi migrē uz Eiropu nevis drošības
apsvērumu dēļ, bet gan, lai gūtu maksimālu ekonomisko labumu. Daļā frāžu tiek vēstīts, ka
bēgļi atsakās reģistrēties pirmajās Eiropas Savienības valstīs, kuras tie sasniedz, jo baidās,
ka tas viņiem liegs nokļūt Vācijā vai Zviedrijā, kur ir vislielākie pabalsti, kamēr daļā no
frāzēm bēgļi pat pavisam tieši tiek nosaukti par ekonomiskajiem migrantiem. Šādas frāzes
var likt lasītājam skatīties kritiski uz bēgļu uzņemšanu, jo nerodas iespaids, ka bēgļiem
tiešām ir vajadzīga palīdzība.
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Bēgļu uzņemšana neatrisina problēmu
Šo sadaļu veido piecas frāzes, kurās tiek pausts viedoklis, ka risināt bēgļu migrācijas
problēmu ar masveidīgu bēgļu uzņemšanu nav iespējams, jo tas migrāciju neapturēs. Šādas
frāzes var radīt lasītājā uzskatu, ka Latvijā nevajag uzņemt bēgļus, jo tas nav problēmas
risinājums.
Atteikšanās uzņemt bēgļus radītu paliekošas sekas
Šajā sadaļā ir viena frāze, kurā tiek brīdināts, ka Latvijai ir jāatbalsta patvērumu meklētāju
uzņemšana, jo pretējā gadījumā Latvija var sagaidīt nopietnas politiskas, finansiālas un
juridiskas sekas. Tas var radīt lasītājā nepatiku pret bēgļiem, jo rodas sajūta, ka bēgļu
uzņemšana ir uzspiesta.
Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
Šī sadaļa ietver sešas frāzes. Tajās ir informācija gan par to, ka ir arī citas pasaules valstis,
kuras nevēlas uzņemt bēgļus, gan par to, kā bēgļi tiek uzņemti tādā valstī kā Vācija un arī
par to, kā pret viņiem izturas un kā viņi tur uzvedas. Šīs frāzes ietver negatīvu informāciju,
līdz ar to lasītājs var spriest, ka arī, piemēram, Vācijā ne visi pret bēgļiem ir pozitīvi
noskaņoti un ka ne vienmēr labi situēta valsts nozīmē labu dzīvi bēgļiem. Šajā sadaļā ir pat
frāze, kurā, vadoties pēc tā kas notiek Vācijā, lasītāji tiek brīdināti par to, kādas negatīvas
sekas var sagaidīt Latvija piešķirot patvērumu bēgļiem.
Citi
Šajā sadaļā tika iedalītas piecas frāzes, kuras nebija iespējams iedalīt kādā no iepriekš
minētajām sadaļām. Tajās galvenokārt redzama negatīvā attieksme pret bēgļu uzņemšanu
Latvijā, kā arī ir minēts pieņēmums, ka šāda attieksme varētu būt saistāma ar bailēm no
citādā.
4.3. Salīdzinājums starp pozitīvo un negatīvo attieksmi portāla Delfi rakstos
Lai noskaidrotu, kāda attieksme pret bēgļiem tiek pausta portālā Delfi, ir būtiski
uzskaitīt, cik šajā portālā ir raksti ar pozitīvu vai negatīvu attieksmi, kā arī uzskaitīt, cik
pozitīvas un negatīvas frāzes ir šajos rakstos. No 131 raksta kopumā tika atlasīti 58 raksti,
kuros tika konstatēta pozitīva attieksme, bet raksti ar negatīvu attieksmi kopumā ir 83.
Jāņem vērā, ka daudzos rakstos bija pausta gan pozitīva, gan negatīva attieksme, tāpēc
kopējais rakstu skaits, kuros ir pozitīva vai negatīva attieksme, pārsniedz kopumā izlasīto
rakstu skaitu. Šajos rakstos tika atlasītas 105 pozitīvas frāzes un 197 negatīvas frāzes.
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Tātad portālā Delfi frāzes ar negatīvu attieksmi ir gandrīz uz pusi vairāk nekā frāzes ar
pozitīvu attieksmi. Tas nozīmē, ka attieksme pret bēgļiem šajā portālā ir vairāk negatīva.
Lai veiktā pētījuma rezultāti būtu uzskatāmāki, tika izveidota diagramma.
Diagrammā tika ievietotas visas sadaļas ar pozitīvajām un negatīvajām frāzēm, vadoties
pēc tā, cik daudz frāžu ir katrā sadaļā. Kopumā diagrammā ir 37 sadaļas. Diagrammu veido
21 grupa, kur gandrīz katrā grupā ir savstarpēji salīdzināma sadaļa ar negatīvajām frāzēm
un sadaļa ar pozitīvajām frāzēm.
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1.attēls. Negatīvā un pozitīvā attieksme pret bēgļiem portālā Delfi (frāžu skaits)
Tika norādīts arī katras grupas nosaukums, lai būtu skaidrs, kādu sadaļu katra grupa ietver:
1 – Integrēšana, dzīves apstākļi
2 – Bēgļu uzņemšanas principi
3 – Politiķu attieksme pret bēgļiem
4 – Solidarizēšanās
5 – Tautas informētība
6 – Slimības
7 – Bēgļu ietekme uz valsts drošību
8 – Faktori, kas liecina par nestabilitāti un rada satraukumu sabiedrībā/ Faktori, kas
liecina, ka uztraukumam par nestabilitāti nav pamata un bēgļu jautājums tiek risināts
9 – Bēgļu ietekme uz valsts ekonomiku
10 – Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas privilēģijas
11 – Bēgļu skaits, ko valsts/pašvaldības spēj uzņemt, ir nepietiekams/minimāls
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12 – Pasākumi pret/par bēgļu uzņemšanu
13 – Bēgļi kā apdraudējums nācijai
14 – Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un tās tuvumā
15 – Sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
16 – Rasisms
17 – Bēgļi - ekonomiskie migranti vai drošības meklētāji
18 – Bēgļu uzņemšana neatrisina problēmu
19 – Atteikšanās uzņemt bēgļus radītu paliekošas sekas/ Jāatceras, ka no ES nedrīkst
tikai ņemt, bet ir jābūt gataviem dot arī kaut ko tai pretī
20 – Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
21 – Citi
Kā redzams diagrammā [1.attēls] no 21 grupas 16 grupās negatīvā attieksme ir konstatēta
lielākā skaitā frāžu nekā pozitīvā. Mediju analīzes rezultāti [1.attēls] liecina, ka portālā
Delfi visvairāk negatīva attieksme pret bēgļiem tiek pausta no politiķu puses. Tas ir ļoti
būtiski, jo politiķi ir tie, kas reprezentē valsti, un, ja medijos tiek pausta pārsvarā politiķu
negatīvā attieksme pret bēgļiem, tas var mudināt arī Latvijas iedzīvotājus pret bēgļiem
attiekties negatīvi. Toties solidaritātes ziņā pozitīvā attieksme dominē. Tas liecina, ka
Latvijai ir būtiski būt solidārai ar Eiropas Savienību, tāpēc tā ir gatava solidarizēties arī
bēgļu jautājumā, kaut arī gan politiķu, gan arī, kā diagramma liecina, Latvijas sabiedrības
nostāja ir vērsta pret bēgļiem. Ir redzams, ka daudzi faktori, kas bēgļu uzņemšanas
gadījumā ir būtiski, tiek vērtēti negatīvi. Izteikti negatīvi tiek vērtēti gan integrēšanās un
dzīves apstākļi Latvijā, gan bēgļu uzņemšanas principi, gan bēgļu ietekme uz valsts
drošību, gan bēgļu ietekme uz latviešu nāciju, gan arī tas, kādu apsvērumu vadīti bēgļi
migrē uz Eiropu. Spriežot pēc mediju analīzes rezultātiem, šādam negatīvam vērtējumam
varētu būt dažādi iemesli. Kā viens no iemesliem varētu būt tautas informētība, kas, kā
redzams tabulā, tiek vērtēta negatīvi. Tāpat ir arī daudzi faktori, kas liecina par
nestabilitāti, radot satraukumu sabiedrībā. Vairākas frāzes liecina, ka bēgļi bauda lielākas
privilēģijas nekā vietējie valsts iedzīvotāji, kas var likt Latvijas iedzīvotājiem justies
diskriminētiem. Ir arī redzams, ka Latvijas iespējas uzņemt pietiekami daudz bēgļus tiek
vērtēta negatīvi, tāpēc tas var radīt satraukumu sabiedrībā, ja ir runa par 531 bēgļa
uzņemšanu. Diagramma liecina, ka ir arī negatīvs uzskats par bēgļu krīzes risināšanu,
uzņemot tos dažādās Eiropas valstīs. Redzams, ka vairākas frāzes liecina, ka bēgļu
uzņemšana šo problēmu neatrisinātu. Ņemot vērā, ka diagrammas dati liecina, ka
sabiedrības attieksme pret bēgļu uzņemšanu ir vairāk negatīva nekā pozitīva, tas izskaidro
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to, kāpēc frāzes ar ziņām par pasākumiem pret bēgļu uzņemšanu ir vairāk nekā frāzes ar
ziņām par atbalsta pasākumiem bēgļiem. Kā viens no iemesliem šādai attieksmei var būt
rasisms, kas portālā Delfi ir redzams dažās frāzēs. Tomēr ir frāzes, kas ir pozitīvi vērstas uz
palīdzības sniegšanu bēgļiem viņu dzimtenē un tās tuvumā. Šis faktors un jau minētā
tieksme solidarizēties nozīmē, ka attieksme pret bēgļiem nav vērtējama kā pilnīgi negatīva.
Ir tomēr daži pozitīvi aspekti, kas arī portāla Delfi lasītājam varētu radīt pozitīvu nostāju
pret bēgļiem. Tāpat arī vairākas frāzes liecina, ka ir jāatceras, ka no Eiropas Savienības
nedrīkst tikai ņemt, bet ir jābūt gataviem arī kaut ko dot pretī. Tas ir sasaistāms ar
solidaritāti, jo mudina apzināties, ka atrašanās Eiropas Savienībā uzliek arī kaut kādus
pienākumus.
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5. ATTIEKSME PRET BĒGĻIEM PORTĀLĀ WWW.NRK.NO
Lai izpētītu, attieksmi pret bēgļiem Norvēģijas medijos, tāpat kā veicot pētījumu par
Latvijas medijiem, tika noskaidrots, kurš pēc pēdējiem pieejamajiem datiem ir visbiežāk
izmantotais ziņu portāls Norvēģijā. Vadoties pēc tirgus, sociālo un mediju pētījumu
kompānijas TNS datiem, 2015.gadā bieži tika lasīts gan ziņu portāls NRK, gan VG20. Kaut
arī dati liecina, ka apmeklētākais ziņu portāls ir VG, NRK apmeklētāju skaits ir ļoti līdzīgs.
Tā kā NRK ir Norvēģijā lielākais mediju uzņēmums21, kurš ietver gan televīziju, gan radio,
kā arī jaunākās ziņas ir lasāmas šī uzņēmuma mājaslapā www.nrk.no, izpētei tika izvēlēts
tieši šis ziņu portāls. Tāpat kā Latvijas portālā Delfi, arī portālā NRK ir būtiski izpētīt, vai
tajā galvenokārt dominē pozitīva, negatīva vai neitrāla attieksme pret bēgļiem, lai varētu
izdarīt kādus secinājumus par Norvēģijas mediju attieksmi pret bēgļiem.
Veiktajā pētījumā tika atlasīti portālā NRK publicētie raksti par bēgļiem no sešiem
2015.gada mēnešiem. Kopumā atlasīti un izanalizēti tika 197 raksti. Lai varētu izdarīt
secinājumus par to, kāda attieksme portālā NRK galvenokārt dominē, atlasītajos rakstos
tika izdalītas teksta rindas jeb frāzes, kurās pausta attieksme pret bēgļiem [2.pielikums].
Tieši tāpat kā portāla Delfi analīzē tika novērtēts attieksmes raksturs – pozitīva vai
negatīva, un tika veikta klasifikācija pēc kopīgām iezīmēm, lai frāzes varētu sadalīt pa
dažādām sadaļām. Ja rakstā nebija izteikti redzamas frāzes ar pozitīvu vai negatīvu
attieksmi, tas netika izmantots turpmākajā atlasē, bet tika novērtēts kā neitrāls raksts.
Kopumā portālā NRK 50 raksti tika novērtēti kā neitrāli.
5.1. Pozitīva attieksme portāla NRK rakstos
Pozitīva attieksme pret bēgļiem un to uzņemšanu tika konstatēta 103 portāla NRK
rakstos. Šajos rakstos tika atlasītas dažādas frāzes, kurās vērojama pozitīva attieksme.
Kopumā tika atlasītas 135 frāzes ar pozitīvu attieksmi, un tās tika sadalītas pēc kopīgām
iezīmēm [3.pielikums.2.tabula, 4.pielikums].
Integrēšana, dzīves apstākļi
Šajā sadaļā ir 25 frāzes. Tajās ir lasāms par to, kā tiek panākts, ka bēgļi integrējas
Norvēģijā un kāds atbalsts viņiem tiek sniegts. Ir rakstīts gan par to, kā bēgļiem tiek
20

TNS Gallup. Brukersesjoner. Pieejams:
http://www.tnslistene.no/?list_id=1&week=53&year=2015&report=day&metric=us [skatīts 2016,
28.feb.]
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Enli, Gunn, Trond Smith-Meyer, Trine Syvertsen. NRK. Publicēts 2015.gada 12.martā.
Pieejams: https://snl.no/NRK [skatīts 2016, 28.feb.]

30

nodrošināta izglītība un norvēģu valodas apguve, gan arī par to, kur bēgļi tiek un tiks
izmitināti. Daudzās frāzēs ir redzams, ka imigrācijas direkcija ar lielu atbildību izturas pret
bēgļu uzņemšanu un dara visu iespējamo, lai bēgļiem tiktu nodrošināti pēc iespējas labāki
dzīves apstākļi Norvēģijā. Dažas frāzes īpaši liek noprast, ka par bēgļiem un viņu
labklājību Norvēģijā ļoti rūpējas. Ir arī frāzes, kurās ir pašu bēgļu atsauksmes par
Norvēģiju. Viņi uzskata, ka bēgļi Norvēģijā tiek labi uzņemti un tiem tiek nodrošināti labi
dzīves apstākļi.
Par bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
Šī sadaļa sastāv no 27 frāzēm, kurās tiek pausta Norvēģijas pašvaldību pozitīvā attieksme
pret bēgļu uzņemšanu. Šajā sadaļā galvenokārt rakstīts par to, kuras pašvaldības ir
piekritušas turpmāko gadu laikā uzņemt papildu bēgļus un konkrēti cik papildu bēgļus tās
ir gatavas uzņemt. Atsevišķās frāzēs var lasīt pat par to, ka ir pašvaldības, kuras iepriekš
nebija uzņēmušas nevienu bēgli, bet nu tās ir piekritušas to darīt. Dažus ir ietekmējušas
internetā redzētās bildes ar Sīrijas bēgļiem un it īpaši trīsgadīgo bērnu, kurš Vidusjūrā gāja
bojā. Tas tiek minēts kā iemesls, kāpēc lēmums par bēgļu uzņemšanu ir mainīts uz pozitīvo
pusi.
Norvēģijas politiķi ir par bēgļiem
Šo sadaļu veido 14 frāzes, kurās tiek pausts Norvēģijas politiķu atbalsts bēgļiem. Atbalsts
tiek pausts gan ar vēlmi uzņemt pēc iespējas vairāk bēgļus Norvēģijā, gan ar vēlmi ieguldīt
Norvēģijas līdzekļus, lai palīdzētu bēgļiem viņu dzimtenē un Vidusjūras reģionam. Šādas
frāzes var mudināt arī lasītāju raudzīties uz bēgļu uzņemšanu pozitīvi, jo savā ziņā politiķi
ir tie, kas rāda tautai piemēru.
Solidarizēšanās
Šī sadaļa ietver trīs frāzes. Vienā no šīm frāzēm tiek informēts par to, ka iedzīvotāji
Norvēģijas pilsētā Trondheimā dodas gājienā, lai izrādītu solidaritāti bēgļiem. Pārējās
divās frāzēs galvenokārt tiek uzsvērts, ka palīdzēt bēgļiem ir pienākums, kas parāda
solidaritātes augstāko pakāpi, jo palīdzības sniegšana netiek uztverta kā tāda solidaritāte,
kas vienkārši parāda, ka Norvēģija ir kopā ar citām pasaules valstīm šajā bēgļu krīzē, bet
gan parāda, ka tā ir solidaritāte, kura sevī ietver lielu atbildības sajūtu pret pārējo pasauli.
Tas var likt arī lasītājam pret bēgļu krīzi attiekties ar lielu atbildību un uztvert palīdzības
sniegšanu bēgļiem kā pienākumu.
Tauta tiek informēta
Šajā sadaļā tika ievietotas septiņas frāzes, kurās ir redzams, kā par bēgļiem tiek informēta
Norvēģijas sabiedrība. Informāciju par bēgļiem iegūst gan caur tādām raidorganizācijām
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kā radio, gan arī tiek organizētas informatīvās sapulces pašvaldībās, lai pašvaldību
iedzīvotāji zinātu, kā notiks bēgļu uzņemšana un kā iedzīvotāji tajā var iesaistīties. Turklāt
tiek gādāts arī par bērnu un jauniešu izglītošanu šajā jautājumā, jo arī skolā tiek organizēti
dažādi pasākumi, lai gādātu par to, ka skolnieki saprot, kas notiek un cik būtiski ir palīdzēt
bēgļiem. Ziņas par to, ka tauta tiek informēta, var likt lasītājam izjust mieru, jo rodas
sajūta, ka šajā jautājumā nekas netiek slēpts no Norvēģijas iedzīvotājiem.
Iespējamība saslimt bēgļu dēļ ir maza
Šo sadaļu veido divas frāzes, kurās tiek informēts, ka ir maza iespējamība, ka bēgļi
Norvēģijā varētu ievest slimības un inficēt ar tām citus. Tas var likt raudzīties uz bēgļiem
pozitīvi, jo lasītājs apzinās, ka apdraudējums viņa veselībai ir minimāls.
Faktori, kas liecina, ka uztraukumam par nestabilitāti nav pamata un bēgļu
jautājums tiek risināts
Šajā sadaļā ir viena frāze, kas vairāk gan attiecas tikai uz vienu pašvaldību, jo tiek
informēts, ka atbildīgās institūcijas cenšas risināt bēgļu jautājumu Agderes pašvaldībā,
izstrādājot ārkārtas rīcības plānu bēgļu uzņemšanai.
Norvēģija spēj uzņemt pietiekami lielu skaitu bēgļu
Šajā sadaļā ir viena frāze, kurā tiek pausta pārliecība, ka Norvēģija spēj uzņemt 100000
bēgļus, kas ir ļoti liels skaits ņemot vērā, ka vispār Norvēģijas valdība ir vienojusies par
salīdzinoši mazāku uzņemamo bēgļu skaitu, respektīvi, 8000 bēgļiem.
Pasākumi par bēgļu uzņemšanu, atbalsta sniegšana bēgļiem
Šī ir visapjomīgākā sadaļa. Tā ietver 32 frāzes, kas liecina, ka Norvēģijā bēgļi un to
uzņemšana tiek atbalstīta. Bēgļiem atbalstu izrāda norvēģu ģimenes, ārsti, viesnīcu
īpašnieki, aviokompānijas, studenti, skolēni, dažādas organizācijas, mediji, lauksaimnieki,
māmiņas, dažādu uzņēmumu pārstāvji un daudzi citi Norvēģijas iedzīvotāji. Cilvēki
Norvēģijā ir gatavi gan uzņemt pie sevis bēgļus vai atļaut izmantot savus īpašumus bēgļu
izmitināšanai, gan ziedot naudu, kā arī paši piedalīties labdarības pasākumos. Tāpat ir arī
cilvēki, kuri pašaizliedzīgi sniedz bēgļiem palīdzību pēc pašu iniciatīvas. Piemēram, kāds
Norvēģijas iedzīvotājs, redzot, ka bēgļi iet tumsā pa lielceļiem bez atstarotājiem, apzinājies
bīstamo situāciju, tāpēc devies bēgļiem izdalīt atstarotājus. Tāpat arī kāda fotogrāfe ar
savām fotogrāfijām vēlas piesaistīt cilvēku uzmanību, aicinot viņus vēl vairāk iesaistīties
bēgļu krīzē. Kas attiecas uz bēgļu uzņemšanu savās mājās, kāda frāze liecina, ka Norvēģijā
ir pat īpaši izveidota mājaslapa, kurā cilvēki var atzīmēt, ja vēlas uzņemt pie sevis kādu
bēgli. Tas, ka medijos ir lasāms par sabiedrības iesaistīšanos bēgļu uzņemšanā, var veicināt
lasītājā pozitīvu attieksmi pret bēgļiem, jo lasītājs redz, ka daudzi atbalsta bēgļus.
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Bēgļi neapdraud norvēģu nāciju un var tai sniegt pat kaut ko labu
Šajā sadaļā ir divas frāzes, kurās bēgļu uzņemšana tiek vērtēta pozitīvi, jo tas varētu
Norvēģijā radīt jaunas darba vietas.
Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un tās tuvumā
Šo sadaļu veido divas frāzes. Tajās tiek uzsvērts, ka ir būtiski palīdzēt bēgļiem arī viņu
dzimtenē un tās tuvākajos reģionos, kur ir apdraudējuma zona. Tas parāda, ka bez bēgļu
uzņemšanas tiek meklēti arī citi risinājumi kā viņiem palīdzēt.
Norvēģijas sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
Šajā sadaļā tika ievietotas 11 frāzes, kuras liecina par Norvēģijas sabiedrības pozitīvo
attieksmi pret bēgļiem. Daudzi iedzīvotāji uzskata, ka Norvēģijai ir jāuzņem bēgļi un viņi
vēlas arī paši palīdzēt bēgļiem. Piemēram, ir frāze, kurā TNS Gallup aptaujas rezultāti
liecina, ka 8 no 10 iedzīvotājiem uzskata, ka Norvēģijai būtu jāuzņem tieši vai pat vairāk
par 8000 bēgļiem. Tāpat ir arī frāze, kurā teikts, ka trīs 80 gadīgas sievietes uzskata, ka ir
labi, ka pašvaldības var kalpot kā patvērums bēgļiem. Kāda frāze liecina, ka daudzu
Norvēģijas iedzīvotāju vēlmi sniegt ieguldījumu bēgļu krīzes risināšanā ir ietekmējušas
bildes ar trīsgadīgo puisēnu, kurš gājis bojā Vidusjūrā.
Bēgļi Eiropā meklē drošību
Šī sadaļa sastāv no divām frāzēm, kurās minēts bēgļu sacītais, ka viss ko viņi vēlas ir droša
nākotne ar cilvēciskiem dzīves apstākļiem un darbu.
Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
Šajā sadaļā tika ievietotas četras frāzes. Tās vēsta par pozitīvo attieksmi pret bēgļiem citās
pasaules valstīs.
Citi
Pēdējā sadaļa ietver tās frāzes, kuras nebija iespējams iedalīt kādā no iepriekš minētajām
sadaļām. Kopumā tā sastāv no divām frāzēm. Vienā no frāzēm ir lasāms par to, ka
Norvēģijas tiesa spēj atzīt pat savas kļūdas attiecībā pret bēgļiem, tātad tajā pastāv vienlīdz
godīga attieksme gan pret vietējiem iedzīvotājiem, gan jaunpienācējiem. Otrajā frāzē ir
Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera aicinājums visām Eiropas Savienības
valstīm iesaistīties bēgļu uzņemšanā.
5.2. Negatīva attieksme portāla NRK rakstos
Negatīva attieksme pret bēgļiem un to uzņemšanu bija redzama 55 portāla NRK
rakstos. Šajos rakstos tika atlasītas dažādas frāzes, kurās vērojama negatīva attieksme.
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Kopumā tika atlasītas 68 frāzes ar negatīvu attieksmi, un tās tāpat kā frāzes ar pozitīvu
attieksmi tika sadalītas pēc kopīgām iezīmēm [3.pielikums.2.tabula, 4.pielikums].
Integrēšana, dzīves apstākļi
Šajā sadaļā ir sešas frāzes. Tajās ir rakstīts gan par sliktu integrēšanās sistēmu, darba un
izglītības iespējām bēgļiem Norvēģijā, gan par to, ka bēgļi ļoti ilgi gaida rindā bēgļu
uzņemšanas centrā, līdz tiek piešķirta mājvieta kādā pašvaldībā, gan arī par problēmām, ar
kurām jāsaskaras nepilngadīgajiem bēgļiem, kuri Norvēģijā ir ieradušies vieni paši.
Pret bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
Šī sadaļa sastāv no 10 frāzēm, kurās galvenokārt tiek pausta pašvaldību nevēlēšanās
uzņemt papildu bēgļus. Dažās frāzēs šī negatīvā attieksme tiek argumentēta ar to, ka
attiecīgajā pašvaldībā nav pietiekami labi izstrādāta integrēšanās sistēma vai ka pašvaldībā
nav vietas, kur bēgļus izmitināt, darbs ko piedāvāt un citas tamlīdzīgas problēmas.
Norvēģijas politiķi ir pret bēgļiem
Šajā sadaļā tika ievietotas astoņas frāzes. Tajās lielākoties rakstīts par to, ka Progresa
partija nevēlas, ka Norvēģijā tiktu uzņemti papildu bēgļi. Tas tiek argumentēts ar to, ka
Norvēģijā jau ir daudzi bēgļi, kas sēž rindā patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā. Viena
frāze liecina, ka arī Kristīgā tautas partija iebilst pret 10000 bēgļu uzņemšanu, bet tikai
tāpēc, ka tas varētu radīt pārāk lielu slogu, ar ko pašvaldības nespētu tikt galā. Šī sadaļa
varētu mudināt tos lasītājus, kuri atbalsta Progresa partiju, neatbalstīt papildu bēgļu
uzņemšanu.
Vāja tautas informētība
Šī sadaļa ietver vienu frāzi, kurā rakstīts, ka pašvaldības tiek nepietiekami informētas no
imigrācijas direkcijas puses. No tā izriet, ka arī tauta netiek pietiekami informēta, jo
imigrācijas direkcijas nolaidības dēļ pašvaldības nevar pietiekami informēt iedzīvotājus.
Bēgļi var ievest slimības
Šo sadaļu veido divas frāzes. Vienā frāzē tiek paustas iedzīvotāju bažas par to, ka bēgļi
varētu viņus aplipināt ar slimībām, bet otrā frāzē tiek informēts, ka bēgļu straume rada
tādus ar veselību saistītus izaicinājumus kā infekcijas slimības. Šādas frāzes var likt
lasītājam satraukties par savu veselību.
Bēgļi apdraud drošību
Šajā sadaļā ir divas frāzes, kuras varētu likt uztraukties par drošību Norvēģijā. Jo īpaši
ietekmēt varētu frāze, kurā kāds Norvēģijas iedzīvotājs ziņojis, ka viņam uzbrukuši bēgļi,
kuri tiek izmitināti kādā Norvēģijas viesnīcā.
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Faktori, kas liecina par nestabilitāti un rada satraukumu sabiedrībā
Šī sadaļa sastāv no sešām frāzēm. Daļā no tām var manīt to, ka valda nevienprātība
Norvēģijas politisko partiju vidū. Kāda frāze liecina, ka nevienprātība valda arī Eiropas
Savienībā, kā arī Vācijā. Tāpat kāda frāze liecina par to, ka Norvēģijas valsts iestādes nav
pietiekami sagatavojušās bēgļu uzņemšanai, bet kādā citā frāzē rakstīts par to, ka valsts
iestādes lūgušas pašvaldības uzņemt vēl vairāk bēgļu. Tas viss kopumā var radīt lasītājā
nestabilitātes sajūtu, jo ir redzams, ka nav ne vienprātības, ne skaidrības kā risināt bēgļu
problēmu.
Bēgļi rada izdevumus Norvēģijai
Šajā sadaļā ir sešas frāzes. Lielākajā daļā no tām tiek minēts tas, ka bēgļu uzņemšana
radītu finansiālu slogu Norvēģijas pašvaldību ekonomikai. Daļā no šīm frāzēm tiek izteikts
uzskats, ka valstij būtu finansiāli jāatbalsta pašvaldības, ja tā vēlas, lai tiktu uzņemti vairāk
bēgļu. Toties kāda frāze liecina, ka valdība bēgļu dēļ ir samazinājusi līdzekļus pašvaldību
uzturēšanas darbiem. Viena no frāzēm informē par to, ka imigrācijas direkcija izšķiež
līdzekļus, pārvietojot bēgļus ar takšiem tā vietā, lai tie tiktu pārvietoti ar autobusu vai
vilcienu, kas izmaksātu krietni lētāk. Šādas frāzes var likt lasītājam satraukties par to, vai
bēgļu uzņemšana Norvēģijā ļoti lielā mērā neietekmēs paša lasītāja dzīves līmeni.
Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas privilēģijas
Šo sadaļu veido divas frāzes. Vienā no šīm frāzēm rakstīts, ka ir plāns pārvietot ar demenci
slimus pacientus no dzīvokļiem uz slimnīcu, lai atbrīvotos vieta, kur uzņemt bēgļus. Otrā
frāzē ir pausts pašu Norvēģijas iedzīvotāju viedoklis, ka valsts ignorē vietējos iedzīvotājus
bēgļu jautājumā. Tas var raisīt lasītājā negatīvas emocijas, jo var rasties sajūta, ka bēgļi
valstij ir vissvarīgākie, jo ne tikai tiek ignorēts vietējo iedzīvotāju viedoklis, bet arī tiek
pieļauts, ka bēgļu uzņemšana ietekmē pat slimus cilvēkus.
Bēgļu skaits, ko Norvēģijas pašvaldības spēj uzņemt, ir nepietiekams
Šajā sadaļā tika ievietotas trīs frāzes, kas liecina, ka Norvēģijas valdība ir pārvērtējusi
pašvaldību kapacitāti. Par to liecina gan frāze, kurā ir teikts, ka pašvaldības ir piekritušas
uzņemt krietni mazāk bēgļus, nekā valdība vēlas uzņemt, gan frāze, kurā tiek ziņots, ka ir
sacelta trauksme, jo kādā pašvaldībā nepietiek vietas visiem bēgļiem, kas tur ir ieradušies,
un frāze, kurā tiek ziņots, ka arī citviet Norvēģijā uzņemšanas centros nespēj uzņemt
pietiekami daudz bēgļu. Tas varētu radīt lasītājā bažas, ka valsts varētu netikt galā ar
visiem bēgļiem, kas Norvēģijā ierodas, un tādejādi rastos haoss.
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Pasākumi pret bēgļu uzņemšanu
Šī sadaļa ietver vienu frāzi, kurā tiek ziņots, ka tiks rīkots lāpu gājiens, lai protestētu pret
lielo bēgļu skaitu, ko valdība plānojusi uzņemt kādas vecas augstskolas telpās.
Norvēģijas sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
Šajā sadaļā tika ievietota viena frāze. Tajā ir teikts, ka Norvēģijas pilsētā Eidsvollā ir ne
tikai vecāki, kas atsakās no vietas kādā bērnu dārzā, bet arī, ka ir vecāki kas pat ņem ārā
bērnus no šī bērnu dārza, jo šīs pilsētas vecajā slimnīcā tiek plānots izveidot bēgļu
uzņemšanas centru. Tas var radīt lasītājā uztraukumu, jo tas, ka vecāki ir gatavi izņemt
bērnus no bērnu dārza, liecina, ka situācija ar bēgļiem varētu būt ļoti nopietna.
Bēgļi meklē nevis drošību, bet maksimālu ekonomisko labumu, kas liek domāt par
viņiem kā ekonomiskajiem migrantiem
Šo sadaļu veido piecas frāzes. Vienā no šīm frāzēm tiek pat konkrēti apgalvots, ka bēgļi ir
ekonomiskie migranti. Pārējās četrās frāzēs tiek teikts, ka bēgļi atsakās no patvēruma kādā
no Eiropas valstīm, jo viņu galamērķis ir vai nu Vācija, vai Zviedrija – valstis, kas
nodrošina lielus pabalstus un labas sociālās garantijas. Šīs frāzes var lasītājam likt domāt,
ka bēgļiem drošība nav tik svarīga, jo viņi nepaliek valstīs, kas var nodrošināt drošību, ja
tās nevar nodrošināt labus pabalstus. Šāda bēgļu uzvedība nemudina cilvēkus palīdzēt
bēgļiem.
Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
Šajā sadaļā ir 11 frāzes, kurās tiek informēts par to, kā citās valstīs izturas pret bēgļu
uzņemšanu, kā arī par to, kā paši bēgļi uzvedās citās valstīs. Šajās frāzēs ir redzama
negatīva attieksme pret bēgļiem no dažādu valstu puses, bet ir kāda frāze, kurā tiek ziņots,
ka arī pašu bēgļu attieksme nav apmierinoša, jo viņi uzvedas vardarbīgi. Vairākās frāzēs ir
rakstīts tieši par Austrumeiropas negatīvo attieksmi pret bēgļiem un to uzņemšanu.
Citi
Šajā sadaļā tika iedalītas četras frāzes, kuras nebija iespējams iedalīt kādā no iepriekš
minētajām sadaļām. Tajās tiek ziņots par bēgļu situāciju Norvēģijā. Kādā no frāzēm teikts,
ka ārkārtas uzņemšanas centros bēgļi tiek paturēti daudz ilgāk nekā paredzēts. Ir arī frāzes,
kurās tiek apgalvots, ka bēgļu uzņemšana Norvēģijā var būtiski ietekmēt darba tirgu, jo
bēgļu nepieciešamība pēc darba izjauc darba tirgū valdošo līdzsvaru.
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5.3. Salīdzinājums starp pozitīvo un negatīvo attieksmi portāla NRK rakstos
Tāpat kā portālā Delfi, lai noskaidrotu, kāda attieksme pret bēgļiem tiek pausta
portālā NRK, ir būtiski uzskaitīt, cik šajā portālā ir raksti ar pozitīvu vai negatīvu
attieksmi, kā arī uzskaitīt, cik pozitīvas un negatīvas frāzes šajos rakstos ir atrodamas. No
197 rakstiem kopumā tika atlasīti 103 raksti, kuros bija redzama pozitīva attieksme, bet
raksti ar negatīvu attieksmi kopumā ir 55. Jāņem vērā, ka daudzos rakstos bija pausta
neitrāla attieksme, tāpēc kopējais rakstu skaits, kuros ir pozitīva vai negatīva attieksme, ir
mazāks nekā kopumā izlasīto rakstu skaitu. Tāpat arī jāņem vērā, ka kopējais pozitīvo,
negatīvo un neitrālo rakstu skaits ir lielāks nekā kopumā izlasīto rakstu skaits, jo bija
raksti, kuros tika pausta gan pozitīva, gan negatīva attieksme. No visiem rakstiem, kuros
bija pozitīva vai negatīva attieksme, tika atlasītas 135 pozitīvas frāzes un 68 negatīvas
frāzes. Tātad portālā NRK frāzes ar pozitīvu attieksmi ir gandrīz uz pusi vairāk nekā frāzes
ar negatīvu attieksmi. Tas nozīmē, ka attieksme pret bēgļiem šajā portālā ir vairāk pozitīva.
Lai veiktā pētījuma rezultāti būtu uzskatāmāki, tika izveidota diagramma.
Diagrammā tika ievietotas visas sadaļas ar pozitīvajām un negatīvajām frāzēm, vadoties
pēc tā, cik daudz frāžu ir katrā sadaļā. Kopumā diagrammā ir 30 sadaļas. Diagrammu veido
18 grupas, kur gandrīz katrā grupā ir savstarpēji salīdzināma sadaļa ar negatīvajām frāzēm
un sadaļa ar pozitīvajām frāzēm.
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2.attēls. Negatīvā un pozitīvā attieksme pret bēgļiem portālā NRK (frāžu skaits)
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Tika norādīts arī katras grupas nosaukums, lai būtu skaidrs, kādu sadaļu katra grupa ietver:
1 – Integrēšana, dzīves apstākļi
2 – Bēgļu uzņemšana pašvaldībās
3 – Politiķu attieksme pret bēgļiem
4 – Solidarizēšanās
5 – Tautas informētība
6 – Slimības
7 – Bēgļu ietekme uz valsts drošību
8 – Faktori, kas liecina par nestabilitāti un rada satraukumu sabiedrībā/ Faktori, kas
liecina, ka uztraukumam par nestabilitāti nav pamata un bēgļu jautājums tiek risināts
9 – Bēgļu ietekme uz valsts ekonomiku
10 – Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas
privilēģijas
11 – Bēgļu skaits, ko valsts/pašvaldības spēj uzņemt, ir nepietiekams/minimāls
12 – Pasākumi pret/par bēgļu uzņemšanu
13 – Bēgļi kā apdraudējums nācijai
14 – Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un tās tuvumā
15 – Sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
16 – Bēgļi - ekonomiskie migranti vai drošības meklētāji
17 – Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
18 – Citi
Kā redzams diagrammā [2.attēls] astoņās no 18 grupām negatīvā attieksme ir vairāk nekā
pozitīvā. Grupā, kas raksturo slimību izplatību, frāzes ar pozitīvo un negatīvo attieksmi ir
vienādā skaitā, bet pārējās deviņās grupās dominē pozitīvā attieksme. Kaut arī diagramma
liecina, ka grupu skaits, kurās dominē pozitīva attieksme, ir gandrīz vienlīdzīgs ar grupu
skaitu, kurās dominē negatīva attieksme, ir jāņem vērā, ka kopumā pozitīvo frāžu skaits ir
ievērojami lielāks. Spriežot pēc diagrammas, visvairāk frāzes ar pozitīvu attieksmi ir
12.grupā, kur stabiņš ar pozitīvo attieksmi attēlo frāzes, kurās ir rakstīts par atbalsta
pasākumiem bēgļiem. Tas liecina, ka Norvēģijā atbalsts bēgļiem gan no dažādu iestāžu
puses, gan no pašu Norvēģijas iedzīvotāju puses ir ļoti liels. Par to liecina arī otrā grupa,
kurā ir redzama izteikti pozitīva attieksme attiecībā pret bēgļu uzņemšanu pašvaldībās.
15.grupā ir redzams, ka arī sabiedrības attieksme pret bēgļiem portālā NRK ir pozitīva.
Tam par iemeslu varētu būt trīs faktori, kuri ir redzami šajā portālā. Viens no šiem
faktoriem ir tas, ka, kā diagramma liecina, Norvēģijā ir labi izstrādāta integrēšanās sistēma,
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nodrošinot bēgļiem labus dzīves apstākļus. Tas varētu Norvēģijas iedzīvotājus ietekmēt
pozitīvi, jo rodas sajūta, ka bēgļi tiks labi integrēti sabiedrībā, neradot iedzīvotājiem
nekādas problēmas. Savukārt šāda sajūta varētu būt par iemeslu tam, ka 13. grupā, kas
attiecas uz bēgļu ietekmi uz norvēģu nāciju, ir vērojama tikai pozitīva attieksme bez
uzskatiem, ka bēgļi varētu apdraudēt norvēģu nāciju. Otrs faktors varētu būt tas, ka politiķu
attieksme pret bēgļiem ir vairāk pozitīva nekā negatīva. Ņemot vērā, ka politiķi savā ziņā
reprezentē valstī pastāvošos uzskatus vai rāda tautai piemēru, kā reaģēt attiecīgās
situācijās, pozitīva attieksme no politiķu puses šajā jautājumā varētu būt ļoti būtiska, ja ir
runa par ietekmi uz tautu. Portāls NRK rada iespaidu, ka tauta tiek informēta par
jautājumiem, kas ir saistīti ar bēgļu krīzi. Šis ir trešais faktors, kas, ļoti iespējams, panāk to,
ka attieksme pret bēgļiem Norvēģijā ir tik pozitīva. Visnegatīvāk šajā portālā tiek pausta
bēgļu situācija citās valstīs. Tas diez vai varētu Norvēģijas iedzīvotājus noskaņot negatīvi
pret bēgļiem, bet tas varētu vismaz likt padomāt, vai Norvēģijas pozitīvā attieksme pret
bēgļiem ir pamatota, ja citās valstīs attieksme ir savādāka. Būtiski ir pieminēt, ka šajā
sadaļā ne tikai ir frāzes, kuras parāda citu valstu attieksmi pret bēgļiem. Tajā ir arī rakstīts
par bēgļu negatīvo uzvedību ārzemēs. Tas var likt arī izvērtēt, vai pozitīvajai Norvēģu
attieksmei ir pamats, ja ir informācija, ka bēgļi uzvedas necienīgi pret valsti, kur tie
ierodas. Kaut arī kopumā portālā NRK tiek pausta vairāk pozitīva attieksme pret bēgļiem,
tajā ir redzams uztraukums par to, ka bēgļi varētu negatīvi ietekmēt Norvēģijas ekonomiku
un ka bēgļi bauda lielākas privilēģijas nekā vietējie iedzīvotāji. Šie ir būtiski faktori, kas
var likt šī portāla lasītājam uztvert bēgļus ar skepsi.
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6. PORTĀLĀ DELFI UN PORTĀLĀ NRK PAUSTĀS ATTIEKSMES
SALĪDZINĀJUMS
Lai noskaidrotu, vai Latvijas un Norvēģijas medijos tiek pausta līdzīga attieksme, ir
būtiski savstarpēji salīdzināt attieksmi portālā Delfi ar attieksmi portālā NRK. Tā kā šie ir
vieni no vadošajiem portāliem, tas varētu palīdzēt rast priekšstatu par to, kāda attieksme
pret bēgļiem valda Latvijas un Norvēģijas medijos. Lai to varētu noskaidrot, tika izveidota
diagramma [3.attēls], kurā attēlots pozitīvo frāžu kopskaits un negatīvo frāžu kopskaits, kā
arī neitrālo rakstu kopskaits portālā Delfi un NRK. Diagrammā ir trīs grupas. Pirmā grupa
ietver divus stabiņus, kas attēlo negatīvo attieksmi Latvijas un Norvēģijas portālā, otrā
grupa ietver divus stabiņus, kas attēlo pozitīvo attieksmi Latvijas un Norvēģijas portālā, bet
trešā grupa attēlo neitrālo attieksmi Latvijas un Norvēģijas portālā.
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3.attēls. Attieksme pret bēgļiem portālā Delfi un portālā NRK
Kā redzams diagrammā, portālā Delfi frāzes ar negatīvu attieksmi ir gandrīz par trešdaļu
vairāk nekā portālā NRK, taču pozitīvā attieksme portālā Delfi ir tikai nedaudz mazāk nekā
portālā NRK. Neitrāla attieksme ir vairāk redzama Norvēģijas portālā nekā Latvijas
portālā. Ņemot vērā, ka atšķirība starp to, kāda attieksme dominē Latvijas un Norvēģijas
medijos, ir būtiski noskaidrot, kuras ir tās galvenās lietas, kas rada šo atšķirību. Tāpēc ir
jāsalīdzina pozitīvā attieksme portālā Delfi ar pozitīvo attieksmi portālā NRK, kā arī
negatīvā attieksme portālā Delfi ar negatīvo attieksmi portālā NRK. Tā kā neitrāli raksti
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nerada pret bēgļiem ne pozitīvu, ne negatīvu attieksmi, veikt turpmāku neitrālās attieksmes
salīdzinājumu nav būtiski.
6.1. Portāla Delfi un portāla NRK pozitīvās attieksmes salīdzinājums
Norvēģijas portālā NRK ir redzama pozitīvāka attieksme pret bēgļiem nekā Latvijas
portālā Delfi. Lai noskaidrotu, kas ir būtiskākie faktori, kas padara attieksmi Norvēģijas
portālā pozitīvāku, ir jāizpēta diagramma [4.attēls], kurā ir uzskatāmi redzamas pozitīvās
attieksmes atšķirības dažādās grupās. Kopumā ir 20 grupas, kuras sastāv no dažādām
sadaļām. Gandrīz katra grupa sastāv no divām sadaļām, kur viena sadaļa attēlo portālu
Delfi, bet otra attēlo portālu NRK. Tā kā katra sadaļa attēlo kādu pozitīvu iezīmi attiecīgajā
portālā, bet ne visas pozitīvās iezīmes bija abos portālos, dažas grupas sastāv tikai no
vienas nevis divām sadaļām. Kopumā diagrammā ir 32 sadaļas.
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4.attēls. Pozitīvā attieksme pret bēgļiem portālā Delfi un portālā NRK (frāžu skaits)
Tika norādīts arī katras grupas nosaukums, lai būtu skaidrs, kādu sadaļu katra grupa ietver:
1 – Integrēšana, dzīves apstākļi
2 – Bēgļu uzņemšanas principi
3 – Par bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
4 – Politiķi ir par bēgļiem
5 – Solidarizēšanās
6 – Tauta tiek informēta
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7 – Iespējamība saslimt bēgļu dēļ ir maza
8 – Nav jābaidās no bēgļiem
9 – Faktori, kas liecina, ka uztraukumam par nestabilitāti nav pamata un bēgļu
jautājums tiek risināts
10 – Bēgļi būtiski neietekmētu valsts ekonomiku
11 – Valsts spēj uzņemt pietiekami lielu skaitu bēgļu
12 – Pasākumi par bēgļu uzņemšanu, atbalsta sniegšana bēgļiem
13 – Bēgļi neapdraud attiecīgās valsts nāciju un var tai sniegt pat kaut ko labu
14 – Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un tās tuvumā
15 – Sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
16 – Sabiedrībā nav izteikts rasisms
17 – Bēgļi Eiropā meklē drošību
18 – Jāatceras, ka no ES nedrīkst tikai ņemt, bet ir jābūt gataviem dot arī kaut ko tai
pretī
19 – Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
20 – Citi
Diagrammā redzams, ka solidaritāte ir tas, kas Latvijas portālā visvairāk padara attieksmi
pret bēgļiem pozitīvu, taču Norvēģijas portālā solidaritāte nav tik būtiska. Tas nemaina
faktu, ka Norvēģijas portālā tieši sabiedrības atbalsts bēgļiem ir redzams visvairāk, kamēr
portālā Delfi sabiedrība bēgļus tiecas atbalstīt ļoti kūtri. Tātad solidaritāte nav tā, kas
Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājus mudina vai nemudina atbalstīt bēgļus. Pastāv
iespējamība, ka politiķu pozitīvā attieksme pret bēgļiem, apziņa, ka valstī ir labi izstrādāta
integrēšanās sistēma un ka tauta tiek informēta, ir tas, kas veicina sabiedrības atbalstu
bēgļiem. Kā redzams, pozitīva attieksme šajās grupās portālā NRK ir ievērojami vairāk
nekā portālā Delfi. Būtiski ir arī minēt trešo grupu, kurā ir attēlota pašvaldību pozitīvā
attieksme pret bēgļiem. Portāls Delfi šajā grupā nemaz nav attēlots, jo tajā nebija nevienas
frāzes, kuru varētu iedalīt zem šīs kategorijas. Arī tas, ka Norvēģijā no pašvaldību puses ir
pozitīva attieksme pret bēgļiem varētu būtiski ietekmēt vietējos iedzīvotājus. Tomēr ir
jāņem vērā, ka Norvēģijā tieši pašvaldībām ir ļoti liela nozīme bēgļu uzņemšanā, jo bēgļu
uzņemšana notiek gandrīz visās Norvēģijas pašvaldībās. Latvijā šī sistēma vēl nav tik labi
izstrādāta, tāpēc Latvijā ir tikai viens bēgļu uzņemšanas centrs Muceniekos. Ja Norvēģijā
ir pašvaldības, kas var pateikt, ka piekrīt uzņemt papildu bēgļus, un ir pašvaldības, kas var
pateikt, ka to nedarīs, tad Latvijā tāda situācija nemaz tā īsti neeksistē, jo nekur citur nav
pat izveidoti bēgļu uzņemšanas centri. Tas nozīmē, ka par bēgļu uzņemšanu Latvijā
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galvenokārt lemj valdība, bet Norvēģijā vairāk notiek sadarbība starp valdību un
pašvaldībām. Tātad Latvijā lielāka nozīme varētu būt tieši politiķu attieksmei, bet
Norvēģijā būtiska varētu būt gan politiķu, gan pašvaldību attieksme. Portālā Delfi pozitīva
attieksme ir redzama vairāk uz tādām lietām, kas attiecas tieši uz Eiropas Savienību. Tas ir
manāms sākot jau ar iepriekš minēto solidarizēšanos, kas Latvijas gadījumā galvenokārt
tiek vērsta uz Eiropas Savienību. Tāpat ir arī citas ar Eiropas Savienību saistītas sadaļas,
kuras portālā NRK nav vispār. Pie šīm sadaļām jāmin tās, kuras atrodas otrajā un 18.grupā.
Daļēji var minēt arī 10.grupu, kurā ir frāzes ar apgalvojumiem, ka bēgļu uzņemšana būtiski
neietekmētu Latvijas ekonomiku, jo starp šīm frāzēm bija tādas, kurās tiek apgalvots, ka
Latvijai ekonomisku atbalstu sniegs Eiropas Savienība. Tomēr kopumā ir redzams, ka
Latvijas portālā attieksme pret bēgļiem nav tik pozitīva, kā Norvēģijas portālā.
6.2. Portāla Delfi un portāla NRK negatīvās attieksmes salīdzinājums
Savstarpēji salīdzinot Latvijas portālu Delfi un Norvēģijas portālu NRK tika
noskaidrots, ka portālā Delfi attieksme pret bēgļiem ir negatīvāka. Lai noskaidrotu, kādi ir
būtiskākie faktori, kas padara attieksmi portālā Delfi negatīvāku, tika izveidota diagramma
[5.attēls], kurā var uzskatāmi redzēt negatīvās attieksmes atšķirības dažādās grupās.
Kopumā ir 21 grupa. Gandrīz katra grupa sastāv no divām sadaļām, kur viena sadaļa attēlo
portālu Delfi, bet otra attēlo portālu NRK. Tā kā katra sadaļa attēlo kādu negatīvu iezīmi
attiecīgajā portālā, bet ne visas negatīvās iezīmes bija abos portālos, dažas grupas sastāv
tikai no vienas nevis divām sadaļām. Kopumā diagrammā ir 35 sadaļas.
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5.attēls. Negatīvā attieksme pret bēgļiem portālā Delfi un portālā NRK (frāžu skaits)
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Tika norādīts arī katras grupas nosaukums, lai būtu skaidrs, kādu sadaļu katra grupa ietver:
1 – Integrēšana, dzīves apstākļi
2 – Bēgļu uzņemšanas principi
3 – Pret bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
4 – Politiķi ir pret bēgļiem
5 – Solidarizēšanās
6 – Vāja tautas informētība
7 – Bēgļi var ievest slimības
8 – Bēgļi apdraud drošību
9 – Faktori, kas liecina par nestabilitāti un rada satraukumu sabiedrībā
10 – Bēgļi rada izdevumus valstij
11 – Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas
privilēģijas
12 – Bēgļu skaits, ko valsts/pašvaldība spēj uzņemt, ir nepietiekams/minimāls
13 – Pasākumi pret bēgļu uzņemšanu
14 – Bēgļi apdraud attiecīgās valsts nāciju
15 – Sabiedrības viedoklis par bēgļu uzņemšanu un sabiedrības attieksme
16 – Raksti, kas parāda rasistiskas iezīmes sabiedrībā vai mudina to uz rasismu
17 – Bēgļi meklē nevis drošību, bet maksimālu ekonomisko labumu, kas liek domāt par
viņiem kā ekonomiskajiem migrantiem
18 – Bēgļu uzņemšana neatrisina problēmu
19 – Atteikšanās uzņemt bēgļus radītu paliekošas sekas
20 – Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
21 – Citi
Spriežot pēc diagrammas, portālā Delfi negatīvā attieksme pret bēgļiem līdzīgā daudzumā
tiek pausta dažādos veidos, taču visvairāk tā tiek pausta rakstos, kur izskan politiķu
viedokļi. Kā redzams, portālā Delfi visvairāk negatīvas frāzes ir sadaļā, kas atrodas
ceturtajā grupā, kur ir norādīta politiķu nostāja pret bēgļiem. Šī sadaļa ietver 30 frāzes,
kamēr portālā NRK sadaļa ar visvairāk negatīvām frāzēm ietver tikai 11 frāzes un tās ir
20.grupā, kas nozīmē, ka tās ir frāzes ar negatīvām ziņām par bēgļu situāciju citās valstīs,
nevis pašā Norvēģijā. Latvijas portālā ir daudz negatīvas frāzes gan par integrēšanās un
dzīves apstākļiem, gan frāzes, kas liek uztvert bēgļus kā draudu Latvijas drošībai, gan arī ir
daudz dažādi faktori, kas liecina par nestabilitāti, radot satraukumu sabiedrībā. Tāpat ir arī
daudz negatīvas frāzes par solidarizēšanos, taču ir jāņem vērā, ka iepriekšējā diagrammā
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[4.attēls], kura attēlo pozitīvās frāzes, šajā sadaļā ir visvairāk frāžu. Šajās visās minētajās
sadaļās portālā Delfi ir vismaz 15 vai vairāk frāzes. Vairāk nekā 11 frāzes ir astoņās portāla
Delfi sadaļās, tātad astoņās sadaļās portālā Delfi ir vairāk negatīvu frāžu nekā sadaļā ar
visvairāk negatīvajām frāzēm portāla NRK. Latvijas portālā ir daudz vairāk izteikts
uzskats, ka bēgļi ir ekonomiskie migranti. Dažos NRK rakstos arī tiek izteiktas tamlīdzīgas
frāzes, taču ne tik daudz kā portālā Delfi. Būtiski ir tas, ka portālā Delfi ir diezgan liels
uztraukums par to, ka bēgļi apdraud latviešu nāciju, kamēr Norvēģijas portālā tas vispār
nav redzams. Tātad varētu būt, ka norvēģi par savu nāciju ir ļoti pārliecināti un šajā ziņā
izjūt stabilitāti. Tāpat arī Latvijas portālā ir liels uztraukums, ka bēgļi varētu apdraudēt
Latvijas drošību, bet Norvēģijas portālā šāds uztraukums ir novērojams ļoti maz.
Diagramma liecina, ka portālā Delfi ir redzama gan sabiedrības negatīvā attieksme pret
bēgļiem, gan arī ziņas par dažādiem pasākumiem, kas ir vērsti pret bēgļiem un to
uzņemšanu. Portālā NRK tas viss ir redzams minimāli. Tomēr tas, ka Latvijas sabiedrības
attieksme ir negatīva, nav bez iemesla, ja medijos no pašu politiķu puses ir tik ļoti negatīva
attieksme pret bēgļiem. Tāpat arī frāzes, kas liecina, ka attiecībā uz bēgļiem Latvijā ir ļoti
liela neskaidrība, rada nestabilitāti un līdz ar to arī negatīvu sabiedrības attieksmi. Šāda
neskaidrība arī neveicina integrācijas sistēmas izstrādi Latvijā, kas ir būtiski, ja reiz valda
tādas bažas par latviešu nācijas drošību. Latvijas portālā ir redzama arī negatīva attieksme
pret bēgļu uzņemšanas principiem, bet Norvēģijas portālā tā nav. Tas gan ir skaidrojams ar
to, ka Norvēģija nav Eiropas Savienībā, tāpēc tai netiek noteikts pēc kādiem principiem un
cik daudz bēgļi tai būtu jāuzņem. Kā redzams arī negatīva attieksme solidarizēšanās ziņā
portālā NRK nav manāma, jo kā valstij, kas nav Eiropas Savienībā, Norvēģijai solidaritāte
visticamākais nav tik aktuāla.
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7. LATVIJAS UN NORVĒĢIJAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME PRET
BĒGĻIEM
Tika veikta interneta aptauja ar mērķi uzzināt, kāda Latvijas un Norvēģijas
iedzīvotājiem ir attieksme pret bēgļiem, kā arī noskaidrot vai mediji ietekmē Latvijas un
Norvēģijas iedzīvotāju attieksmi. Uz anketas jautājumiem kopumā atbildes sniedza 169
latvieši un 218 norvēģi. Kaut arī aptaujas ir ļoti līdzīgas, balstoties uz abu valstu
atšķirībām, tika izveidota individuāli katrai valstij pielāgota aptaujas anketa.
7.1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem
Pētījuma veikšanai tika izveidota elektroniskā aptaujas anketa Latvijas iedzīvotājiem
[5.pielikums], kuru kopumā aizpildīja 41 vīrietis un 128 sievietes. 38,5% respondentu ir
vecumā līdz 25 gadiem, 60,4% respondentu ir vecumā no 25 līdz 65 gadiem, bet 1,2% ir
vecāki par 65 gadiem. Lielākā daļa respondentu, respektīvi, 97,6% ir latviešu tautības.
Vienā no pirmajiem jautājumiem cilvēkiem tika vaicāts, vai viņi uzskata, ka Latvijai
ir būtiski solidarizēties ar Eiropas Savienību sniedzot patvērumu 531 bēglim līdz
2017.gadam. Viedoklis šajā jautājumā dalās. Gandrīz puse jeb 49,1% aptaujāto uz šo
jautājumu atbildēja, ka solidarizēties nav vai drīzāk nav būtiski, taču 37,9% respondentu
uzskata, ka solidarizēties ir vai drīzāk ir būtiski. 13% uz šo jautājumu nav skaidra viedokļa.
Tiem, kuri atbildēja, ka solidarizēties ar Eiropas Savienību bēgļu jautājumā ir vai drīzāk ir
būtiski, tika jautāts, kāpēc tas ir būtiski. Kā viens no būtiskākajiem iemesliem tika minēts
tas, ka Latvijai jāsaprot, ka no Eiropas Savienības nedrīkst tikai ņemt visus labumus, ko tā
dod, bet valstij ir jābūt gatavai arī kaut ko dot pretī. Šādi domā 67,2% no tiem
respondentiem, kas uzskata, ka Latvijai bēgļu jautājumā jābūt solidārai. Vēl viens būtisks
iemesls, ko minēja 57,8%, ir tas, ka Latvijai pašai reiz var būt vajadzīga šāda veida
palīdzība. Tikai 14,1% uzskata, ka Latvijai jābūt solidārai, jo atteikšanās uzņemt bēgļus
radītu būtiskas paliekošas sekas, bet 9,4% minēja vēl dažādus citus iemeslus. Kaut arī
solidarizēšanās ar Eiropas Savienību daudziem iedzīvotājiem šķiet būtiska, 70,5% uzskata,
ka Latvija nav vai drīzāk nav gatava uzņemt 531 bēgli. Tas, ka tik daudz iedzīvotāju
uzskata, ka Latvija nav gatava bēgļu uzņemšanai, iespējams, skaidrojams ar to, ka cilvēki
nav droši par to, ka Latvijā funkcionē integrācijas politika, jo uz jautājumu, vai bēgļi spēs
integrēties Latvijā, vairākums jeb 68,1% aptaujāto atbildēja ar “nē” vai “drīzāk nē”. Kaut
arī lielākā daļa apzinās, ka bēgļi varētu nespēt integrēties Latvijā, cilvēki nav gatavi
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uzņemt vismaz vienu bēgli savā ģimenē, lai paši palīdzētu tam integrēties Latvijas
sabiedrībā. Tikai 10,7% aptaujāto būtu vai drīzāk būtu gatavi uzņemt bēgli savā ģimenē.
Lai izpētītu to, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem, tika uzdoti dažādi
jautājumi, kas vairāk parāda to, kā Latvijas iedzīvotāji uztver bēgļus un kādas sajūtas bēgļi
iedzīvotājos rada. Aptauja liecina, ka nedaudz vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju jeb
51,5% jūtas apdraudēti dēļ lēmuma piešķirt Latvijā patvērumu 531 bēglim, taču gandrīz
tikpat daudz jeb 48,5% iedzīvotāju apdraudējumu neizjūt. Tiem, kuros bēgļu uzņemšana
rada apdraudējuma sajūtu, tika vaicāts, kā bēgļi varētu viņus apdraudēt. Kā galvenais
apdraudējums, kuru minēja 27,8% no visiem respondentiem, kas to izjūt, ir tas, ka bēgļi
nāk no ļoti atšķirīgas kultūras, kurai ir citi principi, mentalitāte, tradīcijas un uzskati, kurus
tie varētu censties uzspiest vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Gandrīz tikpat daudz
respondenti jeb 25% kā apdraudējumu minēja terorisma draudus, jo līdz ar bēgļiem Eiropā
var ieplūst arī naidīgi noskaņoti migranti. Apdraudējuma sajūtu 15,3% aptaujātajos
Latvijas iedzīvotājos rada arī ziņas no ārvalstīm, kurās bieži izskan negatīva informācija
par bēgļiem un to uzvedību. Ceturtais visbiežāk minētais apdraudējuma sajūtas izraisītājs,
kuru minēja 13,9% respondentu, ir tas, ka bēgļi varētu paaugstināt noziedzības līmeni
valstī. 12,5% kā apdraudējumu minēja reliģiju, ko teorētiski varētu pieskaitīt pie galvenā
apdraudējuma, kas ir atšķirīga kultūra, bet šis apdraudējums tika minēts gana bieži, lai to
tomēr nodalītu atsevišķi. Ņemot vērā, ka bēgļi galvenokārt ir islamticīgie, viņu reliģija ir
krietni atšķirīga, un tieši reliģijas atšķirības Latvijas iedzīvotājiem liek bažīties. 11,1% no
aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem satrauc arī tas, ka, pēc viņu domām, bēgļi galvenokārt
ir ekonomiskie migranti, kas vai nu necienīs vietējo iedzīvotāju kultūru, vai arī ierodoties
Latvijā nebūs apmierināti ar valsts sniegto finansiālo palīdzību un tas varētu būt par
iemeslu bēgļu radikalizācijai. Kaut arī tikai 8,3% atbilžu, tomēr kā apdraudējums tika
minēts arī tas, ka bēgļi var apdraudēt sievietes izdarot pret tām seksuāla rakstura
noziegumus, kā arī tas, ka vai nu neveiksmīgas integrācijas sistēmas rezultātā, vai arī dēļ
bēgļu nevēlēšanās integrēties var rasties spriedze starp vietējiem iedzīvotājiem un bēgļiem,
kas var novest pie nopietniem konfliktiem. Dažos cilvēkos apdraudējuma sajūtu rada bēgļu
neadekvātā rīcība, bēgļu ietekme uz Latvijas ekonomisko situāciju, iespējamība, ka bēgļi
varētu apvienoties kopienās, slimības, ko bēgļi varētu ievest, vai tas, ka bēgļu patiesais
migrācijas iemesls varētu būt vēlme iekarot Eiropu. Respondentiem tika uzdots jautājums
par to, vai Latvijas valstij un sabiedrībai kopumā ir kādi ieguvumi sniedzot patvērumu
bēgļiem. Kaut arī 34,3% uzskata, ka bēgļi rada tikai zaudējumus, 33,2% bēgļu uzņemšanā
saskata kādus ieguvumus. Kā galvenais ieguvums tiek minēta iespēja iepazīt citas kultūras,
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tādejādi paplašinot Latvijas iedzīvotāju skatījumu uz pasauli, kas tiek minēts 20,1%
gadījumu. 16,6% aptaujāto arī uzskata, ka bēgļi radītu Latvijā papildu darbaspēku, bet
12,4% domā, ka bēgļu uzņemšanu radītu Latvijai starptautisku prestižu. Tika pausti arī cita
veida ieguvumi. Piemēram, tas, ka bēgļu uzņemšana radīs genofondu, iemācīs cilvēcību
Latvijas sabiedrībai, vai ka tas palīdzēs saprast sevi un to, kas ir būtiski un nozīmīgi
sabiedrībai kopumā. Daži arī uzskata, ka tas radīs iespēju mācīties, kā likvidēt globālu
katastrofu, bet citiem šķiet, ka tas radīs apziņu, ka nepieciešamības gadījumā arī Latviju
nepametīs nelaimē. 32,5% aptaujāto bija grūti pateikt, vai bēgļu uzņemšana rada kādus
ieguvumus. Tāpat kā par ieguvumiem, respondentiem tika uzdots jautājums arī par to, vai
patvēruma sniegšana bēgļiem rada Latvijas valstij un sabiedrībai kopumā kādus
zaudējumus. Ļoti liela daļa jeb 82,2% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka patvēruma sniegšana
var radīt ne tikai ieguvumus, bet arī zaudējumus. 52,7% no visiem respondentiem domā, ka
no patvēruma sniegšanas bēgļiem varētu ciest latviešu nācija, jo Latvijā jau ir liels
daudzums krievvalodīgo, kurus nav izdevies integrēt Latvijā. Gandrīz puse no
respondentiem jeb 49,1% kā zaudējumu uzskata to, ka bēgļi Latvijai radīs pārāk lielus
izdevumus, bet 39,1% domā, ka bēgļi varētu radīt zaudējumus ievedot Latvijā bīstamas
slimības. Šādi rezultāti ir visai pārsteidzoši ņemot vērā to, ka jautājumā par to, kādu
apdraudējumu bēgļi varētu radīt, ļoti minimāls respondentu skaits minēja ietekmi uz valsts
ekonomiku vai bīstamu slimību ievešanu. Iespējams, cilvēki apzinās, ka varētu būt šādi
zaudējumi, bet tas netiek uztverts kā apdraudējums. 4,1% Latvijas iedzīvotāju kā
zaudējumu min iespējamās integrācijas problēmas, kas var novest pie tādas pašas situācijas
kā ar krievvalodīgajiem, kuri joprojām Latvijā nav pilnīgi integrējušies. Daži cilvēki
uzskata, ka iespējamie zaudējumi ir terora draudi, trauksmainība vietējos iedzīvotājos, kā
arī noziedzības līmeņa celšanās. 13% no aptaujāto bija grūti pateikt, vai patvēruma
sniegšana bēgļiem radītu kādus zaudējumus, bet vien 3% uzskata, ka tas rada tikai
ieguvumus. Pēc tā, ka 47,3% iedzīvotāju patvēruma sniegšanā saskatīja kādus ieguvumus,
bet 82,2% saskatīja zaudējumus, var secināt, ka, kaut arī liela daļa Latvijas iedzīvotāju
bēgļu uzņemšanā saskata gan ieguvumus, gan zaudējumus, tomēr zaudējumi tiek saskatīti
vairāk.
Lielā iedzīvotāju daļā pastāv negatīvs viedoklis par bēgļu migrācijas iemesliem.
Tikai 21,9% respondentu uzskata, ka karš ir vienīgais iemesls, kāpēc bēgļi kopš pagājušā
gada ir sākuši migrēt uz Eiropu, bet 56,8% aptaujāto uzskata, ka tie ir ekonomiskie
migranti. 15,4% šķiet, ka tie, kas ir sākuši migrēt uz Eiropu, ir gan cilvēki, kas bēg no kara
un apdraudējuma savā valstī, gan arī ekonomiskie migranti, bet neliela daļa cilvēku
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uzskata, ka tie varētu būt arī teroristi vai cilvēki, kas vēlas citās valstīs ievest
musulmanismu.
Redzams, ka iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem ir vairāk negatīva nekā pozitīva.
Šādai attieksmei varētu būt dažādi iemesli. Kā viens no tiem varētu būt informācijas
trūkums par bēgļiem. Veiktā aptauja liecina, ka 44,4% respondentu uzskata, ka Latvijas
iedzīvotājiem informācija par bēgļiem ir nepietiekoša vai drīzāk nepietiekoša, bet vēl 29%
informāciju uzskata par pārāk tendenciozu. Tikai 21,3% aptaujāto par bēgļiem sniegto
informāciju uzskata kā pietiekošu vai drīzāk pietiekošu, bet 5,3% ir grūti pateikt, vai
informācija ir pietiekoša. Kā vēl vienu iemeslu negatīvai attieksmei jāmin tas, ka 66,9%
respondentu šķiet, ka bēgļiem ir lielākas priekšrocības nekā vietējiem Latvijas
iedzīvotājiem. Sajūta, ka bēgļi valstij ir svarīgāki nekā tās vietējie iedzīvotāji, var veicināt
iedzīvotājos negatīvu attieksmi pret bēgļiem. Negatīvās attieksmes iemesls var būt arī
Latvijas sabiedrībā eksistējošās rasistiskās iezīmes. Kā liecina aptaujas dati, pēc
iedzīvotāju domām, Latvijas sabiedrība ir diezgan rasistiska. 36,7% aptaujāto cilvēku šķiet,
ka Latvijas sabiedrībā ir skaidri manāms rasisms, bet 45,6% saskata minimālas rasistiskas
iezīmes. Tikai 17,8% no respondentiem uzskata, ka Latvijas sabiedrība ir toleranta. Kaut
arī attieksme pret bēgļiem ir vairāk negatīva nekā pozitīva, Latvijas iedzīvotāji nav tik ļoti
negatīvi noskaņoti, lai piedalītos kādās protesta akcijās pret bēgļiem. Tikai 1,8% no
aptaujātajiem cilvēkiem ir piedalījušies šādās protesta akcijās un 12,4% tādās nav
piedalījušies, bet labprāt piedalītos. Pārējie 85,8% aptaujāto nav piedalījušies protesta
akcijās un no tiem 30,2% nemaz šādas akcijas neatbalsta. Tas, ka arī atbalsta pasākumos
bēgļiem Latvijas iedzīvotāji nepiedalās gandrīz vispār, ir loģiski, ņemot vērā to, ka
attieksme pret bēgļiem ir diezgan negatīva. 93,5% šādos pasākumos nav piedalījušies un
no tiem 25,4% neko tādu nemaz neatbalsta. Tikai 0,6% respondentu ir piedalījušies kādā
atbalsta pasākumā bēgļiem un 5,9% nav piedalījušies, bet labprāt piedalītos.
7.2. Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem
Pētījuma veikšanai tika izveidota arī elektroniskā aptauja Norvēģijas iedzīvotājiem
[6.pielikums]. To kopumā aizpildīja 91 vīrietis un 127 sievietes. 50,5% respondentu ir
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, 48,2% respondentu ir vecumā no 25 līdz 65 gadiem, bet
1,3% ir vecāki par 65 gadiem. Lielākā daļa respondentu, respektīvi, 95,9% ir norvēģu
tautības.
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Lai noskaidrotu vai Norvēģijas iedzīvotājiem solidarizēšanās ar Eiropu ir svarīga,
vienā no jautājumiem tika vaicāts, vai pēc viņu domām ir būtiski, ka Norvēģija
solidarizējas ar Eiropu sniedzot patvērumu 8000 bēgļiem līdz 2017.gada beigām. Lielai
Norvēģijas iedzīvotāju daļai jeb 67% respondentu tas šķiet būtiski, bet 19,3% aptaujāto uz
šo jautājumu nav skaidrs viedoklis. Tikai 13,8% uzskata, ka Norvēģijai nevajadzētu vai
drīzāk nevajadzētu solidarizēties ar Eiropu. No tiem respondentiem, kas uzskata, ka ir
būtiski solidarizēties ar Eiropu sniedzot patvērumu bēgļiem, 42% uzskata, ka tas jādara
tāpēc, ka ir jābūt cilvēcīgiem un jāpalīdz cilvēkiem, kuri ir nelaimē. 33,6% aptaujāto
uzskata, ka solidaritāte šajā jautājumā ir būtiska, jo Norvēģija ir daļa no Eiropas un visas
pasaules un tikai kopīgiem spēkiem var tikt galā ar bēgļu krīzi, tāpēc visiem ir jāiesaistās
palīdzības sniegšanā. To, ka solidarizēties vajag, jo Norvēģija ir turīga valsts, kurai ir gana
daudz līdzekļu, lai palīdzētu citiem, minēja 24,4% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju. 17,6%
respondentu uzskata, ka solidarizēties un palīdzēt citiem ir pienākums, pret kuru jāattiecas
ļoti atbildīgi. Vienlīdz daudz jeb 10,9% izteica viedokli, ka ir jāsolidarizējas vai nu
cilvēktiesību vārdā, kuras nosaka, ka visiem ir tiesības dzīvot mierā, vai arī tāpēc, ka viņi
paši gribētu, lai citas valstis palīdzētu gadījumā, ja Norvēģijas iedzīvotāji nonāktu šādā
situācijā. Aptaujāto personu viedoklis par to, vai Norvēģija ir gatava uzņemt 8000 bēgļus,
dalās. 46,8% respondentu ir atbildējuši, ka Norvēģija ir vai drīzāk ir gatava šo bēgļu
uzņemšanai, taču 32,6% šajā jautājumā ir skeptiski, jo uzskata, ka Norvēģija nav vai drīzāk
nav gatava uzņemt 8000 bēgļus. Tomēr liels skaits Norvēģijas iedzīvotāju jeb 20,6% uz šo
jautājumu nesniedza konkrētu atbildi. Kaut arī respondentu viedoklis par Norvēģijas
gatavību uzņemt 8000 bēgļus nav viennozīmīgs, lielākā daļa uzskata, ka Norvēģijā
funkcionē integrācijas politika, jo 91,3% aptaujāto domā, ka bēgļi Norvēģijā integrēsies vai
drīzāk integrēsies. Tikai 5% šķiet, ka būs problēmas ar bēgļu integrāciju, bet 3,7%
respondentu uz šo jautājumu ir grūti atbildēt. Tā kā Norvēģijā iedzīvotājiem ir iespēja
izmitināt bēgļus savās mājās tādejādi sniedzot tiem patvērumu vienlaikus palīdzot bēgļiem
integrēties, aptaujā tika vaicāts, vai ir bijusi doma uzņemt vismaz vienu bēgli savās mājās,
lai palīdzētu integrēties. 2,3% no respondentiem jau ir uzņēmuši bēgli savās mājās, bet
30,3% ir apsvēruši šo ideju. Liela daļa jeb 43,1% nevēlas sniegt patvērumu bēglim savās
mājās, bet 19,7% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju nav šādu ideju apsvēruši nevis tāpēc, ka
viņi to nevēlētos darīt, bet gan tāpēc, ka viņiem vai nu pašiem nav savas dzīves vietas, vai
arī nav līdzekļu, lai to darītu.
Tāpat kā aptaujā Latvijas iedzīvotājiem, arī šajā aptaujā, lai izpētītu to, kāda ir
Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem, tika uzdoti dažādi jautājumi, kas vairāk
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parāda to, kā Norvēģijas iedzīvotāji uztver bēgļus un kādas sajūtas bēgļi iedzīvotājos rada.
Izpētot šīs aptaujas rezultātus, var secināt, ka vien 24,8% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju
izjūt apdraudējumu dēļ tā, ka Norvēģija ir izlēmusi uzņemt 8000 bēgļus līdz 2017.gada
beigām. Pārējos 75,2% aptaujāto apdraudējuma sajūtas nav. Tiem, kuri izjūt
apdraudējumu, tika jautāts, kā bēgļi viņus varētu apdraudēt. Visbiežāk jeb 41,7%
respondentu, kuri izjūt apdraudējumu dēļ patvēruma piešķiršanas bēgļiem Norvēģijā,
minēja to, ka bēgļi nāk no citas kultūras. Raizes ir gan par to, kā bēgļu un norvēģu kultūra
savstarpēji spēs eksistēt vienā vidē, ņemot vērā, ka tās ir tik ļoti atšķirīgas, gan arī tas ka
kultūra, no kuras nāk bēgļi, var būtiski ietekmēt un mainīt pašu norvēģu kultūru.
Integrācija, ietekme uz Norvēģijas ekonomiku un noziedzība ir nākamās trīs visbiežāk
minētās lietas, kas Norvēģijas iedzīvotājiem liek bažīties. Tās minēja nedaudz vairāk kā
20% aptaujāto. Kaut arī vairums respondentu uzskata, ka bēgļi Norvēģijā integrēsies, daļai
tomēr ir bažas, ka Norvēģijas integrācijas sistēma nav gana stipra un integrācija tomēr
varētu norisināties neveiksmīgi. Arī tas, ka Norvēģija ir gana turīga valsts, daļai
respondentu neliedz bažīties par to, ka patvēruma sniegšana bēgļiem varētu graut
Norvēģijas ekonomiku. Iespējamība, ka bēgļi varētu būt kriminālnoziedznieki, tādejādi
palielinot noziedzības līmeni, arī ir viens no faktoriem, kas liek Norvēģijas iedzīvotājiem
justies apdraudētiem. Pie noziedzības jāpiemin arī draudi sievietēm, kurus kā
apdraudējumu minēja 16,7% respondentu. Kāda no aptaujātajām Norvēģijas iedzīvotājām
pat minēja, ka piecas no viņas draudzenēm bēgļi tiešām ir seksuāli izmantojuši. 12,5%
aptaujāto ir arī bažas par to, ka bēgļi varētu būt teroristi. 10,4% respondentu jūtas
apdraudēti dēļ atšķirīgās reliģijas, ko pārstāv daudzi bēgļi. Tika minēti vēl citi veidi, kā
bēgļi varētu apdraudēt Norvēģijas iedzīvotājus, taču tos minēja ne vairāk kā 6,5% aptaujāto
Norvēģijas iedzīvotāju. Pie šiem veidiem jāmin, piemēram, tas, ka bēgļi laiž pasaulē vairāk
bērnus nekā paši Norvēģijas iedzīvotāji un nākotnē tas varētu mainīt etnisko sastāvu
Norvēģijā. Tāpat arī dažos respondentos ir uztraukums par to, ka bēgļi varētu sagraut
Norvēģijā esošo sistēmu. Veiktajā aptaujā tika iekļauts arī jautājums par to, vai, pēc
respondentu domām, Norvēģijai un tās sabiedrībai ir kādi ieguvumi, dodot patvērumu
bēgļiem. Tikai 11,5% uz šo jautājumu atbildēja negatīvi, bet 12,4% šajā jautājumā nebija
konkrēts viedoklis. Tātad 76,1% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju tomēr saskata kādus
ieguvumus, sniedzot patvērumu bēgļiem. Visbiežāk kā ieguvums tika minēts tas, ka tā ir
iespēja iepazīt citu kultūru tādejādi paplašinot Norvēģijas iedzīvotāju skatu uz pasauli. Šo
kā ieguvumu minēja 70,2% no visiem respondentiem. Otrs visbiežāk minētais ieguvums ir
darbaspēks, kuru minēja 61% no aptaujātajiem Norvēģijas iedzīvotājiem. Starptautisku
51

prestižu kā ieguvumu uzskata tikai 17,9% aptaujāto. Tika minēti arī trīs cita veida
ieguvumi. Viens no tiem ir inovācijas, ko bēgļi varētu radīt. Kāds cilvēks arī minēja to, ka
bēgļi paaugstinātu dzimstības līmeni Norvēģijā, bet vēl kāds cits uzskata, ka dažādu
procesu dēļ, kas ir saistīti ar bēgļu uzņemšanu, radīsies darba vietas norvēģiem. Aptaujā
tika uzdots arī jautājums, vai, pēc respondentu domām, patvēruma sniegšana bēgļiem
varētu Norvēģijai un tās sabiedrībai radīt kādus zaudējumus. 8,7% aptaujāto uzskata, ka
patvēruma sniegšana radītu tikai ieguvumus, bet 37,2% nespēja sniegt konkrētu atbildi.
Nedaudz vairāk kā puse jeb 54,1% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju uzskata, ka tas radītu
Norvēģijai un tās sabiedrībai kādus zaudējumus. Neskatoties uz Norvēģijas attīstības
līmeni, visbiežāk tika minēts tas, ka bēgļi varētu radīt Norvēģijai pārāk lielus izdevumus.
Tā uzskata 41,3% aptaujāto. Otrs visbiežāk minētais zaudējums, kuru pauda 27,1%
aptaujāto, ir tas, ka patvēruma sniegšana bēgļiem varētu radīt apdraudējumu norvēģu
nācijai. Tikai 6,4% respondentu uzskata, ka bēgļi varētu Norvēģijā ievest kādas bīstamas
slimības. 4,6% no aptaujātajiem Norvēģijas iedzīvotājiem uzskata, ka zaudējumi varētu
rasties neveiksmīgas integrācijas gadījumā, 1,4% kā zaudējumu minēja ekstrēmisma
pieaugumu Norvēģijā, bet 0,9% uzskata, ka varētu palielināties noziedzības līmenis. Pēc tā,
ka 76,1% iedzīvotāju patvēruma sniegšanā saskatīja kādus ieguvumus, bet 54,1% saskatīja
zaudējumus, var secināt, ka, kaut arī liela daļa Norvēģijas iedzīvotāju bēgļu uzņemšanā
saskata gan ieguvumus, gan zaudējumus, tomēr ieguvumi tiek saskatīti vairāk.
Liela daļa jeb 79,8% aptaujātie Norvēģijas iedzīvotāji nav skeptiski noskaņoti pret
bēgļu migrācijas iemesliem, jo ir pārliecināti, ka bēgļi, kas kopš 2015.gada ir sākuši migrēt
uz Eiropu, galvenokārt ir cilvēki, kas bēg no kara un apdraudējuma savā valstī. Tikai
14,2% respondentu uzskata, ka šie cilvēki ir ekonomiskie migranti, bet vēl 4,6% domā, ka
daļa no bēgļiem ir cilvēki, kas bēg no kara un apdraudējuma savā valstī un daļa ir
ekonomiskie migranti. 1,4% aptaujāto uzskata, ka šie cilvēki ir sākuši migrēt citu mērķu
vadīti, piemēram, politisku apsvērumu dēļ.
Kaut arī viss iepriekš minētais liecina, ka Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret
bēgļiem ir drīzāk pozitīva nekā negatīva, dažu aptaujas jautājumu rezultāti neizskaidro
pozitīvās attieksmes iemeslus. Piemēram, 63,8% respondentu uzskata, ka Norvēģijas
sabiedrībā ir skaidri manāms rasisms, bet 32,1% uzskata, ka Norvēģijas sabiedrībā ir tikai
minimālas rasistiskas iezīmes. Tātad tikai pēc 4,1% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju
domām Norvēģijas sabiedrība šajā ziņā ir toleranta. Vēl viens jautājums, kura rezultāti īsti
neizskaidro Norvēģijas iedzīvotāju pozitīvo attieksmi pret bēgļiem, ir tas, ka vairāk nekā
puse jeb 59,2% aptaujāto uzskata, ka Norvēģijas iedzīvotājiem informācija par bēgļiem
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nav vai drīzāk nav pietiekoša. 17% ir atbildējuši, ka informācija ir vienpusīga, bet tikai
11,5% respondentu šķiet, ka tā ir pietiekoša vai drīzāk pietiekoša. Pārējie 12,3% uz šo
jautājumu nevarēja sniegt konkrētu atbildi. Taču tas, ka daudzi aptaujātie Norvēģijas
iedzīvotāji uzskata, ka informācija par bēgļiem nav pietiekoša, nenozīmē, ka tā ir negatīva.
Varētu būt, ka Norvēģijas iedzīvotāji nesaņem pietiekami daudz informāciju, bet tā
informācija, ko viņi saņem, galvenokārt ir pozitīva, līdz ar to arī iedzīvotāju attieksme ir
pozitīva. Pozitīvi ir tas, ka tikai 32,6% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju šķiet, ka bēgļi
bauda lielākas privilēģijas nekā vietējie Norvēģijas iedzīvotāji. Tātad lielākā daļa jeb
67,4% respondentu tā neuzskata, līdz ar to viņos nav sajūta, ka viņi tiktu diskriminēti šādā
veidā. Par to, ka vairums aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju nav negatīvi noskaņoti pret
bēgļiem, liecina tas, ka tikai 1,4% no respondentiem ir piedalījušies kādā protesta akcijā
pret bēgļiem, un tikai 5,5% to nav darījuši, bet vēlētos. Pārējie 93,1% nav piedalījušies
šādās akcijās, un no tiem 50,9% kaut ko tādu nemaz neatbalsta. Kas attiecas uz atbalsta
pasākumiem bēgļiem, situācija ir savādāka. 26,1% aptaujāto ir piedalījušies kādā atbalsta
pasākumā bēgļiem, bet 28,4% to nav darījuši, bet vēlētos. Mazāk nekā puse jeb 45,4%
respondentu to nav darījuši, bet no tiem tikai 7,3% šādus pasākumus neatbalsta.
7.3. Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju aptaujas analīžu salīdzinājums
Lai gūtu priekšstatu par to, vai Latvijā un Norvēģijā iedzīvotāju attieksme pret
bēgļiem ir līdzīga, tika veikts abu valstu iedzīvotāju aptaujas analīžu salīdzinājums.
Salīdzinot to, kāda dzimuma pārstāvji šajās valstīs vairāk ir atbildējuši uz aptauju, tika
secināts, ka Latvijā krietni aktīvāk aptaujas pilda sieviešu dzimuma pārstāves, jo 75,7% no
aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem ir tieši sievietes. Taču Norvēģijā aptaujas pilda līdzīgs
skaits sieviešu (58,3%) un vīriešu (41,7%). Attiecībā uz to, kāda vecuma cilvēki aktīvāk
pilda aptaujas, var secināt, ka Latvijā aptaujas vairāk pilda cilvēki vecumā no 25 līdz 65
gadiem, kas veido 60,4%. Taču Norvēģijā līdzīgs skaits respondentu ir gan jaunieši
vecumā līdz 25 gadiem, gan cilvēki vecumā no 25 līdz 65 gadiem. Izpētot to, kādas
tautības pārstāvji ir aizpildījuši aptaujas, var secināt, ka abām valstīm tās pamattautība
krietni dominē, respektīvi, 97,6% respondentu, kas ir aizpildījuši Latvijas iedzīvotāju
aptauju ir latvieši, bet Norvēģijas iedzīvotāju aptauju ir aizpildījuši 95,9% norvēģu. Pēc
šiem rezultātiem var secināt, ka Latvijā lielāku vērību bēgļu uzņemšanai pievērš latviešu
tautības sievietes vecumā no 25 līdz 65 gadiem. Taču Norvēģijā tam vērību pievērš dažāda
vecuma un dzimuma norvēģu tautības cilvēki.
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Solidaritāte
Latvijas iedzīvotājiem vienā no jautājumiem tika jautāts, vai viņiem šķiet, ka Latvijai
ir būtiski solidarizēties ar Eiropas Savienību, sniedzot patvērumu bēgļiem. Tā kā Norvēģija
nav Eiropas Savienībā, Norvēģijas iedzīvotājiem tika uzdots tāds pats jautājums, taču
Eiropas Savienības vietā tika minēta Eiropa. Šo valstu iedzīvotājiem uzskati par
solidaritātes nepieciešamību atšķiras. Ja no aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem 37,9%
uzskata, ka Latvijai ir vai drīzāk ir būtiski būt solidārai šajā jautājumā, tad no aptaujātajiem
Norvēģijas iedzīvotājiem tā uzskata vairākums jeb 67%. Vien 13,8% Norvēģijas
respondentu uzskata, ka tas nav vai drīzāk nav būtiski, kamēr no Latvijas respondentiem tā
uzskata gandrīz puse jeb 49,1% aptaujāto. Ir redzamas atšķirības arī salīdzinot to, kādi ir
galvenie iemesli, kāpēc Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem šķiet būtiski solidarizēties ar
Eiropas Savienību vai Eiropu. Latvijā divi galvenie iemesli ir tas, ka Latvijai jāsaprot, ka
no Eiropas Savienības nedrīkst tikai ņemt, bet ir jāsniedz tai kaut kas arī pretī, un tas, ka
Latvijai pašai reiz var būt vajadzīga šāda veida palīdzība. Norvēģijas iedzīvotājus mudina
būt solidāriem tas, ka ir būtiski būt cilvēcīgiem un solidaritāte šajā jautājumā ir cilvēcības
izpausme, kā arī tas, ka Norvēģija ir daļa no Eiropas un visas pasaules un tikai kopīgiem
spēkiem var tikt galā ar bēgļu krīzi. Diezgan liela Norvēģijas iedzīvotāju daļa arī apzinās,
ka Norvēģija ir labi situēta, un tāpēc tā var un tai arī ir jāizmanto savi resursi esot solidārai
un palīdzot patvēruma sniegšanā bēgļiem. Tātad Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem ir
krasi atšķirīgi viedokļi tajā, kāpēc attiecīgajai valstij ir jābūt solidārai bēgļu jautājumā.
Taču to var skaidrot ar to, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kas uzliek Latvijai
tādus pienākumus, kādi Norvēģijai nav. Ja Latvija nebūtu Eiropas Savienības dalībvalsts,
tās iedzīvotājiem visdrīzāk būtu cita veida uzskati par to, kāpēc bēgļu jautājumā ir jābūt
solidāriem. Katrā ziņā starp visbiežāk minētajiem iemesliem neierindotos tas, ka Latvijai ir
kaut kas jāsniedz Eiropas Savienībai. Norvēģija šajā ziņā var izjust atbildību nevis Eiropas
Savienības priekšā, bet gan visas cilvēces priekšā.
Valsts gatavība uzņemt bēgļus
Arī jautājumā par to, vai šīs valstis ir gatavas bēgļu uzņemšanai, viedokļi starp
Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem ir atšķirīgs. Lielākā daļa jeb 70,5% Latvijas
respondentu uzskata, ka Latvija tam nav vai drīzāk nav gatava, bet no Norvēģijas
respondentiem tikai 32,6% uzskata, ka Norvēģija nav vai drīzāk nav gatava bēgļu
uzņemšanai. Tātad Latvijas sabiedrībā valda lielāka nedrošība šajā ziņā.
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Integrācija
Tas, ka Latvijā un Norvēģijā ir viedokļu atšķirības par valsts gatavību uzņemt bēgļus,
izskaidro arī to, kāpēc Latvijā ir krietni vairāk iedzīvotāju nekā Norvēģijā, kas uzskata, ka
bēgļi attiecīgajā valstī nespēs integrēties. Norvēģijā tikai 5% aptaujāto uzskata, ka bēgļi
šajā valstī nespēs vai drīzāk nespēs integrēties, kamēr Latvijā tā uzskata 68,1%
respondentu. Taču Latvijas iedzīvotāji arī ir krietni kūtrāki centienos palīdzēt bēgļus
integrēt. To apliecina tas, ka, ja būtu iespēja uzņemt vismaz vienu bēgli savā ģimenē, lai
palīdzētu tam integrēties, lielākā daļa jeb 89,3% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju to nebūtu
vai drīzāk nebūtu ar mieru darīt. Norvēģijā šāda iespēja ir, tāpēc šīs valsts iedzīvotājiem
tika vaicāts, vai ir bijusi doma uzņemt vismaz vienu bēgli savās mājās, lai palīdzētu
integrēties. Šo iedzīvotāju vidū ir redzama pozitīvāka attieksme šajā jautājumā, jo no
visiem aptaujātajiem Norvēģijas iedzīvotājiem to nevēlas darīt mazāk nekā puse jeb
43,1%.
Apdraudējuma sajūta
Aptaujas dati liecina, ka Norvēģijas iedzīvotāji neizjūt tik lielu apdraudējumu no
bēgļu puses kā Latvijas iedzīvotāji, jo 74,8% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju uz
jautājumu, vai bēgļu uzņemšanu rada apdraudējuma sajūtu, atbildēja ar “nē”. Toties Latvijā
apdraudēti bēgļu uzņemšanas dēļ nejūtas tikai 48,5%, tātad nedaudz vairāk nekā puse
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju jūtas apdraudēti. Tiem, kuri jūtas apdraudēti, tika jautāts, kā
bēgļi varētu viņus apdraudēt. Veicot aptaujas datu analīzi, tika secināts, ka Latvijas un
Norvēģijas iedzīvotājos apdraudējuma sajūtu galvenokārt rada tas, ka bēgļi nāk no citas
kultūras. Līdzīgs satraukums šo valstu iedzīvotāju vidū ir arī par to, ka bēgļi varētu
paaugstināt noziedzības līmeni valstī. Tas, kas atšķiras, ir tas, ka 25% aptaujātie Latvijas
iedzīvotāji jūtas apdraudēti, jo bēgļu uzņemšana rada terorisma draudus, taču Norvēģijas
iedzīvotāju vidū par to uztraucas tikai 12,5%. Norvēģijā ir lielāks satraukums par to, ka
varētu būt problēmas ar bēgļu integrāciju, kaut arī kā iepriekš tika minēts, tikai 5%
Norvēģijas iedzīvotāju uzskata, ka bēgļi Norvēģijā nespēs integrēties. Neskatoties uz to, ka
68,1% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka bēgļi Latvijā nespēs integrēties, neveiksmīga
integrācija nav tas, kas rada apdraudējumu daudzos Latvijas iedzīvotājos. Arī ietekme uz
ekonomisko situāciju Norvēģijas iedzīvotāju vidū rada lielāku apdraudējuma sajūtu nekā
Latvijas iedzīvotāju vidū, kaut arī Norvēģija ir ekonomiski attīstītāka valsts.
Ieguvumi
Salīdzinot Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju aptaujas rezultātus ir redzams tas, ka
Latvijas iedzīvotāji bēgļu uzņemšanā saskata ievērojami mazāk ieguvumus nekā
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Norvēģijas iedzīvotāji. No visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem tikai 33,2%
uzskata, ka bēgļu uzņemšanai ir kādi ieguvumi, bet no visiem aptaujātajiem Norvēģijas
iedzīvotājiem ieguvumus tajā saskata 76,1%. No tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri bēgļu
uzņemšanā saskata ieguvumus, visvairāk jeb 20,1% aptaujāto ieguvumus saskata tajā, ka
bēgļu uzņemšana radīs iespēju iepazīt citas kultūras, tādejādi paplašinot Latvijas
iedzīvotāju skatījumu uz pasauli. Šis ir arī visbiežāk minētais ieguvums aptaujāto
Norvēģijas iedzīvotāju vidū. To ir minējuši 70,2% respondentu. Kā otrais visbiežāk
minētais ieguvums gan Latvijas, gan Norvēģijas iedzīvotāju aptaujās ir darbaspēks, bet
trešajā vietā ierindojas starptautisks prestižs. 34,3% Latvijas iedzīvotāju bēgļu uzņemšanā
saskata tikai zaudējumus, bet no aptaujātajiem Norvēģijas iedzīvotājiem tā uzskata tikai
11,5%.
Zaudējumi
To, ka Latvijas sabiedrība ir skeptiskāka nekā Norvēģijas, parāda arī tas, ka uz
jautājumu, vai, sniedzot patvērumu bēgļiem, valstij ir kādi zaudējumi, 82,2% Latvijas
iedzīvotāju uzskata, ka zaudējumi ir, bet no aptaujātajiem Norvēģijas iedzīvotājiem tā
uzskata 54,1%. Aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vidū visbiežāk kā zaudējums tika minēts tas,
ka no tā varētu ciest latviešu nācija, jo Latvijā jau ir liels daudzums krievvalodīgo, kurus
nav izdevies integrēt Latvijā. Tā domā 52,7% respondentu. Toties aptaujātie Norvēģijas
iedzīvotāji visbiežāk kā zaudējumu ir minējuši to, ka tas varētu radīt Norvēģijai pārāk
lielus izdevumus. Latvijas iedzīvotāju vidū šis ir otrais visbiežāk minētais zaudējums, ko
bēgļi varētu radīt. Tā uzskata 49,1% aptaujāto. Norvēģijā otrais visbiežāk minētais
zaudējums, ko minēja 27,1% respondentu, ir tas, ka patvēruma sniegšana bēgļiem varētu
radīt apdraudējumu norvēģu nācijai. Aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vidū diezgan daudz jeb
39,1% respondentu uzskata, ka zaudējumi varētu rasties līdz ar bēgļiem ievedot Latvijā
bīstamas slimības. Aptaujā Norvēģijas iedzīvotājiem šo kā zaudējumu minēja tikai 6,4%.
No visiem aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem 3% uzskata, ka Latvijai ir tikai ieguvumi
sniedzot patvērumu bēgļiem, bet no visiem aptaujātajiem Norvēģijas iedzīvotājiem tā
uzskata 8,7%.
Bēgļu migrācijas iemesls
Būtiska viedokļu atšķirība Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju vidū novērojama arī
jautājumā par to, kādu apsvērumu dēļ bēgļi ir sākuši migrēt uz Eiropu kopš 2015.gada.
Latvijas iedzīvotāju vidū tikai 21,9% aptaujāto uzskata, ka bēgļi ir sākuši migrēt, jo tie bēg
no kara un apdraudējuma savā valstī. Turpretī Norvēģijas iedzīvotāju vidū tā uzskata
79,8% aptaujāto. Iedzīvotāji Latvijā ir vairāk pārliecināti par to, ka tie, kas migrē, ir
56

ekonomiskie migranti. Šādu viedokli pauda 56,8% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Tikai
14,2% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju bēgļus, kuri ir sākuši migrēt uz Eiropu kopš
2015.gada, uzskata par ekonomiskajiem migrantiem. Mazākums jeb 15,4% Latvijas
iedzīvotāju un 4,6% Norvēģijas iedzīvotāju uzskata, ka daļa no viņiem ir cilvēki, kas bēg
no kara un apdraudējuma savā valstī, bet daļa ir ekonomiskie migranti.
Informācijas trūkums
Kaut arī daudzējādā ziņā Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju viedoklis un attieksme
atšķiras, abās šajās valstīs ir daudz iedzīvotāju, kas uzskata, ka informācija par bēgļiem
attiecīgās valsts iedzīvotājiem ir nepietiekoša vai drīzāk nepietiekoša. Latvijā tā uzskata
44,4%, bet Norvēģijā pat 59,2%. Turklāt Latvijā 29% iedzīvotāju uzskata, ka informācija ir
tendencioza. Norvēģijā tā uzskata 17%. Latvijā gan ir nedaudz vairāk iedzīvotāju, kas
tomēr sniegto informāciju uzskata par pietiekošu. Latvijā tā domā 21,3%, bet Norvēģijā
vien 11,5%.
Rasisms
Lai gan, spriežot pēc aptaujas rezultātiem, Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret
bēgļiem šķiet pozitīvāka, par to neliecina atbilde uz jautājumu par to, vai sabiedrība šajā
valstī ir rasistiska. 63,8% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju uzskata, ka Norvēģijas
sabiedrībā ir skaidri manāms rasisms, kamēr Latvijā 36,7% aptaujāto iedzīvotāju uzskata,
ka Latvijas sabiedrība ir rasistiska. Tikai 17,8% Latvijas iedzīvotāju un 4,1% Norvēģijas
iedzīvotāju uzskata, ka sabiedrība attiecīgajā valstī ir toleranta.
Priekšrocības bēgļiem
Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem tika vaicāts, vai viņiem šķiet, ka bēgļiem ir
lielākas priekšrocības nekā vietējiem attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Šajā ziņā Norvēģijas
iedzīvotāju atbildes atkal ir manāmi pozitīvākas nekā Latvijas iedzīvotāju sniegtās atbildes.
Latvijā 66,9% aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka bēgļiem ir lielākas priekšrocības, taču
Norvēģijā gandrīz tikpat daudz cilvēki jeb 67,4% uzskata, ka bēgļiem nav lielākas
priekšrocības. Tātad šo valstu iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā ir pilnīgi pretējs.
Protesta akcijas pret bēgļiem
Ne Latvijas, ne Norvēģijas iedzīvotāji nav īpaši aktīvi piedalījušies protesta akcijās,
kas ir vērstas pret bēgļiem. No aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem šādās akcijās ir
piedalījušies vien 1,8% un 12,4% nav to darījuši, bet labprāt darītu. Norvēģijā šis skaits ir
vēl mazāks. Vien 1,4% aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju to ir darījuši, bet 5,5% to nav
darījuši, taču vēlētos. Pārējie šo valstu iedzīvotāji to nav darījuši. Tātad nevienā no šīm
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valstīm iedzīvotāji nav tik ļoti naidīgi noskaņoti pret bēgļiem, lai piedalītos protesta
akcijās.
Atbalsta pasākumi bēgļiem
Tomēr ir redzama atšķirība Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju aktivitātē, piedaloties
atbalsta pasākumos bēgļiem. Aptaujātie Latvijas iedzīvotāji arī atbalsta pasākumos
piedalās ļoti kūtri, jo vien 0,6% šādos pasākumos ir piedalījušies, kamēr Norvēģijas
iedzīvotāji atbalstu bēgļiem izrāda krietni vairāk, jo 26,1% aptaujāto Norvēģijas
iedzīvotāju ir piedalījušies atbalsta pasākumos bēgļiem. Vairums Latvijas iedzīvotāju jeb
93,5% šādos pasākumos nav piedalījušies un arī nevēlas to darīt, taču Norvēģijā šāda
attieksme ir novērojama mazāk nekā pusē aptaujāto iedzīvotāju jeb 45,4% respondentu.
Tātad šis ir vēl viens faktors, kas parāda, ka Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem
ir pozitīvāka nekā Latvijas iedzīvotāju attieksme.
Salīdzinot rezultātus, kuri tika iegūti aptaujājot Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājus,
var secināt, ka Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem ir pozitīvāka nekā tas ir
Latvijas iedzīvotāju vidū. Veiktais salīdzinājums parāda, ka Norvēģijā ir vairāk
iedzīvotāju, kas uzskata, ka valstij ir būtiski būt solidārai bēgļu jautājumā. Tāpat Norvēģijā
arī vairāk iedzīvotāji uzskata, ka bēgļi nevar viņus apdraudēt, un saskata patvēruma
sniegšanā bēgļiem vairāk ieguvumus nekā zaudējumus. Ja Latvijā vairāk aptaujāto
iedzīvotāju uzskata, ka cilvēki, kas ir sākuši migrēt uz Eiropu kopš 2015.gada, ir
ekonomiskie migranti, tad Norvēģijā vairums aptaujāto iedzīvotāju ir pārliecināti, ka šie
cilvēki tiešām ir bēgļi, kas bēg no kara un apdraudējuma savā valstī. Pozitīvu attieksmi pret
bēgļiem Norvēģijas iedzīvotāju vidū parāda arī tas, ka Norvēģijā ir vairāk cilvēku, kas nav
negatīvi noskaņoti pret atbalsta pasākumiem bēgļiem un ir arī vairāk cilvēku, kas pat šādos
pasākumos ir piedalījušies vai vēlētos to darīt. Lai noskaidrotu, kāds ir iemesls tam, ka
Norvēģijā cilvēki ir pozitīvāk noskaņoti pret bēgļiem nekā Latvijā, būtu jāveic plašāks
pētījums, taču pēc iegūtajiem aptaujas rezultātiem var veikt dažus pieņēmumus, kas varētu
izskaidrot šādu attieksmes atšķirību. Norvēģijā vairāk iedzīvotāji ir pārliecināti par to, ka
Norvēģija ir gatava uzņemt bēgļus un ka bēgļiem nebūs problēmas ar integrāciju
Norvēģijā. Tas vien parāda, ka Norvēģijā bēgļu uzņemšanas sistēma strādā. Aptaujātie
Latvijas iedzīvotāji šajā ziņā ir skeptiski, un tas var būt par pamatu, kāpēc Latvijas
iedzīvotāji ir negatīvāk noskaņoti pret bēgļiem un to uzņemšanu, jo nav drošības sajūta, ka
bēgļi tiks pietiekami efektīvi iekļauti Latvijas sabiedrībā. Tomēr tas noteikti nav vienīgais
iemesls šādai attieksmei, jo atšķirībā no Norvēģijas Latvijā vairums cilvēku arī nemaz
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nevēlas iesaistīties bēgļu integrācijā, piemēram, uzņemot vismaz vienu bēgli savās mājās.
Kā vēl vienu iespējamo iemeslu attieksmes atšķirībai Latvijā un Norvēģijā, jāmin to, ka,
salīdzinot ar Norvēģiju, Latvijā krietni vairāk cilvēkiem ir sajūta, ka bēgļiem ir lielākas
priekšrocības nekā vietējiem iedzīvotājiem, kas ir visai būtisks cēlonis negatīvai
attieksmei. Kaut arī daudzi faktori liecina, ka Norvēģijā attieksme pret bēgļiem ir
pozitīvāka nekā Latvijā, interesanti ir tas, ka aptaujā tika noskaidrots, ka Norvēģijā vairāk
iedzīvotāji uzskata, ka sabiedrība šajā valstī ir rasistiska. Ir grūti izskaidrot, kāpēc
Norvēģijas iedzīvotājiem ir šāds viedoklis, ja attieksme pret bēgļiem ir tik pozitīva.
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8. MEDIJU UN IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSMES PRET MŪSDIENU
BĒGĻIEM SAVSTARPĒJĀ SAISTĪBA
Kā jau trešajā nodaļā tika noskaidrots, medijiem var būt liela ietekme uz to, kā
sabiedrība raugās uz apkārtējo pasauli. Ja ir kāda viena dominējošā attieksme, kas tiek
pausta medijos, arī daudzos valsts iedzīvotājos var izveidoties tāda pati attieksme. Tā kā
informācija par bēgļiem medijos izskan bieži, ir būtiski noskaidrot, vai ir arī kāda būtiska
saistība starp Latvijas un Norvēģijas medijos pausto attieksmi pret bēgļiem un šo valstu
iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem.
8.1. Portāla Delfi un Latvijas iedzīvotāju attieksmes pret mūsdienu bēgļiem
savstarpējā saistība
Veiktajā aptaujā tika ievietoti arī divi jautājumi, lai noskaidrotu, kāda tipa medijus
Latvijas iedzīvotāji ikdienā visbiežāk izmanto un lai pārliecinātos, ka portāls Delfi
joprojām ir visbiežāk lietotais portāls Latvijā. Tika noskaidrots, ka visbiežāk jeb 72,8%
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju izmanto internetu. Otrajā vietā ar 34,3% ierindojas televīzija,
trešajā vietā ar 36,1% ierindojas radio, ceturtajā vietā ir žurnāli, bet piektajā vietā
laikraksti. Veiktajā aptaujā tika uzdots jautājums par to, kurš ziņu portāls visbiežāk tiek
lietots, lai iegūtu informāciju par jaunākajām ziņām Latvijā un pasaulē. Portālu Delfi
izmanto visvairāk jeb 36,5% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Otrajā vietā ar 25,3%
ierindojas portāls Tvnet, bet no otrās vietas tālu neatpaliek portāls Apollo, kurš ar 24,7%
ierindojas trešajā vietā. Pārējie Latvijas iedzīvotāju minētie portāli nepārsniedz 5%. Tātad
pēc šiem aptaujas rezultātiem var spriest, ka starp portāla Delfi un Latvijas iedzīvotāju
attieksmi pret mūsdienu bēgļiem varētu būt kāda savstarpējā saistība, tāpēc ir būtiski to
izpētīt plašāk.
Veicot portāla Delfi analīzi tika secināts, ka šajā portālā vairāk ir redzama negatīva
attieksme pret bēgļiem un, veicot Latvijas iedzīvotāju aptaujas analīzi, tika secināts, ka arī
Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem ir vairāk negatīva nekā pozitīva. Līdzīga
attieksme no portāla Delfi un Latvijas iedzīvotāju puses ir novērojama dažādos jautājumos.
Piemēram, gan portāls Delfi, gan aptaujātie Latvijas iedzīvotāji negatīvi izsakās par bēgļu
integrāciju Latvijā. Negatīva attieksme redzama arī attiecībā uz to, vai bēgļi varētu
ietekmēt Latvijas drošību. Portālā Delfi ir bieži sastopamas frāzes, kurās tiek apgalvots, ka
bēgļi varētu apdraudēt drošību Latvijā, un tā uzskata arī aptaujātie Latvijas iedzīvotāji.
Īpaši bieži gan portālā Delfi, gan Latvijas iedzīvotāju atbildēs ir minēts tas, ka bēgļi rada
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terorisma draudus. Daudz aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka bēgļi varētu apdraudēt
latviešu nāciju. Arī šis viedoklis varētu būt radies iespaidojoties no informācijas medijos,
jo, piemēram, portālā Delfi tas tiek minēts visai bieži. Uzskats, ka cilvēki, kas ir sākuši
migrēt uz Eiropu kopš 2015.gada, galvenokārt ir ekonomiskie migranti, tiek ļoti bieži
pausts portālā Delfi, un tā uzskata arī vairums aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Lai gan
nepārāk daudz tomēr portālā Delfi ir raksti, kuros vai nu ir redzams, vai arī tiek pausts
uzskats, ka bēgļiem ir lielākas priekšrocības nekā vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Pēc
Latvijas iedzīvotāju domām tā tiešām ir, jo lielākajā daļā aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ir
šāda sajūta. Dažos portāla Delfi rakstos ir pausta informācija par to, ka tauta netiek
pietiekami daudz informēta par jautājumiem, kas saistīti ar bēgļiem. Latvijas iedzīvotāju
uzskats arī šajā ziņā ir vēl skeptiskāks nekā portālā Delfi, jo vairums respondentu uzskata,
ka informācija par bēgļiem ir vai nu nepietiekoša, vai nu pārāk tendencioza. Portālā Delfi
biežāk tiek sniegta informācija par dažādām protesta akcijām pret bēgļiem nekā par
atbalsta pasākumiem bēgļiem. Lai gan Latvijas iedzīvotāju vidū nav daudzi, kuri protesta
akcijās ir piedalījušies vai vēlētos piedalīties, vēl mazāk ir tādu iedzīvotāju, kas ir
piedalījušies vai vēlētos piedalīties kādā atbalsta pasākumā bēgļiem. Latvijas iedzīvotāju
negatīvā attieksme ir novērojama ne vien Latvijas iedzīvotāju aptaujās, bet arī portālā
Delfi, kur attiecībā uz sabiedrības attieksmi pret bēgļiem vairāk ir redzami negatīvi raksti
nekā pozitīvi. Ir arī tādi jautājumi, kuros Latvijas iedzīvotāju attieksme ir manāmi atšķirīga
no portālā Delfi paustās attieksmes. Piemēram, ja portālā Delfi solidarizēšanās ideja tiek
atspoguļota kā pozitīva, tad Latvijas iedzīvotāju vidū uzskats par nepieciešamību
solidarizēties nav tik viennozīmīgs. Latvijas iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā dalās. Lai
gan portālā Delfi ir maz rakstu, kuros būtu minēts, ka bēgļi varētu vai nevarētu ievest
kādas bīstamas slimības, tomēr ir vairāk rakstu, kuros tiek pausts uzskats, ka bēgļi
visdrīzāk nekādas bīstamas slimības nevarētu ievest. Turpretī daudzi aptaujātie Latvijas
iedzīvotāji ir pārliecināti, ka bēgļi varētu Latvijā ievest bīstamas slimības. Liela daļa
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka bēgļi Latvijai varētu radīt pārāk lielus
izdevumus, taču portālā Delfi raksti, kuros ir minēts, ka bēgļi varētu ietekmēt Latvijas
ekonomisko situāciju, ir gandrīz tikpat daudz, cik raksti, kuros tiek apgalvots, ka ietekme
uz Latvijas ekonomiku būs minimāla. Portālā Delfi netiek visai bieži apgalvots, ka Latvijas
sabiedrība ir rasistiska, kā arī lasītāji netiek bieži mudināti būt rasistiski, tomēr pēc
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju domām, Latvijas sabiedrībā ir manāms rasisms.
Salīdzinot portālā Delfi pausto attieksmi pret bēgļiem un Latvijas iedzīvotāju
attieksmi pret bēgļiem, jāsecina, ka var vilkt paralēles ar medijos pausto attieksmi un
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iedzīvotāju attieksmi, jo, kā jau tika minēts, gan portālā Delfi, gan Latviešu iedzīvotāju
aptaujā ir novērojama negatīva attieksme pret bēgļiem. Taču noteikti mediji nav vienīgais,
kas iespaido Latvijas iedzīvotāju attieksmi, jo ir redzams, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme
ir pat negatīvāka nekā portālā Delfi paustā attieksme. Tātad saistība ar to, kāda attieksme
tiek pausta Latvijas medijos, un to, kāda attieksme ir novērojama Latvijas iedzīvotāju vidū,
ir tikai daļēja. Varētu būt, ka Latvijas iedzīvotāju attieksmi ietekmē arī Latvijas labklājības
līmenis, jo ne velti liela daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju kā zaudējumu, ko varētu radīt
patvēruma sniegšana bēgļiem, minēja lielos izdevumus, kas Latvijai varētu rasties. Tāpat
arī iedzīvotāju attieksmi, iespējams, ietekmē salīdzinoši mazais pamatiedzīvotāju īpatsvars,
jo pie zaudējumiem daudzi aptaujātie Latvijas iedzīvotāji minēja arī to, ka no patvēruma
piešķiršanas bēgļiem varētu ciest latviešu nācija.
8.2. Portāla NRK un Norvēģijas iedzīvotāju attieksmes pret mūsdienu bēgļiem
savstarpējā saistība
Veiktajā aptaujā Norvēģijas iedzīvotājiem, tāpat kā Latvijas iedzīvotājiem, tika
uzdoti divi jautājumi, lai noskaidrotu, kāda veida medijus viņi visbiežāk izmanto, kā arī, lai
noskaidrotu, vai starp visbiežāk izmantotajiem interneta portāliem ir portāls NRK.
Respondentiem tika lūgts no viens līdz pieci sarindot dažāda veida medijus pēc tā, cik bieži
viņi izmanto šos medijus. Pirmajā vietā ar 61% ierindojas internets, bet otrajā vietā ar
28,9% ir televīzija. Trešajā vietā aptaujātie Norvēģijas iedzīvotāji ierindoja radio, bet
ceturtajā vietā laikrakstus. Pēdējo jeb piekto vietu ieņem žurnāli, kurus šajā vietā ierindoja
34,9% aptaujāto. Tā kā Norvēģijas mediju analīzē tika izmantots tieši portāls NRK, bija
būtiski noskaidrot, vai šis ir viens no visbiežāk lietotajiem ziņu portāliem. Lai gan 32,6%
aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju visbiežāk apmeklē ziņu portālu www.vg.no, tādejādi
padarot to par visbiežāk izmantoto ziņu portālu, portāls NRK daudz neatpaliek no pirmās
vietas, jo 28% aptaujāto visbiežāk ziņas lasa tieši šajā portālā. Tātad ņemto vērā, ka liela
daļa Norvēģijas iedzīvotāju visbiežāk izmanto tieši internetu un NRK ir viens no
populārākajiem interneta portāliem, kurā tiek lasītas jaunākās ziņas, ir būtiski izpētīt, vai
starp portālā NRK pausto attieksmi un Norvēģijas iedzīvotāju attieksmi ir kāda savstarpējā
saistība.
Izpētot rakstus par bēgļiem portālā NRK, tika secināts, ka šajā portālā ir vērojama
vairāk pozitīva attieksme pret bēgļiem. Līdzīgi secinājumi tika izdarīti arī analizējot
Norvēģijas iedzīvotāju aptauju, kurā biežāk tika pausta pozitīva attieksme pret bēgļiem.
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Tātad šajā pašos pamatos attieksme portālā NRK sakrīt ar Norvēģijas iedzīvotāju attieksmi,
bet ir būtiski veikt dziļāku izpēti, lai saprastu, kuros jautājumos šīs attieksmes ir līdzīgas un
kuros jautājumos tās tomēr atšķiras. Ir dažādi ar bēgļiem saistīti jautājumi, kuros gan
portāla NRK, gan aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju attieksme sakrīt. Viens no tiem ir
jautājums par bēgļu integrāciju Norvēģijā. Gan NRK, gan Norvēģijas iedzīvotāji uzskata,
ka integrācijas sistēma Norvēģijā funkcionē gana labi, lai bēgļi spētu integrēties un lai tiem
būtu pietiekami labi dzīves apstākļi. Lai gan portālā NRK raksti par nepieciešamību
solidarizēties bēgļu jautājumā nav daudz, tomēr tie ir pozitīvi, un arī liela daļa Norvēģijas
iedzīvotāju uzskata, ka solidarizēties šajā ziņā ir būtiski. To, ka Norvēģijas iedzīvotāju
attieksme pret bēgļiem ir pozitīva, apliecina ne vien veiktā iedzīvotāju aptauja, bet arī
portāla NRK raksti, kuros galvenokārt ir novērojama pozitīva attieksme no Norvēģijas
sabiedrības puses. Portālā NRK arī bieži izskan iedzīvotāju vēlme atbalstīt bēgļus
piedaloties dažādos atbalsta pasākumos, vai arī pēc pašu iniciatīvas sniedzot bēgļiem
palīdzību. Tādu pat attieksmi var manīt arī Norvēģijas iedzīvotāju aptaujā, kurā daudz
aptaujāto ir gan gatavi sniegt bēgļiem patvērumu savās mājās, gan arī ir piedalījušies vai
vēlētos piedalīties kādos atbalsta pasākumos bēgļiem. Norvēģijas iedzīvotāju vidū nav
bieži manāms uzskats, ka bēgļi varētu ievest kādas bīstamas slimības, lai gan portālā NRK
ir gan raksti, kuros tiek minēts, ka bēgļi bīstamas slimības nevarētu ievest, gan arī tikpat
daudz rakstu, kuros ir uzskats, ka bēgļi varētu ievest bīstamas slimības. Kaut arī portālā
NRK ir daži raksti, kuros redzams tas, ka bēgļiem ir lielākas privilēģijas nekā vietējiem
Norvēģijas iedzīvotājiem, tomēr aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju viedoklis ir pozitīvs, jo
vairums neizjūt to, ka bēgļi baudītu lielākas privilēģijas. Lielākas nesakritības ir citos
jautājumos. Piemēram, lai gan portālā NRK ir vairāk rakstu, kas liek domāt, ka cilvēki, kas
kopš 2015.gada ir sākuši migrēt uz Eiropu, ir ekonomiskie migranti, tomēr lielākā daļa
aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju uzskata, ka tie galvenokārt ir cilvēki, kas bēg no kara un
apdraudējuma savā valstī. Portālā NRK, lai gan ne daudz, bet tomēr ir raksti, kuri liek
domāt, ka tauta tiek pietiekami informēta par jautājumiem, kas saistīti ar bēgļiem. Taču
aptaujāto Norvēģijas iedzīvotāju viedoklis atšķiras, jo daudzi uzskata, ka informācija ir vai
nu nepietiekama, vai arī pārāk tendencioza. Aptaujātie Norvēģijas iedzīvotāji uzskata, ka
bēgļi varētu apdraudēt norvēģu nāciju, kaut arī portālā NRK nav raksti, kas liktu domāt, ka
bēgļi varētu radīt šādus draudus. Attiecībā uz bēgļu ietekmi uz Norvēģijas ekonomiku un
drošību portāls NRK nesniedz daudz negatīvas informācijas, taču Norvēģijas iedzīvotāju
vidū ir viedoklis, ka bēgļi varētu būtiski ietekmēt šīs valsts ekonomiku un paaugstināt
noziedzības līmeni. Portālā NRK nav raksti, kuros būtu minēts, ka Norvēģijas iedzīvotāji ir
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vai nav rasistiski, taču ļoti liela Norvēģijas iedzīvotāju daļa saskata Norvēģijas sabiedrībā
saskata rasistiskas iezīmes.
Salīdzinot portālā NRK pausto attieksmi un Norvēģijas iedzīvotāju attieksmi pret
bēgļiem un to uzņemšanu, var izdarīt līdzīgus secinājumus, kā Latvijas gadījumā. Starp
medijos pausto attieksmi un Norvēģijas iedzīvotājiem var vilkt paralēles, jo galvenokārt
attieksme ir līdzīga, taču, ja pievērš uzmanību tam, kāda ir iedzīvotāju attieksme atsevišķos
jautājumos, jāsecina, ka ne vienmēr tā sakrīt ar medijos pausto attieksmi. Tātad attieksme
medijos nav vienīgā, no kuras ir atkarīgs tas, kāda attieksme valda Norvēģijas sabiedrībā,
līdz ar to saistība starp Norvēģijas mediju attieksmi un Norvēģijas iedzīvotāju attieksmi ir
tikai daļēja. Arī Norvēģijas gadījumā šīs valsts iedzīvotāju attieksmi varētu būt, ka ietekmē
valsts labklājības līmenis, kurš ļauj valstij radīt gana labu integrācijas sistēmu un arī paši
iedzīvotāji ir gana labi situēti, lai ne tikai bēgļus neizjustu kā tik lielu draudu, bet arī paši
varētu atļauties iesaistīties palīdzības sniegšanā bēgļiem. Ir būtiski piebilst, ka Norvēģijas
augstais labklājības līmenis neizskaidro to, kāpēc diezgan daudz aptaujāto Norvēģijas
iedzīvotāju uztraucas par to, ka bēgļu uzņemšana varētu radīt pārāk lielus izdevumus
Norvēģijai. Taču varētu būt, ka Norvēģijas iedzīvotāji apzinās, ka šāda palīdzības
sniegšana rada izdevumus, bet augstais labklājības līmenis tomēr ļauj šīs valsts
iedzīvotājiem domāt ne tikai par savām vajadzībām, bet arī par cilvēkiem, kuriem iet
krietni grūtāk. Kā nekā jautājumā, kāpēc Norvēģijai ir būtiski solidarizēties ar Eiropu bēgļu
jautājumā, visvairāk aptaujāto minēja to, ka ir jābūt cilvēcīgiem un jāpalīdz tiem, kuri ir
nelaimē. Kā vēl vienu iespējamo iemeslu jāmin to, ka Norvēģijā ir ne tikai augsts
labklājības līmenis, bet arī izteikta reliģiozitāte, jo pēc 2012.gada datiem 94,4% Norvēģijas
iedzīvotāju ir ticīgi22. Nereti tieši reliģiozu cilvēku vidū ir tieksme palīdzēt citiem.
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Rasmussen, Tarald, Sindre Bangstad. Religion i Norge. Publicēts 2014.gada 12.decembrī. Pieejams:
https://snl.no/religion_i_Norge [skatīts 2016, 14.mai.]
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NOBEIGUMS
Pēc autores domām, veiktais pētījums, ir bijis veiksmīgs. Tajā ir iegūta vērtīga
informācija par to, kāpēc sabiedrībā ir bailes no tā, kas ir svešs, līdz ar to arī kāpēc Latvijas
un Norvēģijas iedzīvotāju vidū ir cilvēki, kam bēgļu uzņemšana rada nedrošības sajūtu.
Tāpat tika noskaidrots arī kādi Latvijas un Norvēģijas likumdošanā ir nosacījumi, lai
cilvēks tiktu atzīts par bēgli. Tika veikts arī neliels ieskats tajā, kā mediji var manipulēt ar
cilvēkiem, kuri neattiecas kritiski pret medijos rakstīto, un tika sniegti daži ieteikumi, ko
darīt, lai cilvēks no medijiem iegūtu maksimāli objektīvu informāciju. Veiktā mediju
analīze sniegusi iespēju gūt nelielu ieskatu tajā, kāda attieksme pret bēgļiem ir pausta
Latvijas un Norvēģijas medijos, bet veiktā iedzīvotāju aptauja ir sniegusi iespēju
noskaidrot Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju attieksmi pret bēgļiem un uzzināt, kurā no
šīm valstīm iedzīvotāji ir pozitīvāk noskaņoti pret bēgļiem. Tāpat arī mediju analīze un
iedzīvotāju aptaujas veikšana ir sniegusi iespēju noskaidrot vai starp Latvijas un
Norvēģijas medijos pausto attieksmi un attiecīgās valsts iedzīvotāju attieksmi ir kāda
saistība.
Pētījuma laikā autore saskārās ar dažiem sarežģījumiem, kas sagādāja nelielas
grūtības darba tapšanā. Galvenokārt sarežģījumi radās attiecībā uz Latvijas un Norvēģijas
mediju izpēti. Lai tiktu iegūti visi iespējamie raksti par bēgļiem, bija būtiski, lai attiecīgajā
ziņu portālā būtu iespējams atlasīt rakstus, pēc vārda “bēgļi” visos iespējamajos locījumos.
Diemžēl ne portālā Delfi, ne portālā NRK tas nebija iespējams. Tomēr šī problēma tika
veiksmīgi atrisināta pateicoties tam, ka interneta vietnē www.google.lv ir iespēja atlasīt
gan rakstus no konkrēta interneta portāla, gan arī pēc atslēgas vārda visos iespējamajos
locījumos attiecīgajā interneta portālā.
Šī darba turamāko izpēti varētu veikt ar padziļinātāku Latvijas un Norvēģijas mediju
izpēti. Piemēram, varētu izpētīt ne tikai vienu ziņu portālu no katras valsts, bet izpētīt
vismaz trīs visbiežāk lietotos ziņu portālus, lai secinājumi par mediju attieksmi būtu vēl
objektīvāki. Tāpat varētu arī izpētīt nevis tikai interneta portālus, bet arī televīziju, kas ir
otrs biežāk lietotais medijs gan Latvijā, gan Norvēģijā. Varētu arī izpētīt rakstus interneta
portālos un citus rakstiskos medijus, kā, piemēram, laikrakstus. Varētu veikt arī vēl
objektīvāku Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju attieksmes izpēti, aptaujājot krietni lielāku
cilvēku skaitu, lai iegūtu reprezentatīvus datus. Lai noskaidrotu vai Latvijas un Norvēģijas
mediju un iedzīvotāju attieksme sakrīt ar to, kā paši bēgļi izjūt attieksmi attiecīgajā valstī,
varētu aptaujāt Latvijā un Norvēģijā uzņemtos bēgļus.
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KOPSAVILKUMS
Veiktajā pētījumā ir sasniegts darba sākumā uzstādītais mērķis izpētīt un salīdzināt
Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju un mediju attieksmi pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem,
lai noskaidrotu, vai iedzīvotāju attieksme pret mūsdienu bēgļiem ir saistīta ar medijos
pausto attieksmi. Pētījuma laikā ir izdevies arī rast atbildes uz izvirzītajiem pētniecības
jautājumiem.
Noskaidrots, ka svešā jēdziens, kurš ir bijis aktuāls jau gadsimtiem ilgi, galvenokārt
ir saistāms ar personas identitāti, kas mudina cilvēku nodalīt visu savējā un svešajā. Tika
noskaidrots, ka savējais ir tas, kā cilvēks redz un izjūt pats sevi, bet svešais ir tas, ar ko
persona nespēj identificēties. Tā kā savējā un svešā jēdzienu bija svarīgi apskatīt attiecībā
uz bēgļiem, tika secināts, ka šajā gadījumā ir būtiski apskatīt nacionālās identitātes
jēdzienu. Tika noskaidrots, ka nacionālās identitātes konceptu ir diezgan grūti izskaidrot, jo
katrs to interpretē pēc savas izpratnes, taču tika konstatēts, ka par nacionālo identitāti var
saukt tos kopīgos ideālus, tradīcijas un vērtības, kas padara cilvēkus savstarpēji līdzīgus un
vieno tos vienā kopīgā nācijā. Tas liek secināt, ka nacionālā identitāte ir neatsverama
cilvēka dzīves sastāvdaļa, jo ar tās palīdzību indivīdam tiek sniegta iespēja ieraudzīt un
apzināties pašam sevi un noteikt savu vietu pasaulē. Tika noskaidrots, ka nacionālā
identitāte veic dažādas gan iekšējās, gan ārējās funkcijas, un tika uzzināts, kādas ir
nacionālās identitātes pamatiezīmes. Tika secināts, ka tas, kas liek bēgli uztvert kā svešo,
pirmkārt, ir nacionālās identitātes pamatiezīmju atšķirības un, otrkārt, tas, ka lielai daļai
valsts pamatiedzīvotāju piemīt etnocentrisms, kas liek distancēties no bēgļiem.
Darba gaitā tika sniegts neliels ieskats Latvijas un Norvēģijas likumdošanā, kas
attiecas uz patvēruma piešķiršanas procesu. Tika noskaidrots, ka Latvijā galvenokārt
patvēruma piešķiršanas process ir atrunāts “Patvēruma likumā”, bet Norvēģijā tas
galvenokārt ir atrunāts “Imigrācijas likumā”. Abas šīs valstis arī balstās ANO noteiktajā
“Konvencijā par bēgļa statusu”. Latvijā patvēruma meklētājs var pretendēt vai nu uz bēgļa
statusu, vai uz alternatīvo statusu, taču Norvēģijā ir tikai bēgļa statuss. Tika noskaidrots, ka
par bēgli abās šajās valstīs var kļūt persona, kurai ir pamatotas bailes no vajāšanas sakarā
ar rasi, reliģiju, tautību, politiskajiem uzskatiem vai piederību pie noteiktas sociālās grupas.
Statusa piešķiršanu patvēruma meklētājam Latvijā izvērtē 3-12 mēnešu laikā, bet
Norvēģijā tas var ilgt pat vairākus gadus. Persona, kura gaida lēmumu par patvēruma
piešķiršanu, bez maksas uzturas patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā. Latvijā šāds
centrs ir tikai Muceniekos, bet Norvēģijā tie atrodas vairākās mazpilsētās. Tikmēr gan
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patvēruma meklētājam Latvijā, gan Norvēģijā tiek piešķirts pabalsts primārajām
vajadzībām. Tāpat arī ir izdevies noskaidrot, ka persona, kurai Latvijā tiek piešķirts bēgļa
statuss, iegūst pastāvīgu uzturēšanās atļauju. Norvēģijā cilvēks, kurš iegūst bēgļa statusu,
iegūst pagaidu uzturēšanās atļauju uz trīs gadiem, bet pēc tam var iegūt arī pastāvīgu
uzturēšanās atļauju. Tomēr persona, kurai netiek piešķirts ne bēgļa, ne Latvijas gadījumā
alternatīvais statuss, tiek deportēta atpakaļ uz tās izcelsmes valsti.
Tika noskaidrots arī tas, ka mediji mēdz izmantot savu varu, lai radītu morālo
spriedzi iedzīvotāju vidū jeb morālo paniku, un ka tās radīšanai mediji parasti izmanto
savējā un svešā principu. Lai noskaidrotu vai Latvijas un Norvēģijas medijos attieksme
pret bēgļiem ir negatīva tādejādi radot morālo paniku, tika veikta mediju analīze. Tika
analizēts Latvijas ziņu portāls Delfi un Norvēģijas ziņu portāls NRK. Veiktā analīze lika
secināt, ka Latvijā portālā Delfi ir vairāk novērojama negatīva attieksme pret bēgļiem, bet
portālā NRK tā ir vairāk pozitīva. Lai noskaidrotu, vai ir manāma būtiska saistība starp
Latvijas un Norvēģijas medijiem un šo valstu iedzīvotājiem, tika veikta arī Latvijas un
Norvēģijas iedzīvotāju aptauja. Pēc veikto aptauju rezultātiem tika secināts, ka Latvijā
cilvēki ir negatīvāk noskaņoti pret bēgļiem nekā Norvēģijā, kur iedzīvotāju attieksme pret
bēgļiem pat ir diezgan pozitīva. Pētījuma gaitā tika arī noskaidrots, ka gan Latvijas, gan
Norvēģijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem kaut kādā mērā var tikt saistīta ar medijos
pausto attieksmi, taču pilnībā saistīt to tikai ar medijiem nevar. Tika secināts, ka bez
medijiem arī situācija valstī var būt tas, kas ietekmē Latvijas un Norvēģijas attieksmi pret
bēgļiem. Jo valstī ir augstāks labklājības līmenis un pamatnācijas indekss, jo stabilāk jūtas
attiecīgās valsts iedzīvotāji, līdz ar to neizjūtot svešo kā tik lielu apdraudējumu. Tāpat arī
reliģija ir tas, kas varētu būt par iemeslu pozitīvākai attieksmei pret bēgļiem.
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ANOTĀCIJA
Šī bakalaura darba mērķis – izpētīt un salīdzināt Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju
un mediju attieksmi pret mūsdienu (2015.g.) bēgļiem, lai noskaidrotu, vai iedzīvotāju
attieksme pret mūsdienu bēgļiem ir saistīta ar medijos pausto attieksmi.
Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts savējā un svešā jēdziens, kā arī tiek
noskaidrots, kāpēc bēgļi tiek uztverti kā svešie un kāda loma tajā ir nacionālās identitātes
konceptam.
Bakalaura darba otrajā nodaļā tiek veikts neliels ieskats Latvijas un Norvēģijas
likumdošanā, lai noskaidrotu, kādi ir nosacījumi personas atzīšanai par bēgli šajās valstīs
un kā norisinās patvēruma piešķiršanas process.
Bakalaura darba trešajā nodaļā tiek skaidrots, kā mediji var ietekmēt cilvēkus un
kāpēc viņi to dara. Šajā nodaļā tiek skaidrots arī, kas būtu jāņem vērā, lai viedoklis, kas
cilvēkā veidojas pēc medijos iegūtā informācija, būtu pēc iespējas objektīvāks.
Ceturtā nodaļa sastāv no Latvijas ziņu portālā Delfi rakstu analīzes. Tiek izpētīts cik
un kādas frāzes ar pozitīvu un negatīvu attieksmi pret bēgļiem 2015.gadā ir novērojamas šī
portāla rakstos, lai noskaidrotu, kāda attieksme pret bēgļiem ir portālā Delfi.
Piektajā nodaļā tiek veikta līdzīga analīze, taču tiek analizēts nevis Latvijas ziņu
portāls, bet gan Norvēģijas ziņu portāls NRK. Arī šajā nodaļā tiek izpētīts cik un kādas
frāzes ar pozitīvu un negatīvu attieksmi pret bēgļiem 2015.gadā ir novērojamas portāla
NRK rakstos, lai noskaidrotu attieksmi pret bēgļiem šajā portālā.
Sestajā nodaļā tiek veikts portālā Delfi un portālā NRK paustās attieksmes
salīdzinājums, lai noskaidrotu, kā šajos medijos atšķiras attieksme pret bēgļiem.
Bakalaura darba septītajā nodaļā tiek izpētīta Latvijas un Norvēģijas iedzīvotāju
attieksme pret bēgļiem. Par pamatu tiek ņemta iedzīvotāju aptauja, kuras analīze tiek veikta
šajā nodaļā.
Astotajā nodaļā tiek izpētīts, vai Latvijas un Norvēģijas mediju attieksmei pret
bēgļiem ir kāda saistība ar to, kāda attieksme pret bēgļiem ir šo valstu iedzīvotājiem, lai
noskaidrotu, vai šajā gadījumā var runāt par mediju ietekmi uz iedzīvotājiem.
Nobeigumā tiek secināts, vai veiktais pētījums ir bijis veiksmīgs, kādi sarežģījumi
darba gaitā ir bijuši un kāds risinājums to novēršanai ticis atrasts, kā arī tiek aprakstīts,
kāda varētu būt šī darba turpmākā izpēte.
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ANNOTATION
The aim of the bachelor thesis – to explore and compare Latvia`s and Norway`s
inhabitants and mass media attitude to nowadays (year 2015) refugees to find out if
inhabitants attitude to nowadays refugees depends on attitude that mass media express.
At the first chapter of this work the concept of Us and Them was reviewed, as well
as the reason why refugees are seen as Them and what kind of role do the national identity
have in that all was found out.
At the second chapter of this work a brief look into legislation of Latvia and Norway
was done to find out what kind of terms are in these countries for person to be
acknowledged as a refugee and how does granting of asylum takes a place.
At the third chapter of this work how mass media can influence people and why do
they do that was explained, as well as what should be taken into account to get as much
objective opinion as possible after reading information in mass media was found out.
The fourth chapter is composed of articles analysis of Latvia’s news portal Delfi.
How much and what kind of phrases with positive and negative attitude to refugees in
2015 is observed in articles of Delfi was explored to find out this portal`s attitude to
refugees.
At the fifth chapter similar analysis was made but instead of Latvia`s news portal
there was analysed Norway`s news portal NRK. Also in this chapter how much and what
kind of phrases with positive and negative attitude to refugees in 2015 is observed in
articles of NRK was explored to find out this portal`s attitude to refugees.
At the sixth chapter attitude that has been expresed in portal Delfi and portal NRK
was compared to find out how does the attitude to refugees differs in these mass media.
At the seventh chapter of this work Latvia`s and Norway`s inhabitants attitude to
refugees was explored. On the basis inhabitants inquiry was taken which analysis was
made in this chapter.
At the eighth chapter was explored if there is some connection between Latvia`s and
Norway`s mass media attitude to refugees and attitude to refugees of inhabitatns of these
countries to find out if we can talk about mass media influence to inhabitants in this case.
At the conclusion was concluded if the research was successful, what kind of
difficulties author had to face and what solution had been found to distract them. There
also how to do further research of this work was described.
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SAMMENDRAG
Mål av denne bacheloroppgaven – å utforske og sammenligne Latvias og Norges
innbyggeres og massemedias holdning mot våre dagers (år 2015) flyktninger for å finne ut
om innbyggeres holdning mot våre dagers flyktninger er knyttet med holdning som
uttrykkes i massemedia.
I den første avdeling av bacheloroppgaven er det kort oversikt om konsept av Vi og
De Andre. Det ble også fant ut hvorfor flyktninger ble oppfattet som De Andre og hvilken
rolle på dette har nasjonal identitet.
I den andre avdeling av bacheloroppgaven ble det gjort innsikt i Latvias og Norges
lovgivning for å finne ut hva slags forutsetninger er i disse landene for å annerkjenne
person som flyktning og hvordan foregår asyl tildelings prosessen.
I den tredje avdeling ble det klargjort hvordan massemedia kan påvirke mennesker
og hvorfor gjør de det. Det ble også klargjort hva burde være tatt i betraktning for å ha
mest objektivt synsvinkel etter at man har lest informasjon på massemedia.
Den fjerde avdeling består av analyse av artikler fra Latvias nyhetsportal Delfi. Det
ble utforsket hvor mye og hva slags fraser med positiv og negativ holdning mot flyktninger
i 2015 kan observere på Delfi for å finne ut hvordan er holdningen mot flyktninger i denne
portalen.
I den femte avdeling ble det gjort lignende analyse men det ble analysert Norges
nyhetsportal NRK. Også i denne avdelingen ble det utforsket hvor mye og hva slags fraser
med positiv og negativ holdning mot flyktninger i 2015 kan observere på NRK for å finne
ut hvordan er holdningen mot flyktninger i denne portalen.
I den sjette avdeling ble det gjort sammenligning av holdningen som uttrykker Delfi
og NRK for å finne ut hvordan skiller holdningen mot flyktninger i disse massemedia.
I den sjuende avdeling av bacheloroppgaven ble det utforsket Latvias og Norges
innbyggeres holdning mot flyktninger. Det ble brukt innbyggeres rundspørring hvilkens
analyse ble gjort i denne avdelingen.
I den åttende avdeling ble det utforsket om det er noen forbindelse mellom Latvias
og Norges holdningen mot flyktninger og disse landenes innbyggeres holdingen mot
flyktninger for å finne ut om det kan snakke om massemedia påvirkning på innbyggere.
På avslutning ble det konkludert hvis undersøkelsen har vært suksessrik, hva slags
vanskeligheter har det vært og hva slags oppløsning har det funnet for å fjerne disse
vanskelighetene. Det også har beskrevet hvordan kunne være videre utforskning.
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1.pielikums
Portāla Delfi rakstu analīze
Janvāris
Mediji: Vācijas pilsēta gatavojas izmitināt bēgļus nacistu koncentrācijas nometnes
barakās [LETA 14.janvāris 2015 13:56]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/mediji-vacijas-pilseta-gatavojas-izmitinat-beglusnacistu-koncentracijas-nometnes-barakas.d?id=45452496
—
-

Kāda Vācijas pilsēta izpelnījusies kritiku par plānu patvēruma meklētājus izmitināt
bijušās Būhenvaldes koncentrācijas nometnes barakās. Ziemeļreinas-Vestfālenes
bēgļu padomes vadītāja Birgita Naujoka šādu ideju nodēvējusi par "satraucošu un
mulsinošu, vismaz nejūtīgu", vēsta "Spiegel".

Latvijā ar katru gadu aktuālāka kļūst bērnu bēgļu tiesību aizsardzība [Calis.lv
30.janvāris 2015 10:17]
http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/latvija-ar-katru-gadu-aktualaka-klust-bernu-beglutiesibu-aizsardziba.d?id=45519000
—


Bēgļu ģimeņu bērniem nav pilnībā nodrošinātas iespējas iekļauties sabiedrībā.

 2013./2014.mācību gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir nodrošinājusi
piecu nepilngadīgu patvēruma meklētāju no Gruzijas izglītības ieguves iespējas
Rīgas 15.vidusskolā, iepriekš nodrošinot izglītības iespējas patvēruma meklētājiem
arī Rīgas 51.vidusskolā, Rīgas 62.vidusskolā, Pļavnieku ģimnāzijā un VSIA "Rīgas
Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā"
 Izglītības un zinātnes ministrija valsts budžeta ietvaros īsteno izglītības
nodrošināšanu patvēruma meklētāju nepilngadīgiem bērniem.
 Patvēruma meklētāja nepilngadīgam bērnam un nepilngadīgam patvēruma
meklētājam ir tiesības uz pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī tiesības pēc
pilngadības sasniegšanas turpināt iesākto izglītību.
Aprīlis

Cilvēku kontrabanda ir 'mēris mūsu kontinentā', paziņo Renci; Vidusjūras traģēdija
aktualizē bēgļu problēmu [www.DELFI.lv 20.aprīlis 2015 10:24]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/cilveku-kontrabanda-ir-meris-musu-kontinenta-pazinorenci-vidusjuras-tragedija-aktualize-beglu-problemu.d?id=45842591
Neitrāla attieksme.
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Pabriks rosina papildināt ES 'bēgļu kvotu' sadalīšanas kritērijus ar vēsturisko
aspektu [www.DELFI.lv 23.aprīlis 2015 15:04]
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/pabriks-rosina-papildinat-es-beglu-kvotusadalisanas-kriterijus-ar-vesturisko-aspektu.d?id=45878603
—
-



Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks (V) nav apmierināts ar šobrīd
izteiktajiem priekšlikumiem par Eiropas Savienības (ES) bēgļu kvotu vai sadales
mehānisma kritērijiem un uzskata, ka tie jāpapildina ar datiem par vēsturisko
migrāciju un valstī dzīvojošo imigrantu skaitu. "Uzskatu, ka valsts lielums,
iedzīvotāju skaits un ekonomiskā situācija nevar būt vienīgie kritēriji kvotu
noteikšanai, jo jāņem vērā arī vēsturiskā migrācija. Latvija padomju laikā
piedzīvoja nekontrolētu piespiedu migrācijas vilni, ar kura sekām vēl joprojām
neesam tikuši galā," uzskata Pabriks.

 Pabriks uzsver, ka nav pret Eiropas valstu solidarizēšanos šī jautājuma risināšanā,
taču jābūt noteiktiem taisnīgiem un objektīviem kritērijiem
 Tas (ES migrācijas politika) ir pāris gadu jautājums, tādēļ Latvijas amatpersonām
savlaicīgi ir jāiesaistās tās izstrādē un jābūt ļoti saprātīgām, pieņemot Latvijas
pozīciju šajā jautājumā.
 Ceturtdien Briselē notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksmē, kas sasaukta saistībā ar
bēgļu masveida bojāeju Vidusjūrā, un tās dienaskārtībā tiks apspriests, ko Eiropas
Savienības dalībvalstis visas kopā var nekavējoties darīt, lai novērstu bēgļu
masveida bojāeju Vidusjūrā.
Maijs

Bēgļu kvotu ieviešana ir bīstams risinājums imigrācijas problēmām Eiropā, uzskata
Zīle [LETA 6.maijs 2015 14:19]
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/beglu-kvotu-ieviesana-ir-bistams-risinajumsimigracijas-problemam-eiropa-uzskata-zile.d?id=45927727
—
-

-

Bēgļu kvotu ieviešana ir bīstams risinājums imigrācijas problēmām Eiropā. Šādu
viedokli diskusijā "Rietumu radio" pauda Eiropas Parlamenta deputāts Roberts
Zīle. Latvijā un citās Austrumeiropas valstīs ir jūtams Kremļa īstenotais
informatīvais karš un šādu kvotu ieviešana radītu iemeslu kritizēt Latviju par
iestāšanos "nepareizajā savienībā" un tās valdību par nespēju pasargāt Latvijas
iedzīvotājus no bēgļu plūdiem.
Lielā imigrantu plūsma Vidusjūrā ir Eiropas Savienības maksa par kļūdām, kuras tā
pieļāvusi, neizlēmīgi rīkojoties Lībijas krīzes un citu karsto punktu gadījumā.
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Parādnieks iesaistās cīņā pret 'bēgļu kvotu' noteikšanu Latvijai [www.DELFI.lv
7.maijs 2015 11:28]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/paradnieks-iesaistas-cina-pret-beglu-kvotunoteiksanu-latvijai.d?id=45932545
—
-

-



Patvēruma meklētāju plūsmu pieaugums uz Eiropu pārrunāts NA frakcijas sēdē, jo
NA deputāti uzskata, ka masveida migrācija rada riskus Latvijas nacionālajai
drošībai
Latvijai ir tiesības pašai noteikt migrācijas politiku, nevis "nepārdomāti sekot
Eiropas Komisijas idejiskajam uzstādījumam bēgļu problēmjautājuma risināšanā
Deputāts Jānis Dombrava (NA) vērsa uzmanību uz to, ka padomju okupācijas
periodā notika vērienīga Latvijas kolonizācija, kura būtiski mainīja etnisko situāciju
Latvijā. Tā kā arī pašlaik Eiropas Savienības valstu vidū Latvijā ir vislielākais
cittautiešu īpatsvars, jaunu ieceļotāju uzņemšana nav iespējama.
Migrācijas un patvēruma politikas veidošanā Latvijai ir jābūt izņēmuma statusā, jo
mūsu valsts joprojām nav pārvarējusi okupācijas sekas
Jāņa Dombrava ieskatā jaunu patvēruma meklētāju masveidīga uzņemšana
nozīmētu atteikšanos no nacionālas valsts, un latvieši kļūtu par minoritāti paši savā
zemē.

 NA Eiropas Parlamenta un Saeimas frakcijas deputāti uzskata, ka Latvijai nav
piemērojamas "bēgļu kvotas", taču valsts var sniegt palīdzību bēgļu
pārpludinātajām valstīm, nodrošinot medicīnisko un tehnisko atbalstu.

Uzņemt vai norobežoties - cik gatava Latvija ir Āfrikas bēgļiem? [www.DELFI.lv
10.maijs 2015 05:04]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/uznemt-vai-norobezoties-cik-gatava-latvija-irafrikas-begliem.d?id=45944555
—
-

Nepieļaujami un nepiedodami, ka liels skaits bēgļu varētu tikt jebkad izmitināti
Latvijā
Latvijai jābūt ļoti uzmanīgai politikai pret papildus jebkāda veida imigrāciju
Ja salīdzina to, cik citas valstis uzņem bēgļu un pārliek to uz valsts iekšzemes
kopproduktu vai valdības budžetu, tad Latvijai vajadzētu uzņemt 3 līdz 5 cilvēkus
gadā
Šobrīd bēgļu integrācijas jautājumi tiek risināti tikai ES projektu ietvaros
Latvijā problēmas ar integrācijas politiku
Sabiedrībai ir maz informācijas gan par patvēruma procedūru un par iemesliem,
kāpēc cilvēki lūdz patvērumu


 Latvijai ir jāsolidarizējas ar ES valstīm. Mums jābūt solidāriem pret tām valstīm,
kas nebūt nav vainīgas pie situācijas, kurās tās atrodas, piemēram Malta.
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 Latvijai būtu svarīgi to darīt (solidarizēties ar ES), eksperts norāda, ka kādu dienu
Latvija var atrasties Maltas situācijā, "ka par mūsu austrumu robežu nāk simti un
tūkstoši cilvēku, kas bēg no kara vai konflikta savā valstī". "Tad mēs gribēsim
atgriezties pie Eiropas solidaritātes, par kuru mēs gribam izlikties, ka tā uz mums
neattiecas."
 Jābūt gataviem uzņemt lielāku skaitu bēgļus
 Latvijai ir jāpiedalās ES bēgļu jautājumu risināšanā
 Jāveido integrācijas sistēma tiem cilvēkiem, kuri saņem pozitīvu lēmumu par bēgļa
vai alternatīvā statusa iegūšanu
 Latvijai jāstrādā pie patvērumu meklētāju apstākļu uzlabošanas Latvijā
Latvija iebildīs pret bēgļu kvotu ieviešanu ES [LETA 11.maijs 2015 18:13]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-iebildis-pret-beglu-kvotu-ieviesanues.d?id=45951897
—


Latvija neatbalsta tā dēvētās bēgļu kvotas
nav skaidrs, kā Latvija piedāvās risināt jautājumu par patvēruma meklētāju
uzņemšanas kvotām

 Kopumā valdības koalīcija ir par solidaritāti Eiropas Savienības valstu vidū bēgļu
problēmas risināšanai
 Latvija atbalsta solidaritāti citos pasākumos, piemēram, robežuzraudzības
pastiprināšanā, atbalstā medicīniskās palīdzības sniegšanā vai citos jautājumos

Eiropas Savienība divu gadu laikā plāno uzņemt 20 000 bēgļu; Latvijai jāpieņem 220
[www.DELFI.lv 13.maijs 2015 14:48]
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/eiropas-savieniba-divu-gadu-laika-plano-uznemt-20000-beglu-latvijai-japienem-220.d?id=45962081
—
-



Skaits (cik bēgļi katrai valstij jāuzņem) aprēķināts, ņemot vērā valsts lielumu un
ekonomikas apmēru.
Ziņojumā arī minēts, ka Lielbritānija, Īrija un Dānija pašas varēs izvēlēties, vai tās
bēgļus vēlas uzņemt. Ja minētās valstis bēgļus neuzņemtu, tad pārējām dalībvalstīm
uzņemamo bēgļu skaits palielinātos, Latvijai šis skaits pieaugtu līdz aptuveni 242.

 Migrācija ir visu dalībvalstu kopīga atbildība, un visas dalībvalstis tagad tiek
aicinātas palīdzēt šīs vēsturiskās problēmas risināšanā.
 Eiropadome ir skaidri norādījusi, ka nepieciešams Eiropas mēroga risinājums, kas
balstās uz iekšējo solidaritāti un apziņu, ka mums ir kopīga atbildība par efektīvas
migrācijas politikas izveidi.
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Straujuma Junkeru informējusi par Latvijas lēmumu neatbalstīt bēgļu kvotas [BNS
14.maijs 2015 18:21]
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/straujuma-junkeru-informejusi-par-latvijas-lemumuneatbalstit-beglu-kvotas.d?id=45968921
—
-

Ministru prezidente Laimdota Straujuma ("Vienotība") ceturtdien Vācijā
neformālās tikšanās laikā informējusi Eiropas Komisijasprezidentu Žanu Klodu
Junkeru par Latvijas lēmumu neatbalstīt bēgļu kvotu ieviešanu Eiropas Savienībā
(ES).

LRA iebilst pret Ziemeļāfrikas bēgļu uzņemšanu [www.DELFI.lv 21. maijs 2015
11:47]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/lra-iebilst-pret-ziemelafrikas-begluuznemsanu.d?id=45996359
—





Latvijas Reģionu apvienība (LRA) uzskata, ka Ziemeļāfrikas bēgļu problēmas
"solidāra" uzspiešana visām ES valstīm nav godīga un taisnīga
Brīdinājums, ka ar bēgļu masām Eiropā tiek ieplūdināti islāma teroristi
Latvija neatbalsta tā dēvētās bēgļu kvotas.





Latvijai jābūt solidārai ar Ukrainu
Kopumā valdības koalīcija ir par solidaritāti ES valstu vidū bēgļu problēmas
risināšanai

Latvijai bēgļu kvota varētu pieaugt līdz 737 izmitināmajiem [www.DELFI.lv 27.maijs
2015 14:18]
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/latvijai-beglu-kvota-varetu-pieaugt-lidz-737izmitinamajiem.d?id=46023891
—


Latvijai bēgļu kvota varētu pieaugt līdz 737, liecina trešdien publicētā Eiropas
Komisijas (EK) informācija.
Ziņojumā arī minēts, ka Lielbritānija, Īrija un Dānija pašas varēs izvēlēties, vai tās
bēgļus vēlas uzņemt.

 Par katru bēgli Latvija no EK saņemtu 6000 eiro.
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Latvija atbalsta brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu, uzsver Straujuma [LETA 27.maijs
2015 21:29]
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/latvija-atbalsta-brivpratigu-beglu-uznemsanuuzsver-straujuma.d?id=46026041
—


Viņas (Laimdotas Straujumas) vērtējumā, solidaritāte ir ES migrācijas un
patvēruma politikas stūrakmens, un ES līmeņa darbībai ir jābūt koordinētai.
EK priekšlikums ir par obligātām kvotām

 Latvija atbalsta brīvprātīgu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iesaistīšanos bēgļu
uzņemšanā.
 Baltijas valstīm un Eiropadomei ir vienots viedoklis, ka kvotām ir jābūt
brīvprātīgām

Bijusī Igaunijas ārlietu ministre: bēgļu dēļ baltā rase ir briesmās [LETA 28.maijs
2015 13:26]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/bijusi-igaunijas-arlietu-ministre-beglu-del-balta-rase-irbriesmas.d?id=46029193
—
-

Bijusī Igaunijas ārlietu ministre, Tautas vienotības partijas līdere Kristīne Ojulande
paziņojusi, ka Eiropā nedrīkst ielaist nevienu bēgli un viņa kā baltais cilvēks jūt, ka
baltā rase ir briesmās.
Ojulande sociālajos tīklos raksta, ka "vienreiz redzējusi pilnībā darbspējīgu
melnādaino, kurš prasījis žēlastības dāvanas cilvēkiem, kas ar godīgu darba pelna
pusdienām".
nekavējoties jāsāk Eiropas mēroga parakstu vākšanas kampaņa, lai turpmāk neviens
bēglis vairs nevarētu šķērsot Vidusjūru.
"Šis melnādaino jautājums Igaunijai ir eksistenciāls un neatgriezenisks. Ja mēs
viņus ielaidīsim, vēsturi atpakaļ vairs nevarēs pagriezt," paziņoja Ojulande. "Tā būs
katastrofa, ja šie imigranti uzradīsies Igaunijā."
Nelikumīgi robežu šķērsojušos cilvēkus jāsūta atpakaļ uz turieni, no kurienes viņi
ieradušies

'Spraigā režīmā' Latvija var vienlaicīgi uzņemt 200 bēgļus, vērtē Pētersone-Godmane
[BNS 28.maijs 2015 07:23]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/spraiga-rezima-latvija-var-vienlaicigi-uznemt200-beglus-verte-petersone-godmane.d?id=46026721
—
-

-

Viņa (Ilze Pētersone-Godmane) atzina, ka "spraigā režīmā" Latvija var vienlaicīgi
uzņemt vienlaicīgi 200 bēgļus, bet normālā situācijā runa ir vien par 100 šādiem
cilvēkiem.
Patvēruma meklētājus līdz bēgļa statusa saņemšanai jānodrošina ar bezmaksas
dzīvesvietu, pārtiku un veselības aprūpes pakalpojumiem.
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 Plānots, ka par katru bēgli, kas Latvijai būtu jāuzņem, valsts no EK saņemtu 6000
eiro.

Lielākā daļa politiķu iebilst pret bēgļu kvotām Latvijai [LETA 28.maijs 2015 20:54]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/lielaka-dala-politiku-iebilst-pret-beglu-kvotamlatvijai.d?id=46032299
—
-

-

Lielākā daļa no Saeimā pārstāvēto politisko spēku pārstāvjiem iebilst pret bēgļu
kvotu noteikšanu Latvijai.
valdībai ir steidzami jāizstrādā rīcības plāns lielāka bēgļu skaita ierašanās
gadījumam.
Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) jau iepriekš
visasāk no koalīcijas partijām iebilda pret bēgļu kvotām.
Latvija neatbalsta tā dēvētās bēgļu kvotas.
Jānis Dombrava paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem pauž viedokli, ka jaunākais
Eiropas Komisijas izstrādātais priekšlikums par Āfrikas ieceļotāju sadali ir absurds
un rada būtiskus riskus Latvijas drošībai.
Lielas un bagātas ES valstis vēlas risināt šo problēmu uz mazo valstu rēķina,
ignorējot vēsturisko imigrāciju, kuru šīs valstis ir pieredzējušas okupācijas laikā,
pauž Dombrava
Jānis Dombrava uzskata, ka latvieši nedrīkst kļūt par minoritāti paši savā valstī,
tāpēc Latvijas valdībai un sabiedrībai ir stingri jāpastāv, ka Latvijā nav iespējama
jaunu ieceļotāju uzņemšana.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts
Brigmanis aģentūrai LETA sacīja, ka ZZS neatbalsta EK izteikto piedāvājumu par
bēgļu uzņemšanu, jo "mums pietiek pašiem savu problēmu un bēglis - tā ir
problēma
bēgļiem ir cita mentalitāte, ticība un tā nes līdz tādas problēmas kā atsevišķas
kopienas veidošanās, kas neintegrējas sabiedrībā.
"Nedod Dievs, ja ar viņiem iekļūst iekšā teroristi, jo neko nevar izslēgt.
Neizaicināsim likteni," norāda Brigmanis.
Latvijas Reģionu apvienība (LRA) uzskata, ka Ziemeļāfrikas bēgļu problēmas
"solidāra" uzspiešana visām ES valstīm nav godīga un taisnīga
dažādas Eiropas drošības struktūras nepārtraukti brīdina, ka ar šīm bēgļu masām
Eiropā tiek ieplūdināti islāma teroristi
"No sirds Latvijai" līdere Inguna Sudraba norāda, ka bēgļu uzņemšana no citām ES
valstīm nav tas gadījums, kad "Latvijai kārtējo reizi ir jāskrien uz pirmo svilpienu
un jāizrāda solidaritāte"
vairāk nekā 60 000 Latvijas iedzīvotāju ir atzīti par trūkumcietējiem un viņu
ienākumi nepārsniedz pusi no bēgļa pabalsta apmēra
vidējās pensijas apmērs ir tikai nedaudz lielāks par bēgļa pabalstu
Sudraba aicina ņemt vērā arī valsts iekšējās drošības apsvērumus, jo pastāv iespēja,
ka ar bēgļiem varētu tikt importēts terorisms un noziedzība.
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 Straujuma toreiz pēc koalīcijas partiju sanāksmes paziņoja, ka kopumā valdības
koalīcija ir par solidaritāti Eiropas Savienības (ES) valstu vidū bēgļu problēmas
risināšanai
 LRA uzskata, ka bēgļu jautājumā Latvija var un tai ir jābūt solidārai ar Ukrainu,
kas atrodas kaimiņos un ir ierauta reālā karadarbībā.
 Sudraba uzskata, ka vienīgais risinājums bēgļu problēmai var būt finansiāls atbalsts
no ES budžeta tām valstīm, kas tieši saskaras ar bēgļu ierašanos no valstīm, kuras
skārusi kara darbība vai iekšēji konflikti

Pabriks, Vaidere un Kariņš aicina EK pārskatīt bēgļu sadales mehānismu
[www.DELFI.lv 29.maijs 2015 12:19]
http://www.delfi.lv/news/eiropa/zinas/pabriks-vaidere-un-karins-aicina-ek-parskatit-beglusadales-mehanismu.d?id=46034771
—
-



Eiropas Parlamenta (EP) lielākās politiskās frakcijas – Eiropas Tautas partija (ETP)
– Latvijas delegācijas deputāti nosūtījuši vēstuli Migrācijas, iekšlietu un pilsonības
komisāram Dimitrim Avramopulam, paužot bažas par Eiropas Komisijas (EK)
piedāvāto bēgļu un patvēruma meklētāju sadales mehānismu
Vēstulē deputāti pauž bažas, ka EK nesen publicētajā priekšlikumā, kas paredz, ka
Latvijai jau drīzumā būtu jāuzņem 737 bēgļi, netiek vērā ņemti mūsu valsts
specifiskie apstākļi.
Vēstulē deputāti norāda, ka bēgļu un patvēruma meklētāju uzņemšana nevar būt
uzspiesta un kritizē piedāvātos sadales mehānismus.
sadales mehānisms nevar tikt balstīts tikai uz četriem kritērijiem – iedzīvotāju
skaita, iekšzemes kopprodukta, bezdarba līmeņa valstī un iepriekšējā patvēruma
meklētāju un bēgļu skaita
Lielbritānija, Īrija un Dānija pašas varēs izvēlēties, vai tās bēgļus vēlas uzņemt

 Eiropas Tautas partijas Latvijas delegācijas deputāti norāda, ka migrācijas
problēma ir viens no lielākajiem šī brīža izaicinājumiem ES, un pauž atbalstu EK
mēģinājumiem rast risinājumu krīzes situācijai Vidusjūras reģionā
 Lai veicinātu solidaritāti starp ES dalībvalstīm, sadales mehānisms ir rūpīgi
jāizvērtē, lai tas būtu taisnīgs un ņemtu vērā arī tādus vēsturiskus faktorus kā
okupācija un piespiedu imigrācija
 Viņi uzsver, ka ir būtiski rast risinājumu, kas novērstu masveida migrācijas
cēloņus, veicinot drošības situācijas uzlabošanos un ekonomisko attīstību Tuvo
Austrumu un Āfrikas reģionā, kā arī ES Austrumu kaimiņvalstīs.

'Antiglobālisti' protestēs pret plāniem izvietot Latvijā citās ES valstīs nonākušos
bēgļus [www.DELFI.lv 30.maijs 2015 14:13]
—
-

Biedrība "Antiglobālisti" Rīgas domē pieteikusi mītiņu sestdien, 13.jūnijā, Doma
laukumā, lai protestētu pret Eiropas Savienības (ES) plāniem izvietot Latvijā citās
ES valstīs nonākušos bēgļus
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Jūlijs
Raivis Dzintars: Par bēgļiem jeb kur ir atvērtības robežas [1.jūlijs 2015 02:00]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/raivis-dzintars-par-begliem-jeb-kur-iratvertibas-robezas.d?id=46158229
—


Absurda palīdzība būtu Latvijai šobrīd uzņemties gādību par Āfrikas bēgļiem.
Valsts, kura nesen pret savu gribu jau ir uzņēmusi imigrantus skaitā vismaz pusi no
pašu tautas, nevar vairs izrādīt labo gribu, izlīdzot jauniem pajumtes meklētājiem.
Atšķirībā no citām valstīm, kurām jauna imigrācija ir tikai viena no problēmām,
mums tas ir kritiski sāpīgs jautājums.
Nekas neliecina, ka šodienas bēgļiem no Āfrikas nesekos arvien jauni. Piekrītot
solidāri uzņemt bēgļus kaut vai simboliskā skaitā, mēs padarām daudz grūtāku
iespēju atteikties no šādas "labdarības" nākamajās reizēs.
Mēs nevaram pārcelt visu Āfriku uz Eiropu
Latvijas gadījumā regulāra un masveidīga bēgļu uzņemšana būtu pašnāvība, turklāt
komplektā ar apziņu, ka šī pašnāvība problēmu neatrisina, bet tikai padziļina.
Cilvēku daudzums, kas ģeogrāfiski atrodas Latvijā, bet kultūras un valodas ziņā ir
kaut kur citur, jau šobrīd ir ārkārtīgi smags.
Mēs gribam draudzēties ar citiem, bet zinām, ka tas nebūs iespējams uz mūsu māju
noārdīšanas rēķina.

 Mēs varam diskutēt par veidiem, kā izrādīt solidaritāti, bet tas nevar notikt ar bēgļu
uzņemšanu Latvijā.
 Nostāja pret imigrāciju nenozīmē vienaldzību pret Āfrikas cilvēku likteņiem. Esmu
pārliecināts, ka katrs, kuram ir sirds krūtīs, jūt līdzi cilvēkiem, kuriem spiestu
apstākļu dēļ nākas pamest savas mājas.

Bēgļu uzņemšana Latvijā var radīt vardarbības un terorisma riskus, uzsver Hazans
[www.DELFI.lv 2.jūlijs 2015 06:08]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-uznemsana-latvija-var-radit-vardarbibasun-terorisma-riskus-uzsver-hazans.d?id=46166285
—
-

Padomju laikā no citām republikām Latvijā ieceļojušos iedzīvotājus var saukt par
imigrantiem, un šo apstākli var izmantot, lai Latvijā neuzņemtu bēgļus no Āfrikas.
Tas (bēgļu uzņemšana) tikai veicina bēgļu plūsmu, ap kuru attīstītās dzīvās kravas
pārvadājumu mafija
Līdzekļi, kas Eiropā tiek tērēti bēgļu problēmu risināšanai, būtu jātērē problēmu
risināšanai Tuvo Austrumu valstīs
Latvija bēgļus nevar uzņemt, ņemot vērā 1940.-1990. gadā ieceļojušos iedzīvotājus
no padomju republikām. Pietiekami liela daļa no šiem cilvēkiem (padomju laika
imigrantiem) joprojām ir nepilsoņi, bieži viņi nav pietiekami integrēti un slikti zina
latviešu valodu.
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-

Šajos reģionos (no kuriem nāk bēgļi) ir simtiem miljonu iedzīvotāju, un situāciju
nemainīs palīdzība pāris simtiem. Savukārt Latvijai riski, ko radītu bēgļu
uzņemšana, ir lielāki.
Bēgļi ir no valstīm ar atšķirīgām sociālajām normām un daļai no viņiem var būt
nosliece uz vardarbību. Mēs nekad iepriekš nevaram uzzināt, cik no
jaunpienācējiem var būt saistīti ar ekstrēmistu organizācijām.

Rubenis politiķu izteikumus par bēgļiem vērtē kā egocentriskus [www.DELFI.lv
3.jūlijs 2015 09:03]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rubenis-politiku-izteikumus-par-begliem-verteka-egocentriskus.d?id=46172523


 Tas ir paradoksāls brīnums, ka pie palīdzēšanas kaut ko saņem ne tikai saņēmējs,
bet arī devējs. Vēlme un spēja iejusties citu cilvēku sāpēs paplašina mūsu skatu un
dara mūs par mazāk egocentriskiem, vairāk iekļaujošiem cilvēkiem.
 Rubenis skaidro, ka nenobriedusi sabiedrība domā tikai par sevi. Infantiliem
cilvēkiem šķiet, ka visas pasaules pienākums ir dot kaut ko mums, taču mums gan
nekas nevienam nav jādod. Savukārt nobriedušas sabiedrības zīme ir tā, ka mēs
vairs egoistiski nedomājam tikai par sevi, bet redzam citus cilvēkus, kas ir tieši tādi
paši kā mēs

Vienotība un ZZS atbalsta 250 bēgļu uzņemšanu; NA noskaņota pret [BNS 3.jūlijs
2015 10:21]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/vienotiba-un-zzs-atbalsta-250-beglu-uznemsanuna-noskanota-pret.d?id=46179865
—


Nacionālā apvienība (NA) ir pret šadu (bēgļu brīvprātīgu uzņemšanu) lēmumu
varētu rasties nepieciešamība veidot jaunu centru bēgļu izmitināšanai

 "Vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) atbalsta 250 bēgļu brīvprātīgu
uzņemšanu
 Ņemot vērā bēgļu skaitu, attiecīgi tiks piešķirts finansējums no Eiropas Komisijas,
kas arī palīdzēs stiprināt kapacitāti.

Roberts Zīle: Latvijai nevar būt vienalga par bēgļu uzņemšanu [6.jūlijs 2015 00:02]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/roberts-zile-latvijai-nevar-but-vienalga-parbeglu-uznemsanu.d?id=46178079
—
-

Kvotu sistēma bija slikta ideja. Tāpēc ir pilnībā saprotams, kāpēc ES iekšlietu
ministri 16. jūnija tikšanās reizē Luksemburgā to pārliecinoši noraidīja.
Pēc pieejamās informācijas, pret obligātu kvotu sistēmu bija gandrīz puse ES valstu
(12 vai 13 valstis), kamēr vēl 12 valstis atbalstīja kvotu sistēmu kā tādu, bet
nepiekrita sadalījumam.
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-

-

Eiropas kontekstā, visupirms, ir virkne neatbildētu jautājumu par pašu bēgļu
pārvietošanu.
Latvijas palīdzība pāris simtiem bēgļu situāciju viņu valstīs (Itālijā un Grieķijā)
nemainīs, bet potenciālie riski Latvijai no bēgļu uzņemšanas gan pastāv.
pilngadīgās personas ar bēgļa statusu Latvijā ik mēnesi saņems 256.12 eiro, bet
viņu bērni - 76.84 eiro. Tāpat 49.8 eiro būs iespējams saņemt kā pabalstu latviešu
valodas apguves nodrošināšanai. Tas viss varbūt neizklausās daudz, taču vidējā
vecuma pensija Latvijā 2014. gadā bija 266.26 eiro, vidējais piešķirtais bērna
kopšanas un vecāku pabalsts (kopā) - 230.95 eiro, betbezdarbnieka pabalsts - vidēji
198.34 eiro mēnesī.
Bēgļu pieplūdums Latvijā draud saasināt spriedzi sabiedrībā un novest pie
neparedzamiem iznākumiem.
Junkeram svarīgākais ir, lai katra dalībvalsts nosauktu savu "solidaritātes" skaitli.

Latvija divos gados uzņems 250 bēgļus [www.DELFI.lv 6.jūlijs 2015 14:45]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-divos-gados-uznems-250beglus.d?id=46182139
—


Jārēķinās ar papildu izdevumiem administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Proti, īsā
laika periodā būs jāapstrādā relatīvi liels papildus pieteikumu skaits.

 Pirmdien valdība ārkārtas sēdē vienojusies atbalstīt Iekšlietu ministrijas projektu, ar
kuru Latvijai paredzēts divos gados uzņemt 250 bēgļus.
 piekrišana panākta, ievērojot Latvijas ekonomisko situāciju un iedzīvotāju skaitu
 Latvija tāpat kā līdz šim turpinās atbalstīt Vidusjūras reģiona valstis. Tas tiks darīts,
stiprinot FRONTEX kopējo operāciju kapacitāti, piedaloties šajās operācijās ne
tikai ar personālu, bet arī atbilstošu ekipējumu.
 Latvija turpina ieturēt savu nostāju par brīvprātības principu, īstenojot bēgļu
uzņemšanu un ar to saistītās aktivitātes. Iesaistoties tajās, valstīm jāsaglabā katras
dalībvalsts tiesības atkarībā no savām iespējām un nacionālās kapacitātes lemt par
to, vai un cik lielā mērā iesaistīties šajās aktivitātēs.

ES dalībvalstis galīgo vienošanos par bēgļu pārdali atliek līdz 20.jūlijam [LETA
9.jūlijs 2015 23:23]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/es-dalibvalstis-galigo-vienosanos-par-beglu-pardaliatliek-lidz-20julijam.d?id=46198563
—
-

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iekšlietu ministri ceturtdien nespēja panākt
galīgo vienošanos par nelegālās imigrācijas krīzes risinājumu

Turcija vairs nevar uzņemt Sīrijas bēgļus; visticamāk, tie aktīvāk dosies uz Eiropu
[LETA 10.jūlijs 2015 15:01]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/turcija-vairs-nevar-uznemt-sirijas-beglus-visticamak-tieaktivak-dosies-uz-eiropu.d?id=46201433
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Neitrāla attieksme
Vairāk nekā puse iedzīvotāju neatbalsta bēgļu uzņemšanu Latvijā, liecina pētījums
[www.DELFI.lv 14.jūlijs 2015 10:45]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/vairak-neka-puse-iedzivotaju-neatbalsta-begluuznemsanu-latvija-liecina-petijums.d?id=46212355
—
-

-



Vairāk nekā puse (55%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18
līdz 55 gadiem uzskata, ka Latvijai nevajadzētu uzņemt bēgļus, liecina pētījumu
kompānijas TNS sadarbībā ar LNT raidījumu "900 sekundes" jūlijā veiktais
pētījums.
Piektā daļa (18%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā domā, ka
valstij vajadzētu uzņemt mazāku skaitu bēgļu. Mazāk nekā 250 bēgļu uzņemšanu
Latvijā salīdzinoši biežāk atbalsta iedzīvotāji, kuri ģimenē pārsvarā sarunājas
latviski.

 Desmitā daļa (12%) Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā no 18 līdz 55
gadiem uzskata, ka Latvijai vajadzētu uzņemt tieši 250 bēgļu.

Lolita Čigāne: Bēgot no bēgļiem [15.jūlijs 2015 00:02]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/lolita-cigane-begot-nobegliem.d?id=46215737


 Tas, ka no politiķiem izskan piedāvājumi par 250 patvēruma meklētāju uzņemšanu
rīkot referendumu vai arī domas par to, ka šie 250 kara šausmu vajātie cilvēki
sagraus mūsu nacionālo identitāti, ir nevis spēka, bet vājuma apliecinājums.
 Absolūtais vairums Eiropas Savienības dalībvalstu ir apliecinājušas gatavību
piedalīties bēgļu uzņemšanā, un 250 cilvēki noteikti nav mūsu lepnās un
nesaprastās vientulības vērti, jo ja nebūsim gatavi ar citiem sadarboties šajā jomā,
īpašu izpratni tad varam arī negaidīt sev svarīgos jautājumos.

Bēgļi Latvijā: Straujuma uzdod izveidot augsta līmeņa darba grupu [LETA 21.jūlijs
2015 13:43]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/begli-latvija-straujuma-uzdod-izveidot-augstalimena-darba-grupu.d?id=46239685


 Ministru prezidente Laimdota Straujuma (V) ir parakstījusi rezolūciju, ar kuru
uzdod izveidot augsta līmeņa starpinstitucionālu darba grupu bēgļu jautājuma
risināšanai.
 Darba grupa izveidos Latvijas apstākļiem vispiemērotāko sistēmu šo personu
integrācijai sabiedrībā, pagaidu mītnes vietai, nodarbinātībai, veselības aizsardzībai
un citiem jautājumiem.
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 Kā ziņots, 6. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja, ka Latvija divu gadu laikā ES
pārvietošanas programmas un mītnesvietas maiņas programmā solidāri uzņems
kopumā 250 bēgļus, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība.
Saukli 'krievi nāk' nomainījis 'bēgļi nāk', satraucas Āboltiņa [www.DELFI.lv 21.jūlijs
2015 20:38]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/saukli-krievi-nak-nomainijis-begli-naksatraucas-aboltina.d?id=46241601
—
-

"Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) ir atradusi jaunu
ienaidnieku, ja mums visu laiku bija "krievi nāk", tad tagad mums "bēgļi nāk", tā
partijas "Vienotības" priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa "LNT Ziņām" komentēja
koalīcijas partneru pozīciju par bēgļu uzņemšanu un iecerēto piketu pie valdības.

Pirmos bēgļus Latvija varētu uzņemt šoruden [LETA 21.jūlijs 2015 18:34]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/pirmos-beglus-latvija-varetu-uznemtsoruden.d?id=46241369


 Latvija apņēmusies ES pārvietošanas programmā no trešajām valstīm un
mītnesvietas maiņas programmā no Itālijas un Grieķijas divu gadu laikā solidāri
uzņemt 250 personas, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Straujuma būtu ļoti izbrīnīta, ja NA ministri pie valdības protestētu pret bēgļu
uzņemšanu [BNS 22.jūlijs 2015 15:28]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/straujuma-butu-loti-izbrinita-ja-na-ministri-pievaldibas-protestetu-pret-beglu-uznemsanu.d?id=46245253
—
-

NA deputāti kopā ar vairākām biedrībām 4. augustā pie valdības ēkas plāno
protestēt pret bēgļu uzņemšanu Latvijā.

Bondars pieprasa Straujumai uzrādīt valdības lēmumus par bēgļu jautājumiem
[LETA 24.jūlijs 2015 16:52]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/bondars-pieprasa-straujumai-uzradit-valdibaslemumus-par-beglu-jautajumiem.d?id=46256539
—
-

Jautājums par bēgļu uzņemšanu Latvijā radījis nesaskaņas koalīcijas partiju vidū.

Andris Šuvajevs: Pieraksti par bēgļiem [Andris Šuvajevs, Oksfordas universitātes
maģistra students 25.jūlijs 2015 00:02]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/andris-suvajevs-pieraksti-parbegliem.d?id=46257313
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—
-



Šis (bēgļu) jautājums ļauj novērot dziļi ieausto rasismu pietiekami plašā Latvijas
sabiedrības daļā.
Visticamāk šis idiotisms (vēršanās pret bēgļiem) sakņojas bailēs no citādā, lai gan
mums visapkārt ir cilvēki, kas ir citādi. Varbūt tās ir bailes, ka šo citādumu mēs
nespēsim kontrolēt.

 Fakti ir skaidri - Latvija ir Eiropas Savienībā; mums kā nepaklausīgam skolēnam ir
jāatgādina, ka ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi.
 Politiski saprātīgs lēmums būtu apliecināt Latvijas gatavību piedalīties grūtu
jautājumu risināšanā un uzņemties šo ''slogu'' kā vienai no Eiropas Savienības
valstīm un demonstrēt izpratni, vēlmi sadarboties, veidot godīgu un taisnīgu
politiku un audzēt "politiskus muskuļus", nevis pīkstēt kā bērnam, kuram negribas
iet vannā.
 Mums, protams, ir jāpieprasa no politiķiem, lai viņi risina iekšējas problēmas, bet
tas nenozīmē, ka varam aizmirst par pasauli mums visapkārt.
 pastāv iespēja, ka bēgļi varbūt atrisinās tās mūsu grūtības, ko paši nejēdzam
atrisināt.
 Bēgļu izmitināšana un integrācija maksās naudu, bet tiem, kas ir apsēsti ar šo
argumentu, ieteiktu to skatīt kā investīciju. Lielākā daļa bēgļu iemācīsies latviešu
valodu, varbūt pat lamāties krievu valodā, dabūs to darbu, ko Kristaps un Ilzīte
negribēja, tas radīs lielāku pieprasījumu darba tirgū, atļaus darba devējiem iegūt
kvalificētākas darbarokas, palielinās apgrozību un ražošanas kapacitāti, tas nozīmē,
ka būs vairāk naudas, lai palielinātu mūsu nožēlojamos bērnu pabalstus.
 Smadzenes un rokas ir aizbraukušas un atpakaļ nebrauks. Ekonomiski saprātīgs
lēmums būtu iepludināt smadzenes un rokas no citurienes, piesaistīt cilvēkus, kas
būs priecīgi par iespēju šeit strādāt.

Bēgļu integrācijas plāns nav izstrādāts, uzskata cilvēktiesību eksperte [www.DELFI.lv
27.jūlijs 2015 21:54]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-integracijas-plans-nav-izstradats-uzskatacilvektiesibu-eksperte.d?id=46264341
—
-

Lai arī Latvijā ir pieņemtas integrācijas pamatnostādnes, kas paredz pasākumus līdz
pat 2018. gadam, līdzšinējā integrācijas politika Latvijā bijusi mērķēta tikai uz
mazākumtautībām, un bēgļu iesaistei sabiedrībā valstisku vadlīniju praktiski nav.
Piedāvāto latviešu valodas kursu līmenis neesot tāds, lai cilvēki varētu atrast darbu
un sāktu patstāvīgu dzīvi.

NA gatavo pieteikumu Satversmes tiesā pret bēgļu izmitināšanu Latvijā
[www.DELFI.lv 27.jūlijs 2015 19:27]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/na-gatavo-pieteikumu-satversmes-tiesa-pretbeglu-izmitinasanu-latvija.d?id=46264057
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—
-

Nacionālā apvienība (NA) gatavo pieteikumu Satversmes tiesā, kurā vēlas protestēt
pret valdības lēmumu uzņemt 250 bēgļus.
Nacionālā apvienība ir gatava radikālam solim un plāno vērsties Satversmes tiesā
pret pašu pārstāvēto valdību. Valdības lēmuma apstrīdēšana būtu bezprecendenta
solis, kura sekas var ietekmēt arī valdības darbu.

VL-TB/LNNK aktīvisti pulcē jaunus atbalstītājus protesta akcijai pret bēgļu
uzņemšanu Latvijā [LETA 29.jūlijs 2015 13:56]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/vl-tblnnk-aktivisti-pulce-jaunus-atbalstitajusprotesta-akcijai-pret-beglu-uznemsanu-latvija.d?id=46272483
—


Atsevišķas nevalstiskās organizācijas paudušas atbalstu plānotajai 4.augusta
protesta akcijai pret jaunu imigrantu uzņemšanu Latvijā.
Organizāciju pārstāvji uzskata, ka, "vērojot, cik gausi notiek padomju laika
iebraucēju integrēšanās Latvijā, nav ne mazāko šaubu, ka etniski, kulturāli un
lingvistiski daudz svešāki iebraucēji nespēs integrēties.
"Latvijai nav pienākums citu valstu labā upurēt savu valsti", norādīts paziņojumā
medijiem.
Jau vēstīts, ka jautājums par bēgļu uzņemšanu Latvijā radījis nesaskaņas koalīcijas
partiju vidū.

 Latvija savu iespēju robežās varētu labāk sniegt ieguldījumu palīdzībā reāliem
bēgļiem, piedaloties, piemēram, bēgļu nometņu celtniecībā Āfrikas valstīs.

Latvijai jau pirms trīs gadiem bija jābūt gatavai masveidīgai bēgļu uzņemšanai, vēsta
LNT [www.DELFI.lv 30.jūlijs 2015 20:28]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijai-jau-pirms-tris-gadiem-bija-jabut-gatavaimasveidigai-beglu-uznemsanai-vesta-lnt.d?id=46279539
—


Eksperti uzskata, ka Latvija bēgļu uzņemšanai nav gatava un atbildīgās institūcijas
īsti nezina, ko darīt.
Eksperti uzskata, ka Latvija vēl nav gatava daudzskaitlīgam patvēruma meklētāju
pieplūdumam, jo līdz šim to nav pieredzējusi un plāni ir bijuši vien teorētiski.

 sāks strādāt jauna darba grupa, lai izstrādātu plānu, kā bēgļus integrēt sabiedrībā.

Rēzeknē nav iespējams pieņemt bēgļus, saka domes priekšsēdētājs [LETA 31.jūlijs
2015 16:20]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rezekne-nav-iespejams-pienemt-beglus-sakadomes-priekssedetajs.d?id=46284367
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—
-

-

-

Rēzeknes mērs uzskata, ka šo bēgļu vairākums ir radies pēc konfliktiem, kuros ir
iesaistījušās Eiropas Savienības valstis - Itālija,Francija, Lielbritānija. "Šim
konfliktam ir konkrēti pamati, un šiem cilvēkiem ir konkrēti iemesli aizbraukt no
savas valsts. Daļēji par iemeslu tam ir arī dažu Eiropas valstu ārpolitika, tādēļ būtu
tikai godīgi, ja par ārpolitikas sekām atbildētu tieši tās valstis, kuras pieņēmušas
attiecīgos lēmumus," izteicies Bartaševičs.
Runājot par Latvijas pozīciju bēgļu jautājumā, Bartaševičs uzskata, ka tas nav
Eiropas Savienības solidaritātes jautājums, bet gan katras atsevišķas ES valsts
atbildības jautājums par savas darbības rezultātiem un Latvijai nebūtu pareizi
atbildēt par citu valstu lēmumiem, pieņemot pie sevis bēgļus.
Mēs labi zinām šādu pieņemšanu sekas - radīsies papildu kopienas, kuras nekādi
neiekļausies Latvijas kultūras atmosfērā. Tām sekos arī sociālās un citas problēmas,
kuras Latvijai nav izdevies atrisināt pat ar vietējiem iedzīvotājiem
Septembris

Straujuma: mēs neesam tik bezspēcīgi, lai neuzņemtu 250 bēgļus [www.DELFI.lv
1.septembris 2015 22:22]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/straujuma-mes-neesam-tik-bezspecigi-laineuznemtu-250-beglus.d?id=46407777
—



-

"Vai tiešām esam tik mazspēcīgi?" vaicāja premjerministre, komentējot Latvijas
iedzīvotāju bažas par 250 bēgļu uzņemšanu.



Latvija nav tik bezspēcīga, lai nevarētu uzņemt 250 bēgļus, LTV raidījumam "1:1"
pauda premjerministre Laimdota Straujuma.

Bēgļu ceļš: Kā Tuvo Austrumu migranti masveidā izkāpj Grieķijas krastā
[www.DELFI.lv 2.septembris 2015 13:37]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/beglu-cels-ka-tuvo-austrumu-migranti-masveida-izkapjgriekijas-krasta.d?id=46410363
Neitrāla attieksme
10 000 islandiešu piedāvā Sīrijas bēgļus izmitināt savās mājās [www.DELFI.lv
2.septembris 2015 17:33]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/10-000-islandiesu-piedava-sirijas-beglus-izmitinatsavas-majas.d?id=46412095


 Ar sociālo mediju palīdzību aptuveni 10 000 Islandes iedzīvotāju
pieteikušies Sīrijas bēgļus uzņemt savās mājās un palīdzēt viņiem iejusties jaunajos
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apstākļos, kā arī piedāvā dalīties ar drēbēm, naudu, mēbelēm un rotaļlietām.
Vairāki pat pieteikušies apmaksāt viņu lidojumu uz Islandi.
Deputāts Kaimiņš rosina 250 bēgļus ievest no Tibetas [BNS 2.septembris 2015 13:00]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/deputats-kaimins-rosina-250-beglus-ievest-notibetas.d?id=46410069
—
-

12.Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš trešdien Pilsonības, migrācijas un sabiedrības
saliedētības komisijas sēdē izteica rosinājumu 250 bēgļus ievest nevis no Āfrikas,
bet gan no Tibetas. "Tibetas bēgļi būtu daudz patīkamāki, saprotamāki un ar lielāku
intelektu. Daudzi tibetieši ir aizbraukuši no Ķīnas, un viņiem arī draud briesmas
dzīvībai," sacīja deputāts.

Turcijas krastā izskalota maza bērna līķis saasina diskusiju par bēgļiem
[www.DELFI.lv 2.septembris 2015 23:42]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/turcijas-krasta-izskalota-maza-berna-likis-saasinadiskusiju-par-begliem.d?id=46412563
Neitrāla attieksme
Migranti atsakās izkāpt no vilciena pie bēgļu nometnes Ungārijā; domāja, ka brauc
uz Austriju [BNS 3.septembris 2015 17:40]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/migranti-atsakas-izkapt-no-vilciena-pie-beglunometnes-ungarija-domaja-ka-brauc-uz-austriju.d?id=46417081
—
-

Migranti domāja, ka vilciens viņus aizvedīs līdz Austrijas robežai, bet tas apstājās
pie Bičkes, kur atrodas viena no četrām galvenajām bēgļu nometnēm Ungārijā.
Daudzi vilcienā esošie migranti saniknoti protestēja, kliedzot "Vācija! Vācija!" un
rokās turot plakātus ar uzrakstiem "Palīgā" un "SOS".

Tatāru-baškīru biedrības pārstāvis nedomā, ka ar bēgļiem Latvijā nokļūs radikālas
personas [LETA 3.septembris 2015 18:12]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/tataru-baskiru-biedribas-parstavis-nedoma-kaar-begliem-latvija-noklus-radikalas-personas.d?id=46417259


 Viņš (tatāru-baškīru kultūras biedrības "Čišma" priekšsēdētājs Zafars Zainullins)
uzskata, ka vajag palīdzēt bēgļiem un Latvijas sabiedrībai nevajadzētu baidīties no
islāma. “Mums nav radikāļu. Visi cilvēki, kuri ierodas Latvijā, pirmkārt iet uz
mošeju, mēs redzam šos cilvēkus, ko viņš grib un kāds viņš izskatās, taču pagaidām
es neredzu nevienu radikālu cilvēku”.
 Iepriekšējos desmit gados Latvijas musulmaņi ar naudu un ēdienu ir palīdzējuši
cilvēkiem, kuri mitinājušies patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Muceniekos.
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Valdībai nebūs jāskaidro bēgļu uzņemšana Latvijā, lemj Saeima [www.DELFI.lv
3.septembris 2015 10:19]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/valdibai-nebus-jaskaidro-beglu-uznemsanalatvija-lemj-saeima.d?id=46413511
Neitrāla attieksme
Latvijai kopumā var nākties uzņemt 6000 bēgļu, norāda Mamikins [LETA
3.septembris 2015 19:12]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijai-kopuma-var-nakties-uznemt-6000-beglunorada-mamikins.d?id=46417347
Neitrāla attieksme
Pēteris Guļāns: Āfrikas bēgļu problēma [4.septembris 2015 00:06]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/peteris-gulans-afrikas-begluproblema.d?id=46415981
—
-

-

Latvijas valdība, kā zināms piekritusi 250 cilvēku uzņemšanai un to dzīvei
nepieciešamo apstākļu nodrošināšanai. Šāds solis sajūsmu neizraisa, īpaši vērtējot
to no nācijas saglabāšanas viedokļa.
Mulsina arī tas, ka tiek noklusēta galvenā problēma, proti, šīs parādības cēloņi un to
novēršanas iespējas. Jautājums tiek, pasniegts tā it, kā galvenais iemesls straujam
bēgļu skaita pieaugumam esot kari, konflikti un vardarbība. Tie ir otršķirīgi iemesli,
un šādi apgalvojumi ir maldinoši, kas izteikti acīmredzot, neiedziļinoties problēmas
būtībā, vai arī cenšoties to vienkāršot, lai izvairītos no tai atbilstošu risinājumu
meklēšanas.
Šis iespējamais iedzīvotāju (lasi migrantu) skaita tikai palielinājums daudzkārt
pārsniedz kopējo iedzīvotāju skaitu Eiropā (739,3 miljoni 2014. gadā.). Tādēļ ir
pilnīgi bezcerīgi problēmu atrisināt ar regulāru šī kontinenta valstu bēgļu
uzņemšanu. Migrantu plūsmai no Āfrikas kontinenta valstīm beigas nav
paredzamas. – Pārapdzīvotība Āfrikā netiek risināta.

Kipras piekrastē izglābts kuģis ar 114 Sīrijas bēgļiem; pie Ēģiptes krastiem aizturētas
zvejas laivas ar 228 migrantiem [LETA 6.septembris 2015 20:34]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/kipras-piekraste-izglabts-kugis-ar-114-sirijas-begliempie-egiptes-krastiem-aizturetas-zvejas-laivas-ar-228-migrantiem.d?id=46426647
Neitrāla attieksme
Lielbritānija, Austrālija un Kanāda uzņems vairāk Sīrijas bēgļu [LETA 6.septembris
2015 14:28]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/lielbritanija-australija-un-kanada-uznems-vairak-sirijasbeglu.d?id=46425897
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Neitrāla attieksme
Daļa ģimenes ārstu nevēlas savās praksēs uzņemt bēgļus, eksperimentā atklāj
raidījums [www.DELFI.lv 7.septembris 2015 20:43]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/dala-gimenes-arstu-nevelas-savas-praksesuznemt-beglus-eksperimenta-atklaj-raidijums.d?id=46432161
—
-

Aptuveni puse no vairāk nekā 30 uzrunātajiem ģimenes ārstiem atteikušies vai
netieši izvairījušies savās praksēs uzņemt bēgļus, kuri Latvijā varētu ierasties
nākamajā gadā, liecina Latvijas Televīzijas raidījuma "Aizliegtais paņēmiens"
veiktais eksperiments.

Rinkēvičs: nepanākot vienošanos par bēgļiem, tiks atjaunotas ES robežas
[www.DELFI.lv 7.septembris 2015 08:30]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rinkevics-nepanakot-vienosanos-par-begliemtiks-atjaunotas-es-robezas.d?id=46427307
—
-

Pašlaik starp ES rietumu un austrumu valstīm izveidojusies plaisa attieksmē pret
bēgļu uzņemšanu.

Aculiecinieks: Bēgļu krīze Frankfurtes ielās [DELFI Aculiecinieks 7.septembris 2015
10:23]
http://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/pasaule/aculiecinieks-beglu-krize-frankfurtesielas.d?id=46428009
—
-

Jau ilgu laiku dzīvodams Vācijā, es varu pateikt, kas bēgļu jautājumā sagaida
Latviju - nosūtot fotogrāfiju, kurā redzami pie lielveikala guļoši bezpajumtnieki,
portālam "Delfi" raksta Dmitrijs.
Straujais migrantu pieplūdums ir radījis spriedzi un nesaskaņas starp dalībvalstīm
par ES migrācijas politiku.

Merkele: rekordlielā bēgļu plūsma mainīs Vāciju [BNS 7.septembris 18:17]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/merkele-rekordliela-beglu-plusma-mainisvaciju.d?id=46431865


 Merkele par "ļoti aizkustinošām" un "elpu aizraujošām" nosauca spontānās
solidaritātes izpausmes, kad simtiem Vācijas iedzīvotāju dzelzceļa stacijās sagaidīja
no kara Sīrijā un citur bēgošās ģimenes ar dāvanām un draudzīgiem sveicieniem.
 Viņa uzsvēra, ka citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāuzņem vairāk migrantu,
jo "tikai ar kopīgu Eiropas solidaritāti, mēs varam gūt panākumus šajos pūliņos.
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Nākamo divu gadu laikā Latvijai varētu nākties uzņemt papildu 526 bēgļus
[www.DELFI.lv 8.septembris 2015 17:46]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/nakamo-divu-gadu-laika-latvijai-varetu-naktiesuznemt-papildu-526-beglus.d?id=46437247
—
-

-

Eiropas Savienības (ES) izpildvara ir izstrādājusi jaunu nacionālo kvotu
sadalījumu. Paredzams, ka vairākas valstis būs pret šādu kvotu palielinājumu,
baidoties no to iespējām izmitināt tik lielu bēgļu skaitu. Jaunās kvotas tiek
rēķinātas, ņemot vērā valsts kopproduktu, iedzīvotāju skaitu, bezdarba līmeni un
līdzšinējo pieredzi patvērumu meklētāju uzņemšanā.
Slovākija tikmēr pavēstījusi, ka tā neuzņems musulmaņus.
Lielbritānijai, Īrijai un Dānijai ir tiesības patvērumu meklētājus neuzņemt, jo to
paredz īpaši punkti valstu iestāšanās līgumos ES.

Saeimā pagaidām nav atbalsta papildu bēgļu uzņemšanai Latvijā [LETA 8.septembris
2015 20:20]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-pagaidam-nav-atbalsta-papildu-begluuznemsanai-latvija.d?id=46437577
—
-

-

ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze uzskata, ka, risinot situāciju tikai ar
bēgļu uzņemšanu, Eiropa nonākusi strupceļā, jo atbilde ir ģeopolitiska, mēģinot tikt
galā ar bēgļu plūsmas cēloņiem.
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pašlaik neatbalsta papildu bēgļu uzņemšanu, jo
valsts kapacitāte un mērs ir izsmelts ar piekrišanu uzņemt 250 bēgļus, sacīja ZZS
valdes priekšsēdētājs Armands Krauze
"Saskaņas" Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs pauda, ka svarīgākais ir
tieši tas, kā tiks organizēts bēgļu uzņemšanas process. Savukārt valdība izvairās
informēt par to sabiedrību, kas var liecināt, ka valdībā nav nojausmas par šiem
jautājumiem vai arī pretēji - plānotā rīcība ir zināma, bet par to ir kauns, piebilda
politiķis.
Latvijas Reģionu apvienība nav pret bēgļu uzņemšanu, ja to prasa uzņemtās
starptautiskās saistības, taču politiskais spēks uzskata, ka Latvijas valdība nav
gatava bēgļu uzņemšanai.

NVA: 700 bēgļi Latvijas darba tirgum problēmas neradīs [BNS 9.septembris 2015
14:50]
http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/nva-700-begli-latvijas-darba-tirgum-problemasneradis.d?id=46441469
Neitrāla attieksme
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Vējonis: Būtu skumji un nepareizi, ja bēgļu jautājums apdraudētu valdības stabilitāti
[LETA 9.septembris 2015 16:47]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/vejonis-butu-skumji-un-nepareizi-ja-beglujautajums-apdraudetu-valdibas-stabilitati.d?id=46442557
—
-

Jau ziņots, ka bēgļu uzņemšana Latvijā iepriekš radīja nesaskaņas starp koalīcijas
partneriem, jo nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK
iebilda pret bēgļu uzņemšanu.

Straujuma: Latvija ir par brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu, neizvairoties no solidaritātes
[LETA 9.septembris 2015 16:41]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/straujuma-latvija-ir-par-brivpratigu-begluuznemsanu-neizvairoties-no-solidaritates.d?id=46442449


 Latvija ir par brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu, neizvairoties no solidaritātes šajā
jautājumā, žurnālistiem sacīja Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Jauni bēgļi Latvijā: 'No sirds Latvijai' draud prasīt Straujumas demisiju
[www.DELFI.lv 9.septembris 2015 15:59]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/jauni-begli-latvija-no-sirds-latvijai-draud-prasitstraujumas-demisiju.d?id=46442027
—
-

-

Ministru prezidente Laimdota Straujuma (V) iepriekš solīja nepieļaut bēgļu
uzņemšanas obligāto kvotu ieviešanu, un šis solījums ir jāpilda, portālam "Delfi"
pavēstīja opozīcijā esošās partijas "No sirds Latvijai" (NSL) sabiedrisko attiecību
konsultants Valdis Freidenfelds. Ja valdība un Ministru prezidente nepildīs Latvijas
iedzīvotājiem doto solījumu, NSL rosinās izteikt neuzticību Straujumai, informē
frakcijā.
NSL neuzskata par iespējamu piekrist Eiropas amatpersonu pieprasījumiem par
patvēruma meklētāju uzņemšanu, jo Latvijai pašlaik nav ne finansiālu iespēju, ne
izstrādātas sistēmas, ne apmācītu cilvēku, ne skaidra integrācijas plāna, uzsver
partijā.

Eksperti: bēgļu pieplūdums Vāciju radikāli mainīs [LETA 10.septembris 2015 13:18]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/eksperti-beglu-piepludums-vaciju-radikalimainis.d?id=46446115
—
-

Ir skaidrs, ka vāciešiem, kas "vēlas turēties pie savas ierastās pasaules, nāksies
rēķināties ar pārmaiņām, un sagaidāms izmisums," intervijā sabiedriskajai
raidorganizācijai ARD atzīst Mīgels.
Berlīnes Brīvās universitātes emeritētais politikas zinātnes profesors Hajo Funke
norāda, ka "šāds cilvēku pieplūdums (..) ir milzīga problēma"
94



 Eksperti uzskata, ka bēgļi ar laiku var iedvest Vācijai jaunu dzīvību, mazinot
iedzīvotāju novecošanās tendenci un aizpildot deficītu darbaspēka tirgū.
 Merkele pauda pārliecību, ka gadījumā, ja jaunpienācēji tiek ātri integrēti un
iekļauti darbaspēka tirgū vai izglītības sistēmā tie var nest "vairāk iespēju nekā
risku".

Bēgļi pamet vilcienu Dānijā un dodas prom ar brīvprātīgo automašīnām; atjaunos
dzelzceļu satiksmi [LETA 10.septembris 2015 09:46]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/begli-pamet-vilcienu-danija-un-dodas-prom-arbrivpratigo-automasinam-atjaunos-dzelzcelu-satiksmi.d?id=46444315
—
-

Imigranti atteicās reģistrēties dāņu varasiestādēs, jo tas nozīmētu, ka viņiem vai nu
jāpieprasa patvērums Dānijā, vai arī jāatgriežas Vācijā, taču tie vēlējās doties uz
Zviedriju.
Zviedrija, kas piešķir pastāvīgas uzturēšanās atļaujas visiem bēgļiem no Sīrijas, ir
kļuvusi par vienu no ilgotākajiem galamērķiem nelegālajiem imigrantiem.

'Sociķi' sola prasīt referendumu, ja Latvija uzņems vairāk par 250 bēgļiem [BNS
10.septembris 2015 12:46]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/sociki-sola-prasit-referendumu-ja-latvijauznems-vairak-par-250-begliem.d?id=46445805
—
-

-

Ja Latvijā tiks uzņemts vairāk par 250 bēgļiem, Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija (LSDSP) rosinās valstī referendumu, lai ierobežotu bēgļu
uzņemšanu, pavēstīja LSDPS valdes priekšsēdētājs Jānis Dinevičs.
Viņš pauda, ka "masveida bēgļu uzņemšana neatbilst valsts drošības interesēm".
PSRS okupācijas rezultātā Latvijas pamatiedzīvotāju īpatsvars samazinājās līdz
aptuveni 50, un arī pēc neatkarības atgūšanas situācija nav būtiski uzlabojusies.
Šādos apstākļos suverenai Latvijas valstij nav atbilstoši starptautisko tiesību
normām pienākums uzņemt bēgļus, kuri pārsvarā ir ekonomiskie migranti.
Tāpat viņš pavēstīja, ka ES nevar uzņemt visus Āzijas un Āfrikas kara darbības
zonu bēgļus un ekonomiskos migrantus, kuri vēlas labi dzīvot bagātajās ES valstīs.
Bēgļi nedrīkst saņemt lielāku atbalstu kā trūcīgie ES iedzīvotāji. Tas būtu netaisni
pret mūsu pensionāriem un bezdarbniekiem.
Mazajās ES dalībvalstīs bēgļu izmitināšana būtiski pazeminās iedzīvotāju dzīves
līmeni.
Ekonomisko migrantu plūsmu var būtiski samazināt, ja ievērojami samazina
pabalstu līmeni viņiem.
Kāpēc blakus esošās bagātas arābu valstis, kuru rīcībā ir miljardi dolāru, nevar
palīdzēt saviem ticības un valodas brāļiem?
Ja patiesi vēlas mazināt bēgļu plūsmu, agresīvi jāvēršas pret tās organizatoriem,
kuriem tas ir bizness.. Pat izmantojot militāru spēku
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Jauni bēgļi Latvijā: ZZS un NA nepiekrīt papildus patvēruma meklētāju uzņemšanai
[BNS 10.septembris 2015 11:33]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/jauni-begli-latvija-zzs-un-na-nepiekrit-papilduspatveruma-mekletaju-uznemsanai.d?id=46445201
—
-

Koalīcijā ietilpstošās partijas Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un Nacionālā
apvienība (NA) neatbalstīs neviena papildus bēgļa uzņemšanu, uzsver partiju līderi.
Raivis Dzintars (NA Saeimas frakcijas vadītājs) kritizēja Junkera piedāvājumu
uzņemt papildus 526 bēgļus, norādot, ka tas apdraud ES stabilitāti un vienotību. "Ja
viena kļūda izraisa problēmu, tad lielākais neprāts ir pieļaut to pašu kļūdu vēlreiz".
Saeima ceturtdien ar balsu vairākumu nodeva Nacionālās apvienības (NA) frakcijas
rosinātos grozījumus Patvēruma likumā, kas paredzētu, ka bez Saeimas piekrišanas
Latvija nevarētu uzņemt papildu bēgļus.

Latvija var palikt vienīgā valsts Eiropā, kas neuzņems bēgļus, uzsver Kozlovskis
[www.DELFI.lv 11.septembris 2015 07:47]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-var-palikt-vieniga-valsts-eiropa-kasneuznems-beglus-uzsver-kozlovskis.d?id=46449267
—
-

Latvija var palikt vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas neuzņems bēgļus, piektdien
intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma" teica iekšlietu ministrs Rihards
Kozlovskis.

Strupceļš bēgļu uzņemšanā Latvijā: Vējonis partijas aicina uz sarunām
[www.DELFI.lv 11.septembris 2015 13:46]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/strupcels-beglu-uznemsana-latvija-vejonispartijas-aicina-uz-sarunam.d?id=46451895


 Vējonis uzskata, ka bēgļu problēma ir Eiropas Savienības (ES) kopējs jautājums,
kuru var atrisināt tikai kopīgiem spēkiem. "Latvijas dalība šīs problēmas risināšanā
ir apliecinājums, ka mums rūp Eiropas drošība un nākotne. Latvija ir pilnvērtīga ES
dalībvalsts, un šis ir viens no brīžiem, kad tas jāapliecina darbos. Mēs esam valsts,
kas spēj risināt problēmas," uzsver prezidents.

Jauni bēgļi Latvijā: NA un ZZS kompromisu šajā jautājumā nepieļauj [BNS
11.septembris 2015 14:23]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/jauni-begli-latvija-na-un-zzs-kompromisu-sajajautajuma-nepielauj.d?id=46452151
—
-

ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis uzsvēra, ka papildu 526 bēgļu
uzņemšanai partija nepiekritīs.
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-

NA līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš pauda līdzīgu nostāju. Viņš norādīja, ka, ja
iespējamais kompromisa variants ietvertu papildu bēgļu uzņemšanu, tad partija to
neatbalstītu.
Latvija ir vienīgā valsts ES, kas nav piekritusi papildu bēgļu sadalei, liecina
amatpersonu paustais.

Junkera bēgļu plāns: Zīle, Vaidere un Kariņš vienīgie no Baltijas valstīm EP
balsojuši pret [LETA 11.septembris 2015 14:38]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/junkera-beglu-plans-zile-vaidere-un-karinsvienigie-no-baltijas-valstim-ep-balsojusi-pret.d?id=46452267
—
-

Roberts Zīle (VL-TB/LNNK), Inese Vaidere (V) un Krišjānis Kariņš (V) ir vienīgie
no Baltijas valstu Eiropas Parlamenta (EP) deputātiem, kuri balsojuši pret Eiropas
Komisijas (EK) prezidenta Žana Kloda Junkera plānu pārvietot 160 000 patvēruma
meklētāju, kas nelegāli ieradušies Grieķijā, Ungārijā un Itālijā, liecina balsojuma
rezultāti.

Jauni bēgļi Latvijā: valdība nekritīs un koalīcijas partijas panāks kompromisu,
prognozē politologs [www.DELFI.lv 11.septembris 2015 14:57]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/jauni-begli-latvija-valdiba-nekritis-un-koalicijaspartijas-panaks-kompromisu-prognoze-politologs.d?id=46452403


 Rozenvalds skaidroja - lai arī arvien vairāk partiju, tostarp Nacionālā apvienība
(NA) un citas partijas pozīcijā un opozīcijā, kā arī ārpus Saeimas, uzstājīgi norāda
uz to, ka iebilst pret jaunu bēgļu uzņemšanu, taču diez vai tas radīs nopietnas
izmaiņas koalīcijā.
 “Rietumvalstu politika ne vienmēr bijusi pareiza, bet tas neatbrīvo no pienākuma
palīdzēt bēgļiem, kas atbilst vienam no Eiropas vērtību pamatiem,” viņš skaidroja
un piebilda - jāsaprot, ka tā dēļ Eiropas iedzīvotājiem var nākties samazināt savas
ērtības.

Bēgļi Latvijā: Uzturēšanās un valodas pabalsti 776 cilvēkiem valstij izmaksātu 2,8
miljonus eiro [LETA 11.septembris 2015 15:29]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/begli-latvija-uzturesanas-un-valodas-pabalsti776-cilvekiem-valstij-izmaksatu-28-miljonus-eiro.d?id=46452583


 Latvija piekrīt, ka šobrīd Eiropa saskaras ar ārkārtas situāciju patvēruma jomā, un
konceptuāli atbalsta palīdzības sniegšanas nozīmību tām dalībvalstīm, kuras
saskaras ar vislielāko spiedienu savai patvēruma sistēmai.
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Kažoka: ja valdība nespēj pieņemt lēmumu par bēgļiem, tā nav daudz ko vērta
[www.DELFI.lv 11.septembris 2015 21:28]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/kazoka-ja-valdiba-nespej-pienemt-lemumu-parbegliem-ta-nav-daudz-ko-verta.d?id=46453931
Neitrāla attieksme.
Piketā Esplanādē atbalstu bēgļiem pauž pāris desmiti cilvēku; ierodas arī oponenti
[www.DELFI.lv 12.septembris 2015 13:11]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/piketa-esplanade-atbalstu-begliem-pauz-parisdesmiti-cilveku-ierodas-ari-oponenti.d?id=46454743


 Sestdien pulksten 12:00 Rīgā, Esplanādē, pulcējušies pāris desmiti cilvēki, ar
plakātiem paužot atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā. Pārsvarā piketa dalībnieki bija
jaunieši, taču apmeklētāju starpā varēja novērot arī vecāka gadagājuma cilvēkus ar
bērniem.

Latvijas robežsargi piedalījušies grimstošu bēgļu laivu glābšanā Vidusjūrā
[www.DELFI.lv 13.septembris 2015 19:31]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijas-robezsargi-piedalijusies-grimstosubeglu-laivu-glabsana-vidusjura.d?id=46457365
Neitrāla attieksme
Izvarošana, sišana, negadījumi – bēgļu bērnu ceļš uz Zviedriju [www.DELFI.lv
13.septembris 2015 22:24]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/izvarosana-sisana-negadijumi-beglu-bernu-cels-uzzviedriju.d?id=46457759
—
-

Vairums Eiropā, šķērsojot Vidusjūru, nokļuvušo bēgļu, necenšas palikt pirmajās ES
valstīs, kuras viņi sasniedz, bet dodas tālāk uz Vāciju, kur valsts patvēruma
meklētājiem nodrošina dāsnus pabalstus un sociālās garantijas.

Bēgļu krīzes dēļ Vācija atjaunojusi robežkontroli [BNS 13.septembris 2015 19:32]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/beglu-krizes-del-vacija-atjaunojusirobezkontroli.d?id=46457347
Neitrāla attieksme
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Sīrietis Alkadi: Latvija bēgļiem nav pievilcīga un tie te nepaliks [www.DELFI.lv
14.septembris 2015 07:31]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/sirietis-alkadi-latvija-begliem-nav-pievilciga-untie-te-nepaliks.d?id=46457995
—
-

-



Latvija sīriešu bēgļiem neliekas pārāk pievilcīga valsts. Pirmkārt, tas ir saistīts ar
finansiālo aspektu, jo Latvija nav spējīga katram bēglim maksāt 400 vai 500 eiro
mēnesī. Tā intervijā laikrakstam "Diena" saka Latvijas pilsonību ieguvušais Sīrijas
zobārsts Abdulkarims Alkadi.
“Ja nav iespējams atrast darbu, tad kā lai viņi izdzīvo?” atzīst Sīrijas zobārsts
Abdulkarims Alkadi, vienlaikus arī norādot, ka tajā pašā laikā Vācija bēgļiem
piešķir dzīvokļus, turklāt maksā viņiem vēl 400 eiro mēnesī, kas ir pietiekami, lai
izdzīvotu.

 “Tagad arvien biežāk domāju atgriezties uz palikšanu Latvijā, kur es patiešām jūtos
kā mājās,” stāsta Sīrijas zobārsts Abdulkarims Alkadi.
 Dzīvojot Latvijā Sīrijas zobārsts Abdulkarims Alkadi nav jutis citādu attieksmi
savas izcelsmes dēļ. “Nē, nav ne miņas no diskriminācijas.”
 Tiem, kas bēg uz Eiropu, ir zināmas ilūzijas, ka viņus šeit sagaidīs ar cieņu. Citādi
jau viņi uz šejieni nenāktu. Viņi vienkārši meklē drošu vietu. Viņi grib strādāt, lai
varētu veidot normālu dzīvi.

Valstij steidzami jāizstrādā bēgļu uzņemšanas plāns, uzstāj Auces mērs [LETA
15.septembris 2015 08:29]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/valstij-steidzami-jaizstrada-beglu-uznemsanasplans-uzstaj-auces-mers.d?id=46463591
—
-

Patlaban nav iespējams diskutēt par bēgļu uzņemšanu Latvijā, jo valstij nav
programmas viņu izmitināšanai, nav atrunāti pienākumi un finansējuma sadale,
šādu viedokli pauda Auces novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis (LZS).
Patlaban iedzīvotāji ir neziņā ne tikai mūsu novadā, bet visā valstī, kādi būs šie
bēgļi, kādi būs viņu uzņemšanas noteikumi, līdz ar to neziņa rada bailes, neizpratni
un apmulsumu sabiedrībā, kas ik dienu pieaug.
Vilcināšanās ar bēgļu uzņemšanas programmas izstrādi ir nestabilitāti veicinošs
faktors visā valstī.

Bēgļi Latvijā: Nevalstiskās organizācijas veido konsorciju patvēruma meklētāju
atbalstam [www.DELFI.lv 15.septembris 2015 12:38]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/begli-latvija-nevalstiskas-organizacijas-veidokonsorciju-patveruma-mekletaju-atbalstam.d?id=46465251


 Vairākas Latvijas nevalstiskās organizācijas (NVO) paredzējušas veidot konsorciju,
kas sniegs koordinētu biedrību un nodibinājumu atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā.
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Bēgļu uzņemšana Latvijā: Valdība izlems septembra beigās neatkarīgi no partiju
nostājas, paziņo Straujuma [www.DELFI.lv 15.septembris 2015 16:09]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-uznemsana-latvija-valdiba-izlemsseptembra-beigas-neatkarigi-no-partiju-nostajas-pazino-straujuma.d?id=46467305
—
-

Ja 776 bēgļus Latvijai neuzņems brīvprātīgi, tad tas notiks obligātā kārtā.
Saskaņā ar Ārlietu ministrijas ziņojumu gadījumā, ja Latvija neatbalstīs patvēruma
meklētāju uzņemšanu, valstij ir sagaidāmas nopietnas politiskas, finansiālas un
juridiskas sekas ilgtermiņā. Ziņojumā norādīts, ka politiskās sekas valsts lēmumam
būs tas, ka Latvija zaudēs iespēju gūt ES institūciju atbalstu Latvijai interesējošos
jautājumos, tostarp gan par Austrumu robežas stiprināšanu, gan kopēja ES ietvara
izstrādi līdz šī gada beigām cīņai pret hibrīddraudiem un dalībvalstu noturības
celšanai. Ziņojumā uzsvērts, ka Latvija izjutīs "izteikti negatīvu ietekmi uz Latvijas
divpusējām attiecībām ar daudzām ES partnervalstīm, jo īpaši Itāliju, Franciju,
Vāciju, Austriju, Ungāriju, Zviedriju, kuras bēgļu krīze šobrīd skar visasāk". Tāpat,
atsakoties uzņemt bēgļus, tiek vājināta ES vienotība, ko var izmantot propagandas
nolūkos.

Video: Varētu ļaut nopelnīt kā 'simtlatniekiem' jeb ko rīdzinieki domā par bēgļiem
(aptauja) [www.DELFI.lv 16.septembris 2015 11:08]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/video-varetu-laut-nopelnit-ka-simtlatniekiemjeb-ko-ridzinieki-doma-par-begliem-aptauja.d?id=46469919
Portāls "Delfi", Rīgas ielās aptaujājot iedzīvotājus, aicināja cilvēkus paust savu viedokli
bēgļu uzņemšanas jautājumā.


 Viedokļi sabiedrībā ir ļoti atšķirīgi, piemēram, kāda sieviete atbalstīja bēgļu
uzņemšanu un aicināja pabalstus šiem cilvēkiem neizmaksāt vienkārši tāpat, bet
gan ļaut nopelnīt.

—
-

Aptaujājot cilvēkus par viņu viedokli bēgļu uzņemšanas jautājumā bija arī kāda
kundze, kura nav iekļauta šajā video, bet aicināja patvēruma meklētājus pat nošaut.

Pēc Ungārijas robežas slēgšanas bēgļi sāk ierasties Horvātijā [www.DELFI.lv
16.septembris 2015 11:52]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/pec-ungarijas-robezas-slegsanas-begli-sak-ierastieshorvatija.d?id=46470469
—
-

Daudzi migranti un bēgļi atsakās reģistrēties Grieķijā un Ungārijā, kurās viņi
ierodas lielā daudzumā, baidoties, ka tad viņus nelaidīs uz Vāciju un citām turīgām
ES valstīm.
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Kā Vējonis un Straujuma vienojās par bēgļu krīzes risināšanu (Video tiešraide
noslēgusies) [www.DELFI.lv 16.septembris 2015 13:09]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/ka-vejonis-un-straujuma-vienojas-par-beglukrizes-risinasanu-video-tiesraide-noslegusies.d?id=46469769
Neitrāla attieksme.
Bēgļu krīze: Vējonis nokaunina valdību un liek sākt strādāt pie rīcības plāna
[www.DELFI.lv 16.septembris 2015 13:36]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-krize-vejonis-nokaunina-valdibu-un-lieksakt-stradat-pie-ricibas-plana.d?id=46471223


 "Latvija kā valsts un Latvijas politiķi nevarēs ilgstoši izvairīties no lēmumu
pieņemšanas. Un šoreiz ir mūsu kārta solidāri palīdzēt, nevis meklēt
aizbildinājumus, kāpēc to nedarīt," uzsvēra prezidents.

Cilvēktiesību komisārs: Latvija nav tik nespējīga, lai neuzņemtu pāris simtus bēgļu
[LETA 17.septembris 2015 13:43]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/cilvektiesibu-komisars-latvija-nav-tik-nespejigalai-neuznemtu-paris-simtus-beglu.d?id=46477223


 Runājot par Latvijas gatavību uzņemt vairākus simtus bēgļu, komisārs pārliecinoši
norādīja, ka Latvija tam ir gatava, jo atsevišķās jomās esam spēcīgi, par piemēru
minot valodu mācības. "Nedomāju, ka esam tik nabagi un vāji, lai neuzņemtu pāris
simtu cilvēku. Ja skatāmies situāciju citviet, uz cipariem Vācijā un Zviedrijā, kā arī
citās valstīs, viņi spēj tikt galā. Nedomāju, ka mēs tiešām esam tik nespējīgi uzņemt
cilvēkus, kas bēg no kara un represijām. Mums ir jāļauj viņiem uzsākt jaunu dzīvi,"
sacīja Nils Muižnieks.

Protestos pret bēgļiem iesaistās arī Kombuļu Inese [DELFI Izklaide 17.septembris 2015
15:14]
http://www.delfi.lv/izklaide/divaina-pasaule/sensacijas/protestos-pret-begliem-iesaistasari-kombulu-inese.d?id=46477521
—
-

Baidījāmies, ka sāksies nemieri Latvijā, ka krievi ieņems. Bet šobrīd notiek vēl
trakāk! Eiropu ieņem nevis tanki, bet bēgļi!" Facebookdiskusijās savu sašutumu
paudusi Inese. Dziedātāja uzsvērusi, ka bēgļi esot ļoti izlepuši un gatavojoties
iedzīvoties uz latviešu rēķina. "Daļa no viņiem paliks iedzīvotājos. Ja jau viss par
velti - pie tā ātri pierod. Ja būtu man teikšana, es tādus Latvijā nelaistu. Ir bagātas
valstis - lai iet tur! Mēs paši varam knapi izdzīvot ar vai bez darba. Ak, kaut mums
vispār būtu teikšana. Ir netaisnība, ka bēgļus uztur, bet mūsu bērni... Kā es
neatbalstu visu šo bēgļu būšanu!" niknojas Inese.
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Valdība lemj par jaunu bēgļu uzņemšanu: ZZS būs brīvais balsojums [www.DELFI.lv
17.septembris 2015 16:23]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/valdiba-lemj-par-jaunu-beglu-uznemsanu-zzsbus-brivais-balsojums.d?id=46478171
Neitrāla attieksme.
Kaktiņš: valdības balsojums par bēgļiem ir pretrunā ar sabiedrības vairākuma
viedokli [BNS 17.septembris 2015 20:31]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/kaktins-valdibas-balsojums-par-begliem-irpretruna-ar-sabiedribas-vairakuma-viedokli.d?id=46479103
—
-



Valdības balsojums par papildu 526 bēgļu uzņemšanu ir pretrunā ar Latvijas
sabiedrības viedokli, sacīja pētījumu kompānijas SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.
Viņš norādīja, ka, atbilstoši socioloģisko pētījumu datiem, vairums Latvijas
sabiedrības neatbalsta bēgļu uzņemšanu.

 Jau ziņots, ka valdība ceturtdien ārkārtas sēdē atbalstījusi Latvijas pozīciju par
Eiropas Komisijas (EK) prezidenta Žana Kloda Junkera plānu migrācijas krīzes
risināšanai Eiropā, kas cita starpā paredz kopumā 776 bēgļu uzņemšanu Latvijā

Rinkēvičs: Ja lēmumu par bēgļu kvotām ES pieņems balsojot, Latvijai tas būs jāpilda
[BNS 18.septembris 2015 18:44]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rinkevics-ja-lemumu-par-beglu-kvotam-espienems-balsojot-latvijai-tas-bus-japilda.d?id=46483819
Neitrāla attieksme.
DP: Saskaroties ar iekļaušanās grūtībām Latvijas sabiedrībā, bēgļi var radikalizēties
[LETA 19.septembris 2015 12:47]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/dp-saskaroties-ar-ieklausanas-grutibam-latvijassabiedriba-begli-var-radikalizeties.d?id=46484847
—
-

-

Vēlāk gan DP savas domas mainīja un pastāstīja, ka bēgļu uzņemšana no
reģioniem, kur ir nozīmīga teroristu grupējumu klātbūtne, perspektīvā potenciāli
var ietekmēt drošības situāciju Latvijā. Pastāv iespēja, ka starp Latvijai
paredzētajiem bēgļiem var būt personas, kuras atbalsta radikālas ideoloģijas, vai arī
šie indivīdi, saskaroties ar iekļaušanās grūtībām Latvijas sabiedrībā, radikalizējas
jau pēc ieceļošanas Latvijā, atzina Drošības policijā (DP).
Tāpat DP norāda, ka atsevišķas personas, kuras pauž nepatiku pret bēgļu
uzņemšanu virtuālajā vidē, var savu nostāju ar dažādām aktivitātēm izrādīt arī
reālajā vidē
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 DP uzsver, ka tā cieši sadarbojas ar ārvalstu partneru dienestiem, kas ir būtisks
instruments iespējamo risku novēršanā.

Kalniete: kad ir jāizrāda solidaritāte bēgļu jautājumā, mēs noslēdzamies Latvijas
viensētā [BNS 20.septembris 2015 15:39]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/kalniete-kad-ir-jaizrada-solidaritate-beglujautajuma-mes-nosledzamies-latvijas-vienseta.d?id=46486939
—
-



"Tad, kad mums ir vajadzīga nauda, mēs to pieņemam kā pašsaprotamu
solidaritātes izpausmi no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet tad, kad mums
ir jāizrāda solidaritāte jautājumā, kas apdraud viņu sabiedrību stabilitāti, tad mēs
noslēdzamies savā Latvijas viensētā," vērtēja eiroparlamentāriete Sandra Kalniete.

 "Es domāju, ka Latvijas situācijā bīstamākais ir tas, ka, manuprāt, tie politiķi, kuri
Latviju nostāda izņēmuma stāvoklī, neapzinās, ka mēs esam robežvalsts un Eiropas
Savienībā ļoti daudzas lietas ir savstarpēji saistītas," saka eiroparlamentāriete
Sandra Kalniete.

Speciālists: Iespējamība bēgļiem Latvijā ievest infekcijas slimības ir ļoti maza [LETA
20.septembris 2015 09:45]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/specialists-iespejamiba-begliem-latvija-ievestinfekcijas-slimibas-ir-loti-maza.d?id=46486165
—
-



Infektologs gan pieļāva, ka "problēmas" varētu būt ar bēgļiem no Afganistānas, jo
šajā valstī ir zems vakcinācijas līmenis pret poliomielītu. Līdz ar to bēgļi teorētiski
varētu šo vīrusu atvest uz Latviju, kā rezultātā tie cilvēki, kuri kāda iemesla dēļ pret
poliomielītu nav vakcinējušies, varētu saslimt.

 Iespējamība, ka Latvijas uzņemtie bēgļi mūsu valstī varētu ievest infekcijas
slimības, ir ļoti maza, sacīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs Māris Liepiņš. Liepiņš arī
atzīmēja, ka ceļš uz Latviju bēgļiem ir ļoti garš, un, pat ja šie cilvēki ar kaut ko
saslimtu, viņi tiktu "izķerti" pirms nonākšanas šeit.
 Infektologs uzskata, ka runas par to, ka bēgļi Latvijā varētu ievest kādas infekcijas
slimības, ir tikai "politiķu vai kāda cita" spekulācijas.

Vilis Seleckis: Bēgļi – populisms, stulbums, nodevība? [Vilis Seleckis 21.septembris
2015 00:04]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/vilis-seleckis-begli-populisms-stulbumsnodeviba.d?id=46487441
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—
-



Zinādami sabiedrības vairākuma negatīvo attieksmi pret svešzemnieku iespējamo
parādīšanos, parlamenta deputāti cits pēc cita steidz pavairot savu politisko kapitālu
uz nabaga sīriešu un afrikāņu rēķina. Pie viena visi zākā stulbo Eiropu un
Vienotību, kas grasoties Latviju noslīcināt musulmaņu plūdos.
Jā, protams, svešas kultūras cilvēku ienākšana Latvijai var radīt jaunas problēmas,
skaidrs arī tas, ka mēs pagaidām neesam gatavi daudzu svešinieku uzņemšanai.

 Manuprāt, ir tā - ja tu saņem tūkstošus, bet grūtā brīdī neesi gatavs savam labdarim
pat solīti paiet pretim, tad tā jau ir spļaušana akā, no kuras smel ūdeni.
 Tāpēc Eiropas valstu vienotības šķelšanu, savstarpējās solidaritātes ignorēšanu
uzskatu par visšausminošāko Latvijas nacionālo interešu nodevību. Toties Eiropas
Savienības valstu vienotības un spēka vairošanu uzskatu par mūsu neatkarības
galveno garantu. Jo vairāk būs Eiropas Latvijā, jo drošāk varēsim justies.

Bēgļu krīze - mīti un realitāte: Slimības, terorisms un labējais ekstrēmisms
[www.DELFI.lv 21.septembris 2015 06:40]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-krize-miti-un-realitate-slimibas-terorismsun-labejais-ekstremisms.d?id=46487851
—


Bēgļu uzņemšana no valstīm, kur ir nozīmīga teroristu grupējumu klātbūtne,
perspektīvā var ietekmēt drošības situāciju Latvijā.

 "Vieglāk ir nomirt ceļu satiksmes negadījumā nekā no šiem nabaga cilvēkiem dabūt
kādu eksotisku infekciju," portālam "Delfi" teic Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs Māris Liepiņš.

Bēgļi izvairās doties uz Franciju [LETA 21.septembris 2015 11:52]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/begli-izvairas-doties-uz-franciju.d?id=46489419
—
-

Eiropā ieplūstošie imigranti sapņo par labāku dzīvi Vācijā, Zviedrijā un Nīderlandē,
taču no Francijas izvairās. "Francija nav laba manai nākotnei, un turklāt tai nav
reputācijas, ka tā viegli dod uzturēšanās atļaujas," sacīja 24 gadus vecais Edvards
no Bagdādes, kurš Stokholmā gaidīja prāmi uz Somiju.

Eiropā līdz ar bēgļu uzņemšanu valda haoss, bažījas Valmieras mērs [LETA
21.septembris 2015 11:55]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/eiropa-lidz-ar-beglu-uznemsanu-valda-haossbazijas-valmieras-mers.d?id=46489555
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-

-

-

-

Diemžēl notiekošo izmanto arī cilvēki, kuru dzīvība nav apdraudēta, viņi meklē
vieglāku dzīvi. Par to liecina tas, ka pēc nokļūšanas Eiropā viņus neinteresē palikt,
piemēram, nedz Ungārijā, nedz Francijā. Šie bēgļi ir izvēlējušies konkrētu
galamērķi - vietu, kur gūt iespējami lielāku pabalstu.
Tās personas, kuras no brīvas gribas Latviju izvēlēsies par savu dzīvesvietu, kuras
cienīs Latvijas iedzīvotājus, valodu un likumdošanu, pašas radīs iespēju valstī
iedzīvoties, uzskata Baiks, problēmas būs ar tiem, kuri tiks atvesti uz Latviju
piespiedu kārtā, viņi meklēs iespēju, kā ātrāk no šejienes tikt prom.
Iedzīvotāju priekšstatu veido informācija medijos - presē un internetā. Loģiski, ka
tas, ko atspoguļo mediji, biedē. Cilvēki jautā, vai pie mums arī atvedīs bēgļus, kuri
mētā ēdienu, ir huligāni un kuri aiz sevis atstāj atkritumu kaudzes. Tas, ko mēs
redzam, ir patvēruma meklētāju plūsma, kas iet pa ielām, demolē un apzog.
Arī latvieši pirms vairākiem gadu desmitiem ir pieredzējuši bēgļu gaitas. Tie, kuri
ir mukuši un vēl to atceras, stāsta, ka bija pateicīgi valstīm, kas viņus pieņēma. Viņi
bija laimīgi par pajumti un iespēja kaut ko darīt. Diemžēl šobrīd piedzīvojam
noteikumu diktēšanu un neiecietīgu attieksmi pret tiem, kuri vēlas palīdzēt.

Viedokļu līderu bēgļu atbalsta video saviļņo 'soctīklus' [LETA/www.DELFI.lv
21.septembris 2015 13:37]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/viedoklu-lideru-beglu-atbalsta-video-savilnosoctiklus.d?id=46490239


 Sociālajā tīklā "Facebook" izveidota domubiedru grupa "Gribu palīdzēt bēgļiem",
kuras "Youtube" kanālā publicēti astoņi video ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem,
kuri pauž atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā.

Bēgļi Latvijā: Daļu patvēruma meklētāju varētu izvietot pusceļa mājās [BNS
21.septembris 2015 16:50]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/begli-latvija-dalu-patveruma-mekletaju-varetuizvietot-puscela-majas.d?id=46491693
Neitrāla attieksme.
Hāleds Hoseinī: Bēgļu krīze Eiropā – Nansena Bēgļu balva [Hāleds Hoseinī
22.septembris 2015 00:04]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/haleds-hoseini-beglu-krize-eiropa-nansenabeglu-balva.d?id=46492467


 Pārlieku bieži bēgļi tiek uztverti kā slogs. Patiesībā bēgļi bieži kļūst par
visdinamiskākajiem sabiedrības locekļiem. Nav nekāds noslēpums, ka Einšteins
bija bēglis, tieši tāpat kā Marlēna Dītriha un Madlēna Olbraita, Džordžs Soross,
Zigmunds Freids, Izabella Aljende. Tie ir tikai daži piemēri.
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Inese Ejugbo: Bēgļu integrācija - problēma vai iespēja? [Inese Ejugbo 22.septembris
2015 09:30]
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/inese-ejugbo-beglu-integracija-problema-vaiiespeja.d?id=46493085


 Nevar tikai gaidīt no bēgļiem un iebraucējiem, ka viņiem ir jādara sava integrācijas
procesa daļa. Ikvienam Latvijas sabiedrības loceklim ir jādod arī sava artava labāka
un pozitīvāka klimata radīšanai. Neviens bēglis negribēs mācīties latviešu valodu
un apgūt latviešu tradīcijas, ja tas viss viņam saistīsies tikai ar negatīvām emocijām
un lamām. Cik motivēts integrēties un spējīgs atrast darbu ir cilvēks, kurš ikdienā
par sevi dzirdēs to, ka "visi viņi ir stulbi, netīri, smirdīgi, slinki un potenciālie
teroristi"? Cik motivēti integrēties būs cilvēki, kuriem ik uz soļa teiks, ka "Tu te
neesi gribēts un mums Tevi te nevajag!" Mana pieredze saka - parādot to foršāko
un labāko, kas ir Latvijā un latviskumā, ikviens ārzemnieks jūtas kā apburts un
vēlas būt daļa no tā! Integrēsim bēgļus, dodot viņiem to labāko!

Bēgļi Latvijā: LU SZF notiks diskusija par mediju atbildību un kvalitāti
[www.DELFI.lv 22.septembris 2015 16:12]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/begli-latvija-lu-szf-notiks-diskusija-par-medijuatbildibu-un-kvalitati.d?id=46496531
Neitrāla attieksme.
Foto: Vairāki simti protestētāju pulcējas piketā pret bēgļiem [www.DELFI.lv/LETA
22.septembris 2015 18:00]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-vairaki-simti-protestetaju-pulcejas-piketapret-begliem.d?id=46494019
—
-

Biedrības "Tēvijas sargi" un "Nacionālās savienības "Taisnīgums"" rīkotajā
protestā gājienā "pret uzspiestu imigrantu ievešanu no citām valstīm" devušies ap
500 cilvēku.

ES iekšlietu ministri atbalsta plānu par 120 000 bēgļu pārdali [LETA 22.septembris
2015 19:03]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/es-iekslietu-ministri-atbalsta-planu-par-120-000-beglupardali.d?id=46497351
Neitrāla attieksme.
Latvijai pagaidām būs jāuzņem mazāk bēgļu nekā iepriekš plānots [LETA
22.septembris 2015 21:21]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijai-pagaidam-bus-jauznem-mazak-begluneka-ieprieks-planots.d?id=46497557
106

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) iekšlietu ministru sanāksmē otrdien pieņemto lēmumu
Latvijai pagaidām būs jāuzņem papildu 281 patvēruma meklētājs, tātad kopējais
uzņemamo bēgļu skaits pagaidām būs 531.
Neitrāla attieksme.
Bēgļu bērniem izglītība jāiegūst latviešu valodā, plāno Saeima [www.DELFI.lv
24.septembris 2015 12:30]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-berniem-izglitiba-jaiegust-latviesuvaloda-plano-saeima.d?id=46504989
Neitrāla attieksme.
Bēgļi Latvijā: IeM redz riskus saistībā ar bēgļu izmitināšanu 'pusceļa mājā' [LETA
24.septembris 2015 21:56]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/begli-latvija-iem-redz-riskus-saistiba-ar-begluizmitinasanu-puscela-maja.d?id=46508401
Neitrāla attieksme.
Bēgļu tūkstoši Latvijā: Gaidāms noziedzības pieaugums, nešaubās ģenerālprokurors
[LETA 26.septembris 2015 13:00]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-tukstosi-latvija-gaidams-noziedzibaspieaugums-nesaubas-generalprokurors.d?id=46513835
—
-

-

Ja Latvijai būs jāuzņem tūkstošiem bēgļu, tad nešaubos, ka atsevišķās noziedzības
jomās pieaugums varētu būt. Ņemot vērā tendences Eiropā, pieaugums iespējams
zādzībām, laupīšanām un narkotiku noziegumiem. Tā nenotiks, ka visi atbraukušie
patvēruma meklētāji būs likumpaklausīgi un vēlēsies naudu nopelnīt godīgā darbā.
Tāpat nav izslēgts, ka, palielinoties patvēruma meklētāju skaitam Latvijā, var
pieaugt arī nacionālā vai rasu naida izraisīšanas noziegumi.

Ilvess: bēgļu krīze ir ilglaicīgu risinājumu neesamības rezultāts [BNS 27.septembris
2015 19:30]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/ilvess-beglu-krize-ir-ilglaicigu-risinajumu-neesamibasrezultats.d?id=46515971
Neitrāla attieksme.
Pabalsti bēgļiem vēl nav iekļauti nākamā gada budžetā [www.DELFI.lv 29.septembris
2015 08:48]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/pabalsti-begliem-vel-nav-ieklauti-nakama-gadabudzeta.d?id=46522011
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Neitrāla attieksme.
Valdība vēl nevienojas par bēgļu uzņemšanas plāna finansējumu un integrācijas
uzraudzītājiem [LETA 29.septembris 2015 17:42]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/valdiba-vel-nevienojas-par-beglu-uznemsanasplana-finansejumu-un-integracijas-uzraudzitajiem.d?id=46525637
Neitrāla attieksme.
Bēgļu uzņemšanai aprēķinātais finansējums ir neadekvāts, norāda Augulis
[www.DELFI.lv. 30.septembris 2015 08:22]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-uznemsanai-aprekinatais-finansejums-irneadekvats-norada-augulis.d?id=46526983
—
-

"Izskatās, ka ierēdniecība ir izdarījusi visu maksimālo, lai iekļautu uz bēgļu rēķina
visu iespējamo," viņš minēja. Pēc Auguļa teiktā, aprēķinātie 16 miljoni eiro ir
neadekvāta summa, un šie skaitļi ir jāprecizē, tostarp nodalot ieguldījumus
infrastruktūrā.
Novembris

ES plāna ietvaros Grieķiju trešdien pametīs pirmie bēgļi [LETA 3.novembris 2015
21:32]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/es-plana-ietvaros-griekiju-tresdien-pametis-pirmiebegli.d?id=46672391
Neitrāla attieksme.
Grieķijas salā aptrūkusies vieta mirušo bēgļu apglabāšanai [www.DELFI.lv
5.novembris 2015 12:09]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/griekijas-sala-aptrukusies-vieta-miruso-begluapglabasanai.d?id=46680309
Neitrāla attieksme.
'Globalizētā Eiropa' pret 'kristīgo Eiropu': Bēgļu krīze un Eiropas identitātes
nākotne [www.DELFI.lv 6.novembris 2015 00:02]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/globalizeta-eiropa-pret-kristigo-eiropu-beglukrize-un-eiropas-identitates-nakotne.d?id=46683611
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—
-



Uz brīdi neņemot vērā nianses un vienkāršojot visu, varētu teikt, ka viena puse
Eiropu redz kā kristiešu kontinentu, kam būtu sevi jāaizsargā pret cilvēku
migrāciju, ja vajadzīgs, arī ar žogu palīdzību. Otra puse apgalvo, ka Eiropas
nākotne ir globalizēta un multikulturāla. – Negatīvi jo Eiropa ir sašķelta bēgļu dēļ.
"Kristīgā Eiropa" pesimistiski skatās uz bēgļu integrāciju, taču optimistiski par
iespēju viņus apturēt ar žogu un robežkontroles palīdzību.

 "Globalizētā Eiropa" labprāt pieņem migrantus un ir skeptiska par iespējam viņus
Eiropā neielaist.

Infografika: Bēgļu un imigrantu plūsma Eiropā un kā Latvija viņus uzņems
[www.DELFI.lv 8.novembris 2015 15:45]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/infografika-beglu-un-imigrantu-plusma-eiropaun-ka-latvija-vinus-uznems.d?id=46686621
—
-



Sistēmas izveidošanai patvēruma meklētāju uzņemšanai divos gados būtu
nepieciešami 14,99 miljoni eiro, tostarp 8,47 miljoni būtu valsts budžeta
finansējums, bet 6,5 miljoni eiro būtu Eiropas Savienības (ES) fondu
līdzfinansējums.

 Vēstīts, ka pēc vairāku nedēļu vilcināšanās valdība otrdien apstiprināja patvēruma
meklētāju uzņemšanas plānu.
 Jau vēstīts, ka valdība septembra beigās konceptuāli atbalstīja rīcības plānu
patvēruma meklētāju uzņemšanai Latvijā. Rīcības plāns ietver trīs rīcības virzienus
- personu atlasi un pārvietošanu, patvēruma meklētāju uzņemšanu un izmitināšanu,
kā arī integrācijas pasākumus.

Šeible: Bēgļu pieplūdums Eiropā var pārvērsties 'lavīnā' [LETA 12.novembris 2015
21:54]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/seible-beglu-piepludums-eiropa-var-parverstieslavina.d?id=46712797
—
-

Vācijas finanšu ministrs Volfgangs Šeible trešdien brīdinājis, ka milzīgais nelegālo
imigrantu pieplūdums Vācijai un Eiropai var pārtapt "lavīnā", ja netiks kontrolēts.
Viņu (bēgļu) lielākā daļa necenšas palikt Itālijā vai Grieķijā - pirmajās Eiropas
Savienības (ES) valstīs, kuras viņi sasniedz -, bet dodas tālāk uz Vāciju, kur valsts
patvēruma meklētājiem nodrošina dāsnus pabalstus un sociālās garantijas.
Otrs populārākais nelegālo imigrantu galamērķis ES ir Zviedrija, kur viņi arī līdz
šim varēja rēķināties ar dāsnu valsts atbalstu.
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Solidaritāte un bailes – lielāko Latvijas pilsētu pašvaldības gatavojas bēgļu
uzņemšanai [www.DELFI.lv 13.novembris 2015 05:48]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/solidaritate-un-bailes-lielako-latvijas-pilsetupasvaldibas-gatavojas-beglu-uznemsanai.d?id=46712909
—
-

-



Vairākas pašvaldības vērsa uzmanību uz valdošo neziņu. Lai gan valdība ir
apstiprinājusi patvēruma meklētāju uzņemšanas plānu, virknei vietvaru vēl
joprojām nav skaidrs, kas tieši tām būs jānodrošina bēgļiem un ko nodrošinās
valsts.
Pašvaldības teritorijā darba tirgū pieprasīti ir kvalificēti speciālisti, kam
nepieciešamas ne tikai latviešu valodas zināšanas, bet arī specifiska izglītība.
Savukārt mazkvalificētā darbaspēka vakances ātri tiek "izķertas" jau šobrīd.
Virkne pašvaldību norāda, ka viņiem nav brīvu dzīvojamo platību, ko bēgļiem
nepieciešamības gadījumā piešķirt.
Jāpiebilst, ka portāls "Delfi" uzrunāja arī Daugavpils pilsētas pašvaldību, tomēr tur
skaidroja, ka atbildes tiks sniegtas, kad valdība izstrādās skaidru rīcības plānu
attiecība uz bēgļiem.
Kā lielākās problēmas, uzņemot bēgļus, Valmieras pilsētas pašvaldība min bēgļu
motivācijas trūkumu palikt šeit, jo Latvija nekonkurē ar pārējām Eiropas
Savienības valstīm ne sociālo pabalstu, ne vidējās algas apmēra ziņā.
"Pilsētai nav nedz telpu, nedz finansiālu un fizisku iespēju pieņemt bēgļus, pat ja
valdība pieņemtu lēmumu par šādu rīcību," portālam "Delfi" uzsver Rēzeknes
pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
"Valdība bēgļu jautājumā joprojām nav pateikusi skaidru pozīciju - ko valsts šiem
cilvēkiem nodrošinās un kā tas skars pašvaldības," atbild Liepājas pilsētas domes
pārstāve Dace Ķēde.
Bēgļi Latvijā tikai palielinās pieprasījumu pēc darbavietām tirgū, bet piedāvājuma
nebūs, un tas negatīvi ietekmēs vietējo iedzīvotāju izredzes iegūt darbu.
Ogres novada pašvaldība par bēgļu iespējamo uzņemšanu oficiālā līmenī, proti,
domes sēdē, nav spriedusi, jo valstī nav koncepcijas kopumā par to, kā rīkoties,
kādi uzdevumi tiks uzdoti pašvaldībām, kāds būs finansējuma avots.
Lai gan valdība ir apstiprinājusi patvēruma meklētāju uzņemšanas plānu, tajā nav
skaidri definēta rīcībpolitika vairākos jautājumos, uzskata Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

 Kā portālam "Delfi" skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds
Salcevičs, Jēkabpils pilsētas dome atbalsta bēgļu uzņemšanu Latvijā: “Uzskatu, ja
mēs esam Eiropas Savienībā, mums ir jābūt solidāriem attiecībā pret citām
valstīm.”
 Mēs vienmēr nevaram tikai pieprasīt no Eiropas Savienības, ir brīži, kad ir jāsniedz
savs atbalsts.

Bēgļu krīze: Latvijas 4 miljonu eiro maksājums Turcijai ir iespējams [BNS
13.novembris 2015 13:43]
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/beglu-krize-latvijas-4-miljonu-eiromaksajums-turcijai-ir-iespejams.d?id=46715377
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—


Vienlaikus Finanšu ministrija pauž bažas par iespēju, ka izdevumi migrācijas krīzes
risināšanai varētu ievērojami pieaugt.

 Četru miljonu eiro liels maksājums, lai atbalstītu Turciju bēgļu krīzes risināšanai, ir
iespējams, ja Eiropas Komisija oficiāli paziņotu par šādu nepieciešamību,
sacīja Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens ("Vienotība").
 FM parlamentārais sekretārs sacīja, ka nākamā gada budžeta programmā, kas
paredzēta neparedzētiem gadījumiem, ir speciāli rezervēti līdzekļi bēgļu krīzes
risināšanai gan Latvijā, gan sniedzot palīdzību citām valstīm.

Francijas senators: vismaz viens terorists Eiropā ieradies bēgļu aizsegā
[www.DELFI.lv 15.novembris 2015 16:34]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/francijas-senators-vismaz-viens-terorists-eiropaieradies-beglu-aizsega.d?id=46721709
—


Vismaz viens no teroristiem, kuri piektdien veica nāvējošus uzbrukumus Parīzē,
Eiropā ieradies kopā ar Sīrijas bēgļiem.

 Francijas Tieslietu ministre Kristiana Taubira noliedza izskanējušās runas, jo nav
astiprinājusies teroristu saikne ar bēgļu plūsmu no Sīrijas.

Astoņi ASV štati atsakās uzņemt Sīrijas bēgļus [LETA 16.novembris 2015 22:44]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/astoni-asv-stati-atsakas-uznemt-sirijasbeglus.d?id=46727785
—
-

Astoņi ASV štati paziņojuši, ka bloķēs vai apturēs programmas, kas paredz
pārvietot Sīrijas bēgļus to robežās, nostāju argumentējot ar Parīzē nule kā
notikušajiem teroraktiem.
Vairāki republikāņu Baltā nama nominācijas pretendenti svētdien brīdināja, ka,
ņemot vērā traģiskos notikumus Parīzē, ASV nevajadzētu uzņemt Sīrijas bēgļus, jo
to vidū var būt "Islāma valsts" kaujinieki.

Vējonis un Straujuma nosoda vēlmi 18. novembra lāpu gājienā protestēt pret bēgļiem
[LETA 17.novembris 2015 10:31]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/vejonis-un-straujuma-nosoda-velmi-18novembra-lapu-gajiena-protestet-pret-begliem.d?id=46728999
—
-

Partija "Nacionālā savienība "Taisnīgums"" un biedrība "Tēvijas sargi", kas
iepriekš rīkojušas publiskas akcijas pret imigrantu uzņemšanu Latvijā, aicina arī
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-



tradicionālajā 18. novembra lāpu gājienā Rīgā protestēt pret imigrācijas kvotām un
prasīt robežkontroles atjaunošanu, "paužot atbalstu franču tautai ciešanās".
Partija "Nacionālā savienība "Taisnīgums"" aicina 18. novembra lāpu gājiena laikā
pieprasīt atjaunot robežkontroli un atteikties uzņemt uzspiestus imigrantus, kuri
esot "potenciāli teroristi, apdraudējuma radītāji, mūsu identitātes un vērtību
grāvēji".

 Valsts augstākās amatpersonas (Vējonis un Straujuma) aicina 18. novembra
pasākumus nepārvērst par protesta demonstrācijām un nosoda partijas "Nacionālā
savienība "Taisnīgums"" un biedrības "Tēvijas sargi" tradicionālo 18. novembra
lāpu gājienu Rīgā pārvērst par protesta akciju pret imigrācijas kvotām un prasīt
robežkontroles atjaunošanu.
 “Vienkārši jāatceras - un esmu arī pati pārliecināta -, ka tie bēgļi, kas tiks uzņemti
Latvijā, draudus drošībai neradīs,” piebilda Straujuma.

Video: Ap 30 cilvēku protestē pret bēgļu uzņemšanu [LETA 17.novembris 2015 14:27]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/video-ap-30-cilveku-proteste-pret-begluuznemsanu.d?id=46731065
—
-

Pieprasot valdību atteikties no bēgļu uzņemšanas Francijā notikušo teroraktu dēļ,
mītiņā pie Ministru kabineta pulcējušies apmēram 30 cilvēki.
13. novembrī vairāk nekā 500 rīdzinieku Rīgas pašvaldībai arī iesniedza kolektīvo
iesniegumu, norādot, ka "paši vēlas lemt bēgļu uzņemšanas jautājumu, nevis pildīt
nedemokrātiskus valdības rīkojumus".

Serbija, Maķedonija un Horvātija ielaiž valstī tikai sīriešu, irākiešu un afgāņu bēgļus
[LETA 19.novembris 2015 14:52]
http://www.delfi.lv/news/arzemes/serbija-makedonija-un-horvatija-ielaiz-valsti-tikaisiriesu-irakiesu-un-afganu-beglus.d?id=46738095
Neitrāla attieksme.
Bērni baidās iet gar Mucenieku stadionu, iedzīvotāji Straujumai sūdzas par bēgļiem
[www.DELFI.lv 19.novembris 2015 17:33]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/berni-baidas-iet-gar-mucenieku-stadionuiedzivotaji-straujumai-sudzas-par-begliem.d?id=46739439
—
-

Mucenieku iedzīvotāji nosūtījuši atklātu vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai
Straujumai, paužot bažas, ka liela skaita bēgļu izmitināšana vienuviet var pārvērst
ciematu par cietumu vai arī par bēgļu ciematu, norādot, ka jau tagad vietējie bērni
baidās iet uz stadionu, ja tur atrodas liels skaits bēgļu. Vēstulē, ko Ropažu novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča nosūtījusi medijiem,
teikts, ka to parakstījuši 430 iedzīvotāji.
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-

-



“Jau šobrīd baidāmies laist savus bērnus vienus vakaros laukā spēlēties, jo laukā ir
tumšs un pa ciemu klīst jauni, nepazīstami, svešzemju vīrieši. Iedzīvotāji ir
saskārušies ar situācijām, kad jaunām sievietēm šķiet, ka viņām seko, ir bailes
doties pastaigās uz vietējo mežu, jo tur baros pa diviem un vairākiem kopā
pastaigājas patvēruma meklētāji,” bažas pauž Mucenieku iedzīvotāji.
Mucenieku iedzīvotāji: “Mūsuprāt nav normāli, ka patvēruma meklētājiem viņu
centrā ir pieejama sporta zāle, bērnu rotaļu istaba, bet mums, šī ciema iedzīvotājiem
un saimniekiem, nav ne sporta zāles, ne labiekārtota stadiona, kuru jau šobrīd
dalām ar patvēruma meklētājiem, savukārt pašvaldībai mūsu nodokļu maksātāju
nauda būs jātērē, apmaksājot sociālos pabalstus un nodrošinot patvēruma
meklētājus ar mājokli Ropažu novadā.”

 “Mēs (Mucenieku iedzīvotāji) neesam pret patvēruma meklētāju uzņemšanu, taču
mūsuprāt nav pareizi izmitināt vienuviet tik lielu skaitu patvēruma meklētāju.”

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem plāno piesaistīt 30 mentorus, gadā atbalstot 350
cilvēkus [BNS 19.novembris 2015 19:04]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/patveruma-mekletajiem-un-begliem-planopiesaistit-30-mentorus-gada-atbalstot-350-cilvekus.d?id=46739705
—


Pēc terora aktiem Parīzē amatpersonas norāda, ka Latvija pašlaik neredz iespējas
uzņemties papildu saistības bēgļu uzņemšanā.

 Sociālais darbinieks izstrādās individuālus sociālekonomiskās iekļaušanas plānus
un atbilstoši katrai situācijai koordinēs atbalsta sniegšanu ar pašvaldību sociālajiem
dienestiem, veselības aprūpes iestādēm, tajā skaitā ģimenes ārstiem un izglītību.
 Savukārt sociālais mentors būs persona, kas sniedz atbalstu personām integrēties
sabiedrībā, veidot izpratni par dzīvi Latvijas sabiedrībā, palīdzēt reālās dzīves
situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, sniegt atbalstu ikdienas situāciju
risināšanā.

Pirmie bēgļi Latvijā varētu ierasties februārī vai martā [BNS 21.novembris 2015
09:16]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/pirmie-begli-latvija-varetu-ierasties-februari-vaimarta.d?id=46744389
Neitrāla attieksme.
Bēgļu krīze Latvijā: aicina parakstīties par referendumu saistībā ar ES imigrācijas
politiku [www.DELFI.lv 23.novembris 2015 14:14]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/beglu-krize-latvija-aicina-parakstities-parreferendumu-saistiba-ar-es-imigracijas-politiku.d?id=46751175
Neitrāla attieksme.
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'Ne mēs šo karu uzsākām, ne mums bēgļi jāuzņem' - Mucenieku iedzīvotāji pārmet
Kozlovskim [25.novembris 2015 20:32]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/ne-mes-so-karu-uzsakam-ne-mums-beglijauznem-mucenieku-iedzivotaji-parmet-kozlovskim.d?id=46763835
—
-



Ciema iedzīvotāji bija uzzīmējuši plakātus, kas aicināja nepieļaut, lai Muceniekus
pārņem patvēruma meklētāju pūlis, kā arī aicināja "atcerēties arī par latviešiem",
nevis tērēt miljoniem eiro lielus līdzekļus cilvēkiem, "kas tikai apdraudēs Latvijas
drošību".
Mītiņa laikā no vecākā gadagājuma ļaudīm izskanēja arī rasistiski saukļi, kurus gan
izkliedza tikai daži no sanākušajiem.

 Pasākuma organizators Normunds Vagalis atkārtoti uzsvēra, ka Mucenieku
iedzīvotāji nav pret bēgļiem, taču par to, lai ņemtu vērā arī iedzītāju bažas par
drošību.

Madlienā sākta parakstu vākšana pret bēgļiem [LETA 26.novembris 2015 21:54]
http://www.delfi.lv/news/national/politics/madliena-sakta-parakstu-vaksana-pretbegliem.d?id=46769085
—
-

Madlienā sākta parakstu vākšana pret bēgļu uzņemšanu Latvijā,
vēsta LTV raidījums "Panorāma"
Madlienā nav īsti vietas, kur bēgļus izmitināt.
Neesot skaidra ne bēgļu integrēšana sabiedrībā, ne tas, kādu tieši pienesumu valstij
bēgļu uzņemšana dos.
Nacionālā apvienība iepriekš aicināja koalīcijas partnerus apturēt bēgļu uzņemšanu
Latvijā, ņemot vērā 13. novembra teroraktus Parīzē.

Bēgļu krīze: Latvija Turcijai atvēlēs 4,3 miljonus eiro [LETA 27.novembris 2015
10:24]
http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/beglu-krize-latvija-turcijai-atveles-43miljonus-eiro.d?id=46770215


 Valdošā koalīcija piektdien atbalstīja 4,3 miljonu eiro atvēlēšanu, lai atbalstītu
Turciju bēgļu jautājuma risināšanā. Vēlāk šo lēmuma atbalstīja arī Ministru
kabinets ārkārtas sēdē.
 Kozlovskis piektdien skaidroja, ka lēmums par atbalstu pieņemts, jo Latvijai ir
jābūt solidārai kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm, jo Turcijai ir būtiska loma
bēgļu jautājuma risināšanā.
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Turpmākos 100 gadus bēgļi Latvijas ekonomiku neskars, vērtē ministre [DELFI
Bizness 30.novembris 2015 14:56]
http://www.delfi.lv/bizness/viedokli/turpmakos-100-gadus-begli-latvijas-ekonomikuneskars-verte-ministre.d?id=46781105
—


Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola saka, ka kolēģi medijos dramatizē
bēgļu jautājumus.

 Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola saka, ka turpmākos simts gadus bēgļu
ietekme uz Latvijas ekonomiku būs maza.
 Vairāk kā jebkad arī mūsu valstī ir maksimāli jāatbalsta miers.
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2.pielikums
Portāla NRK rakstu analīze
Janvāris
Leger hjelper flyktninger på skip utenfor Italia [NTB 02.02.2015 11:32]
http://www.nrk.no/urix/leger-hjelper-flyktninger-pa-skip-utenfor-italia-1.12128114
Neitrāla attieksme
Forlot førerløst skip med 450 flyktninger om bord [NRK/NTB 02.01.2015 16:08]
http://www.nrk.no/urix/forlot-forerlost-skip-med-450-flyktninger-om-bord-1.12127738
Neitrāla attieksme
Pegida musikk til flyktninger [02.01.2015 19:10]
http://www.nrk.no/nyheter/pegida-musikk-til-flyktninger-1.12730372


 Nettselskapet Amazon donerer inntektene fra salget av musikk gitt ut av den
innvandringsfiendtlige organisasjonen Pegida til flyktninger i Tyskland. – Interneta
uzņēmums Amazon ziedo Vācijas bēgļiem ienākumus, kas ir gūti no antiimigrantu
organizācijas Pegida dziesmas.

Vanskelig for flyktninger å få jobb [03.01.2015 20:38]
http://www.nrk.no/nyheter/vanskelig-for-flyktninger-a-fa-jobb-1.12731329
—
-

Syriske flyktninger som kommer hit til landet kan få problemer med å komme inn i
norsk arbeidsliv. – Sīrijas bēgļi, kas ierodas Norvēģijā, var saskarties ar problēmām
iekļūt darba apritē.

Etterlyser innbo til flyktninger [07.01.2015 20:18]
http://www.nrk.no/trondelag/etterlyser-innbo-til-flyktninger-1.12137132


 Steinkjer skal bosette 24 flyktninger innen februar, nesten like mange som på et
helt år. – Norvēģijas pašvaldība Steinhjēra februārī sniegs patvērumu 24 bēgļiem,
kas ir gandrīz tikpat daudz cik iepriekš vesela gada laikā.

Gir bort hele huset til flyktninger [09.01.2015 18:59]
http://www.nrk.no/trondelag/gir-bort-hele-huset-til-flyktninger-1.12140769
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 En familie gir like godt bort alt inventaret i en leilighet i Levanger. – Kāda ģimene
pilsētā Levangere atdod visu dzīvokļa inventāru lietošanā bēgļiem.
 Det er litt vemodig at det forsvinner. Samtidig er det artig å glede andre som ikke
har det så bra som oss. – Pilsētā Levangere kāda ģimene, kura atdod visu dzīvokļa
inventāru lietošanā bēgļiem, saka, ka tas no vienas puses ir skumji, jo viss inventārs
ir piederējis vectēvam, kurš nu ir miris, bet no otras puses ir patīkami iepriecināt
tos, kuriem neiet tik labi kā viņiem.

– Unge, enslige flyktninger klarer seg bra [14.01.2015 19:56]
http://www.nrk.no/sorlandet/_-unge_-enslige-flyktninger-klarer-seg-bra-1.12149216


 En kartlegging av unge, enslige flyktninger i Kristiansand, viser at de klarer seg bra
etter at de har flyttet ut av bokollektivet. – Pētījums liecina, ka jauni, neprecēti
bēgļi Kristiansandā spēj labi iedzīvoties pēc tam, kad tie ir pametuši dzīvesvietas,
kurās tie dzīvojuši kopā ar citiem bēgļiem.
 Mange går videre på videregående skole og har overraskende gode resultater, sier
Mariann Solvang, leder for oppfølgingsteamet for enslige mindreårige flyktninger.
De er opptatt av skole, mer enn gjennomsnittet av norsk ungdom. De ser behovet
for utdanning for å få seg jobb, sier Solvang. De tar den muligheten de får til å ta en
god utdanning her, som de ikke hadde fått i sitt hjemland. Det er veldig gøy å se
hvor motivert de aller fleste er. – Daudzi bēgļi turpina mācīties vidusskolā un
viņiem ir pārsteidzoši labi rezultāti. Bēgļi ir pārņemti ar skolu daudz vairāk nekā
norvēģu jaunatne. Viņi izrāda nepieciešamību pēc izglītības, lai dabūtu sev darbu.
Viņi izmanto ikvienu izdevību, lai iegūtu Norvēģijā labu izglītību, kuru tie
nesaņēma savā dzimtenē. Ir patīkami redzēt, cik lielākā daļa bēgļu jaunieši ir
motivēti.

Bekymret for flyktninger som ikke får jobb eller lærlingplass [19.01.2015 06:26]
http://www.nrk.no/sorlandet/flyktninger-far-ikke-laerlingplass-1.12152657
—
-

De møter lukkede dører og spør seg selv hvorfor de ikke ble fortalt på
ungdomsskolen at det er vanskelig å få lærlingplass på det de velger, sier Alason. –
Bēgļiem Norvēģijā bieži vien ir grūti iegūt iespēju izmācīties par to, ko viņi vēlas.

Nye regler om afghanske flyktninger [30.01.2015 16:22]
http://www.nrk.no/ho/arve-hjalp-flyktninger-a-romme-som-10-aring-1.12176520
Neitrāla attieksme
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Marts
Oppfordret til å hjelpe flyktninger over grensa [06.03.2015 21:15]
http://www.nrk.no/finnmark/oppfordret-til-a-hjelpe-flyktninger-over-grensa-1.12246108
—
-

Sør-Varanger Avis får kritikk fra politiet etter at de trykket en notis som oppfordret
til å hjelpe to syrere over den norskrussiske grensa. – Laikraksts Sør-Varanger
saņēmis kritiku no politiķiem pēc tam, kad tas publicējis rakstu, kurš mudina
palīdzēt diviem Sīrijas bēgļiem uz Norvēģijas-Krievijas robežas.

Flyktninger får ikke med pasientjournalen [10.03.2015 17:10]
http://www.nrk.no/sorlandet/flyktninger-far-ikke-med-pasientjournalen-1.12251082
—
-

For mange flyktninger blir pasientjournalen liggende igjen i den første kommunen
de oppholdt seg. Det kan få alvorlig konsekvenser, mener leger. - Ir problēma, ka
bēgļiem tiek izveidota pacienta grāmatiņa pirmajā pašvaldībā, kur viņi atrodas, bet
beigās viņi tiek pārcelti uz citu pašvaldību, bet grāmatiņa paliek pirmajā
pašvaldībā.

Larvik best på flyktninger [11.03.2015 06:49]
http://www.nrk.no/vestfold/larvik-best-pa-flyktninger-1.12238147
—
-



Best i klassen var Larvik kommune, den eneste kommunen i Vestfold som tok imot
flere flyktninger enn direktoratet ba om. De ble bedt om å ta imot 50, vedtok å ta
imot 70 og endte på 53 totalt i fjor. – Larvīka ir vienīgā pašvaldība Vestfollas
apgabalā, kura pagājušā gadā uzņēmusi vairāk bēgļus, nekā direkcija lūgusi.
Direkcija lūdza uzņemt 50 bēgļus, bet Larvīka izlēma uzņemt 70 bēgļus, taču
beigās uzņema kopumā 53 bēgļus. (Negatīvi, jo tā bija vienīgā pašvaldība, kura
uzņēma vairāk bēgļus.)

 Det er politisk vilje til å bosette og integrere flyktninger, samtidig har arbeidet
pågått over mange år og det gjør at flere enheter samarbeider om å gjøre en innsats
for at flyktningene skal finne seg til rette. Vi har hatt fokus på Larvik som en
flerkulturell by, og det gjør at vi lykkes. – Tā ir vienlaicīgi politiska griba izmitināt
un integrēt bēgļus kopā ar gadiem ilgu pieredzi, kas panāk to, ka dažādas
struktūrvienības sadarbojas sniedzot ieguldījumu tajā, lai bēgļi justos labi.
Galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai Larvīka būtu multikulturāla pilsēta, kas
nozīmē, ka viss izdosies.
 Når flyktningene kommer til Larvik får de sin egen veileder, det lages en plan for
språk- og samfunnsopplæring, og for hvordan de skal komme i arbeid. – Kad bēgļi
ierodas Larvīkā, tie saņem paši savu uzraugu, kā arī tiek izveidots valodas un
sabiedrības mācības plāns un plāns tam, kā bēgļi iekļūs darba apritē.
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 Hiam Al-Chirout, SV-politiker og syrisk flyktning bosatt i Larvik “Jeg er veldig
stolt over initiativet politikerne har tatt. De viser solidaritet. Jeg kunne selvfølgelig
ønske at vi kunne tatt imot enda flere, men jeg er veldig fornøyd.” – Sociālistiski
kreisās partijas politiķe un atbildīgā par Sīrijas bēgļu izmitināšanu Larvīkā Hiam
Al-Chirout saka: “Es esmu ļoti lepna par iniciatīvu, kuru politiķi ir uzņēmušies. Tas
parāda solidaritāti. Es, protams, vēlētos, ka mēs spētu uzņemt vēl vairāk bēgļus, bet
tik un tā esmu ļoti apmierināta.”
 Den eneste kommunen i Vestfold som ikke tok imot noen flyktninger i fjor, var
Hof. – Hofa bija vienīgā pašvaldība Vestfollā, kura pagājšgad neuzņēma nevienu
bēgļi. (Pozitīvi, jo vairums pašvaldību uzņem bēgļus)
Sa ja til flyktninger - ingen kom [17.03.2015 06:19]
http://www.nrk.no/rogaland/sa-ja-til-flyktninger---ingen-kom-1.12255500


 Marte Eide Klovning er ordfører for Norges minste kommune, Utsira, med rett over
200 innbyggere. De har lenge sagt nei til å ta imot flyktninger, men i fjor sa de ja. –
Norvēģijas mazākā pašvaldība Ūtsīra ar nedaudz vairāk kā 200 iedzīvotājiem
vienmēr ir atteikusies uzņemt bēgļus, bet pagājušajā gadā tā beidzot piekrita bēgļus
uzņemt.

Muhammed (34) har sittet ti måneder i fengselskø på feil grunnlag [30.03.2015. 07:08]
http://www.nrk.no/nordland/norge-har-domt-flyktninger-til-fengsel-pa-feil-grunnlag1.12287059


 I fjor sommer gjorde Høyesterett det klart at flyktninger som bruker falsk ID ikke
skal straffes hvis de innrømmer forfalskningen og søker asyl så fort de kan,
men fengslingen av slike flyktninger fortsatte. Etter at NRK omtalte saken ble
fengslingen utsatt og retten har nå avgjort at fengselsdommen var helt feil. –
Pagājušā gada vasarā Augstākā tiesa pieņēma lēmumu, ka bēgļi, kuri izmanto
viltotu ID nedrīkst tikt sodīti, ja tie atzīst viltošanu un pēc iespējas ātrāk meklē
patvērumu, taču šādu bēgļu apcietināšana tik un tā turpinājās. NRK publicēja lietu,
kurā bēglis no Sīrijas vārdā Muhameds tika apcietināts viltotu dokumentu dēļ. Pēc
šīs lietas publicēšanas cietumsods tika atcelts un tiesa ir lēmusi, ka cietumsods bija
pilnīga kļūda. (Pozitīvi, jo valsts atzīst kļūdu, ka ir nepamatoti ielikusi cietumā
bēgli.)
Maijs

Sier ja til 170 flere flyktninger [01.05.2015. 11:41]
http://www.nrk.no/trondelag/sier-ja-til-170-flere-flyktninger-1.12339442
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 Bystyret i Trondheim har vedtatt at Trondheim kan ta imot ca 170 flere flyktninger
til neste år. – Trondheimas pilsētas dome ir izlēmusi, ka Trondheima līdz
nākamajam gadam var uzņemt papildus apmēram 170 bēgļus.

Vil ikke stille ultimatum på syriske flyktninger [02.05.2015. 16:42]
http://www.nrk.no/finnmark/vil-ikke-stille-ultimatum-pa-syriske-flyktninger-1.12340821
—
-

Fremskrittspartiet sier nei til 10 000 syriske flyktninger. – Progresa partija nevēlas,
ka Norvēģijā tiktu uzņemti 10000 Sīrijas bēgļi.

Fransk båt reddet 217 flyktninger [02.05.2015. 18:32]
http://www.nrk.no/nyheter/fransk-bat-reddet-217-flyktninger-1.12341089
Neitrāla attieksme
Ikke penger til Syria-flyktninger [03.05.2015. 11:33]
http://www.nrk.no/nyheter/ikke-penger-til-syria-flyktninger-1.12341590
—
-

Fremskrittspartiet ønsker å øke støtten til flyktninger i Syrias naboland, men vil
ikke bevilge nye penger. I stedet vil partiet at pengene skal hentes fra dagens
bistandsbudsjett. – Progresa partija grib atbalstīt bēgļus Sīrijas kaimiņvalstīs, bet
nebrib piešķirt papildus naudu. Tā vietā tā vēlas, ka nauda tiktu ņemta no pašreizējā
atbalsta budžeta.

Siv Jensen utelukker ikke flere syriske flyktninger [03.05.2015. 20:42]
http://www.nrk.no/norge/siv-jensen-utelukker-ikke-flere-syriske-flyktninger-1.12342085
—
-

Fremskrittspartiet sa søndag nei til å ta imot 10.000 syriske flyktninger. Vi skal ha
null. Vi skal ikke ha 9.999, vi skal ikke ha to, vi skal ha null. Man må ikke nå gå på
Støres premisser og sette seg i et rom og si at vi ikke aksepterer dine 10.000, men
bli enige om 6000, advarte han. – Progresa partija negrib, ka Norvēģijā tiktu
uzņemti 10000 sīrijas bēgļi. Šīs partijas pārstāvji vispār negrib, ka tiktu uzņemti
kādi bēgļi.

Moss vil ta imot flere flyktninger [05.05.2015. 07:42]
http://www.nrk.no/ostfold/moss-vil-ta-imot-flere-flyktninger-1.12344511


 Moss kommune skal ta imot 90 nye flyktninger i år og i 2016, etter at bystyret i går
vedtok ordfører Tage Pettersens forslag om å ta imot 30 ekstra. – Pēc pilsētas

120

domes akcepta uzņemt par 30 bēgļiem vairāk, Mosas pašvaldība 2015. un 2016.
gada laikā uzņems 90 bēgļus.
Vil ta imot flyktninger [05.05.2015. 08:27]
http://www.nrk.no/rogaland/vil-ta-imot-flyktninger_-1.12344608


 Sokndal kommune er positiv til å ta imot inntil ti flyktninger i 2015 og ti i 2016. –
Sokndālas pašvaldība ir piekritusi uzņemt par 10 bēgļiem vairāk nekā paredzēts
2015. gadā un par 10 bēgļiem vairāk nekā paredzēts 2016. gadā.

Kan ikke stanse flyktninger [05.05.2015. 12:40]
http://www.nrk.no/troms/_-kan-ikke-stanse-flyktninger-1.12345136
—
-

Frps byråder Kristoffer Kanestrøm og Britt Hege Alvarstein sier til Nordlys at de
vil nekte at Tromsø tar i mot flere flyktninger, blant annet på grunn av boligmangel.
– Domes pārstāvji no Progresa partijas saka, ka nevēlas, ka Tromso uzņemtu vairāk
bēgļus, jo trūkst dzīvokļi, kur bēgļus izmitināt.

Tror kommuner vil slite med å finansiere hjelp til syriske flyktninger [NRK/NTB
05.05.2015. 15:24]
http://www.nrk.no/ostfold/tror-kommuner-vil-slite-med-a-finansiere-hjelp-til-syriskeflyktninger-1.12345130
—
-

Folkevalgte KrF-politikere kan ikke si ja til 10.000 syriske flyktninger hvis ikke
staten tar hele regningen. Jeg tror at svært mange kommuner vil ha problemer med
å finansiere dette over egne budsjetter. – Kristīgā tautas partija nevar atbalstīt
10000 Sīrijas bēgļu uzņemšanu, ja valsts pati nesedz izdevumus. Pašvaldībām
varētu rasties problēmas finansēt to no sava budžeta.

Tar imot flere flyktninger [07.05.2015. 08:24]
http://www.nrk.no/vestfold/tar-imot-flere-flyktninger-1.12348440


 Nøtterøy vil ta imot ytterligere åtte flyktninger i år og 13 flere neste år. –Noterojas
pašvaldība šogad (2015.gadā) uzņems par astioņiem bēgļiem vairāk nekā paredzēts
un 2016.gadā par 13 bēgļiem vairāk.

Her vil de bosette dobbelt så mange flyktninger som de bes om [07.05.2015. 21:05]
http://www.nrk.no/ho/nord-osterdal-tar-i-mot-mange-flyktninger-1.12349688
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 De fleste kommuner bosetter for få flyktninger i forhold til behovet. Men ikke i
Nord-Østerdal. I går vedtok Regionrådet en intensjon om å ta imot nesten dobbelt
så mange flyktninger som de er bedt om. På tre år vil de bosette 500 flyktninger. –
Kaut arī daudzas pašvaldības nepiekrīt uzņemt tik daudz bēgļus, cik tām valsts
lūdz, Nord-Osterdāla ir piekritusi uzņemt gandrīz divreiz vairāk bēgļus, nekā valsts
tai ir lūgusi. Trīs gadu laikā tā uzņems 500 bēgļus.
 Som en del av verden er vi i Fjellregionen også forpliktet til å hjelpe folk i verden
som trenger hjelp, Bersvend Salbu, leder i regionrådet for fjellregionen. – Kalnu
reģiona valdes vadītājs uzskata, ka, kā daļai no pasaules, viņiem ir pienākums
palīdzēt tiem, kam nepieciešama palīdzība.

Kvæfjord kommune vil ta imot 200 syriske flyktninger [08.05.2015. 08:46]
http://www.nrk.no/troms/kvaefjord-kommune-vil-ta-imot-200-syriske-flyktninger1.12350195


 Ordfører i Kvæfjord kommune, Torbjørn Larsen, mener de kan ta imot 200
flyktninger på to dagers varsel. – Kvēfjūras pašvaldības mērs uzskata, ka šī
pašvaldība var uzņemt 200 bēgļus.

Venstre utfordrer Frp om flyktninger [11.05.2015. 06:40]
http://www.nrk.no/buskerud/venstre-utfordrer-frp-om-flyktninger-1.12354474
Neitrāla attieksme.
– Mindreårige flyktninger får for lite omsorg og hjelp [12.05.2015. 18:55]
http://www.nrk.no/troms/_-mindrearige-flyktninger-far-for-lite-omsorg-og-hjelp1.12350768
—
-

Ungdomsrådet mener at enslige mindreårige flyktninger i Tromsø ikke får et godt
nok tilbud. De forteller at de ikke får den omsorgen og oppfølgingen de trenger for
å bli integrert i det norske samfunnet. 19 år gamle Mikiele Mehary Baraki kom som
mindreårig enslig flyktning til Tromsø i 2012. “Jeg måtte flytte ut fra Harmoni
fordi de mente jeg ville klare meg selv. Jeg går første året på videregående, og må
jobbe ved siden av for å klare meg. Jeg må i tillegg jobbe dobbelt så mye med
lekser fordi jeg ikke kan norsk godt nok. Lån og stipend dekker ikke alt,” sier
Mikiele som ikke får noen økonomisk eller annen støtte fra det offentlige. –
Jauniešu padome uzskata, ka par nepilngadīgajiem bēgļiem, kuri Tromso ir
ieradušies vieni paši bez ģimenes, netiek pietiekami rūpēts. Netiek gātāds par to, lai
viņi tiktu integrēti norvēģu sabiedrībā. 19 gadīgais Mikiele Meharī Baraki ieradās
Tromso 2012 gadā, kā nepilngadīgs bēglis bez ģimenes. “Man bija jāizvācās no
bēgļu centra Harmonija, jo viņi uzskatīja, ka man pašam jāsāk par sevi gādāt. Tas
bija mans pirmais gads vidusskolā, un man bija jāstrādā, lai varētu sevi apgādāt.
Piedevām man bija jāstrādā divtik daudz ar mācībām, jo es nemācēju pietiekami
labi runāt norvēģiski. Aizņēmumi un stipendija nespēja nosegt visus izdevumus,”
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saka Mikiele, kas nesaņem ne ekonomisku, ne arī kādu citu atbalstu no valsts
iestādēm.
Når flukten er over, sitter traumene fast [18.05.2015. 06:47]
http://www.nrk.no/rogaland/stor-pagang-av-traumatiserte-flyktninger-1.12358556


 Kun ett senter i Norge har spesialkompetanse på flyktninger som sliter psykisk. For
lite, mener ansatte i psykiatrien. Seks millioner kroner er satt av til prøveprosjektet,
men leder Jone Schanche Olsen mener det er verdt det i det lange løp. Dette kan
gjøre at flyktninger på sikt kan få et godt liv, og gjøre nytte for seg i samfunnet,
fremfor å leve på sosialhjelp. Derfor er det en god investering, sier han. – Norvēģijā
ir tikai viens centrs, kurš ir pietiekami kompetents darboties ar bēgļiem, kuriem ir
garīgas veselības problēmas. Psihiatri uzskata, ka tas ir par maz, tāpēc 6 miljoni
kronu tiek ieguldīti projektā, kas pavērtu bēgļiem plašākas iespējas garīgu veselības
problēmu ārstēšanā sniedzot labumu ilgtermiņā. Tas laika gaitā radītu bēgļiem
iespēju uz labāku dzīvi un padarītu tos noderīgus sabiedrībai tā vietā, lai dzīvotu uz
sociālajiem pabalstiem.

– Syria-flyktninger koster over 25 millioner kroner [19.05.2015. 07:12]
http://www.nrk.no/troms/_-syria-flyktninger-koster-over-25-millioner-kroner-1.12366808
—
-

Det vil koste Tromsø kommune over 25 millioner kroner å ta mot 140 syriske
flyktninger, sier Frps gruppeleder. Det har ikke kommunen råd til, mener Jan
Blomseth. – Tromso pašvaldībai 140 bēgļu uzņemšana izmaksās 25 miljonus
kronu, ko pašvaldība nevar atļauties, jo tai jau ir ekonomiskas problēmas.

Over tusen flyktninger til Romerike [20.05.2015. 06:14]
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/over-tusen-flyktninger-til-romerike-1.12369166
Neitrāla attieksme.
– Vi har ingenting å tilby flyktningene [20.05.2015 12:14]
http://www.nrk.no/nordland/_-vi-har-ingenting-a-tilby-flyktningene-1.12369511
—
-

-

Moskenes er én av 33 kommuner i Norge som så langt har sagt nei til å bosette
flyktninger. Vi synes de skal ha et godt tilbud når de kommer til oss. Det har vi
ikke per i dag, hverken med tanke på helse, skole, barnehage eller arbeidsplasser. –
Moskenesa ir viena no 33 Norvēģijas pašvaldībām, kas līdz šim ir noraidījušas
aicinājumu uzņemt papildus bēgļus. Viņi uzskata, ka viņiem nav šobrīd, ko bēgļiem
piedāvāt, – tas attiecas gan uz veselības aprūpi, gan skolām, gan bērnudārziem, gan
darba vietām.
Av 428 kommuner i Norge,har bare tre så langt gitt et positivt svar. – No 428
Norvēģijas pašvaldībām līdz šim tikai 3 ir piekritušas uzņemt papildus bēgļus.
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-

-

Også i øykommunen Herøy har de tidligere sagt nei til flere flyktninger.
Bakgrunnen var erfaringer fra tidligere, der apparatet ikke var godt nok utbygd for
å ta imot flyktninger. – Arī salupašvaldība Hēroija ir noraidījusi aicinājumu uzņemt
papildus bēgļus. Tam par pamatu bija agrākā pieredze, kas parādīja, ka izveidotā
sistēma nav pietiekami labi veidota, lai uzņemtu bēgļus.
På Stortinget forhandler politikerne om hvor mange Syriske flyktninger Norge skal
hjelpe, men fra før er det stort problem å finne et nytt hjem til de som allerede har
fått asyl i Norge. Over 5 000 mennesker sitter i dag på asylmottak og venter på at
de skal få et hjem i en norsk kommune. – Kaut arī Norvēģijas valdība spriež par to,
cik Sīrijas bēgļus tā galu galā varētu uzņemt, joprojām ir liela problēma ar jaunu
mājvietu atrašanu tiem, kuri jau ir ieguvuši patvērumu Norvēģijā. Vairāk nekā 5000
cilvēki šobrīd gaida bēgļu uzņemšanas centrā, kad tie iegūs mājas kādā Norvēģijas
pašvaldībā.

Flere Syria-flyktninger [20.05.2015. 21:05]
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/flere-syria-flyktninger-1.12370680


 Oslo bystyre sier ja til å ta imot 811 flyktninger i år, 291 flere enn opprinnelig
vedtatt. – Oslo piekrīt uzņemt vairāk bēgļu nekā bija paredzēts.

—
-

Frp ville ikke ta imot flere, mens Rødt, SV og MDG ville bosette minst 1165. –
Nevienprātība partiju vidū par bēgļu uzņemšanu, jo Progresa partija nevēlas, ka
Oslo uzņem papildus bēgļus, kamēr Sarkanā partija, Sociālistiski kreisā partija un
Zaļā partija vēlējās uzņemt vismaz 1165 bēgļus.

Sier ja til Syria-flyktninger [21.05.2015. 06:47]
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/sier-ja-til-syria-flyktninger-1.12370992


 Skedsmo kommune sier ja til å ta i mot syriske flyktninger. – Skedsmo pašvaldība
piekrīt uzņemt Sīrijas bēgļus.
 Kommunen sier de forventer å få tilstrekkelig med ressurser så flyktningene kan bli
godt ivaretatt. – Skedsmo pašvaldība cer uz atbilstošiem resursiem, lai bēgļi tiktu
pietiekami nodrošināti. (Tas liecina, ka rūp bēgļu dzīves apstākļi.)

Frp i Tromsø stemmer for flyktninger [21.05.2015. 08:58]
http://www.nrk.no/troms/frp-i-tromso-stemmer-for-flyktninger-1.12371040
—
-

Vi har i denne saken synliggjort at det vil koste Tromsø kommune 25 millioner
neste år å ta imot flere flyktninger enn det som allerede er bestemt. De pengene har
ikke kommunen. Det vi har sagt fra byrådet sin side er at vi gjerne kan ta imot flere
flyktninger, men da må staten faktisk dekke alle kostnader, sier Kanestrøm til
NRK. – Lai nākamajā gadā uzņemtu vairāk bēgļus, nekā bija plānots, tas Tromso
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izmaksātu 25 miljonus. Tromso ir naudas grūtības, tāpēc nevar uzņemt vairāk
bēgļu, kā paredzēts, ja vien valsts nesniegs finansiālu atbalstu.
Sør-Varanger vil åpne dørene for Syria-flyktninger [21.05.2015. 09:15]
http://www.nrk.no/finnmark/sor-varanger-vil-apne-dorene-for-syria-flyktninger1.12371055


 Ordfører i Sør-Varanger Cecilie Hansen er klar til å åpne dørene i sin kommune og
doble bosettingen av flyktninger. De to neste årene skal Finnmarks-kommunen
bosette 70 flyktninger. – Sor-Varangeres mēre Cecīlija Hansena ir piekritusi
dubultot sniegto patvērumu skaitu nākamo gadu laikā uzņemot 70 bēgļus.

—
-

I nabokommunen Vadsø er situasjonen helt motsatt. SV-ordfører Rolf Arne
Hanssen mener Vadsø lenge har vært flink til å ta imot mennesker på flukt. Nå er
det andre som må bidra. – Kaimiņpašvaldība Vadso gan ir atteikusies uzņemt
bēgļus, aizbildinoties ar to, ka tā jau iepriekš ir sniegusi patvērumu bēgļiem un nu ir
laiks to darīt kādai citai pašvaldībai.

Flere flyktninger til Vestfold [22.05.2015. 16:02]
http://www.nrk.no/vestfold/flere-flyktninger-til-vestfold-1.12373844


 Fire vestfoldkommuner har så langt sagt ja til statsråd Solveig Hornes anmodning
om å ta imot flere flyktninger. - Četras Vestfollas pašvaldības ir piekritušas uzņemt
papildus bēgļus.
 “Vi mener vi har et ansvar for å prøve å bidra, dels fordi det vil redusere antallet
som sitter på mottak, men også fordi vi ser en av de største krisene siden andre
verdenskrig,” sier ordføreren – Mērs un politiķis no Labējās partijas Bjorns Ūle
Gleditš uzskata, ka ir jācenšas sniegt palīdzība Sīrijas bēgļiem daļēji tāpēc, ka tas
samazinās skaitu patvēruma meklētāju rindā, bet arī tāpēc, ka šī ir viena no
lielākajām krīzēm pēc Otrā Pasaules kara.

Sier nei til Syria-flyktninger [23.05.2015. 08:33]
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/sier-nei-til-syria-flyktninger-1.12374767
—
-

Ullensaker kommune sier nei til å ta i mot nye flyktninger fra Syria. – Ullensaker
pašvaldība atteikusies uzņemt papildus Sīrijas bēgļus.

Vil sende flyktninger til Svalbard [23.05.2015. 10:31]
http://www.nrk.no/nyheter/vil-sende-flyktninger-til-svalbard-1.12374965
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—
-

Gruppeleder i Frp, Christian Eikeland, skriver på Facebook at det ikke er plass til
10 000 syriske flyktninger i norske kommuner, men dersom Stortinget likevel sier
ja til å ta imot de, så bør det legges en flyktningleir på Svalbard. – Progresa partijas
pārstāvis Kristians Eikelands interneta vietnē Facebook ierakstījis, ka Norvēģijā
nav vietas 10000 Sīrijas bēgļiem, bet, ja reiz Norvēģijas parlaments (Stūrtings) tik
un tā ir piekritis viņus uzņemt, ir jāizveido bēgļu nometne Svalbārā.

Flere kommuner vil ta i mot flyktninger [NRK/NTB 26.05.2015. 06:18]
http://www.nrk.no/trondelag/flere-kommuner-vil-ta-i-mot-flyktninger-1.12377858


 21 kommuner sier nå ja til å ta imot sin del av de 10.000 syriske flyktningene
stortingsflertallet vil åpne dørene for i år og neste år. – Līdz šim brīdim 21
Norvēģijas pašvaldība ir piekritusi uzņemt papildus bēgļus.
 Bare i de store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er det vilje til å ta imot
695 flere. – Četras lielpilsētas Oslo, Bergena, Trondheima un Tromso vien kopumā
jau ir gatavas uzņemt par 695 bēgļiem vairāk.

Kreative løsninger kreves når flyktningene kommer [26.05.2015. 08:23]
http://www.nrk.no/troms/lille-torsken-apner-dorene-for-flyktninger-1.12370188


 Kreativitet, fleksibilitet og hjertevarme. Med disse tre ingrediensene på plass, tar
Torsken kommune imot flyktninger for første gang. I løpet av tre år skal Torsken
kommune ta imot 30 flyktninger. – Kreativitāte, fleksibilitāte un sirds siltums ir tās
trīs sastāvdaļas, ar kuru Torskenes pašvaldība pirmo reizi uzņem bēgļus. Trīs gadu
laikā Torskenes pašvaldība ir piektritusi uzņemt 30 bēgļus.
 På voksenopplæringa har vi en fantastisk norsklærer. Hun er fra Russland. Vi har i
tillegg to pensjonerte lærere som trør til to dager i uka. Vi har familier som har
åpnet heimene sine for flyktningene, og tar dem med på aktiviteter. – Pieaugušo
apmācībā Torskenes pašvaldībā ir iesaistīta gan norvēģu valodas skolotāja no
Krievijas, gan divi pensionēti skolotāji. Ir arī ģimenes, kas uzņem savās mājās
bēgļus un iesaista viņus aktivitātēs.
 21-åringen har allerede lært seg en god del norsk. “Jeg trives godt, og har fått meg
venner både i Torsken og Gryllefjord. Det er fint her, og folk er snille. Jeg spiller
fotball, trener og går turer”, sier han. – Kāds 21 gadīgs bēglis, kurš jau kādu laiku
dzīvo Torskenē saka, ka viņš tur jūtās labi un ir ieguvis draugus gan no Torskenes,
gan Grillefjūras. Viņš uzskata, ka Torskenē ir jauki cilvēki. Viņš spēlē futbolu,
trenējas un iet pārgājienos.
 Flere av ungene i bygda ringte på døra til den syriske 16-åringen, og ba han med ut
for å spille fotball. – Vairāki jaunieši zvanīja pie durvīm 16 gadīgam sīrietim un
aicināja viņu ārā splēlēt futbolu.
 Inne i glasshuset utafor matbutikken i Gryllefjord, sitter de tre damene Augusta
Karlsen, Annie Halvorsen og Anna Wilsgård. Alle har de passert åtti år. De synes
det er godt at heimkommunen deres kan være et tilfluktssted for folk på flukt fra
krig og elendighet. – Kad tika vaicās viedoklis trīs 80 gadīgām tantiņām, kuras
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sēdējā ārā pie pārtikas veikala, viņas teica, ka uzskata, ka ir labi, ka viņu pašvaldība
var kalpot kā patvēruma vieta tautai, kura bēg no kara un posta.
170 flyktninger til Ålesund [26.05.2015. 17:29]
http://www.nrk.no/mr/170-flyktninger-til-alesund-1.12379115
—
-



Alle partiene, bortsett fra Frp stemte for å ta mot flyktningene da saken ble
behandlet i formannskapet i dag. – Visas partijas izņemot Progresa partiju ir
izlēmušas akceptēt lēmumu uzņemt bēgļus.

 Ålesund skal ta imot nitti flyktninger i år og åtti neste år. – Alesundas pašvaldība ir
piekritusi šogad 2015.gadā uzņemt 90 bēgļus, bet nākamgad 80 bēgļus.

Tror Østfold klarer å bosette nok flyktninger [27.05.2015. 07:22]
http://www.nrk.no/ostfold/tror-ostfold-klarer-a-bosette-nok-flyktninger-1.12379167


 Det er stor vilje i befolkningen og samfunnet til å hjelpe mennesker i nød, sier
Salberg. – Iedzīvotāji un sabiedrībā vispār ir liela vēlēšanās palīdzēt bēgļiem.
 Ja, vi har vært på kommunebesøk rundt i fylket, og det er en stor vilje til å hjelpe. –
Arī pašvaldībām ir liela vēlme palīdzēt bēgļiem.

Hva må til når en kommune skal bosette flyktninger? [27.05.2015. 08:26]
http://www.nrk.no/vestfold/hva-ma-til-nar-en-kommune-skal-bosette-flyktninger_1.12377363
Neitrāla attieksme.
Bare en nordlandskommune har svart ja til å motta flere flyktninger [NTB/NRK
27.05.2015. 11:40]
http://www.nrk.no/nordland/bare-en-nordlandskommune-har-svart-ja-til-a-motta-flereflyktninger-1.12379990
—
-

Av de fire av 44 nordlandskommuner som har svart på regjeringens avmodning om
å si ja til å ta imot flere flyktninger, er det bare Evenes som har svart ja. – No 44
Nūrlannes pašvaldībām tikai 4 līdz šim ir sniegušas atbildi par bēgļu uzņemšanu,
bet no tām tikai viena ir piekritusi uzņemt bēgļus. Tā ir Evenes pašvaldība.

Uklart hvem som vil ta imot flyktninger [27.05.2015. 20:21]
http://www.nrk.no/telemark/uklart-hvem-som-vil-ta-imot-flere-flyktninger-1.12381098
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—
-

-

Totalt har kommunene i Norge sagt ja til bosetting av 1 669 flyktninger. Barne-,
likestillings, og Inkluderingsminister Solveig Horne sier at stortingsflertallet sitt
forslag om å ta imot 10 000 syriske flyktninger er helt urealistisk. – Kopumā
Norvēģijas pašvaldības ir piekritušas uzņemt 1669 bēgļus. Bērnu, vienlīdzības un
integrācijas ministre Solveiga Horne saka, ka Norvēģijas parlamenta (Stūrtinga)
vairākuma lēmums uzņemt 10000 Sīrijas bēgļu ir pilnībā nereāls.
Kommunen ikke har økonomi til å bære kostnadene det innebærer å bosette
flyktningene selv. – Pašvaldībām pašām nav pietiekami daudz līdzekļu, lai tās
pašas spētu segt izdevumus, kas rastos sniedzot patvērumu bēgļiem.
Fem kommuner har sendt svar til departementet om at de ikke ønsker å ta imot flere
flyktninger. – Piecas pašvaldības ir nosūtijušas departamentam atbildi, ka tās
nevēlas uzņemt papildus bēgļus.

Stokke sier ja til flyktninger [28.05.2015. 13:17]
http://www.nrk.no/vestfold/stokke-sier-ja-til-flyktninger-1.12382333


 Stokke kommune sier ja til å ta imot og bosette inntil 40 flyktninger i løpet av året.
– Stokkes pašvaldība ir piekritusi gada laikā uzņemt par 40 bēgļiem vairāk.

Re bosetter flyktninger [29.05.2015. 07:21]
http://www.nrk.no/vestfold/re-bosetter-flyktninger-1.12383500


 Rådmannen i Re anbefaler at kommunen tar imot og bosetter fem ekstra
kvoteflyktninger fra Syria i 2015 og 10 ekstra i 2016. – Re pašvaldība ir piekritusi
uzņemt papildu piecus Sīrijas bēgļus 2015.gadā un 10 Sīrijas bēgļus 2016.gadā.

– Det blir ikke flere boliger med tvang [29.05.2015. 08:54]
http://www.nrk.no/nordland/_-kommunene-kan-ikke-tvinges-til-a-ta-imot-flyktninger1.12383193
—
-

Hvis staten er villige til å legge til rette så greier kommunene å hjelpe, sier ordfører
Bentsen. Også ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen, sier det er umulig for dem
å ta imot flere uten at de får midler til tiltak. – Økonomien i kommunene er trang.
Staten bør snarest komme med et signal om at vi får ekstra midler for å
tilrettelegge. Det er slik vi kan løse dette sammen, både kommuner og stat. – Ja
valsts grib, lai pašvaldības uzņem bēgļus, tai ir jāsniedz pašvaldībām palīdzība.
Ekonomika pašvaldībās ir vāja, tāpēc valstij ir jāsadarbojas ar pašvaldībām un
jāsniedz tām papildus līdzekļi bēgļu uzņemšanai.

Ringerike tar imot 71 flyktninger [30.05.2015. 09:12]
http://www.nrk.no/buskerud/ringerike-tar-imot-71-flyktninger--1.12385398
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 Ringerike kommune sier ja til å ta imot 71 flyktninger i år slik de er blitt anmodet
om. Det er 15 flere enn det kommunen fra før har vedtatt. – Ringerīkes pašvaldība
ir piekritusi šogad (2015.gadā) uzņemt 71 bēgli, kas ir par 15 bēgļiem vairāk nekā
sākotnēji bija pieņemts.
Jūlijs

Danskene kutter kraftig i hjelp til flyktninger [02.07.2015. 08:46]
http://www.nrk.no/urix/danskene-kutter-kraftig-i-hjelp-til-flyktninger-1.12437782
—
-



Den nye danske regjeringen nesten halverer den økonomiske støtten til enslige
asylsøkere i landet. Virkningen vil forhåpentligvis bli at færre asylsøkere kommer
til Danmark – Dāņu valdība gandrīz uz pusi grib samazināt pabalstu bēgļiem, lai uz
Dāniju nedotos tik daudzi bēgļi.

 Samtidig blir det innført en månedlig bonus på 1500 danske kroner til de som har
gode nok danskkunnskaper til å skaffe seg en jobb eller ta en utdannelse. Vi vil
belønne folk som kommer hit og ønsker å bli integrert – Dānijā tiks piešķirts
mēneša bonuss 1500 dāņu kronu apmērā tiem, kuri tik labi māk dāņu valodu, lai
varētu strādāt vai studēt. Dāņi vēlas atalgot tos, kuri ierodas Dānijā un vēlas
integrēties.

Vil bosette flyktninger på Veierland [08.07.2015. 20:56]
http://www.nrk.no/vestfold/vil-bosette-flyktninger-pa-veierland-1.12447936


 KrFs Ragnar Skau-Nilsen foreslo for Veierland at kommunen kunne kjøpe de
tomme husene på øya. Hans idé er at flyktninger kan flytte inn. Hun mener
Veierland er et veldig inkluderende samfunn og at det vil være lettere for
flyktninger å bli inkludert. – Kristīgā tautas partija vēlas, lai Veierlannes salā tiktu
nopirktas tukšās mājas, un tajās varētu dzīvot bēgļi. Veierlannē esot tāda
sabiedrība, kurā bēgļiem būtu viegli integrēties.

Østeuropeere avviser flyktninger [19.07.2015. 09:44]
http://www.nrk.no/nyheter/osteuropeere-avviser-flyktninger-1.12463309
—
-

-

Myndighetene i Polen, Litauen, Latvia, Tjekkia og Slovakia har avvist
flyktningekvotene EU foreslår. Landene krever også at flyktningene de tar i mot, er
kristne. – Polijas, Lietuvas, Latvijas, Čehijas un Slovākijas valdības ir noraidījušas
ES lēmumu par bēgļu kvotām. Šīs valstis arī vēlas uzņemt tikai kristiešus.
I mange av landene er skepsisen mot flyktninger i befolkningen høy - Daudzās
valstīs bēgļus uztver ar lielu skepsi.
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Østeuropeiske land skeptiske til flyktninger [NTB 19.07.2015. 10:18]
http://www.nrk.no/urix/osteuropeiske-land-skeptiske-til-flyktninger-1.12463284
—
-

-

-

Myndighetene i Polen, Litauen, Latvia, Tsjekkia og Slovakia har alle avvist kvoter
for å ta imot flyktninger som EU nå forsøker å fordele for å lette byrden for Italia
og Hellas - Polijas, Lietuvas, Latvijas, Čehijas un Slovākijas valdības ir
noraidījušas ES lēmumu par bēgļu kvotām, kuras ES vēlas ieviest, lai noņemtu
slogu no Itālijas un Grieķijas.
Om de østeuropeiske landene får sin vilje, vil de ikke bare begrense hvor mange
flyktninger de er villige til å ta imot, men de vil også kreve at de som faktisk får
komme, er kristne. I Slovakia sier statsminister Robert Fico at kristne vil vekke
mindre motforestillinger i lokalbefolkningen. Terrorister kunne prøve å blande seg
med muslimske flyktninger. – Austrumeiropas valstis vēlas arī uzņemt tikai bēgļus,
kas ir kristieši. Slovākijas valsts ministrs uzskata, ka kristieši tautā modinās mazāku
pretestību, jo teroristi varētu censties sajaukties tieši ar musulmaņu bēgļiem.
Ifølge statsminister Bohuslav Sobotka vil de selv ha kontrollen, og nye flyktninger
blir grundig sjekket og deretter huset på avsidesliggende steder. – Čehijas valsts
ministrs vēlas, ka valstij pašai būtu kontrole pār bēgļiem un ka tie tiktu kārtīgi
pārbaudīti un izmitināti nomaļās teritorijās.

Klart for EU-krangel om 40.000 flyktninger [NTB 19.07.2015. 19:21]
http://www.nrk.no/urix/klart-for-eu-krangel-om-40.000-flyktninger-1.12463825
Neitrāla attieksme
Flyktningene splitter Europa - og Tyskland [20.07.2015. 23:44]
http://www.nrk.no/urix/flyktningene-splitter-europa---og-tyskland-1.12464946
—
-

Bare et fåtall av EU-landene ønsker å ta imot så mange flyktninger og asylsøkere
som EU-ledelsen ber om. Men den fremmedkulturelle befolkningen er svært ulikt
fordelt mellom den vestlige og den østlige delen av landet. Det siste året har det
funnet sted omfattende demonstrasjoner mot innvandring i den østtyske byen
Dresden. - Domas par bēgļiem dalās gan Eiropas Savienībā, gan pašā Vācijā. ES
tikai daļa valstu ir akceptējušas uzņemt tik daudz bēgļu, cik ES vadība ir lūgusi.
Vācijā ārzemju kultūras ir nevienmērīgi sadalītas pa valsti. Austrumvācijā to ir
krietni mazāk. Pēdējā gadā Austrumvācijas pilsētā Drēzdenē ir bijušas plašas
demonstrācijas pret bēgļiem.

Solveig Horne vil stille større krav til flyktninger [NTB 28.07.2015. 06:36]
http://www.nrk.no/norge/solveig-horne-vil-stille-storre-krav-til-flyktninger-1.12475038
Neitrāla attieksme
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Kommuner sier ja til flere Syria-flyktninger - om staten betaler [28.07.2015. 20:22]
http://www.nrk.no/norge/kommuner-sier-ja-til-flere-syria-flyktninger---om-staten-betaler1.12475682


 Stadig flere kommuner er positive til å ta imot Syria-flyktninger. – Aizvien vairāk
pašvaldības pret Sīrijas bēgļu uzņemšanu attiecas pozitīvi.
Septembris

Rømskog sier nei til flyktninger [01.09.2015. 06:45]
http://www.nrk.no/ostfold/romskog-sier-nei-til-flyktninger-1.12528173


 Av kommunene på Østlandet og i Sør-Norge, er det bare Rømskog som sier nei til å
bosette flere flyktninger. – No Ostlannes un Sūr-Norges pašvaldībām tikai
Romskūga ir noraidījusi sniegt patvērumu vairāk bēgļiem.

Flere kvinner blant flyktningene [01.09.2015. 17:00]
http://www.nrk.no/nyheter/flere-kvinner-blant-flyktningene-1.12529555
Neitrāla attieksme.
Syklende flyktninger har blitt grensebutikk [02.09.2015. 14:56]
http://www.nrk.no/finnmark/syklende-flyktninger-har-blitt-grensebutikk-1.12528620
Neitrāla attieksme.
Flere flyktninger drar via Russland [02.09.2015. 18:14]
http://www.nrk.no/nyheter/flere-flyktninger-drar-via-russland-1.12532164
Neitrāla attieksme.
Ikke plass til alle flyktningene [02.09.2015. 23:40]
http://www.nrk.no/nyheter/_-ikke-plass-til-alle-flyktningene-1.12532631
—
-

Politiet slår alarm, og varsler at de ikke har plass til alle flyktningene som kommer
til Øst-Finnmark. – Politiķi ceļ trauksmi brīdinot, ka nepietiek vietas visiem
bēgļiem, kas ierodas Ost-Finnmarkā.
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Politiet slår alarm: Har ikke plass til alle flyktningene som kommer [02.09.2015.
23:42]
http://www.nrk.no/finnmark/politiet-slar-alarm_-har-ikke-plass-til-alle-flyktningene-somkommer-1.12530990
Neitrāla attieksme.
160 nye flyktninger til Innlandet [03.09.2015. 06:44]
http://www.nrk.no/ho/160-nye-flyktninger-til-innlandet-1.12532694
Neitrāla attieksme
Båt med 100 flyktninger har forlist [03.09.2015. 09:39]
http://www.nrk.no/nyheter/bat-med-100-flyktninger-har-forlist-1.12532967
Neitrāla attieksme.
Frivillige vil hjelpe flyktningene [03.09.2015. 14:45]
http://www.nrk.no/sorlandet/frivillige-vil-hjelpe-flyktningene-1.12533727


 En Facebook-gruppe i Kristiansand ønsker å hjelpe syriske flyktninger som
kommer til byen. – Brīvprātīgie grib palīdzēt Sīrijas bēgļiem nokļūt uz pilsētu.

De ga meg et helt annet syn på flyktninger [03.09.2015. 20:17]
http://www.nrk.no/urix/_-de-ga-meg-et-helt-annet-syn-pa-flyktninger-1.12530050


 Da jeg møtte flyktningene, ble jeg helt oppslukt av historiene deres og hadde ikke
noe annet valg. Så jeg tok portrettbilder av dem i timevis hver dag. Disse møtene
har gitt meg et helt annet syn på flyktninger, sier Lene Marie Fossen til NRK. Nå
vil hun vise portrettene av flyktningbarna og fortelle deres historier, og få folk til å
engasjere seg mer i den endeløse flyktningkatastrofen. – Fotogrāfe Lēne Marie
Fossena devās satikt bēgļus, lai uzklausītu viņu dzīves stāstus un fotografētu viņus.
Tas pamatīgi mainīja viņas viedokli par bēgļiem. Nu viņa vēlas parādīt bēgļu bērnu
bildes un stāstus, lai panāktu, ka tauta vairāk iesaistās bēgļu krīzē.

Flyktninger får ikke god nok hjelp der de er [03.09.2015. 21:30]
http://www.nrk.no/troms/_-flyktninger-far-ikke-god-nok-hjelp-der-de-er-1.12532026


 Maria Serafia Fjellstad, Venstres ordførerkandidat, mener vi har en plikt å hjelpe
flyktningene som nå desperat prøver å komme seg inn i Europa. – Kreisās partijas
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mēra kandidāte Marija Serafija Fjellstāda uzskata, ka palīdzēt bēgļiem, kas izmisīgi
cenšas tikt uz Eiropu, ir pienākums.
 Ahmed Hussain har selv vært aktiv i politikken, som medlem i SV. Han mener
situasjonen for flyktninger er bra i Norge. Harstad har verdens beste
voksenopplæring. Og mange av mine venner som er flyktninger har et godt liv her.
De jobber, og deltar i samfunnet. – Ahmeds Huseins, kurš pats agrāk ir bēdzis uz
Norvēģiju un ir bijis aktīvs politiķis norvēģu Sociālistiski kreisajā partijā uzskata,
ka bēgļu situācija Norvēģijā ir laba. Harštādā ir pasaulē labākā pieaugušo
apmācība. Daudziem viņa draugiem, kas arī ir bēguši uz Norvēģiju, nu ir laba dzīve
ar darbu un sajūtu kā daļai no sabiedrības.
Alle byens leger skal jobbe for flyktningene [03.09.2015. 23:06]
http://www.nrk.no/troms/alle-byens-leger-skal-jobbe-for-flyktningene-1.12532923


 Det er Tromsølegen Christine Hesla som har tatt initiativet til aksjonen «Et
dagsverk for flyktninger». 10. september står i flyktninghjelpens tegn for
allmennleger i Tromsø. Denne dagen girlegene til flyktningene! Så den 10.
september jobber vi som vanlig, og ved dagens slutt, gir vi alt det vi har tjent til
Flyktninghjelpen. – Tromso ārste Kristīne Hesla ir uzņēmusies iniciatīvu akcijai
“Vienas dienas darbs bēgļu dēļ”. 10.septembrs Tromso ģimenes ārstiem tiks
atzīmēts kā bēgļu palīdzības diena. Tātad šajā dienā viņi strādās kā parasti, bet
dienas beigās tās dienas nopelnītā alga tiks atdota organizācijai Palīdzība bēgļiem.

Vi har tatt imot et historisk høyt antall flyktninger [04.09.2015. 10:08]
http://www.nrk.no/troms/_-vi-har-tatt-imot-et-historisk-hoyt-antall-flyktninger-1.12534484
Neitrāla attieksme.
Flyktninger nekter å bli i Ungarn [04.09.2015. 16:02]
http://www.nrk.no/urix/flyktninger-nekter-a-bli-i-ungarn-1.12535593
—
-

Flyktninger nekter å bli i ungarske leirer eller vente på togstasjoner. Bicske-leiren
er der flere hundre flyktninger som trodde de var på vei til Østerrike på et tog
torsdag, ble internert for å registreres da toget ble stanset. Mange av flyktningene
har barrikadert seg på toget og nekter å gå av. – Bēgļi atsakās palikt Ungārijas
nometnēs vai gaidīt vilcienu stacijās. Daudzi bēgļi, kuri domāja, ka ir vilcienā ceļā
uz Austriju, bet tika aizturēti Ungārijā, atsakās pamest vilcienu. (Negatīva
attieksme jo rada iespaidu, ka drošs patvērums bēgļiem nav prioritāte.)

Johan Vasara er åpen for å ta imot flyktninger [04.09.2015. 17:04]
http://www.nrk.no/sapmi/johan-vasara-angrer-pa-sitt-nei-til-flyktninger-1.12535528
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—
-



Jeg har hørt folk argumentere mot flyktninger med å si at de er kriminelle og at
andre kommuner har problemer med det og at vi derfor ikke skal ta imot dem. – Ir
tautā dzirdēts uzskats, ka bēgļi ir kriminālnoziedznieki un citām pašvaldībām ar
bēgļiem ir problēmas, tāpēc viņus nevajadzētu uzņemt.

 For to uker siden svare Aps ordførerkandidat i Kautokeino Johan Vasara "ja vi
burde, men nei på grunn av økonomi" til spørsmålet om Kautokeino bør ta imot
flyktninger fra Syria. Jeg tror bildene vi har sett den siste tiden har gjort inntrykk på
veldig mange. Jeg har fått veldig mye positiv respons på at jeg nå har sagt ja til å ta
imot flyktninger. – Sākumā Kautokeino pašvaldības mērs Johans Vasara teica, ka
viņiem būtu jāuzņem Sīrijas bēgļi, bet ekonomisku iemeslu dēļ tas netiks darīts.
Redzot pēdējā laika bildes internetā ar Sīrijas bēgļiem (ar mirušā bērna līķi, kurš
mira jūrā bēgot no Sīrijas), viņa domas ir mainījušās, un viņš ir nolēmis tomēr
uzņemt bēgļus.
 De kan være en stor ressurs for bygda vår. De trenger for eksempel språkopplæring,
og det kan føre til nye arbeidsplasser. – Bēgļi var būt labs resurss pilsētai. Viņiem,
piemēram, vajadzēs valodu apmācību un tas varētu radīt jaunas darba vietas.

Vil ta imot flyktninger for å hedre forfedrene [04.09.2015. 17:11]
http://www.nrk.no/sapmi/stiller-en-del-av-huset-deres-til-disposisjon-for-flyktninger1.12535821


 Anna og Ingar Nikolaisen Kuoljok har tatt kontakt med flyktingkoordinatoren i
Tysfjord kommune og sagt at de ønsker å hjelpe til gjennom å ta i mot en syrisk
flyktningfamilie eller to mødre med barn i sitt hus, i sin familie. En av årsakene til
det er også at det i år er 70 år siden andre verdenskrig tok slutt. Under den krigen
måtte Ingars foreldre, besteforeldre og andre slektninger flykte til Sverige. – Anna
un Ingars Nikolaisens Kuoljoki ir sazinājušies ar bēgļu koordinatoru Tīsfjūras
pašvaldībā un izteikuši vēlmi palīdzēt, uzņemot savās mājās bēgļu ģimeni vai divas
mātes ar bērniem. Viens no iemesliem šādai vēlmei ir tas, ka Otrā pasaules kara
laikā Ingara vecāki, vecvecāki un citi radi paši bēga uz Zviedriju.

Slik kan du hjelpe flyktningene [04.09.2015. 17:18]
http://www.nrk.no/mr/slik-kan-du-hjelpe-flyktningene-1.12535494


 Givergleden er stor blant nordmenn som ønsker å hjelpe flyktninger i krise. Både
Norsk Folkehjelp og Røde Kors setter stor pris på det store engasjementet blant
privatpersoner rundt om i landet. Den siste tiden har det blitt satt i gang mange
lokale innsamlingsaksjoner og garasjer og lager rundt om i hele landet er fulle av
klær og utstyr. – Došanas prieks ir liels norvēģu vidū, kas vēlas palīdzēt bēgļiem
krīzē. Gan organizācija “Norsk Folkehjelp”, gan Sarkanais Krusts novērtē
privātpersonu lielo ieguldījumu, lai palīdzētu bēgļiem.
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Stordalen tilbyr flyktninger rom [04.09.2015. 21:49]
http://www.nrk.no/nyheter/stordalen-tilbyr-flyktninger-rom-1.12536446


 Petter Stordalen tilbyr Utlendingsdirektoratet å ta imot 1.000 flyktninger på sine
hoteller. – Pēteris Stūrdālens imigrācijas direkcijai piedāvā uzņemt 1000 bēgļus
savā viesnīcā.

Får ta med bagasje til flyktninger [04.09.2015. 22:21]
http://www.nrk.no/nyheter/far-ta-med-bagasje-til-flyktninger-1.12536493


 SAS og Norwegian tillater passasjerer til Middelhavet å ta med gratis ekstra
bagasje til flyktninghjelp. Ifølge Stavanger Aftenblad gjelder dette på alle flyginger
fra Norge og Sverige til middelhavsland. – Aviokompānijas SAS un Norwegian
atļauj pasažieriem uz Vidusjūru ņemt līdzi par brīvu papildus bagāžu, kurā ir lietas,
kas paredzētas kā palīdzība bēgļiem, piemēram, drēbes, apavi, higēnas preces.

Vil kjøpe øy til flyktninger [04.09.2015. 22:57]
http://www.nrk.no/nyheter/vil-kjope-oy-til-flyktninger-1.12536524


 En egyptisk milliardær foreslår å kjøpe en eller flere middelhavsøyer til
flyktningene. Naguib Sawiris mener det bør opprettes en egen flyktningstat.. –
Ēģiptiešu miljardieris ierosina nopirkt vienu vai vairākas Vidusjūras salas bēgļiem.
Viņš uzskata, ka tādejādi būtu jāizveidojas pašu bēgļu valstij.

Flyktninger strømmer over grensen til Østerrike [NTB 05.09.2015. 09:47]
http://www.nrk.no/urix/flyktninger-strommer-over-grensen-til-osterrike-1.12536546
—
-

Ungarn har insistert på at de ikke kan slippe flyktningene videre inn i Schengen
uten de riktige dokumentene, og at de må registreres slik EUs regler tilsier. Men
flyktningene har nektet å la seg registrere i Ungarn av frykt for å bli sendt tilbake
dit når de eventuelt kommer til Tyskland, slik Dublin-konvensjonen åpner for. –
Ungārija uzstāj, ka tā vairs nevar palaist bēgļus tālāk Šengenas zonā bez
attiecīgajiem dokumentiem un ka tai ir jāreģistrē bēgļi tā, kā ES noteikumi to
paredz, bet bēgļi ir atteikušies reģistrēties Ungārijā baidoties no tā, ka, nonākot
Vācijā, viņi tiks sūtīti atpakaļ uz Ungāriju. (Negatīvi, jo parāda to, ka bēgļiem nav
tik svarīgi aizbēgt no kara, cik svarīgi ir nonākt tur, kur viņiem dod vislabākos
pabalstus.)

Vil bruke oljefondet på flyktninger [05.09.2015. 13:37]
http://www.nrk.no/nyheter/vil-bruke-oljefondet-pa-flyktninger-1.12536948
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 Senterpartiet mener Norge bør ta flere milliarder kroner fra oljefondet og bruke til å
hjelpe flyktninger. – Centrālā partija uzskata, ka Norvēģijai būtu jāpaņem vairāki
miljardi kronu no naftas fonda, lai izmantotu to palīdzības sniegšanai bēgļiem.

Finlands statsminister tilbyr huset sitt til flyktninger [05.09.2015. 13:55]
http://www.nrk.no/urix/finlands-statsminister-tilbyr-huset-sitt-til-flyktninger-1.12536813


 Min familie har bestemt at hjemmet vårt kan brukes av flyktninger og asylsøkere
ettersom vi ikke trenger huset akkurat nå. Han oppfordrer andre finner til å gjøre
det samme. – Somijas premjerministrs un viņa ģimene ir nolēmuši, ka viņu māju
var izmantot bēgļi un patvēruma meklētāji, tā kā viņiem šobrīd tā tik un tā nav
vajadzīga. Viņš aicina citus somus darīt tāpat.

Norske studenter deler ut medisiner og mat til flyktninger [05.09.2015. 15:09]
http://www.nrk.no/urix/norske-studenter-deler-ut-medisiner-og-mat-til-flyktninger1.12536636


 15 norske medisinstudenter i Budapest kom tilbake til byen for å starte skoleåret
denne uken. Vi skjønte fort at vi måtte ta tak og hjelpe flyktningene. Med penger vi
har samlet sammen fra familie og bekjente har vi kjøpt medisiner og mat som vi
deler ut, forteller Rannveig Stokke. – 15 norvēģu medicīnas studenti atgriezās
atpakaļ Budapeštā, lai uzsāktu mācību gadu. Viņi ātri saprata, ka viņiem ir jāpalīdz
bēgļiem, tāpēc viņi savāca naudu no ģimentēm un paziņām, lai nopirktu medicīnas
preces un ēdienu, ko viņi izdalīja bēgļiem.

Tromsø gir 100.000 kroner til syriske flyktninger [06.09.2015. 10:18]
http://www.nrk.no/troms/tromso-gir-100.000-kroner-til-syriske-flyktninger-1.12537015


 Tromsø har alltid vært en varm og inkluderende by, og vi synes det er viktig at vi
også bidrar, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) til NRK. Derfor bevilger
byrådet 100.000 kroner til Flyktninghjelpen, for å hjelpe de som er på flukt – både i
Europa og Syria. – Tromso pilsētā cilvēki vienmēr ir uzņemti sirsnīgi un tajā ir bijis
viegli integrēties. Pilsētas valdes vadītāja uzskata, ka arī Tromso jāsniedz savu
artavu bēgļu jautājumā. Tāpēc pilsētas valde piešķir 100000 kronas palīdzībai
bēgļiem, lai palīdzētu tiem, kas ir bēgļu gaitās gan Eiropā, gan Sīrijā. Arī viņu ir
ietekmējušas medijos redzētās bildes ar to, kas notiek Vidusjūrā, jo īpaši ar
trīsgadīgo bērnu, kas ir gājis bojā bēgot no Sīrijas.

Tromsø tar imot 70 syriske flyktninger [06.09.2015. 11:12]
http://www.nrk.no/troms/tromso-tar-imot-70-syriske-flyktninger-1.12537245
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 Byrådet dropper forutsetningen om å få dekt kostnadene av staten, og åpner dørene
for flyktningene i Europa.– Tromso pilsētas dome piekrīt uzņemt bēgļus atceļot
pieprasījumu, ka valsts segtu izmaksas par papildus bēgļu uzņemšanu.
 Det er en akutt situasjon, og vi er veldig glad for at Tromsø kommune tar sitt
ansvar i denne situasjonen. - Sociālistiski kreisā partija uzskata, ka bēgļu situācija ir
akūta un priecājas, ka Tromso pašvaldība uzņemas atbildību šajā situācijā.

Fem skadd i protest mot flyktninger [06.09.2015. 12:42]
http://www.nrk.no/nyheter/fem-skadd-i-protest-mot-flyktninger-1.12537757
—
-

I den tyske byen Dortmund er fem personer skadd og fire pågrepet etter at
høyreekstremister demonstrerte mot flyktninger som kommer til byen. – Vācijas
pilsētā Dortmundē ir ievainotas piecas personas pēc labēji ekstrēmo
demonstrācijām pret bēgļiem, kas ieradīsies pilsētā.

Frp-ordfører gjør som partilederen sier [06.09.2015. 14:30]
http://www.nrk.no/nordland/frp-ordforer-gjor-som-siv-sier-og-tar-ikke-imot-flereflyktninger-1.12537746
—
-

Siv Jensen holder fast ved sin oppfordring til kommunene om å si nei til å bosette
flere flyktninger. Hun mener den økende asylanttilstrømmingen vil by på store
problemer. – Progresa partijas mēre Sīva Jensena paliek pie sava uzskata, ka
pašvaldībām ir jāsaka “nē” bēgļu uzņemšanai, jo pieaugošā patvēruma meklētāju
straume sagādās lielas problēmas.

-

Jeg er overbevist om at det er best å hjelpe i nærområdene. - Progresa partijas mēre
Sīva Jensena ir pārliecināta, ka vislabāk ir palīdzēt rajoniem, kas atrodas blakus
apdraudējuma zonai.



Venstre vil ha hastemøte om flyktninger [NRK/NTB 07.09.2015. 09:56]
http://www.nrk.no/norge/venstre-vil-ha-hastemote-om-flyktninger-1.12538649


 Venstre ber statsministeren ta initiativ til et ekstraordinært stortingsmøte om økt
innsats for flyktninger fra Syria. Regjeringen kan om nødvendig overskride årets
budsjett for å sikre at vi tar imot flyktningene på en god måte, og at Norge også kan
bidra sterkt internasjonalt. – Kreisā partija lūdz ministru prezidentu uzņemties
iniciatīvu sasaukt ārkārtas sēdi, kurā spriestu par papildus ieguldījuma sniegšanu
Sīrijas bēgļiem. Kreisā partija uzskata, ka valdība var atļauties vajadzības gadījumā
pārsniegt gada budžetu, lai nodrošinātu, ka bēgļi tiktu labi uzņemti, un ka arī
Norvēģija var sniegt starptautisku palīdzību.

137

 SV støtter Venstres krav om et hastemøte på Stortinget om situasjonen for syriske
flyktninger. – Sociālistiski kreisā partija atbalsta Kreisās partijas prasību sasaukt
ārkārtas sanāksmi Sīrijas bēgļu dēļ.
 Også KrF stiller seg bak ønsket om et ekstraordinært møte om flyktninger fra Syria.
– Arī Kristīgā tautas partija vēlas ārkārtas sanāksmi Sīrijas bēgļu dēļ.
 Regjeringen kunngjorde søndag at nødhjelpsbudsjettet økes med 1 milliard kroner
neste år. Pengene skal i hovedsak gå til Syrias nærområder. – Valdība akceptēja
ārkārtas situācijas budžetu palielināt par vienu miljardu kronu nākamajā gadā.
Nauda galvenokārt tiks tērēta, lai palīdzētu rajoniem Sīrijas apkārtnē.
Stavanger vil la private ta imot flyktninger [07.09.2015. 14:03]
http://www.nrk.no/rogaland/stavanger-vil-la-private-ta-imot-flyktninger-1.12539098


 Den siste tida har mange engasjert seg, både i hjelpeorganisasjoner og gjennom
private initiativ. Det vil Stavanger-politikerne ta vare på. “Jeg har sjøl fått
meldinger fra flere som ønsker å låne ut leilighetene sine eller bidra som faddere.”
– Pēdējā laikā bēgļu jautājumā ir daudz iesaistījušās gan labdarības organizācijas,
gan arī ir bijušas iniciatīvas no privātajiem sektoriem. Ir daudzi, kas vēlas izīrēt
savus dzīvokļus vai iesaistīties kā bēgļu “krustvecāki”.

Vi må frakte flyktningene til Norge [07.09.2015. 15:06]
http://www.nrk.no/vestfold/_-vi-ma-frakte-flyktningene-til-norge-1.12535397


 Sett opp båter til Middelhavet og frakt syriske flyktninger hit til Norge. Det er
oppfordringen til norske myndigheter fra SV-politiker Hiam Al-Chirout i Larvik.
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sier det kan være et alternativ. –
Sociālistiski kreisās partijas pārstāve Hiam Al-Chirout aicina Norvēģijas valdību
atgādāt Sirijas bēgļus no Vidusjūras uz Norvēģiju. Agrākas ministru prezidents
Ķells Magne Bondeviks uzskata, ka tā varētu būt alternatīva.

Ny nettside for å huse flyktninger [08.09.2015. 06:22]
http://www.nrk.no/nyheter/ny-nettside-for-a-huse-flyktninger-1.12540423


 I dag blir en ny nettside lansert for å kartlegge hvem som vil åpne hjemmet sitt for
flyktinger. – Norvēģijā ir izveidota mājaslapa, kurā cilvēki, kas vēlas sniegt
bēgļiem patvērumu savās mājās, var reģistrēties un atzīmēt savu atrašanās vietu
kartē.

Flere flyktninger til Hedmark [08.09.2015. 11:16]
http://www.nrk.no/ho/flere-flyktninger-til-hedmark-1.12540726
Neitrāla attieksme.
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Stordalen vil huse 5000 flyktninger [08.09.2015. 13:45]
http://www.nrk.no/nyheter/stordalen-vil-huse-5000-flyktninger-1.12541191


 Petter Stordalen vil gi 5000 gratis gjestedøgn til flyktninger på sine hoteller.
Overnattingene kan brukes etter behov. – Pēteris Stūrdālens vēlas bēgļiem dot 5000
viesošanās dienas par brīvu savā viesnīcā. Nakšņošanu varēs izmantot pēc
nepieciešamības.

Vil bryte handlingsregelen for å hjelpe flyktninger [08.09.2015. 14:47]
http://www.nrk.no/norge/vil-bryte-handlingsregelen-for-a-hjelpe-flyktninger-1.12540512


 Vi er i en krise og krigssituasjon som har ført til en stor humanitær katastrofe i
verden, da må vi hjelpe både her hjemme og i Syrias nærområder, sa Dagrunn
Eriksen. – Norvēģijas Kristīgās tautas partijas pārstāve Dagrunna Ēriksena uzskata,
ka bēgļu krīzes situācijā ir jāpalīdz gan pašā Norvēģijā, gan Sīrijas apkārtējos
rajonos.

Småbarnsfamilien vil huse flyktninger, kommunen sier nei takk [08.09.2015. 20:07]
http://www.nrk.no/finnmark/smabarnsfamilien-vil-huse-flyktninger_-kommunen-sier-neitakk-1.12541741


 Hammerfest er blitt landskjent for sin evne til å integrere innvandrere i
lokalsamfunnet. – Hammerfestas pašvaldība Norvēģijā ir zināma ar savām spējām
integrēt iebraucējus vietējā sabiedrībā.
 Det startet fredag. Da la 40-åringen ut en melding på Facebook der hun sa at
familien ønsket å påta seg ansvaret ved å ha en flyktningfamilie i boligen, samt å
hjelpe til med å integrere den samme familien i Hammerfest-samfunnet. Greiner
understreker at hun gjerne vil gå i sine forfedres fotspor. Etter andre verdenskrig
bisto hennes mormor til å hjelpe barn som kom via tyske flyktningeleirer fra en
krigsherjet og utbombet nasjon. – 40gadniece interneta vietnē Facebook izteica
vēlmi uzņemt bēgļu ģimeni savā ģimenē, palīdzot viņiem integrēties Hammerfestas
sabiedrībā. Viņai ir šāda vēlme, jo viņa grib iet vecvecāku pēdās, kuri pēc Otrā
pasaules kara sniedza patvērumu bērnam no Vācijas. Viņu ir ietekmējušas bildes ar
trīsgadnieku, kurš gājis bojā Vidusjūrā.
 Men fagleder Ellen Johansen ved innvandrertjenesten i Hammerfest er ikke klar for
å takke ja til husrom hos privatpersoner. “Vi har en del kommunale leiligheter, men
vi leier også mye hos private. Men da må det være leiligheter hvor de kan bli
boende over en tid, og som er til dagens standard, tilpasset hvor mange som skal bo
der.” – Hammerfestas imigrantu dienesta vadītāja Ellena Johansena nav droša, vai
piekrist 40 gadnieces vēlmei uzņemt savā ģimenē bēgļu ģimeni, jo nepieciešams,
lai bēgļu dzīvesvieta ir piemērota iedzīvotāju skaitam un atbilstu visiem
standartiem. (Tas nozīmē, ka par bēgļu dzīves apstākļiem Norvēģijā tiešām
rūpējas.)
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Flyktninger til Notodden [09.09.2015. 07:52]
http://www.nrk.no/telemark/flyktninger-til-notodden-1.12542318


 I dag kommer flyktningene til Gran hotell Bolkesjø på Notodden. Det er 77 rom på
hotellet, med plass til 154 personer, og hotellet skal være et transittmottak for
flyktningene. – Viesnīca Gran hotell Bolkesjø Norvēģijas pilsētā Notodenā kalpos
kā bēgļu tranzīta centrs. Tajā ir 77 istabas, kurās kopumā ir vieta 154 personām.

Frp i Harstad står på sitt – vil ikke ta imot flere flyktninger [09.09.2015. 09:02]
http://www.nrk.no/troms/frp-i-harstad-star-pa-sitt-_-vil-ikke-ta-imot-flere-flyktninger1.12542334
—
-

Frp-leder i Harstad lar seg ikke påvirke av flyktningstrømmen, og sier fortsatt
bastant nei til syriske flyktninger. Hun mener fortsatt at Harstad ikke har plass til
noen av de 53 flyktningene kommunestyret har vedtatt å ta imot. Ja, all den tid vi
ikke har noen plan for hvor de skal bosettes og hvordan vi skal håndtere de 120
som allerede står i kø for å finne bolig i Harstad kommune. Vi har eksempler på
mennesker som har fått jobb i byen, men som ikke får bolig. – Progresa partijas
vadītāja Harštādā joprojām neatbalsta Sīrijas bēgļu uzņemšanu. Viņa joprojām
uzskata, ka Harštādā nav vietas 53 bēgļiem, kurus pašvaldības valde ir piekritusi
uzņemt. Viņa to argumentē ar to, ka viņiem joprojām nav plāna, kur bēgļi tiks
izmitināti un kā viņi tiks galā ar tiem 120 bēgļiem, kuri jau stāv rindā uz
dzīvokļiem Harštādas pašvaldībā. Ir cilvēki, kuri ir dabūjuši darbu, bet nevar dabūt
dzīvokli.

Slik vil EU fordele flyktningene [NRK/NTB 09.09.2015. 11:27]
http://www.nrk.no/urix/slik-vil-eu-fordele-flyktningene-1.12542381


 Juncker innledet talen sin i med en påminnelse om at millioner av europeere har
vært flyktninger på et eller annet tidspunkt. Vi europeere bør huske at Europa er et
kontinent, hvor nesten alle på et tidspunkt har vært flyktning. Millioner har flyktet
fra religion, diktatorskap og krig, sier Juncker. Dette er snakk om
medmenneskelighet og verdighet. Vi må akseptere at disse menneskene kommer til
europeisk territorium. – Junkers liek atcerēties, ka gandrīz visa Eiropa kādreiz ir
bijuši bēgļi, kas bēga no reliģijas, diktatūras un kara. Ir runa par cilvēcību un
vērtībām. ES dalībvalstīm ir jāakceptē bēgļi, kas ierodas Eiropas teritorijā.

Dyrskun trår til for flyktningene [09.09.2015. 16:39]
http://www.nrk.no/telemark/dyrskun-trar-til-for-flyktningene-1.12543326
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 Dyrskun i Seljord gir 88 000 kroner til Telemark Røde Kors og
flyktningkatastrofen. – Organizācija Dyrskun ziedojusi 88000 kronas Telemarkas
Sarkanajam Krustam un bēgļu krīzei.

Lyngen tar imot syriske flyktninger [09.09.2015. 17:24]
http://www.nrk.no/troms/lyngen-tar-imot-syriske-flyktninger-1.12543508


 Lyngen kommunestyre har i ettermiddag sagt ja til å ta mot syriske flyktninger. –
Lingenas pašvaldība piekrīt uzņemt Sīrijas bēgļus.

Haslemoen får 100 nye flyktninger [09.09.2015. 21:28]
http://www.nrk.no/ho/haslemoen-far-100-nye-flyktninger-1.12543546
Neitrāla attieksme
3000 flyktninger til Danmark på 3 dager - full stans i tog- og ferjetrafikk [NTB/NRK
09.09.2015. 23:51]
http://www.nrk.no/urix/3000-flyktninger-til-danmark-pa-3-dager-1.12543573
—
-

Bare et fåtall av flyktningene søker asyl i Danmark. Mange oppgir at de er på vei til
Sverige. – Tikai daži bēgļi meklē patvērumu Dānijā. Lielākā daļa ziņo, ka viņi ir
ceļā uz Zviedriju.
De to første togene som ble stanset kom sent tirsdag og onsdag morgen. Om bord
var det flere hundre flyktninger. Sju togpassasjerer ble pågrepet da de forsøkte å
stikke av fra toget. Resten av passasjerene nekter å forlate toget. – Divi pirmie
vilcieni Dānijā ieredās otrdienas un trešdienas rītā. Tajos bija vairāki simti bēgļu.
Septiņi no tiem tika arestēti brīdī, kad tie centās aizbēgt no vilciena, bet pārējie
atteicās pamest vilcienu, jo grib uz Zviedriju.

Ni av ti Frp-lokalpolitikere sier nei til flere flyktninger [10.09.2015. 06:52]
http://www.nrk.no/ostfold/ni-av-ti-frp-lokalpolitikere-sier-nei-til-flere-flyktninger1.12544190
—


Frp stemte mot Syria-avtalen fordi det mente det var for mange. – Progresa partija
nepiekrita uzņemt 8000 kvotu bēgļus, jo uzskatīja, ka šis skaitlis ir par lielu.

 Før Stortinget tok sommerferie ble alle partiene, minus Frp og SV, enige om at
Norge skal ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria over tre år. - Visas partijas
izņemot Progresa partiju un Sociālistiski kreiso partiju piekrita lēmumam, ka
Norvēģija uzņems 8000 kvotu bēgļus no Sīrijas turpmāko trīs gadu laikā.
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 SV stemte mot fordi de mente det var for få. - Sociālistiski kreisā partija uzskatīja,
ka būtu jāuzņem vairāk nekā 8000 bēgļu.
Seks av ti positiv til å ta imot syriske flyktninger [10.09.2015. 07:00]
http://www.nrk.no/nordland/seks-av-ti-positiv-til-a-ta-imot-syriske-flyktninger1.12543942
—
-



Fremskrittspartiets velgere er de eneste som med 71 prosent sier klart nei.
Gruppeleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen “Vi har allerede 5000 mennesker
sittende i asylmottak, og en uholdbar situasjon som vi må få løst per dags dato. Vi
må også forstå at kommunene har begrenset kapasitet til å ta imot disse
menneskene.” – Vienīgā ir Progresa partija, kura ar 71% ir pateikusi skaidru “nē”
bēgļu uzņemšanai. Šīs partijas vadītājs Nūrlannē Dāgfinns Olsens uzskata, ka jau ir
5000 cilvēki, kas sēž patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā, kā arī ir nedroša
situācija, kas ir pēc iespējas ātrāk jārisina. Ir jāsaprot, ka pašvaldībām ir ierobežota
kapacitāte bēgļu uzņemšanā.

 I en fersk meningsmåling som InFact har laget for NRK og Amedia i Nordland
svarer nå 57 prosent i fylket at hjemkommunen raskt bør ta imot flere syriske
flyktninger mens 28 prosent sier nei. – Nesenajā aptaujā, ko veica uzņēmums
InFact, tika secināts, ka 57% Nūrlannes pašvaldības iedzīvotāji uzskata, ka šai
pašvaldībai steidzami būtu jāuzņem vairāki Sīrijas bēgļi, kamēr 28% ir pret to.

Temasending om flyktningene [10.09.2015. 09:11]
http://www.nrk.no/nyheter/p2_-temasending-om-flyktningene-1.12544427


 I P2 bruker vi hele dagen for å fortelle hva som skjer, og forsøke å forstå hvorfor
hundretusener av flyktninger er på vei til Europa, og noen også til Norge. – Kanāls
P2 tiek izmantots visu dienu, lai informētu par to, kas notiek un censtos saprast,
kāpēc simtiem tūkstoši bēgļi dodas uz Eiropu un daži arī uz Norvēģiju.

Ni flyktninger tatt på grensen [10.09.2015. 11:07]
http://www.nrk.no/ostfold/ni-flyktninger-tatt-pa-grensen-1.12544546
Neitrāla attieksme.
Vær en venn for flyktningene, sier Sarpsborg-prosten [10.09.2015. 18:17]
http://www.nrk.no/ostfold/--vaer-en-venn-for-flyktningene_-sier-sarpsborg-prosten1.12545489


 Kari Mangrud Alvsvåg er i tillegg til å være prost styreleder i Dialogforum, som er
et samarbeid mellom kristne og muslimske foreninger i Sarpsborg. De mobiliserer
142

sine medlemmer i kirker og moskeer til å være en venn for en flyktning eller
asylsøker som skal bosettes. – Ir kristiešu un musulmaņu apvienība, kas mobilizē
savus dalībniekus baznīcās un mošejās, lai būtu draugi bēgļiem un patvēruma
meklētājiem, kas grasās apmesties uz dzīvi Norvēģijā.
Vil ta imot flere flyktninger [10.09.2015. 22:39]
http://www.nrk.no/nyheter/vil-ta-imot-flere-flyktninger-1.12546142


 Over 8 av 10 mener Norge bør ta imot like mange eller flere enn de 8000
kvoteflyktningene som Stortinget har vedtatt, viser en fersk meningsmåling som
TNS Gallup har gjort – TNS Gallup aptauja liecina, ka 8 no 10 cilvēkiem uzskata,
ka Norvēģijai būtu jāuzņem tieši vai pat vairāk nekā 8000 kvotu bēgļi.

Stortingspolitiker åpner huset sitt for flyktninger [10.09.2015. 23:28]
http://www.nrk.no/troms/stortingspolitiker-apner-huset-sitt-for-flyktninger-1.12546082


 Stadig flere melder seg til å ta imot syriske flyktninger. Det vil også
stortingspolitiker for SV, Torgeir Knag Fylkesnes. – Arvien vairāk cilvēki piesakās
uzņemt savās mājās Sīrijas bēgļus. To ir apņēmies darīt arī Sociālistiski kreisās
partijas politiķis Tūrgeirs Knags Filkesnes.

2000 trøndere viste støtte til flyktningene [11.09.2015. 20:19]
http://www.nrk.no/trondelag/2000-trondere-viste-stotte-til-flyktningene-1.12547769


 Tusenvis av trøndere tok turen til Torvet i Trondheim fredag kveld, for å vise
solidaritet med mennesker på flukt i verden. – Tūkstošiem Trondheimas iedzīvotāju
devās gājienā, lai parādītu solidaritāti bēgļiem.
 De siste ukene har engasjementet rundt flyktningkrisen vokst seg større og større i
Norge. Bildene av lille Aylan (3) som ligger død på stranden satte følelsen i sving
hos mange nordmenn. – Pēdējo nedēļu laikā Norvēģijā ieguldījums bēgļu krīzē ir
arvien vairāk audzis. Mazā trīsgadīgā Aylana bildes, kurās viņš miris guļ pludmalē,
ir satricinājušas daudzu norvēģu jūtas.

Rekordmange flyktninger krysset grensen ved Svinesund [11.09.2015. 20:21]
http://www.nrk.no/norge/rekordmange-flyktninger-krysset-grensen-1.12547708


 Vi vil bare få oss en jobb og et liv, sier flyktningene til NRK. – Intervētie bēgļi
apkalvo, ka viss, ko tie vēlas, ir dzīvot un dabūt darbu.
 NRK har snakket med to syriske flyktninger som kom med den siste bussen.
Zakaria og Mazin sier de vil til Norge fordi de har hørt at det er et «bra land der
mennesker respekteres.» - Divi bēgļi no Sīrijas apgalvo, ka vēlas dzīvot Norvēģijā,
jo ir dzirdējuši, ka tā ir laba valsts, kurā cilvēki tiek respektēti.
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Vil ha avtale om 10.000 flyktninger [12.09.2015. 16:45]
http://www.nrk.no/valg2015/vil-ha-avtale-om-10.000-flyktninger-1.12549109


 SV-leder Audun Lysbakken ønsker en avtale om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger
på to år. I tillegg ønsker han å ta imot de ankommer Norge fra Syria. – Sociālistiski
kreisās partijas līderis Auduns Līsbakkens vēlas veikt sarunas par to, lai tiktu
uzņemti 10000 kvotu bēgļi un vēl papildus tie, kas paši ierodas Norvēģijā no
Sīrijas.

Innsamling til flyktningene [12.09.2015. 19:54]
http://www.nrk.no/vestfold/innsamling-til-flyktningene-1.12549345


 Tønsberg Røde Kors fikk inn tilsammen 79.205 kroner under bøsseaksjonen lørdag.
– Tonsbergas Sarkanais Krusts savācis ziedojumu bēgļiem kopumā 79205 kronas.

Over 60 flyktninger kom til Østfold mandag [15.09.2015. 01:36]
http://www.nrk.no/ostfold/over-60-flyktninger-kom-til-ostfold-mandag-1.12553284
Neitrāla attieksme.
Dugnad for flyktningene [15.09.2015. 17:57]
http://www.nrk.no/presse/dugnad-for-flyktningene-1.12555435


 Lørdag 19. september vier NRK kvelden til støttekonserten "Dugnad for
flyktningene", et samarbeidsprosjekt mellom fem hjelpeorganisasjoner, Oslo
Konserthus og NRK. NRK ønsker med «Dugnad for flykningene» både å gi folk en
forståelse av denne katastrofen som utspiller seg – og å gi folk en anledning til å
hjelpe. – Sestdien 19.septembrī NRK kanālā tiks rādīts atbalsta koncerts bēgļiem,
kas ir sadarbības projekts starp piecām labdarības organizācijām, Oslo koncertzāli
un NRK. NRK cer, ka šis koncerts sniegs cilvēkiem saprašanu par notiekošo
katastrofu, kā arī sniegs iespēju palīdzēt. (Tātad Norvēģijā pat mediji atbalsta
bēgļus.)

Siv Jensen: Folk vil endre mening om flyktningene om noen måneder [16.09.2015.
01:13]
http://www.nrk.no/norge/siv-jensen_-folk-vil-endre-mening-om-flyktningene-om-noenmaneder-1.12555913
—
-

Og jeg er helt sikkert på at debatten kommer til å se annerledes ut noen måneder
frem i tid når dette bildet forverrer seg og utfordringene melder seg, sa Jensen. –
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Progresa partijas pārstāve Sīva Jensena ir pārliecināta, ka debates par bēgļiem
mainīsies pēc dažiem mēnešiem, kad situācija pasliktināsies un problēmas sāks likt
par sevi manīt.
Beredskapsplan for flyktningene [16.09.2015. 14:21]
http://www.nrk.no/sorlandet/beredskapsplan-for-flyktningene-1.12557037


 Agder politidistrikt, Kristiansand kommune, Blå Kors og Sivilforsvaret har
utarbeidet en beredskapsplan for å kunne ta imot flyktninger. – Agderas policijas
iecirknis, Kristiansandas pašvaldība, Zilais Krusts un Civilās aizsardzības dienests
ir izstrādājuši ārkārtas rīcības plāns bēgļu uzņemšanai.

Flere flyktninger over russegrensa [16.09.2015. 14:26]
http://www.nrk.no/nyheter/flere-flyktninger-over-russegrensa-1.12557049
Neitrāla attieksme.
200 flyktninger til Søndre Land [16.09.2015. 18:02]
http://www.nrk.no/ho/200-flyktninger-til-sondre-land-1.12557156
Neitrāla attieksme.
Det militære er satt inn mot flyktninger [16.09.2015. 19:39]
http://www.nrk.no/urix/det-militaere-er-satt-inn-mot-flyktninger-1.12557342
—
-

Politifolkene brukte både tåregass og vannkanoner for å spre flyktningene, som
demonstrerte voldsomt mot gjerdet som Ungarn har satt opp på grensen til Serbia
for å hindre flyktningene å komme inn i landet på sin vei nordover. – Policisti
izmantoja gan asaru gāzi, gan ūdens lielgabalus, lai izkliedētu bēgļus, kuri izrādīja
vardarbību pret žogu, kuru Ungārija ir uzlikusi uz robežas ar Serbiju, lai kavētu
bēgļu iekļūšanu valstī ceļā uz ziemeļiem. (Negatīvi, jo bēgļi nerespektē valsts
uzstādītās robežas.)

52 flyktninger til Østfold [16.09.2015. 23:33]
http://www.nrk.no/nyheter/52-flyktninger-til-ostfold-1.12557910
Neitrāla attieksme.
Tomme presteboliger kan bli boliger for flyktninger [17.09.2015. 06:43]
http://www.nrk.no/ho/tomme-presteboliger-kan-bli-boliger-for-flyktninger-1.12557174
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 Det er jo en forferdelig humanitær katastrofe som nå er i vår del av verden. Og vi
må jo være med å ta et ansvar for det, sier avdelingsdirektør i Opplysningsvesenets
fond Bernt Aas til NRK. Kanskje 10 prosent av våre 430 presteboliger er tomme.
Noen er under oppussing, men andre er tomme fordi prestene har flyttet ut. Og da
kan de utmerket godt fungere som boliger for flyktninger, sier en entusiastisk Aas.
– Fonda “Opplysningsvesenet” direktors Bernts Āss uzskata, ka bēgļu krīze ir
šausmīga humānā katastrofa un šim fondam ir jācenšas sniegt palīdzību. Fondam
pieder puse no mācītāju mājokļiem, no kuriem daļa ir tukša. Ir ideja tukšos
mācītāju mājokļus piešķirt kā vietu, kur uzturēties bēgļiem. Āss šo ideju uztver ar
lielu prieku un entuziasma pilns.
 Ordfører Høistad mener, som avdelingsdirektøren i Opplysningsvesenets Fond, at
det er en selvfølge at alle må gjøre sitt beste for å bidra i en så dramatisk
flyktningsituasjon som man nå er vitne til. – Gausdālas mērs Hoistāds līdzīgi kā
Bernts Āss uzskata, ka ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu dramatiskajā bēgļu
situācijā.

Dugnadkonsert for flyktninger [17.09.2015. 10:38]
http://www.nrk.no/nordland/dugnadkonsert-for-flyktninger-1.12558474


 Førstkommende lørdag er det dugnadskonsert for flykningene på NRK1. – Tiek
rīkots brīvprātīgo koncerts bēgļiem.

Ti nye flyktninger over grensa [18.09.2015. 20:27]
http://www.nrk.no/finnmark/ti-nye-flyktninger-over-grensa-1.12561979
Neitrāla attieksme.
Bør ta imot 100.000 flyktninger [19.09.2015. 10:00]
http://www.nrk.no/nyheter/_-bor-ta-imot-100.000-flyktninger-1.12562278


 Norge har plass nok til å ta imot 100.000 syriske flyktninger og vil i det lange løp
tjene på å bli flere, mener professor og tidligere arbeidsminister for Høyre, Victor
D. Norman. – Profesors un agrākais Labējās partijas nodarbinātības ministrs
Viktors D. Nūrmans uzskata, ka Norvēģija var uzņemt 100000 Sīrijas bēgļus.

Flyktninger på vei til Kongsberg [20.09.2015. 18:45]
http://www.nrk.no/buskerud/flyktninger-pa-vei-til-kongsberg-1.12563814
Neitrāla attieksme.
Flyktninger innkvarteres på Heistadmoen [20.09.2015. 22:25]
http://www.nrk.no/buskerud/flyktninger-til-tidligere-militaerleir-1.12563842
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 Over 200 flyktninger skal trolig flytte inn midlertidig i bygninger på Heistadmoen i
Kongsberg. Flyktningene kan komme til Kongsberg allerede mandag.
“Heistadmoen er fortsatt et militært område, og det er militær aktivitet der. Og vi
mener området egner seg dårlig til å huse flyktninger som kommer fra
krigsområder. Vi tenker at vi må finne andre og mer egnede steder, og det jobber vi
med,” sier Grinderud. - Rakstā apspriež iespējas izmitināt bēgļus vietā ar
nosaukumu Heistadmoen, jo tur, it kā, neesot piemēroti apstākļi, jo netālu norisinās
militārie treniņi. Var redzēt, ka ļoti rūpējās par bēgļu izmitināšanu un domā, kur
viņus izmitināt.

Flyktninger trenger fosterhjem [21.09.2015. 07:24]
http://www.nrk.no/buskerud/flyktninger-trenger-fosterhjem-1.12564232
Neitrāla attieksme.
Ikke flyktninger til Heistadmoen [21.09.2015. 22:17]
http://www.nrk.no/buskerud/ikke-flyktninger-til-heistadmoen-1.12564531


 Utlendingsdirektoratet har bestemt at Heistadmoen inntil videre likevel ikke skal
benyttes som flyktningmottak. Vi reagerte fordi dette er en eiendom som ikke er
godkjent til boligformål, og vi mener militærleiren er usedvanlig dårlig egnet til å ta
imot flyktninger fra et krigsherjet område, sier rådmann Wenche Grinderud –
Imigrācijas direkcija ir pieņemusi lēmumu, ka vieta Heistadmoen līdz turpmākajam
paziņojumam tomēr netiks lietota kā bēgļu centrs. Tur neesot piemēroti apstākļi, jo
netālu norisinās militārie treniņi un cilvēkiem, kas nāk no kara darbības zonas tā
nav piemērotākā vieta, kur apmesties. (Redzamas rūpes par bēgļiem.)

La gårdsbrukene ta imot flyktninger [22.09.2015. 06:23]
http://www.nrk.no/buskerud/_-la-gardsbrukene-ta-imot-flyktninger-1.12565765


 Det er bonde Kjetil Larsgard fra Hallingdal som sier han og familien hans gjerne tar
imot flyktninger og asylsøkere, som han mener er en stor ressurs for det norske
samfunnet. – Lauksaimnieks Ķetils Laršgārds no Hallingdālas un viņa ģimene
labprāt uzņemtu pie sevis bēgļus un patvēruma meklētājus. Viņš uzskata, ka tas ir
liels resurss Norvēģijas sabiedrībai. Arī kāds cits lauksaimnieks Ūle Bjorns
Klēvens (Ole Bjørn Kleven) būtu ar mieru uzņemt pie sevis bēgļus.

Kritiserer UDI for mangelfull informasjon om flyktningene [22.09.2015. 08:54]
http://www.nrk.no/sorlandet/kritiserer-udi-for-mangelfull-informasjon-om-flyktningene1.12565367
Neitrāla attieksme.

147

UDI om flyktninger til Stokke [22.09.2015. 11:41]
http://www.nrk.no/nyheter/udi-om-flyktninger-til-stokke-1.12566340
Neitrāla attieksme.
Victoria Hotel tar imot flyktninger [22.09.2015. 21:04]
http://www.nrk.no/ostfold/victoria-hotel-tar-imot-flyktninger-1.12567250


 UDI har inngått avtale med Victoria Hotel i Fredrikstad om innkvartering av 111
asylsøkere. – Viesnīca Viktorija Fredrikstādā sniegs naktsmītnes kopumā 111
bēgļiem.

Uholdbare forhold for flyktninger [23.09.2015. 06:50]
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/--uholdbare-forhold-for-flyktninger-1.12567702
—
-

Flere hjelpeorganisasjoner slår alarm rundt forholdene for flyktninger som kommer
til Oslo. Hjelpeorganisasjonene reagerer blant annet på at mindreårige må sove ute
fordi de møter stengte dører hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen. – Atbalsta
organizācijas ceļ trauksmi par apstākļiem, kādi bēgļiem jāpiedzīvo, nonākot Oslo.
Nepilngadīgajiem bēgļiem ir jāguļ ārā, jo Toienas Policijas bēgļu centra durvis ir
slēgtas.

Nordmenn frykter smitte fra flyktninger [24.09.2015. 00:41]
http://www.nrk.no/norge/nordmenn-frykter-smitte-fra-flyktninger-1.12568274
—
-



Folkehelseinstituttet får mange telefoner fra folk som frykter at flyktninger skal
smitte dem med sykdommer. – Tiek saņemti daudzi zvani no Norvēģijas
iedzīvotājiem, kas uztaucās, ka bēgļi tos varētu aplipināt ar slimībām.

 Selv om mange av asylsøkerne har levd i kummerlige kår på sin reise mot Norge, er
de ifølge Arnesen ikke sykere enn snittet av den norske befolkningen. – Norvēģiem
neesot pamata uztraukties, jo bēgļi nav slimāki par vidusmēra norvēģi.

40 flyktninger til Agder på to uker [24.09.2015. 15:33]
http://www.nrk.no/sorlandet/40-flyktninger-til-agder-pa-to-uker-1.12570904
Neitrāla attieksme
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Et endelig nei for flyktninger på Heistadmoen [24.09.2015. 16:33]
http://www.nrk.no/buskerud/ingen-flyktninger-til-heistadmoen-1.12570617


 Hver dag gjør Utlendingsdirektoratet nye avtaler med hoteller, campingplasser og
andre bedrifter for å skaffe nye innkvarteringsmuligheter for flyktningene som
daglig ankommer Norge. – Katru dienu imigrācijas direkcija veic arvien jaunas
sarunas ar viecnīcām, kempingu vietām un citām kompānijām, lai nodrošinātu
jaunas naktsmītņu iespējas bēgļiem, kuri ik dienas nonāk Norvēģijā.

Åpnet gratis spa for flyktninger [25.09.2015. 21.50]
http://www.nrk.no/sorlandet/spa-behandling-for-flyktninger-1.12572873


 Norges første gratis spa-avdeling for flyktninger er åpnet i Kristiansand. Formålet
er å gjøre noe spesielt for kvinner som har flyktet fra hjemlandet sitt. –
Kristiansandā bēgļu centrā bēgļiem ir iespēja pa brīvu izbaudīt spa procedūras. Spa
mērķis ir likt justies īpaši sievietēm, kuras ir aizbēgušas no savas dzimtenes.

Tok i mot nesten 100 flyktninger i natt [25.09.2015. 18:45]
http://www.nrk.no/ostfold/tok-i-mot-nesten-100-flyktninger-i-natt-1.12572741


 I natt ankom 98 slitne flyktninger Victoria Hotel i Fredrikstad. Eierne har valgt å
åpne hotellet for å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon. De hadde ikke spist,
mange ikke på flere dager. Når de kom inn i natt og forstod at det ikke var mat,
begynte en voksen mann å grine. Så vi ordnet det og hadde en nattbuffé til klokken
fire, så alle fikk noe å spise, forklarer Sheri Greenlees Vågøy. – Šonakt 98 bēgļi
ieradās Viktorijas viesnīcā Fredrikstādā, un tās īpašnieks nolēma atvērt viesnīcu, lai
palīdzētu cilvēkiem grūtā situācijā. Daudzi no viņiem nebija ēduši pat vairākas
dienas un viens vīrietis uzzinot, ka viesnīcā nav nekā ēdama pat sāka raudāt, tāpēc
īpašnieks pasūtīja ēdienu sagādājot viņiem nakts bufeti pl. 4 naktī.

Flyktningene fortsetter å komme [27.09.2015. 09:06]
http://www.nrk.no/nyheter/flyktningene-fortsetter-a-komme-1.12574227
Neitrāla attieksme.
Flyktningene er jo som alle oss andre [28.09.2015. 19:48]
http://www.nrk.no/troms/_-flyktningene-er-jo-som-alle-oss-andre-1.12576377


 Barna i Harstad fikk mandag et lite innblikk i hvordan det er å være flyktning.
Mandag fikk 5.-klassingene ved Harstad skole se vandreutstillingen til fotograf
Rebecca Jafari, «Først og fremst barn». Hun har i et halvt år fotografert barn ved
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asylmottak i Norge. – Harštādas bērni pirmdien guva nelielu ieskatu tajā, kā ir būt
bēglim. Pirmdien Harštādas skolas piektklasnieki devās apskatīt Rebekas Jafari
ceļojošo izstādi “Vispirms bērni”. Pusgadu viņa ir fotografējusi bērnus Norvēģijas
bēgļu centrā.
15 milliarder kroner til flyktninger i nærområdene [NTB/NRK 30.09.2015. 07:59]
http://www.nrk.no/urix/15-milliarder-kroner-til-flyktninger-i-naeromradene-1.12578660


 G7-landene og golfstatene lover 15 milliarder kroner i støtte til FN-avdelingene
som hjelper flyktninger i deres nærområder. I januar skal Norge og Tyskland gå
sammen om å arrangere en giverlandskonferanse for flyktningene fra Syria. – G7
valstis un Persijas līča valstis sola 15 milijardus kronu atbalstu ANOstruktūrvienībām, kuras palīdz bēgļiem viņu dzīvesvietas apkārtnē. Arī Norvēģija
sola finansiālu atbalstu. Janvārī Norvēģija un Vācija apvienosies, lai organizētu
donoru valstu konferenci bēgļiem Sīrijā.

Mottaket i Kirkenes er fullt – nå blir flyktningene sendt til Vadsø [30.09.2015. 08:10]
http://www.nrk.no/finnmark/mottaket-i-kirkenes-er-fullt-_-na-blir-flyktningene-sendt-tilvadso-1.12577234


 En 29-år gammel mann, som ønsker å være anonym, forteller NRK at han ønsker å
leve uten farer, få jobb og bygge seg en framtid i Norge. – 29 gadus vecs bēglis
pastāstīja NRK, ka viņš vēlas dzīvot bez apdraudējuma, iegūt darbu un veidot sev
nākotni Norvēģijā.
 Vi er et åpent og inkluderende samfunn. – Mēs (norvēģi) esam atvērta sabiedrība,
kurā viegli integrēties.

Bente fikk 1 000 flyktninger til Stokke [30.09.2015. 09:00]
http://www.nrk.no/vestfold/en-e-post-fra-bente-hoye-fikk-1-000-flyktninger-til-stokke1.12570728


 Bilder av mennesker på flukt vekket sterke følelser hos Bente Pernilla Høye (31)
som ønsket å gjøre en forskjell. NRK møter henne hjemme i Skoppum der hun
sammen med flere andre småbarnsmødre startet Facebook-gruppen «Refugees
welcome to Vestfold». Da Høye fikk høre at det var et sterkt behov for husrom,
ringte hun rundt til konferansesenter og leirskoler i nærområdet og spurte om de
kunne ta imot flyktninger. – Fotogrāfijas ar cilvēkiem, kuri bēg, māmiņā Bentē
Pernillā Hoiē radīja spēcīgu vēlmi kaut ko mainīt. Viņa kopā ar citām māmiņām
izveidoja Facebook grupu “Refugees welcome to Vestfold” (Laipni lūgti Vestfollā,
bēgļi). Tiklīdz viņa uzzināja, ka ir liela nepieciešamība pēc mājvietām bēgļiem,
viņa apzvanīja tuvākos konferenču centrus un vasaras skolas un vaicāja, vai viņiem
būtu iespēja uzņemt bēgļus.
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Kan ha plass til 1000 flyktninger [30.09.2015. 15:36]
http://www.nrk.no/ostfold/kan-ha-plass-til-1000-flyktninger-1.12579578


 Utlendingsdirektoratet bekreftet for kort tid siden at det tidligere Smart Clubbygget i Råde skal bli et nytt mottakssenter for flyktninger. – Imigrācijas direkcija
aptiprinājusi, ka vecajā Smart Club ēkā Rodē būs jaunais bēgļu uzņemšanas centrs.
(Pozitīvi, ka rūpējas par to, lai varētu uzņemt bēgļus.)
Novembris

Tur med flyktningene [02.11.2015. 16:30]
http://www.nrk.no/telemark/tur-med-flyktningene-1.12633856


 Kviteseid turlag inviterer flyktninger som bor på Vrådal hotell på turer i
omgivelsene. – Bēgļus, kuri dzīvo Vrodāl viesnīcā, Kviteseidas ekskursiju
komanda aicina ekskursijā tuvākajā apkārtnē.
 Mange frivillige i Vrådal stiller også opp med tilbud om ballspill og kafé med
mange aktiviteter for flyktningene. - Daudzi brīvprātīgie Vrodāl viesnīcā arī
piedāvā bēgļiem bumbu spēles, kafiju un dažādas aktivitātes.

Stadig flere migranter kommer til Finland via Raja-Jooseppi [03.11.2015. 11:46]
http://www.nrk.no/sapmi/stadig-flere-flyktninger-kommer-til-finland-via-raja-jooseppi1.12634654
Neitrāla attieksme.
Nå har 170 flyktninger landa på Karmøy [03.11.2015. 13:46]
http://www.nrk.no/rogaland/na-har-flyktningene-landa-pa-karmoy-1.12635075
Neitrāla attieksme.
Her skal 200 flyktninger huses i Stavanger [03.11.2015. 16:46]
http://www.nrk.no/rogaland/her-skal-flyktningene-huses-i-stavanger-1.12635238


 Den 16. november blir Hotel Alstor i Stavanger omgjort til et akuttmottak for
flyktninger som blant annet har flykta fra det krigsherjede Syria. Vi ser den
voldsomme folkevandringen i verden, og har samtidig en nedgang i hotellmarkedet
i Rogaland. Vi ser at vi kan bistå med et samarbeid med Hero mottak, sier Stephen
Meinich-Bache, administrerende direktør i Tribe Hotels. – 16. novembrī viesnīca
Alstor Savangerā kļūs par ārkārtas situācijas uzņemšanas centru bēgļiem. Viesnīcas
direktors saka: “Mēs redzam nenormālo tautas migrāciju pasaulē, un tajā pašā laikā
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ir lejupslīde viesnīcu tirgū Rūgalannē. Mēs redzam, ka varam sniegt atbalstu
sadarbojoties ar bēgļu uzņemšanas uzņēmumu Hero.”
Flyktninger flyttes fra Hellas [04.11.2015. 07:39]
http://www.nrk.no/nyheter/flyktninger-flyttes-fra-hellas-1.12636320
Neitrāla attieksme.
Privat aktør i Kautokeino vil ta imot 50 flyktninger [04.11.2015. 16:48]
http://www.nrk.no/sapmi/privat-aktor-i-kautokeino-vil-ta-imot-50-flyktninger-1.12637245


 Isak Mathis O. Hætta, som driver Villmarkssenteret i Kautokeino, holder på å
forhandle med UDI om å ta imot 50 flyktninger. – Īzaks Matīs O. Hetta, kas
darbojas Kautokeino dabas centrā, veic pārrunas ar Imigrācijas direkciju par 50
bēgļu uzņemšanu pie sevis.
 Kautokeino kommune har tidligere sagt nei til å bosette flyktninger . Nå er det valgt
et nytt kommunestyre og en ny ordfører, som i valgkampen sa at han er åpen for å
ta imot flyktninger . – Kautokeino pašvaldība iepriekš nepiekrita uzņemt bēgļus,
bet nu tajā ir ievēlēta jauna dome un jauns mērs, kurš vēlēšanu kampaņā teica, ka ir
atvērts bēgļu uzņemšanai.

Deler ut refleksvester til flyktningene [04.11.2015. 20:22]
http://www.nrk.no/finnmark/deler-ut-refleksvester-til-flyktningene-1.12637380


 Eirik Nilsen er en av de som er bekymret for trafikksikkerheten til flyktningene
som ferdes langs veiene. Han er i dag i den russiske grensebyen Nikel og deler ut
refleksvester og reflekser. – Ēriks Nilsens ir viens no tiem, kurš uztraucās par bēgļu
drošību, kuri klīst gar ceļu. Viņš šodien Krievijas robežpilsētā Nikelē dala
atstarojošās vestes un atstarotājus.

Nærmere 300 flyktninger til Evje og Hornnes [05.11.2015. 15:14]
http://www.nrk.no/sorlandet/naermere-300-flyktninger-til-evje-og-hornnes-1.12638368


 UDI har sagt ja til å la private aktører innkvartere nærmere 300 flyktninger i Evje
og Hornnes de neste ukene. Planen er at alle familier skal ha sin egen bolig.
Flyktningene skal ha det så likt oss nordmenn som mulig. Alle familier skal ha
egen leilighet eller hus. – Imigrācijas direkcija ir piekritusi atļaut nākamajā nedēļā
privātajiem uzņēmējiem izmitināt gandrīz 300 bēgļus Evjē un Hornesā. Plāns ir, ka
katra ģimene saņems pati savu vietu kur dzīvot. Bēgļiem dzīves apstākļi būs pēc
iespējas līdzīgāki norvēģu dzīves apstākļiem. Katra ģimene saņems vai nu pati savu
dzīvokli, vai māju.
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Vil informere om flyktninger [05.11.2015. 17:43]
http://www.nrk.no/vestfold/vil-informere-om-flyktninger-1.12639314


 Om kort tid kommer det 190 asylsøkere til Horten. I kveld inviterer kommunen til
informasjonsmøte. Vi ønsker å informere innbyggerne så godt som mulig om hva
som skjer og hva vi kan bidra til for at asylsøkerne skal få et best mulig opphold i
Horten. – Drīz Hortenē ieradīsies 190 patvēruma meklētāji. Pašvaldība šovakar
ielūdz uz informatīvu sanāksmi. Viņi vēlas pēc iespējas labāk informēt iedzīvotājus
par to, kas notiks un kā viņi var iesaistīties, lai nodrošinātu patvēruma meklētājiem
pēc iespējas labāku uzturēšanos Hortenē.
 Da blir det viktig å forsøke å bidra til sysselsetting. Kommunen har arealer og
aktiviteter som vi må ta i bruk på en konstruktiv måte. Det er også viktig rett og
slett å møte flyktningene, – se dem og kommunisere med dem. – Būs svarīgi
censties veicināt bēgļu nodarbinātību. Hortenes pašvaldībai ir telpas un aktivitātes,
kuras būs jāizmanto konstruktīvā veidā. Ir arī būtiski satikt bēgļus, redzēt viņus un
komunicēt ar viņiem.

Debatten kl. 2130 om flyktninger [05.11.2015. 20:54]
http://www.nrk.no/nyheter/debatten-kl.-2130-om-flyktninger-1.12639676
Neitrāla attieksme.
Elever hjelper flyktninger: – En uke full av sterke inntrykk [05.11.2015. 21:44]
http://www.nrk.no/ho/elever-hjelper-flyktninger_-_-en-uke-full-av-sterke-inntrykk1.12638825


 Alle elevene på åttende trinn på Brumunddal ungdomsskole har brukt denne uka til
å lære mer om flyktningene og deres vanskelige situasjon. – Visi astotās klases
skolēni Brumundāles pamatskolā izmantoja nedēļu, lai iegūtu vairāk zināšanas par
bēgļiem un viņu sarežģīto situāciju.
 I dag dro fire elever til flyktningemottaket på Grande på Nes for å overlevere klær
og utstyr som alle åttendeklasse-elevene har samlet inn denne uka. – Šodien četri
skolēni brauca uz bēgļu uzņemšanas centru, lai atdotu drēbes un dažādus
piederumus, kurus visi astotās klases skolēni šajā nedēļā bija savākuši.

Her drar 58 flyktninger til en øy uten lege, politi og butikk [05.11.2015. 22:29]
http://www.nrk.no/finnmark/58-flyktninger-til-en-oy-uten-lege_-politi-og-butikk1.12639791
Neitrāla attieksme.
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65.000 flyktninger til Finnmark [06.11.2015. 04:39]
http://www.nrk.no/nyheter/65.000-flyktninger-til-finnmark-1.12640002
Neitrāla attieksme.
Frankrike henter flyktninger [06.11.2015. 12:46]
http://www.nrk.no/nyheter/frankrike-henter-flyktninger-1.12640796
—
-

Frankrike henter flyktninger fra Italia og Hellas og busser dem til små byer i
Frankrike. Landet har høstet kritikk for å ikke ha gjort nok for å hjelpe flyktningene
som kommer til Europa. – Francija uzņem bēgļus no Itālijas un Grieķijas un nogādā
viņus Francijas mazpilsētā. Francija ir saņēmusi kritiku par to, ka nav pietiekami
palīdzējusi bēgļiem, kas ierodas Eiropā.

Blir akuttmottak for flyktninger [06.11.2015. 16:01]
http://www.nrk.no/buskerud/blir-akuttmottak-for-flyktninger-1.12641156


 UDI har i dag gitt beskjed om at det opprettes akutt innkvartering for flyktninger i
det tidligere Steinerskole-bygget i Røyken. – Tiks izveidots ārkārtas situācijas
naktsmītnes bēgļiem agrākajā skolas ēkā Roikenē.

Foreslår å flytte demente ut og flyktninger inn [06.11.2015. 16:34]
http://www.nrk.no/telemark/foreslar-a-flytte-demente-ut-og-flyktninger-inn-1.12640973
—
-

Sju leiligheter i demenskollektivet kan bli bofellesskap for enslige, mindreårige
flyktninger. Det skaper sterke reaksjoner i bygda. – Ir plānots, ka septiņos
dzīvokļos, kur dzīvo ar demenci slimie pacienti, varētu izmitināt nepilngadīgos
bēgļus. Plānots, ka šos pacientus varētu pārvietot uz blakus esošo slimnīcu. Tas
pilsētā izraisījis asu reakciju.

Må bosette enda flere flyktninger neste år [06.11.2015. 20:05]
http://www.nrk.no/ostfold/ma-bosette-enda-flere-flyktninger-neste-ar-1.12641414
Neitrāla attieksme.
Friske flyktninger [07.11.2015. 10:09.]
http://www.nrk.no/nordland/friske-flyktninger-1.12642063
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 Flyktningene som kommer til Norge over grensa fra Russland er stort sett friske
unge menn. – Bēgļi, kas Norvēģijā ierodas caur Krievijas robežu, galvenokārt ir
veseli, jauni vīrieši.

Folkemøte om flyktninger [09.11.2015. 06:49]
http://www.nrk.no/sorlandet/folkemote-om-flyktninger-1.12643825


 Mandag holder Evje og Hornnes folkemøte om mottaket av flyktninger i
kommunen. Og kommunen mener det er viktig at innbyggerne får best mulig
informasjon om situasjonen, sier ordføreren. – Pirmdien Evjē un Hornesā notiks
publiskā tikšanās sakarā ar bēgļu uzņemšanu pašvaldībā. Pašvaldības mērs uzskata,
ka ir svarīgi, ka iedzīvotāji tiek pēc iespējas labāk informēti par situāciju.

Lager ekstra skoleklasser for flyktninger [09.11.2015. 16:40]
http://www.nrk.no/sorlandet/lager-ekstra-skoleklasser-for-flyktninger-1.12644422


 Vest-Agder fylkeskommune oppretter neste år tre ekstra skoleklasser for
minoritetsspråklige elever i den videregående skolen. I innføringsklassene skal
elevene få lære mer norsk og samfunnsfag, samt lære mer om videregående
opplæring og hvilke utdanningsvalg man kan velge. – Vest-Agderes novada
pašvaldībās nākamajā gadā tiks izviedotas trīs papildus nodarbības
mazākumtautības skolēniem vidusskolā. Ievadnodarbībās skolēni mācīsies vairāk
norvēģu valodu un sociālās zinātnes, kā arī uzzinās vairāk par vidējo izglītību un
kādu izglītību viņi var izvēlēties.

Tromsø forbereder seg på å ta imot inntil 1000 flyktninger i løpet av noen dager
[09.11.2015. 17:23]
http://www.nrk.no/troms/tromso-forbereder-seg-pa-a-ta-imot-inntil-1000-flyktninger-ilopet-av-noen-dager-1.12645068
Neitrāla attieksme.
75 flyktninger over Storskog [09.11.2015. 22:36]
http://www.nrk.no/nyheter/75-flyktninger-over-storskog-1.12645606
Neitrāla attieksme.
Tomt for flyktninger i Nikel [10.11.2015. 12:54]
http://www.nrk.no/finnmark/tomt-for-flyktninger-i-nikel-1.12645925
Neitrāla attieksme.
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Det kommer 2000 asylsøkere til Stavanger [10.11.2015. 13:07]
http://www.nrk.no/rogaland/2000-asylsokere-og-flyktninger-til-stavanger-1.12645976


 I løpet av året og neste år skal Stavanger til sammen ta mot minst 490
kvoteflyktninger. Innvandringsdirektoratet har allerede varslet at det kommer
spørsmål om å ta mot flere. Samtidig forbereder kommunen seg på å ta mot rundt 1
500 asylsøkere. – Šī un nākamā gada laikā Stavangera kopumā uzņems vismaz 490
kvotu bēgļus. Imigrācijas direkcija jau ir ziņojusi, ka tiks pacelts jautājums par vēl
vairāk bēgļu uzņemšanu. Vienlaicīgi Stavangeras pašvaldība gatavojas uzņemt ap
1500 bēgļus.

Vil tredoble antall bosatte flyktninger i Alta [10.11.2015. 18:52]
http://www.nrk.no/finnmark/vil-tredoble-antall-bosatte-flyktninger-i-alta-1.12647088
Neitrāla attieksme.
Kastet seg i vannet for å redde flyktninger [10.11.2015. 20:29]
http://www.nrk.no/urix/kastet-seg-i-vannet-for-a-redde-flyktninger-1.12647151
Neitrāla attieksme.
Han frakter flyktninger til Norge: – Den letteste ruten til Vesten [10.11.2015. 23:38]
http://www.nrk.no/urix/han-frakter-flyktninger-til-norge_-_-den-letteste-ruten-til-vesten1.12646980
—
-

De fleste som nå kommer over norskegrensen ved Storskog er økonomiske
migranter, ikke mennesker med behov for beskyttelse. – Lielākā daļa, kas šķērso
Norvēģijas robežu Stūrskūgā, ir ekonomiskie migranti neviss cilvēki, kam vajag
aizsardzību.

Helseutfordringer flyktninger [11.11.2015. 10:10]
http://www.nrk.no/ho/helseutfordringer-flyktninger-1.12647824
—
-

Kommunene i Oppland mener at smittevern og psykisk helse er de største
helsemessige utfordringene med flyktningetilstrømmen. – Oplannes pašvaldība
uzskata, ka lielākie ar veselību saistītie izaicinājumi, kurus rada bēgļu straume, ir
infekcijas slimības un garīgā veselība.
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Ordfører: – Må ha mer info om flyktningene for å gjøre jobben vår [11.11.2015.
11:32]
http://www.nrk.no/trondelag/ordforer_-_-ma-ha-mer-info-om-flyktningene-for-a-gjorejobben-var-1.12647115
—
-

Jeg forstår at dette er en ekstraordinær situasjon for UDI. Samtidig trenger vi mer
informasjon og oversikt slik at kommunen kan gjøre jobben vår. Vi vet veldig
lite. – Ir saprotams, ka imigrācijas direkcija ir ekstraordinārā siruācijā, taču
pašvaldībām vajag vairāk informācijas un pārskatus, lai tās var darīt savu darbu.
Pašvaldības tiek ļoti maz informētas.

Flyktninger får jobb fra første dag [12.11.2015. 10:21]
http://www.nrk.no/ho/flyktninger-far-jobb-fra-forste-dag-1.12648879


 Flyktninger som kommer til Lillehammer får mulighet til å begynne i praksisjobb
umiddelbart. Tanken er at de lærer norsk mens de hjelper til. Målet er at færre blir
gående arbeidsledige og at integreringen går raskt. – Bēgļiem, kas ierodas
Lillehammerē, ir iespēja nekavējoties uzsākt darba praksi. Tādejādi bēgļi iemācās
norvēģu valodu vienlaicīgi palīdzot. Mērķis ir, ka tādā veidā mazāk bēgļi paliek par
bezdarbniekiem un integrējas ātrāk.

UDI ringes ned av hoteller som ønsker å ta inn flyktninger [12.11.2015. 11:25]
http://www.nrk.no/nordland/udi-ringes-ned-av-hoteller-som-onsker-a-ta-inn-flyktninger1.12649598


 I UDI er målet møter med kommunene for å informere dem om hva som skjer, før
flyktningmottak blir opprettet. – Imigrācijas direkcijai ir mērķis viesoties
pašvaldībās, lai informētu tās par to, kas notiek, pirms bēgļu uzņemšanas centri tiek
izveidoti.
 At man åpner sesongstengte campingplasser som er isolerte og kan huse folk i de
kalde månedene, er bare positivt, mener direktør i NHO Reiseliv, Geir Solheim. For
Solheim er det også positivt at man nå har sesongbaserte bedrifter som legger helt
eller delvis ned i lavsesong, som nå åpner opp. Dette skaper viktige arbeidsplasser
for næringa. – Tas, ka, lai izmitinātu bēgļus, var atvērt kempinga vietas, kuras
parasti attiecīgajās sezonās ir slēgtas, ir pozitīvi. Tas rada nozarei nozīmīgas darba
vietas.

Strengere svenske kontroller, men flyktninger kommer fremdeles [12.11.2015. 14:21]
http://www.nrk.no/urix/strengere-svenske-kontroller_-men-flyktninger-kommer-fremdeles1.12649594
Neitrāla attieksme.
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75 flyktninger til Hemne hotell [12.11.2015. 20:40]
http://www.nrk.no/trondelag/75-flyktninger-til-hemne-hotell--1.12650969


 Hemne Hotell skal ta imot 75 flyktninger fra 1. desember, skriver Avisa SørTrøndelag. – Hemnes viesnīca no 1. decembra uzņems 75 bēgļus.

Flyktninger nektet ferjereise [12.11.2015. 23:35]
http://www.nrk.no/nyheter/flyktninger-nektet-ferjereise-1.12651216
—
-

Over 40 flyktninger og migranter er nektet adgang til svenskeferjer i den tyske
byen Rostock. – Vairāk kā 40 beģļi un migranti Vācijas pilsētā Rostokā netika
uzlaisti uz zviedru prāmja.

Åpen for å ta tilbake flyktninger [13.11.2015. 08:16]
http://www.nrk.no/nyheter/apen-for-a-ta-tilbake-flyktninger-1.12651481
Neitrāla attieksme.
Anmeldt for trusler mot flyktninger [14.11.2015. 17:07]
http://www.nrk.no/trondelag/anmeldt-for-trusler-mot-flyktninger-1.12654155
—
-

En mann fra Oppdal er anmeldt for å ha truet flyktninger som bor på hotellet på
Facebook. – Kāds vīrietis no Opdālas interneta vietnē Facebook ir ziņojis par to, ka
viņam ir draudējuši bēgļi, kuri dzīvo viesnīcā.

Folkemøtet om flyktningene i Østfold er i gang [16.11.2015. 19:15]
http://www.nrk.no/ostfold/folkemotet-om-flyktningene-i-ostfold-er-i-gang-1.12656997


 Jo større utfordringene blir for å ta hånd om flyktningene som kommer til Norge, jo
flere spørsmål stiller østfoldingene seg om hva som skjer. Derfor holder Norsk
Folkehjelp, Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Fredrikstad SV og Refugees
Welcome to Østfold (RWTØ) folkemøte på Litteraturhuset i Fredrikstad i kveld. –
Jo vairāk pārmaiņas tiks veiktas, lai parūpētos par bēgļiem, kas ierodas Norvēģijā,
jo vairāk jautājumus par to, kas notiek, uzdos Ostfollas iedzīvotāji. Tāpēc šovakar
literatūras ēkā Fredrikstādā norisināsies publiskā tikšanās.
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Foreldre frykter flyktninger [16.11.2015. 19:19]
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/foreldre-frykter-flyktninger-1.12657051
—
-

Foreldre til barn i Stensby barnehage i Eidsvoll sier opp plassene sine på grunn av
det planlagte asylmottaket på Stensby, skriver Romerikes Blad. Andre vurderer å ta
ut barna sine. Det er planlagt et akuttmottak for flyktninger i gamle Stensby
sykehus. – Vecāki, kuru bērni ir saņēmuši vietu Stensbī bērnudārzā Eidsvollā,
atsakās no vietas, jo vecajā Stensbī slimnīcā tiek plānots izveidot ārkārtas
uzņemšanas centru bēgļiem. Citi vecāki plāno savus bērnus no bērnudārza izņemt.

Flyktninger til Steinkjer forsinka [16.11.2015. 19:20]
http://www.nrk.no/trondelag/flyktninger-til-steinkjer-forsinka-1.12656705
Neitrāla attieksme.
Politiet advarer mot å huse flyktninger privat [17.11.2015. 10:11]
http://www.nrk.no/rogaland/politiet-advarer-mot-a-huse-flyktninger-privat-1.12657680
Neitrāla attieksme.
Sender flyktninger i drosje [17.11.2015. 10:47]
http://www.nrk.no/vestfold/sender-flyktninger-i-drosje-1.12657903
—
-

UDI sender flyktninger i drosje for minst 2759 kroner turen, istedenfor å kjøpe en
togbillett til 249 kroner. – Imigrācijas direkcija nogādā bēgļus uz patvēruma
uzņemšanas centru ar taksi, kas izmaksā vismaz 2759 kronas par braucienu, tā
vietā, lai nopirktu vilciena biļeti par 249 kronām.

Korttid blir langtid for flyktninger [21.11.2015. 13:23]
http://www.nrk.no/ho/flyktninger-blir-vaerende-1.12665357
—
-

-

Mange flyktninger blir mye lenger på de mange nyopprettede nødmottakene enn
hva som var forutsatt. I Åmot har 89 av 156 flyktninger vært på Østerdalen Hotell i
to måneder. De skulle ha blitt sendt videre etter 2 til 10 dager. – Daudzi bēgļi
jaunizveidotajos ārkārtas uzņemšanas centros bēgļiem tiek paturēti daudz ilgāk
nekā sākotnēji paredzēts. Amotā 89 no 156 bēgļiem Østerdalen viesnīcā
uzturējušies divus mēnešus, kaut arī viņiem bija jābūt nosūtītiem tālāk jau pēc 2
līdz 10 dienām.
Han mener statlige myndigheter burde ha vært mye bedre forberedt på det som
skulle komme. – Valsts iestādēm būtu jābūt vairāk sagatavojušām bēgļu
uzņemšanai.
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-



Men flyktningestrømmen er blitt mye større enn det myndighetene først ventet.
Dermed er ikke mottakskapasiteten stor nok. – Bēgļu straume ir kļuvusi daudz
lielāka nekā atbildīgās iestādes ir sākotnēji paredzējušas. Tāpēc spēja uzņemt
bēgļus uzņemšanas centros nav pietiekama.

 Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum sier at hans parti foreslår å øke
vertskommunebidraget fra staten med 50 prosent. Han sier at det er staten og
regjeringen som må ta ansvaret og det er de som må betale. – Centrālās partijas
vadītāja Trīgve Slagsvolda Veduma saka, ka viņas partija iesaka palielināt valsts
atbalstu pašvaldībām, kuras uzņem bēgļus, par 50 procentiem. Viņa uzskata, ka
valdībai ir jāuzņemas atbildība un jāmaksā.

HRW: Tyrkia avviser syriske flyktninger [NTB 23.11.2015. 08:32]
http://www.nrk.no/urix/hrw_-tyrkia-avviser-syriske-flyktninger-1.12667431
—
-

Syrere som har kommet seg til Tyrkia, sier at de tyrkiske grensevaktene stanser
dem ved grensa, og i noen tilfeller banker dem opp. Mange blir presset tilbake inn i
Syria, mens andre blir arrestert og fraktet tilbake til Syria. – Sīrieši, kuri ir
ieradušies Turcijā, saka, ka Turcijas robežsardze aptur viņus pie robežas un dažos
gadījumos piekauj. Daudzi tiek piespiesti atgriezties Sīrijā, kamēr citi tiek arestēti
un transportēti atpakaļ uz Sīriju.

150 flyktninger til Hamresanden [23.11.2015. 15:21]
http://www.nrk.no/sorlandet/150-flyktninger-til-hamresanden-1.12668300
Neitrāla attieksme.
Protest mot antallet flyktninger [24.11.2015. 05:46]
http://www.nrk.no/buskerud/protest-mot-antallet-flyktninger-1.12669129
—
-

-

I kveld arrangeres det fakkeltog i Kongsberg i protest mot det store antallet
flyktninger som er planlagt i mottaket i de gamle høyskolelokalene. – Vakarā
Kongsbergā tiks organizēts lāpu gājiens kā protests pret lielo bēgļu skaitu, kurus ir
plānots uzņemt vecajās augstskolas telpās.
Beboerne mener Staten overkjører lokalbefolkningen. – Kongsbergas iedzīvotāji
uzskata, ka valsts bēgļu jautājumā ignorē vietējos iedzīvotājus.

Ber om plass til 780 flyktninger [24.11.2015. 07:01]
http://www.nrk.no/ostfold/ber-om-plass-til-780-flyktninger-1.12669209
Neitrāla attieksme.
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Har 300 innbyggere, tar imot 150 flyktninger [24.11.2015. 11:16]
http://www.nrk.no/ho/har-300-innbyggere_-tar-imot-150-flyktninger-1.12669242


 Fredag ble bygda plutselig langt mere folkerik, på grunn av mottaket på Ljøratunet.
Og innbyggerne strømmer til med både gaver og hjelp. – Piektdien pilsēta
Ljordālene pēkšņi kļuva pilna ar cilvēkiem dēļ tā, ka tur atrodas patvēruma
meklētāju uzņemšanas centrs un iedzīvotāji plūda straumēm gan atnesot dāvanas,
gan sniedzot palīdzību.
 Han er blitt bra mottatt i Ljørdalen og Norge, og sier han setter pris på tryggheten
her, som ikke finnes i hjemlandet. – Abdullahs no Irākas saka, ka viņš ir ticis labi
uzņemts Norvēģijā un viņš Norvēģijā augstu vērtē drošību, kura nav bijusi viņa
dzimtenē.

350 flyktninger til askøy? [24.11.2015. 14:43]
http://www.nrk.no/hordaland/350-flyktninger-til-askoy_--1.12669983
Neitrāla attieksme.
Tjener millioner på flyktninger [26.11.2015. 08:10]
http://www.nrk.no/nyheter/tjener-millioner-pa-flyktninger-1.12673245
Neitrāla attieksme.
Ber Nordland bosette dobbelt så mange flyktninger i 2017 [26.11.2015. 15:46]
http://www.nrk.no/nordland/ber-nordland-bosette-dobbelt-sa-mange-flyktninger-i-20171.12673679
—
-

Myndighetene har kommet med nye ønsker og ber nå kommunene bosette langt
flere flyktninger de kommende årene. – Valsts iestādes nākušas klajā ar jaunu
vēlmi. Tās lūdz, lai pašvaldības turpmākajos gados izmitinātu daudz vairāk bēgļu
nekā bija paredzēts. (Negatīvi, jo bēgļu skaits, kas jāuzņem vislaik mainās radot
nestabilitātes sajūtu.)

Drar med seg flyktninger på gåtur [26.11.2015. 20:20]
http://www.nrk.no/mr/drar-med-seg-flyktninger-pa-gatur-1.12674554


 Mange vil kanskje si at asylsøkerne som nå kommer til Norge har gått nok, men det
bryr ikke turistforeninga seg om. I dag var de på tur med flyktninger. De har ikke
noe å gjøre. De sitter hele tiden og venter på frokost, lunsj og middag. – Daudziem
varbūt šķiet, ka bēgļi, kas šobrīd ierodās Norvēģijā, ir gājuši pietiekami, bet tūrisma
apvienība par to nesatraucās. Šodien viņi gāja ekskursijā kopā ar bēgļiem, lai
aizpildītu bēgļu brīvo laiku, kas šobrīd viņiem ir ļoti daudz.
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Fjerner krise-millioner på grunn av flyktningene [27.11.2015. 19:43]
http://www.nrk.no/rogaland/fjerner-krise-millioner-pa-grunn-av-flyktningene-1.12676668
—
-

I statsbudsjettet lovet regjeringen en halv milliard kroner til vedlikeholdsarbeid i
kommunene for å få fart på økonomien. Nå har regjeringen kuttet pengene på grunn
av flyktningkrisen. – Valdība solīja no valsts budžeta pus miljardu kronu
uzturēšanas darbiem pašvaldībās, lai uzlabotu ekonomiku. Tagad valdība ir
samazinājusi šos līdzekļus bēgļu dēļ.

Flyktninger kan presse lønningene ned [30.11.2015. 06:44]
http://www.nrk.no/norge/_-flyktninger-kan-presse-lave-lonninger-ned-1.12676545
—
-

-

Den enorme veksten i antall asylsøkere fører til at antallet lavkompetente arbeidere
blir mye større i Norge. Det kan presse lønningene ned for dem som allerede ligger
nederst på lønnsstigen. – Milzīgais darba meklētāju pieaugums patvēruma
meklētāju vidū novedīs līdz tam, ka darbinieku skaits ar minimālām kompetencēm
Norvēģijā pieaugs. Tas var novest pie tā, ka tiem, kuri jau saņem mazu algu, alga
paliktu vēl mazāka.
Samfunnsøkonomisk analyses nye rapport for regjeringen viser at lønnsveksten i
Norge bremses kraftig opp når det kommer mange innvandrere. Den viser at det
blir veldig store virkninger på arbeidsmarkedet når det kommer mange på en gang.
Det forskyver mye av balansen fordi det blir mer ulikhet i lønninger. – Sabiedrības
ekonomiskā analīzes jaunākais pārskats uzrāda, ka algas pieaugums Norvēgijā tiek
pamatīgi palēlināts, kad ierodas daudzi bēgļi. Pārskats uzrāda, ka ir ļoti liela
ietekme uz darba tirgu, kad vienalicīgi ierodas daudzi bēgļi. Tas izjauc līdzsvaru, jo
vairāk parādās nevienlīdzība darba atalgojumā.
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3.pielikums
Atlasīto frāžu klasifikācija pēc to satura portālā Delfi un portālā NRK
Integrēšana, dzīves apstākļi
 Bēgļu ģimeņu bērniem nav pilnībā
nodrošinātas iespējas iekļauties
sabiedrībā.
 Šobrīd bēgļu integrācijas jautājumi tiek
risināti tikai ES projektu ietvaros.
 Latvijā problēmas ar integrācijas
politiku.
 Bēgļiem ir cita mentalitāte, ticība un tā
nes līdz tādas problēmas kā atsevišķas
kopienas veidošanās, kas neintegrējas
sabiedrībā.
 Lai arī Latvijā ir pieņemtas integrācijas
pamatnostādnes, kas paredz pasākumus
līdz pat 2018. gadam, līdzšinējā
integrācijas politika Latvijā bijusi
mērķēta tikai uz mazākumtautībām, un
bēgļu iesaistei sabiedrībā valstisku
vadlīniju praktiski nav.
 Organizāciju pārstāvji uzskata, ka,
"vērojot, cik gausi notiek padomju laika
iebraucēju integrēšanās Latvijā, nav ne
mazāko šaubu, ka etniski, kulturāli un
lingvistiski daudz svešāki iebraucēji
nespēs integrēties.
 Mēs labi zinām šādu pieņemšanu sekas
- radīsies papildu kopienas, kuras
nekādi neiekļausies Latvijas kultūras
atmosfērā. Tām sekos arī sociālās un
citas problēmas, kuras Latvijai nav
izdevies atrisināt pat ar vietējiem
iedzīvotājiem.
 Jā, protams, svešas kultūras cilvēku
ienākšana Latvijai var radīt jaunas
problēmas, skaidrs arī tas, ka mēs
pagaidām neesam gatavi daudzu
svešinieku uzņemšanai.
 Tās personas, kuras no brīvas gribas
Latviju izvēlēsies par savu dzīvesvietu,
kuras cienīs Latvijas iedzīvotājus,
valodu un likumdošanu, pašas radīs
iespēju valstī iedzīvoties, uzskata Baiks,
problēmas būs ar tiem, kuri tiks atvesti
uz Latviju piespiedu kārtā, viņi meklēs

+
Integrēšana, dzīves apstākļi
 Latvijas valsts ir spējusi nodrošināt
nepilngadīgo patvēruma meklētāju
izglītības iespējas Rīgas skolās.
 Izglītības un zinātnes ministrija valsts
budžeta ietvaros īsteno izglītības
nodrošināšanu patvēruma meklētāju
nepilngadīgiem bērniem.
 Patvēruma meklētāja nepilngadīgam
bērnam un nepilngadīgam patvēruma
meklētājam ir tiesības uz
pamatizglītību un vidējo izglītību, kā
arī tiesības pēc pilngadības
sasniegšanas turpināt iesākto izglītību.
 Jāveido integrācijas sistēma tiem
cilvēkiem, kuri saņem pozitīvu
lēmumu par bēgļa vai alternatīvā
statusa iegūšanu.
 Latvijai jāstrādā pie patvērumu
meklētāju apstākļu uzlabošanas
Latvijā.
 Darba grupa izveidos Latvijas
apstākļiem vispiemērotāko sistēmu šo
personu integrācijai sabiedrībā,
pagaidu mītnes vietai, nodarbinātībai,
veselības aizsardzībai un citiem
jautājumiem.
 “Tagad arvien biežāk domāju
atgriezties uz palikšanu Latvijā, kur es
patiešām jūtos kā mājās,” stāsta Sīrijas
zobārsts Abdulkarims Alkadi.
 Nevar tikai gaidīt no bēgļiem un
iebraucējiem, ka viņiem ir jādara sava
integrācijas procesa daļa. Ikvienam
Latvijas sabiedrības loceklim ir jādod
arī sava artava labāka un pozitīvāka
klimata radīšanai. Neviens bēglis
negribēs mācīties latviešu valodu un
apgūt latviešu tradīcijas, ja tas viss
viņam saistīsies tikai ar negatīvām
emocijām un lamām. Cik motivēts
integrēties un spējīgs atrast darbu ir
cilvēks, kurš ikdienā par sevi dzirdēs
to, ka "visi viņi ir stulbi, netīri,
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iespēju, kā ātrāk no šejienes tikt prom.
smirdīgi, slinki un potenciālie
teroristi"? Cik motivēti integrēties būs
 "Kristīgā Eiropa" pesimistiski skatās uz
cilvēki, kuriem ik uz soļa teiks, ka "Tu
bēgļu integrāciju, taču optimistiski par
te neesi gribēts un mums Tevi te
iespēju viņus apturēt ar žogu un
nevajag!" Mana pieredze saka robežkontroles palīdzību.
parādot to foršāko un labāko, kas ir
 Latvijā bēgļiem būs problēmas ar darba
Latvijā un latviskumā, ikviens
atrašanu:
ārzemnieks jūtas kā apburts un vēlas
 Piedāvāto latviešu valodas kursu
būt daļa no tā! Integrēsim bēgļus,
līmenis neesot tāds, lai cilvēki
dodot viņiem to labāko!
varētu atrast darbu un sāktu
 Sociālais darbinieks izstrādās
patstāvīgu dzīvi.
individuālus sociālekonomiskās
 “Ja nav iespējams atrast darbu
iekļaušanas plānus un atbilstoši katrai
(Latvijā), tad kā lai viņi izdzīvo?”
situācijai koordinēs atbalsta sniegšanu
atzīst Sīrijas zobārsts Abdulkarims
ar pašvaldību sociālajiem dienestiem,
Alkadi
veselības aprūpes iestādēm, tajā skaitā
 Pašvaldības teritorijā darba tirgū
ģimenes ārstiem un izglītību.
pieprasīti ir kvalificēti speciālisti,
kam nepieciešamas ne tikai latviešu  Savukārt sociālais mentors būs
valodas zināšanas, bet arī specifiska
persona, kas sniedz atbalstu personām
izglītība. Savukārt mazkvalificētā
integrēties sabiedrībā, veidot izpratni
darbaspēka vakances ātri tiek
par dzīvi Latvijas sabiedrībā, palīdzēt
"izķertas" jau šobrīd.
reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai
 Bēgļi Latvijā tikai palielinās
nepieciešamās prasmes, sniegt atbalstu
pieprasījumu pēc darbavietām tirgū,
ikdienas situāciju risināšanā.
bet piedāvājuma nebūs, un tas
negatīvi ietekmēs vietējo
iedzīvotāju izredzes iegūt darbu.
 Latvijā būs problēmas ar dzīvesvietu
atrašanu bēgļiem
 Madlienā nav īsti vietas, kur bēgļus
izmitināt.
 Virkne pašvaldību norāda, ka
viņiem nav brīvu dzīvojamo
platību, ko bēgļiem
nepieciešamības gadījumā piešķirt.
 "Pilsētai nav nedz telpu, nedz
finansiālu un fizisku iespēju
pieņemt bēgļus, pat ja valdība
pieņemtu lēmumu par šādu rīcību,"
portālam "Delfi" uzsver Rēzeknes
pilsētas domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bartaševičs.
Bēgļu uzņemšanas principi
Bēgļu uzņemšanas principi
 Eiropas Parlamenta deputāts Artis
 Latvija atbalsta brīvprātīgu ES
Pabriks nav apmierināts ar šobrīd
dalībvalstu iesaistīšanos bēgļu
izteiktajiem priekšlikumiem par Eiropas
uzņemšanā.
Savienības bēgļu kvotu vai sadales
 Baltijas valstīm un Eiropadomei ir
mehānisma kritērijiem un uzskata, ka tie
vienots viedoklis, ka kvotām ir jābūt
jāpapildina ar datiem par vēsturisko
brīvprātīgām.
migrāciju un valstī dzīvojošo imigrantu
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skaitu. "Uzskatu, ka valsts lielums,
iedzīvotāju skaits un ekonomiskā
situācija nevar būt vienīgie kritēriji
kvotu noteikšanai, jo jāņem vērā arī
vēsturiskā migrācija. Latvija padomju
laikā piedzīvoja nekontrolētu piespiedu
migrācijas vilni, ar kura sekām vēl
joprojām neesam tikuši galā," uzskata
Pabriks.
Eiropas Parlamenta deputāts Roberts
Zīle uzskata, ka bēgļu kvotu ieviešana ir
bīstams risinājums imigrācijas
problēmām Eiropā. Latvijā un citās
Austrumeiropas valstīs ir jūtams Kremļa
īstenotais informatīvais karš un šādu
kvotu ieviešana radītu iemeslu kritizēt
Latviju par iestāšanos "nepareizajā
savienībā" un tās valdību par nespēju
pasargāt Latvijas iedzīvotājus no bēgļu
plūdiem.
Latvija neatbalsta tā dēvētās bēgļu
kvotas.
Nav skaidrs, kā Latvija piedāvās risināt
jautājumu par patvēruma meklētāju
uzņemšanas kvotām.
Skaits (cik bēgļi katrai valstij jāuzņem)
aprēķināts, ņemot vērā valsts lielumu un
ekonomikas apmēru. (bet ne valsts
vēsturiskā migrācija, kas Latvijas
gadījumā ir svarīgi)
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma ceturtdien Vācijā neformālās
tikšanās laikā informējusi Eiropas
Komisijas prezidentu Žanu Klodu
Junkeru par Latvijas lēmumu neatbalstīt
bēgļu kvotu ieviešanu Eiropas
Savienībā.
Latvija neatbalsta tā dēvētās bēgļu
kvotas.
EK priekšlikums ir par obligātām
kvotām. (Kaut arī Latvija ir pret)
Lielākā daļa no Saeimā pārstāvēto
politisko spēku pārstāvjiem iebilst pret
bēgļu kvotu noteikšanu Latvijai.
Latvija neatbalsta tā dēvētās bēgļu
kvotas.
Eiropas Parlamenta lielākās politiskās
frakcijas – Eiropas Tautas partija –
Latvijas delegācijas deputāti nosūtījuši
vēstuli Migrācijas, iekšlietu un






Piekrišana uzņemt 250 bēgļus panākta,
ievērojot Latvijas ekonomisko
situāciju un iedzīvotāju skaitu.
Latvija turpina ieturēt savu nostāju par
brīvprātības principu, īstenojot bēgļu
uzņemšanu un ar to saistītās
aktivitātes. Iesaistoties tajās, valstīm
jāsaglabā katras dalībvalsts tiesības
atkarībā no savām iespējām un
nacionālās kapacitātes lemt par to, vai
un cik lielā mērā iesaistīties šajās
aktivitātēs.
Lai veicinātu solidaritāti starp ES
dalībvalstīm, sadales mehānisms ir
rūpīgi jāizvērtē, lai tas būtu taisnīgs un
ņemtu vērā arī tādus vēsturiskus
faktorus kā okupācija un piespiedu
imigrācija.
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pilsonības komisāram Dimitrim
Avramopulam, paužot bažas
par Eiropas Komisijas piedāvāto bēgļu
un patvēruma meklētāju sadales
mehānismu. Tajā ir bažas par to, ka
netiek ņemti vērā Latvijas specifiskie
apstākļi, ka bēgļu uzņemšana nevar būt
uzspiesta un sadales mehānisms nevar
tikt balstīts tikai uz iedzīvotāju skaita,
iekšzemes kopprodukta, bezdarba
līmeņa valstī un iepriekšējā patvēruma
meklētāju un bēgļu skaita.
 Kvotu sistēma bija slikta ideja. Tāpēc ir
pilnībā saprotams, kāpēc ES iekšlietu
ministri 16. jūnija tikšanās reizē
Luksemburgā to pārliecinoši noraidīja.
Pēc pieejamās informācijas, pret
obligātu kvotu sistēmu bija gandrīz puse
ES valstu (12 vai 13 valstis), kamēr vēl
12 valstis atbalstīja kvotu sistēmu kā
tādu, bet nepiekrita sadalījumam.
 Eiropas Savienības izpildvara ir
izstrādājusi jaunu nacionālo kvotu
sadalījumu. Paredzams, ka vairākas
valstis būs pret šādu kvotu
palielinājumu, baidoties no to iespējām
izmitināt tik lielu bēgļu skaitu. Jaunās
kvotas tiek rēķinātas, ņemot vērā valsts
kopproduktu, iedzīvotāju skaitu,
bezdarba līmeni un līdzšinējo pieredzi
patvērumu meklētāju uzņemšanā.
 Ja 776 bēgļus Latvijai neuzņems
brīvprātīgi, tad tas notiks obligātā kārtā.
Latvijas politiķi ir pret bēgļiem
Latvijas politiķi ir par bēgļiem
 Draudi nacionālajai drošībai:
 NA Eiropas Parlamenta un Saeimas
 NA deputāti uzskata, ka masveida
frakcijas deputāti uzskata, ka valsts var
migrācija rada riskus Latvijas
sniegt palīdzību bēgļu pārpludinātajām
nacionālajai drošībai.
valstīm, nodrošinot medicīnisko un
 Deputāts Jānis Dombrava vērsa
tehnisko atbalstu.
uzmanību uz to, ka padomju
 Sudraba uzskata, ka vienīgais
okupācijas periodā notika vērienīga
risinājums bēgļu problēmai var būt
Latvijas kolonizācija, kura būtiski
finansiāls atbalsts no ES budžeta tām
mainīja etnisko situāciju Latvijā. Tā
valstīm, kas tieši saskaras ar bēgļu
kā arī pašlaik Eiropas Savienības
ierašanos no valstīm, kuras skārusi
valstu vidū Latvijā ir vislielākais
kara darbība vai iekšēji konflikti.
cittautiešu īpatsvars, jaunu
 "Vienotība" un Zaļo un zemnieku
ieceļotāju uzņemšana nav
savienība atbalsta 250 bēgļu
iespējama.
brīvprātīgu uzņemšanu.
 Migrācijas un patvēruma politikas
 Latvija nav tik bezspēcīga, lai nevarētu
veidošanā Latvijai ir jābūt
uzņemt 250 bēgļus, LTV raidījumam
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izņēmuma statusā, jo mūsu valsts
joprojām nav pārvarējusi
okupācijas sekas. Jāņa Dombrava
ieskatā jaunu patvēruma meklētāju
masveidīga uzņemšana nozīmētu
atteikšanos no nacionālas valsts, un
latvieši kļūtu par minoritāti paši
savā zemē.
 Jānis Dombrava uzskata, ka latvieši
nedrīkst kļūt par minoritāti paši
savā valstī, tāpēc Latvijas valdībai
un sabiedrībai ir stingri jāpastāv, ka
Latvijā nav iespējama jaunu
ieceļotāju uzņemšana.
Latvijas Reģionu apvienība uzskata, ka
Ziemeļāfrikas bēgļu problēmas
"solidāra" uzspiešana visām ES valstīm
nav godīga un taisnīga.
Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un
brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) jau
iepriekš visasāk no koalīcijas partijām
iebilda pret bēgļu kvotām.
Lielas un bagātas ES valstis vēlas risināt
bēgļu problēmu uz mazo valstu rēķina,
ignorējot vēsturisko imigrāciju, kuru šīs
valstis ir pieredzējušas okupācijas laikā,
pauž deputāts Jānis Dombrava.
Zaļo un zemnieku savienības Saeimas
frakcijas priekšsēdētājs Augusts
Brigmanis sacīja, ka ZZS neatbalsta EK
izteikto piedāvājumu par bēgļu
uzņemšanu, jo “mums pietiek pašiem
savu problēmu un bēglis - tā ir
problēma.”
Latvijas Reģionu apvienība uzskata, ka
Ziemeļāfrikas bēgļu problēmas
"solidāra" uzspiešana visām ES valstīm
nav godīga un taisnīga.
"No sirds Latvijai" līdere Inguna
Sudraba norāda, ka bēgļu uzņemšana no
citām ES valstīm nav tas gadījums, kad
"Latvijai kārtējo reizi ir jāskrien uz
pirmo svilpienu un jāizrāda
solidaritāte".
Nacionālā apvienība ir pret bēgļu
brīvprātīgu uzņemšanu.
12.Saeimas deputāts Artuss
Kaimiņš trešdien Pilsonības, migrācijas
un sabiedrības saliedētības komisijas
sēdē izteica rosinājumu 250 bēgļus





"1:1" pauda premjerministre Laimdota
Straujuma.
Valdošā koalīcija piektdien atbalstīja
4,3 miljonu eiro atvēlēšanu, lai
atbalstītu Turciju bēgļu jautājuma
risināšanā. Vēlāk šo lēmuma atbalstīja
arī Ministru kabinets ārkārtas sēdē.
Eiropas Tautas partijas Latvijas
delegācijas deputāti norāda, ka
migrācijas problēma ir viens no
lielākajiem šī brīža izaicinājumiem ES,
un pauž atbalstu EK mēģinājumiem
rast risinājumu krīzes situācijai
Vidusjūras reģionā.
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ievest nevis no Āfrikas, bet gan
no Tibetas. "Tibetas bēgļi būtu daudz
patīkamāki, saprotamāki un ar lielāku
intelektu. Daudzi tibetieši ir aizbraukuši
no Ķīnas, un viņiem arī draud briesmas
dzīvībai," sacīja deputāts.
Pasākumi pret bēgļu uzņemšanu:
 "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un
brīvībai"/LNNK ir atradusi jaunu
ienaidnieku, ja mums visu laiku
bija "krievi nāk", tad tagad mums
"bēgļi nāk", tā partijas "Vienotības"
priekšsēdētāja Solvita
Āboltiņa "LNT Ziņām" komentēja
koalīcijas partneru pozīciju par
bēgļu uzņemšanu un iecerēto piketu
pie valdības.
 Nacionālā apvienība gatavo
pieteikumu Satversmes tiesā, kurā
vēlas protestēt pret valdības
lēmumu uzņemt 250 bēgļus.
 Nacionālā apvienība ir gatava
radikālam solim un plāno vērsties
Satversmes tiesā pret pašu
pārstāvēto valdību. Valdības
lēmuma apstrīdēšana būtu
bezprecendenta solis, kura sekas
var ietekmēt arī valdības darbu.
 Ja Latvijā tiks uzņemts vairāk par
250 bēgļiem, Latvijas
Sociāldemokrātiskā strādnieku
partija rosinās valstī referendumu,
lai ierobežotu bēgļu uzņemšanu.
 Saeima ceturtdien ar balsu
vairākumu nodeva Nacionālās
apvienības frakcijas rosinātos
grozījumus Patvēruma likumā, kas
paredzētu, ka bez Saeimas
piekrišanas Latvija nevarētu uzņemt
papildu bēgļus.
 Partija "Nacionālā savienība
"Taisnīgums"" aicina 18. novembra
lāpu gājiena laikā pieprasīt atjaunot
robežkontroli un atteikties uzņemt
uzspiestus imigrantus, kuri esot
"potenciāli teroristi, apdraudējuma
radītāji, mūsu identitātes un vērtību
grāvēji".
Zaļo un zemnieku savienība pašlaik
neatbalsta papildu bēgļu uzņemšanu, jo
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valsts kapacitāte un mērs ir izsmelts ar
piekrišanu uzņemt 250 bēgļus.
Ministru prezidente Laimdota
Straujuma iepriekš solīja nepieļaut
bēgļu uzņemšanas obligāto kvotu
ieviešanu, un šis solījums ir jāpilda,
portālam "Delfi" pavēstīja opozīcijā
esošās partijas "No sirds Latvijai"
sabiedrisko attiecību konsultants Valdis
Freidenfelds. Ja valdība un Ministru
prezidente nepildīs Latvijas
iedzīvotājiem doto solījumu, NSL
rosinās izteikt neuzticību Straujumai,
informē frakcijā.
"No sirds Latvijai" neuzskata par
iespējamu piekrist Eiropas amatpersonu
pieprasījumiem par patvēruma
meklētāju uzņemšanu, jo Latvijai
pašlaik nav ne finansiālu iespēju, ne
izstrādātas sistēmas, ne apmācītu
cilvēku, ne skaidra integrācijas plāna,
uzsver partijā.
Koalīcijā ietilpstošās partijas Zaļo un
zemnieku savienība un Nacionālā
apvienība neatbalstīs neviena papildus
bēgļa uzņemšanu, uzsver partiju līderi.
Raivis Dzintars (NA Saeimas frakcijas
vadītājs) kritizēja Junkera piedāvājumu
uzņemt papildus 526 bēgļus, norādot, ka
tas apdraud ES stabilitāti un vienotību.
"Ja viena kļūda izraisa problēmu, tad
lielākais neprāts ir pieļaut to pašu kļūdu
vēlreiz."
Zaļo un zemnieku savienības Saeimas
frakcijas vadītājs Augusts
Brigmanis uzsvēra, ka papildu 526
bēgļu uzņemšanai partija nepiekritīs.
Nacionālās apvienības
līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš
norādīja, ka, ja iespējamais kompromisa
variants ietvertu papildu bēgļu
uzņemšanu, tad partija to neatbalstītu.
Zinādami sabiedrības vairākuma
negatīvo attieksmi pret svešzemnieku
iespējamo parādīšanos, parlamenta
deputāti cits pēc cita steidz pavairot
savu politisko kapitālu uz nabaga sīriešu
un afrikāņu rēķina. Pie viena visi zākā
stulbo Eiropu un Vienotību, kas
grasoties Latviju noslīcināt musulmaņu
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plūdos.
 Nacionālā apvienība iepriekš aicināja
koalīcijas partnerus apturēt bēgļu
uzņemšanu Latvijā, ņemot vērā 13.
novembra teroraktus Parīzē.
 Latvijas Reģionu apvienība nav pret
bēgļu uzņemšanu, ja to prasa uzņemtās
starptautiskās saistības, taču politiskais
spēks uzskata, ka Latvijas valdība nav
gatava bēgļu uzņemšanai.
 Jau ziņots, ka bēgļu uzņemšana Latvijā
iepriekš radīja nesaskaņas starp
koalīcijas partneriem, jo nacionālā
apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei
un brīvībai"/LNNK iebilda pret bēgļu
uzņemšanu.
 Ekonomikas ministre Dana ReiznieceOzola saka, ka kolēģi medijos dramatizē
bēgļu jautājumus.
Solidarizēšanās
Solidarizēšanās
 Ziņojumā arī minēts, ka Lielbritānija,
 Pabriks uzsver, ka nav pret Eiropas
Īrija un Dānija pašas varēs izvēlēties,
valstu solidarizēšanos šī jautājuma
vai tās bēgļus vēlas uzņemt. Ja minētās
risināšanā, taču jābūt noteiktiem
valstis bēgļus neuzņemtu, tad pārējām
taisnīgiem un objektīviem kritērijiem.
dalībvalstīm uzņemamo bēgļu skaits
 Latvijai ir jāsolidarizējas ar ES
palielinātos. (Kur tad paliek
valstīm. Mums jābūt solidāriem pret
solidarizēšanās?)
tām valstīm, kas nebūt nav vainīgas
pie situācijas, kurās tās atrodas,
 Ziņojumā arī minēts, ka Lielbritānija,
Īrija un Dānija pašas varēs izvēlēties,
piemēram, Malta.
vai tās bēgļus vēlas uzņemt. (Kur tad
 Latvijai ir jāpiedalās ES bēgļu
paliek solidarizēšanās?)
jautājumu risināšanā.
 Laimdotas Straujumas vērtējumā,
 Kopumā valdības koalīcija ir par
solidaritāte ir ES migrācijas un
solidaritāti Eiropas Savienības valstu
patvēruma politikas stūrakmens, un ES
vidū bēgļu problēmas risināšanai.
līmeņa darbībai ir jābūt koordinētai.
 Latvija labprāt solidarizējas, taču nevis
 Lielbritānija, Īrija un Dānija pašas varēs
uzņemot bēgļus, bet sniedzot palīdzību
izvēlēties, vai tās bēgļus vēlas uzņemt.
citādos veidos:
(Kur paliek solidarizēšanās?)
 Latvija atbalsta solidaritāti citos
pasākumos, piemēram,
 Nekas neliecina, ka šodienas bēgļiem no
Āfrikas nesekos arvien jauni. Piekrītot
robežuzraudzības pastiprināšanā,
solidāri uzņemt bēgļus kaut vai
atbalstā medicīniskās palīdzības
simboliskā skaitā, mēs padarām daudz
sniegšanā vai citos jautājumos.
grūtāku iespēju atteikties no šādas
 Mēs varam diskutēt par veidiem,
"labdarības" nākamajās reizēs.
kā izrādīt solidaritāti, bet tas nevar
notikt ar bēgļu uzņemšanu Latvijā.
 Junkeram svarīgākais ir, lai katra

Latvija tāpat kā līdz šim turpinās
dalībvalsts nosauktu savu "solidaritātes"
atbalstīt Vidusjūras reģiona
skaitli.
valstis. Tas tiks darīts, stiprinot
 Latvijai nav pienākums citu valstu labā
FRONTEX kopējo operāciju
upurēt savu valsti.
kapacitāti, piedaloties šajās
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Runājot par Latvijas pozīciju bēgļu
jautājumā, Rēzeknes mērs Bartaševičs
uzskata, ka tas nav Eiropas Savienības
solidaritātes jautājums, bet gan katras
atsevišķas ES valsts atbildības
jautājums par savas darbības rezultātiem
un Latvijai nebūtu pareizi atbildēt par
citu valstu lēmumiem, pieņemot pie
sevis bēgļus.
Rēzeknes mērs uzskata, ka šo bēgļu
vairākums ir radies pēc konfliktiem,
kuros ir iesaistījušās Eiropas
Savienības valstis Itālija,Francija, Lielbritānija. "Šim
konfliktam ir konkrēti pamati, un šiem
cilvēkiem ir konkrēti iemesli aizbraukt
no savas valsts. Daļēji par iemeslu tam
ir arī dažu Eiropas valstu ārpolitika,
tādēļ būtu tikai godīgi, ja par ārpolitikas
sekām atbildētu tieši tās valstis, kuras
pieņēmušas attiecīgos lēmumus,"
izteicies Rēzeknes mērs Bartaševičs.
Lielbritānijai, Īrijai un Dānijai ir tiesības
patvērumu meklētājus neuzņemt, jo to
paredz īpaši punkti valstu iestāšanās
līgumos ES. (Kur paliek
solidarizēšanās?)
Latvija var palikt vienīgā valsts Eiropas
Savienībā, kas neuzņems bēgļus,
piektdien intervijā LTV raidījumā "Rīta
Panorāma" teica iekšlietu
ministrs Rihards Kozlovskis.
Latvija ir vienīgā valsts ES, kas nav
piekritusi papildu bēgļu sadalei, liecina
amatpersonu paustais.
Roberts Zīle, Inese Vaidere un Krišjānis
Kariņš ir vienīgie no Baltijas valstu
Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri
balsojuši pret Eiropas
Komisijas prezidenta Žana Kloda
Junkera plānu pārvietot 160 000
patvēruma meklētāju, kas nelegāli
ieradušies Grieķijā, Ungārijā un Itālijā.
Tad, kad mums ir vajadzīga nauda, mēs
to pieņemam kā pašsaprotamu
solidaritātes izpausmi no citām Eiropas
Savienības dalībvalstīm, bet tad, kad
mums ir jāizrāda solidaritāte jautājumā,
kas apdraud viņu sabiedrību stabilitāti,
tad mēs noslēdzamies savā Latvijas












operācijās ne tikai ar personālu,
bet arī atbilstošu ekipējumu.
 Latvija savu iespēju robežās
varētu labāk sniegt ieguldījumu
palīdzībā reāliem bēgļiem,
piedaloties, piemēram, bēgļu
nometņu celtniecībā Āfrikas
valstīs.
 Četru miljonu eiro liels
maksājums, lai atbalstītu Turciju
bēgļu krīzes risināšanai, ir
iespējams, ja Eiropas Komisija
oficiāli paziņotu par šādu
nepieciešamību, sacīja Finanšu
ministrijas parlamentārais
sekretārs Arvils Ašeradens.
 Kozlovskis piektdien skaidroja, ka
lēmums par atbalstu (Turcijai)
pieņemts, jo Latvijai ir jābūt
solidārai kopā ar citām Eiropas
Savienības valstīm, jo Turcijai ir
būtiska loma bēgļu jautājuma
risināšanā.
Latvijai drīzāk jāsolidarizējas ar
Ukrainu:
 Latvijai jābūt solidārai ar Ukrainu.
 Latvijas Reģionu apvienība
uzskata, ka bēgļu jautājumā
Latvija var un tai ir jābūt solidārai
ar Ukrainu, kas atrodas kaimiņos
un ir ierauta reālā karadarbībā.
Migrācija ir visu dalībvalstu kopīga
atbildība, un visas dalībvalstis tagad
tiek aicinātas palīdzēt šīs vēsturiskās
problēmas risināšanā.
Eiropadome ir skaidri norādījusi, ka
nepieciešams Eiropas mēroga
risinājums, kas balstās uz iekšējo
solidaritāti un apziņu, ka mums ir
kopīga atbildība par efektīvas
migrācijas politikas izveidi.
Kopumā valdības koalīcija ir par
solidaritāti ES valstu vidū bēgļu
problēmas risināšanai.
Straujuma toreiz pēc koalīcijas partiju
sanāksmes paziņoja, ka kopumā
valdības koalīcija ir par solidaritāti ES
valstu vidū bēgļu problēmas
risināšanai.
Pirmdien valdība ārkārtas sēdē
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viensētā.
Kāpēc blakus esošās bagātas arābu
valstis, kuru rīcībā ir miljardi dolāru,
nevar palīdzēt saviem ticības un valodas
brāļiem?















vienojusies atbalstīt Iekšlietu
ministrijas projektu, ar kuru Latvijai
paredzēts divos gados uzņemt 250
bēgļus.
Absolūtais vairums Eiropas Savienības
dalībvalstu ir apliecinājušas gatavību
piedalīties bēgļu uzņemšanā, un 250
cilvēki noteikti nav mūsu lepnās un
nesaprastās vientulības vērti, jo ja
nebūsim gatavi ar citiem sadarboties
šajā jomā, īpašu izpratni tad varam arī
negaidīt sev svarīgos jautājumos.
Kā ziņots, 6. jūlijā Ministru kabinets
apstiprināja, ka Latvija divu gadu laikā
ES pārvietošanas programmas un
mītnesvietas maiņas programmā
solidāri uzņems kopumā 250 bēgļus,
kuriem ir nepieciešama starptautiskā
aizsardzība.
Latvija apņēmusies ES pārvietošanas
programmā no trešajām valstīm un
mītnesvietas maiņas programmā no
Itālijas un Grieķijas divu gadu laikā
solidāri uzņemt 250 personas, kurām ir
nepieciešama starptautiskā aizsardzība.
Politiski saprātīgs lēmums būtu
apliecināt Latvijas gatavību piedalīties
grūtu jautājumu risināšanā un
uzņemties šo ''slogu'' kā vienai no
Eiropas Savienības valstīm un
demonstrēt izpratni, vēlmi sadarboties,
veidot godīgu un taisnīgu politiku un
audzēt "politiskus muskuļus", nevis
pīkstēt kā bērnam, kuram negribas iet
vannā.
Merkele uzsvēra, ka citām Eiropas
Savienības dalībvalstīm ir jāuzņem
vairāk migrantu, jo "tikai ar kopīgu
Eiropas solidaritāti, mēs varam gūt
panākumus šajos pūliņos.
Latvija ir par brīvprātīgu bēgļu
uzņemšanu, neizvairoties no
solidaritātes šajā jautājumā,
žurnālistiem sacīja Ministru prezidente
Laimdota Straujuma.
Vējonis uzskata, ka bēgļu problēma ir
ES kopējs jautājums, kuru var atrisināt
tikai kopīgiem spēkiem. "Latvijas
dalība šīs problēmas risināšanā ir
apliecinājums, ka mums rūp Eiropas
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drošība un nākotne. Latvija ir
pilnvērtīga ES dalībvalsts, un šis ir
viens no brīžiem, kad tas jāapliecina
darbos. Mēs esam valsts, kas spēj
risināt problēmas," uzsver prezidents.
Latvija piekrīt, ka šobrīd Eiropa
saskaras ar ārkārtas situāciju
patvēruma jomā, un konceptuāli
atbalsta palīdzības sniegšanas
nozīmību tām dalībvalstīm, kuras
saskaras ar vislielāko spiedienu savai
patvēruma sistēmai.
"Latvija kā valsts un Latvijas politiķi
nevarēs ilgstoši izvairīties no lēmumu
pieņemšanas. Un šoreiz ir mūsu kārta
solidāri palīdzēt, nevis meklēt
aizbildinājumus, kāpēc to nedarīt,"
uzsvēra prezidents.
Jau ziņots, ka valdība ceturtdien
ārkārtas sēdē atbalstījusi Latvijas
pozīciju par Eiropas Komisijas
prezidenta Žana Kloda Junkera plānu
migrācijas krīzes risināšanai Eiropā.
“Eiropas valstu vienotības šķelšanu,
savstarpējās solidaritātes ignorēšanu
uzskatu par visšausminošāko Latvijas
nacionālo interešu nodevību. Toties
Eiropas Savienības valstu vienotības
un spēka vairošanu uzskatu par mūsu
neatkarības galveno garantu. Jo vairāk
būs Eiropas Latvijā, jo drošāk varēsim
justies.” publicists Vilis Seleckis.
Kā portālam "Delfi" skaidro Jēkabpils
pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds
Salcevičs, Jēkabpils pilsētas dome
atbalsta bēgļu uzņemšanu Latvijā:
"Uzskatu, ja mēs esam Eiropas
Savienībā, mums ir jābūt solidāriem
attiecībā pret citām valstīm."
Latvijai jāpiedalās bēgļu uzņemšanā,
jo tai pašai reiz var būt vajadzīga šāda
veida palīdzība
 Latvijai ir jāsolidarizējas, jo pati
var reiz nonākt tādā situācijā, kad
pār Latvijas robežu ierodas
tūkstošiem bēgļu un tad Latvija
vēlēsies, lai citas valstis
solidarizējas un palīdz.
 "Es domāju, ka Latvijas situācijā
bīstamākais ir tas, ka, manuprāt,
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tie politiķi, kuri Latviju nostāda
izņēmuma stāvoklī, neapzinās, ka
mēs esam robežvalsts un Eiropas
Savienībā ļoti daudzas lietas ir
savstarpēji saistītas," saka
eiroparlamentāriete Sandra
Kalniete.
Vāja tautas informētība
 Sabiedrībai ir maz informācijas gan par
patvēruma procedūru un par iemesliem,
kāpēc cilvēki lūdz patvērumu.
 Mulsina arī tas, ka tiek noklusēta
galvenā problēma, proti, šīs parādības
cēloņi un to novēršanas iespējas.
Jautājums tiek, pasniegts tā it, kā
galvenais iemesls straujam bēgļu skaita
pieaugumam esot kari, konflikti un
vardarbība. Tie ir otršķirīgi iemesli, un
šādi apgalvojumi ir maldinoši, kas
izteikti acīmredzot, neiedziļinoties
problēmas būtībā, vai arī cenšoties to
vienkāršot, lai izvairītos no tai atbilstošu
risinājumu meklēšanas.
 "Saskaņas" Saeimas frakcijas vadītājs
Jānis Urbanovičs pauda, ka svarīgākais
ir tieši tas, kā tiks organizēts bēgļu
uzņemšanas process. Savukārt valdība
izvairās informēt par to sabiedrību, kas
var liecināt, ka valdībā nav nojausmas
par šiem jautājumiem vai arī pretēji plānotā rīcība ir zināma, bet par to ir
kauns, piebilda politiķis.
 Patlaban iedzīvotāji ir neziņā ne tikai
mūsu novadā, bet visā valstī, kādi būs
šie bēgļi, kādi būs viņu uzņemšanas
noteikumi, līdz ar to neziņa rada bailes,
neizpratni un apmulsumu sabiedrībā,
kas ik dienu pieaug.
 Neesot skaidra ne bēgļu integrēšana
sabiedrībā, ne tas, kādu tieši pienesumu
valstij bēgļu uzņemšana dos.
Bēgļi var ievest slimības
Iespējamība saslimt bēgļu dēļ ir maza
 Infektologs gan pieļāva, ka "problēmas"
 Iespējamība, ka Latvijas uzņemtie
varētu būt ar bēgļiem no Afganistānas,
bēgļi mūsu valstī varētu ievest
jo šajā valstī ir zems vakcinācijas
infekcijas slimības, ir ļoti maza,
līmenis pret poliomielītu. Līdz ar to
sacīja Rīgas Austrumu klīniskās
bēgļi teorētiski varētu šo vīrusu atvest
universitātes slimnīcas Infekciju
uz Latviju, kā rezultātā tie cilvēki, kuri
uzraudzības dienesta vadītājs Māris
kāda iemesla dēļ pret poliomielītu nav
Liepiņš. Liepiņš arī atzīmēja, ka ceļš
vakcinējušies, varētu saslimt.
uz Latviju bēgļiem ir ļoti garš, un, pat
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Bēgļi apdraud drošību
 Terorisms kā drauds drošībai:
 Brīdinājums, ka ar bēgļu masām
Eiropā tiek ieplūdināti islāma
teroristi.
 "Nedod Dievs, ja ar bēgļiem iekļūst
iekšā teroristi, jo neko nevar
izslēgt," norāda ZZS Saeimas
frakcijas priekšsēdētājs Augusts
Brigmanis.
 Dažādas Eiropas drošības
struktūras nepārtraukti brīdina, ka
ar šīm bēgļu masām Eiropā tiek
ieplūdināti islāma teroristi.
 Sudraba aicina ņemt vērā arī valsts
iekšējās drošības apsvērumus, jo
pastāv iespēja, ka ar bēgļiem varētu
tikt importēts terorisms un
noziedzība.
 Bēgļi ir no valstīm ar atšķirīgām
sociālajām normām un daļai no
viņiem var būt nosliece uz
vardarbību. Mēs nekad iepriekš
nevaram uzzināt, cik no
jaunpienācējiem var būt saistīti ar
ekstrēmistu organizācijām.
 Bēgļu uzņemšana no reģioniem,
kur ir nozīmīga teroristu grupējumu
klātbūtne, perspektīvā potenciāli
var ietekmēt drošības situāciju
Latvijā. Pastāv iespēja, ka starp
Latvijai paredzētajiem bēgļiem var
būt personas, kuras atbalsta
radikālas ideoloģijas, vai arī šie
indivīdi, saskaroties ar iekļaušanās
grūtībām Latvijas sabiedrībā,
radikalizējas jau pēc ieceļošanas

ja šie cilvēki ar kaut ko saslimtu, viņi
tiktu "izķerti" pirms nonākšanas šeit.
 "Vieglāk ir nomirt ceļu satiksmes
negadījumā nekā no šiem nabaga
cilvēkiem dabūt kādu eksotisku
infekciju," portālam "Delfi" teic Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas Infekciju uzraudzības
dienesta vadītājs Māris Liepiņš.
 Infektologs uzskata, ka runas par to, ka
bēgļi Latvijā varētu ievest kādas
infekcijas slimības, ir tikai "politiķu
vai kāda cita" spekulācijas.
Nav jābaidās no bēgļiem
 Viņš (tatāru-baškīru kultūras biedrības
"Čišma" priekšsēdētājs Zafars
Zainullins) uzskata, ka vajag palīdzēt
bēgļiem un Latvijas sabiedrībai
nevajadzētu baidīties no islāma.
“Mums nav radikāļu. Visi cilvēki, kuri
ierodas Latvijā, pirmkārt iet uz
mošeju, mēs redzam šos cilvēkus, ko
viņš grib un kāds viņš izskatās, taču
pagaidām es neredzu nevienu radikālu
cilvēku”.
 Drošības policija uzsver, ka tā cieši
sadarbojas ar ārvalstu partneru
dienestiem, kas ir būtisks instruments
iespējamo risku novēršanā.
 Francijas Tieslietu ministre Kristiana
Taubira noliedza izskanējušās runas, jo
nav astiprinājusies teroristu saikne ar
bēgļu plūsmu no Sīrijas.
 “Vienkārši jāatceras - un esmu arī pati
pārliecināta -, ka tie bēgļi, kas tiks
uzņemti Latvijā, draudus drošībai
neradīs,” piebilda Straujuma.
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Latvijā, atzina Drošības policijā.
 Bēgļu uzņemšana no valstīm, kur ir
nozīmīga teroristu grupējumu
klātbūtne, perspektīvā var ietekmēt
drošības situāciju Latvijā.
 Vismaz viens no teroristiem, kuri
piektdien veica nāvējošus
uzbrukumus Parīzē, Eiropā ieradies
kopā ar Sīrijas bēgļiem.
 Vairāki republikāņu Baltā nama
nominācijas pretendenti svētdien
brīdināja, ka, ņemot vērā traģiskos
notikumus Parīzē, ASV
nevajadzētu uzņemt Sīrijas bēgļus,
jo to vidū var būt "Islāma valsts"
kaujinieki.
Jānis Dombrava paziņojumā plašsaziņas
līdzekļiem pauž viedokli, ka jaunākais
Eiropas Komisijas izstrādātais
priekšlikums par Āfrikas ieceļotāju
sadali ir absurds un rada būtiskus riskus
Latvijas drošībai.
Bēgļu pieplūdums Latvijā draud
saasināt spriedzi sabiedrībā un novest
pie neparedzamiem iznākumiem.
Masveida bēgļu uzņemšana neatbilst
valsts drošības interesēm.
Iedzīvotāju priekšstatu veido
informācija medijos - presē un internetā.
Loģiski, ka tas, ko atspoguļo mediji,
biedē. Cilvēki jautā, vai pie mums arī
atvedīs bēgļus, kuri mētā ēdienu, ir
huligāni un kuri aiz sevis atstāj
atkritumu kaudzes. Tas, ko mēs redzam,
ir patvēruma meklētāju plūsma, kas iet
pa ielām, demolē un apzog.
Arī latvieši pirms vairākiem gadu
desmitiem ir pieredzējuši bēgļu gaitas.
Tie, kuri ir mukuši un vēl to atceras,
stāsta, ka bija pateicīgi valstīm, kas
viņus pieņēma. Viņi bija laimīgi par
pajumti un iespēja kaut ko darīt.
Diemžēl šobrīd piedzīvojam noteikumu
diktēšanu un neiecietīgu attieksmi pret
tiem, kuri vēlas palīdzēt.
Ja Latvijai būs jāuzņem tūkstošiem
bēgļu, tad nešaubos, ka atsevišķās
noziedzības jomās pieaugums varētu
būt. Ņemot vērā tendences Eiropā,
pieaugums iespējams zādzībām,
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laupīšanām un narkotiku noziegumiem.
Tā nenotiks, ka visi atbraukušie
patvēruma meklētāji būs
likumpaklausīgi un vēlēsies naudu
nopelnīt godīgā darbā.
 “Jau šobrīd baidāmies laist savus bērnus
vienus vakaros laukā spēlēties, jo laukā
ir tumšs un pa ciemu klīst jauni,
nepazīstami, svešzemju vīrieši.
Iedzīvotāji ir saskārušies ar situācijām,
kad jaunām sievietēm šķiet, ka viņām
seko, ir bailes doties pastaigās uz
vietējo mežu, jo tur baros pa diviem un
vairākiem kopā pastaigājas patvēruma
meklētāji,” bažas pauž Mucenieku
iedzīvotāji.
Faktori, kas liecina par nestabilitāti un
rada satraukumu sabiedrībā
 Bēgļu skaits, kas jāuzņem mainās:
 Latvija pēc Eiropas Komisijas šī
brīža aprēķina uzņemtu 220 bēgļus
 Latvijai bēgļu kvota varētu pieaugt
līdz 737, liecina trešdien publicētā
Eiropas Komisijas informācija.
 Pirmdien valdība ārkārtas sēdē
vienojusies atbalstīt Iekšlietu
ministrijas projektu, ar kuru Latvijai
paredzēts divos gados uzņemt 250
bēgļus.
 Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka, kā
paredz jaunais sadalījums, Latvijai
nākamo divu gadu laikā varētu
nākties papildu uzņemt 526 bēgļus.
(250 + 526 = 776)
 Saskaņā ar Eiropas
Savienības iekšlietu ministru
sanāksmē otrdien pieņemto lēmumu
Latvijai pagaidām būs jāuzņem
papildu 281 patvēruma meklētājs,
tātad kopējais uzņemamo bēgļu
skaits pagaidām būs 531.
 Eiropas kontekstā, visupirms, ir virkne
neatbildētu jautājumu par pašu bēgļu
pārvietošanu.
 Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu
ministri ceturtdien nespēja panākt
galīgo vienošanos par nelegālās
imigrācijas krīzes risinājumu.
 Jautājums par bēgļu uzņemšanu Latvijā
radījis nesaskaņas koalīcijas partiju

Faktori, kas liecina, ka uztraukumam
par nestabilitāti nav pamata un bēgļu
jautājums tiek risināts
 Ministru prezidente Laimdota
Straujuma ir parakstījusi rezolūciju, ar
kuru uzdod izveidot augsta līmeņa
starpinstitucionālu darba grupu bēgļu
jautājuma risināšanai.
 Sāks strādāt jauna darba grupa, lai
izstrādātu plānu, kā bēgļus integrēt
sabiedrībā.
 Politologs Rozenvalds skaidroja - lai
arī arvien vairāk partiju, tostarp
Nacionālā apvienība un citas partijas
pozīcijā un opozīcijā, kā arī ārpus
Saeimas, uzstājīgi norāda uz to, ka
iebilst pret jaunu bēgļu uzņemšanu,
taču diez vai tas radīs nopietnas
izmaiņas koalīcijā.
 Vēstīts, ka pēc vairāku nedēļu
vilcināšanās valdība otrdien
apstiprināja patvēruma meklētāju
uzņemšanas plānu.
 Vairākas Latvijas nevalstiskās
organizācijas paredzējušas veidot
konsorciju, kas sniegs koordinētu
biedrību un nodibinājumu atbalstu
bēgļu uzņemšanai Latvijā.
 Runājot par Latvijas gatavību uzņemt
vairākus simtus bēgļu, cilvēktiesību
komisārs pārliecinoši norādīja, ka
Latvija tam ir gatava, jo atsevišķās
jomās esam spēcīgi, par piemēru minot
valodu mācības.
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vidū.
Jau vēstīts, ka jautājums par bēgļu
uzņemšanu Latvijā radījis nesaskaņas
koalīcijas partiju vidū.
Eksperti uzskata, ka Latvija bēgļu
uzņemšanai nav gatava un atbildīgās
institūcijas īsti nezina, ko darīt.
Eksperti uzskata, ka Latvija vēl nav
gatava daudzskaitlīgam patvēruma
meklētāju pieplūdumam, jo līdz šim to
nav pieredzējusi un plāni ir bijuši vien
teorētiski.
Pašlaik starp ES rietumu un austrumu
valstīm izveidojusies plaisa attieksmē
pret bēgļu uzņemšanu.
Straujais migrantu pieplūdums ir radījis
spriedzi un nesaskaņas starp
dalībvalstīm par ES migrācijas politiku.
Patlaban nav iespējams diskutēt par
bēgļu uzņemšanu Latvijā, jo valstij nav
programmas viņu izmitināšanai, nav
atrunāti pienākumi un finansējuma
sadale, šādu viedokli pauda Auces
novada domes priekšsēdētājs Gints
Kaminskis.
Vilcināšanās ar bēgļu uzņemšanas
programmas izstrādi ir nestabilitāti
veicinošs faktors visā valstī.
Uz brīdi neņemot vērā nianses un
vienkāršojot visu, varētu teikt, ka viena
puse Eiropu redz kā kristiešu
kontinentu, kam būtu sevi jāaizsargā
pret cilvēku migrāciju, ja vajadzīgs, arī
ar žogu palīdzību. Otra puse apgalvo, ka
Eiropas nākotne ir globalizēta un
multikulturāla.
Vācijas finanšu ministrs Volfgangs
Šeible trešdien brīdinājis, ka milzīgais
nelegālo imigrantu pieplūdums Vācijai
un Eiropai var pārtapt "lavīnā", ja netiks
kontrolēts.
Vairākas pašvaldības vērsa uzmanību uz
valdošo neziņu. Lai gan valdība ir
apstiprinājusi patvēruma meklētāju
uzņemšanas plānu, virknei vietvaru vēl
joprojām nav skaidrs, kas tieši tām būs
jānodrošina bēgļiem un ko nodrošinās
valsts.
Jāpiebilst, ka portāls "Delfi" uzrunāja



Jau vēstīts, ka valdība septembra
beigās konceptuāli atbalstīja rīcības
plānu patvēruma meklētāju
uzņemšanai Latvijā. Rīcības plāns
ietver trīs rīcības virzienus - personu
atlasi un pārvietošanu, patvēruma
meklētāju uzņemšanu un izmitināšanu,
kā arī integrācijas pasākumus.
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arī Daugavpils pilsētas pašvaldību,
tomēr tur skaidroja, ka atbildes tiks
sniegtas, kad valdība izstrādās skaidru
rīcības plānu attiecība uz bēgļiem.
 "Valdība bēgļu jautājumā joprojām nav
pateikusi skaidru pozīciju - ko valsts
šiem cilvēkiem nodrošinās un kā tas
skars pašvaldības," atbild Liepājas
pilsētas domes pārstāve Dace Ķēde.
 Ogres novada pašvaldība par bēgļu
iespējamo uzņemšanu oficiālā līmenī,
proti, domes sēdē, nav spriedusi, jo
valstī nav koncepcijas kopumā par to,
kā rīkoties, kādi uzdevumi tiks uzdoti
pašvaldībām, kāds būs finansējuma
avots.
 Lai gan valdība ir apstiprinājusi
patvēruma meklētāju uzņemšanas plānu,
tajā nav skaidri definēta rīcībpolitika
vairākos jautājumos, uzskata Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Bēgļi rada izdevumus Latvijai
Bēgļi būtiski neietekmētu Latvijas
 Patvēruma meklētājus līdz bēgļa statusa ekonomiku
saņemšanai jānodrošina ar bezmaksas
 Par katru bēgli Latvija no Eiropas
dzīvesvietu, pārtiku un veselības
Komisijas saņemtu 6000 eiro.
aprūpes pakalpojumiem.
 Ņemot vērā bēgļu skaitu, attiecīgi tiks
piešķirts finansējums no Eiropas
 Varētu rasties nepieciešamība veidot
jaunu centru bēgļu izmitināšanai.
Komisijas, kas arī palīdzēs stiprināt
kapacitāti.
 Jārēķinās ar papildu izdevumiem
administratīvās kapacitātes
 Ekonomikas ministre Dana Reizniecestiprināšanai. Proti, īsā laika periodā būs
Ozola saka, ka turpmākos simts gadus
jāapstrādā relatīvi liels papildus
bēgļu ietekme uz Latvijas ekonomiku
pieteikumu skaits.
būs maza.
 Mazajās ES dalībvalstīs bēgļu
 Sistēmas izveidošanai patvēruma
izmitināšana būtiski pazeminās
meklētāju uzņemšanai divos gados
iedzīvotāju dzīves līmeni.
būtu nepieciešami 14,99 miljoni eiro,
tostarp 8,47 miljoni būtu valsts
 "Izskatās, ka ierēdniecība ir izdarījusi
budžeta finansējums, bet 6,5 miljoni
visu maksimālo, lai iekļautu uz bēgļu
eiro būtu Eiropas Savienības fondu
rēķina visu iespējamo," viņš minēja. Pēc
līdzfinansējums.
Auguļa teiktā, aprēķinātie 16 miljoni
eiro ir neadekvāta summa, un šie skaitļi
 Finanšu ministrijas parlamentārais
ir jāprecizē, tostarp nodalot
sekretārs sacīja, ka nākamā gada
ieguldījumus infrastruktūrā.
budžeta programmā, kas paredzēta
neparedzētiem gadījumiem, ir speciāli
 Sistēmas izveidošanai patvēruma
rezervēti līdzekļi bēgļu krīzes
meklētāju uzņemšanai divos gados būtu
risināšanai gan Latvijā, gan sniedzot
nepieciešami 14,99 miljoni eiro, tostarp
palīdzību citām valstīm.
8,47 miljoni būtu valsts budžeta
finansējums.
 Vienlaikus Finanšu ministrija pauž
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bažas par iespēju, ka izdevumi
migrācijas krīzes risināšanai varētu
ievērojami pieaugt.
Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā
vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas
privilēģijas
 Vairāk nekā 60 000 Latvijas iedzīvotāju
ir atzīti par trūkumcietējiem un viņu
ienākumi nepārsniedz pusi no bēgļa
pabalsta apmēra.
 Vidējās pensijas apmērs ir tikai nedaudz
lielāks par bēgļa pabalstu.
 Pilngadīgās personas ar bēgļa
statusu Latvijā ik mēnesi saņems 256.12
eiro, bet viņu bērni - 76.84 eiro. Tāpat
49.8 eiro būs iespējams saņemt kā
pabalstu latviešu valodas apguves
nodrošināšanai. Tas viss varbūt
neizklausās daudz, taču vidējā vecuma
pensija Latvijā 2014. gadā bija 266.26
eiro, vidējais piešķirtais bērna kopšanas
un vecāku pabalsts (kopā) - 230.95 eiro,
bet bezdarbnieka pabalsts - vidēji
198.34 eiro mēnesī.
 Bēgļi nedrīkst saņemt lielāku atbalstu
kā trūcīgie ES iedzīvotāji. Tas būtu
netaisni pret mūsu pensionāriem un
bezdarbniekiem.
 Mucinieku iedzīvotāji: “Mūsuprāt nav
normāli, ka patvēruma meklētājiem
viņu centrā ir pieejama sporta zāle,
bērnu rotaļu istaba, bet mums, šī ciema
iedzīvotājiem un saimniekiem, nav ne
sporta zāles, ne labiekārtota stadiona,
kuru jau šobrīd dalām ar patvēruma
meklētājiem, savukārt pašvaldībai mūsu
nodokļu maksātāju nauda būs jātērē,
apmaksājot sociālos pabalstus un
nodrošinot patvēruma meklētājus ar
mājokli Ropažu novadā.”
Bēgļu skaits, ko Latvija spēj uzņemt, ir
minimāls
 Ja salīdzina to, cik citas valstis uzņem
bēgļu un pārliek to uz valsts iekšzemes
kopproduktu vai valdības budžetu, tad
Latvijai vajadzētu uzņemt 3 līdz 5
cilvēkus gadā.
 Nepieļaujami un nepiedodami, ka liels
skaits bēgļu varētu tikt jebkad izmitināti
Latvijā.
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Ilze Pētersone-Godmane atzina, ka
"spraigā režīmā" Latvija var vienlaicīgi
uzņemt 200 bēgļus, bet normālā
situācijā runa ir vien par 100 šādiem
cilvēkiem.
Pasākumi pret bēgļu uzņemšanu
Pasākumi par bēgļu uzņemšanu, atbalsta
sniegšana bēgļiem
 Nekavējoties jāsāk Eiropas mēroga
parakstu vākšanas kampaņa, lai turpmāk  Sestdien pulksten 12:00 Rīgā,
neviens bēglis vairs nevarētu šķērsot
Esplanādē, pulcējušies pāris desmiti
Vidusjūru.
cilvēki, ar plakātiem paužot atbalstu
bēgļu uzņemšanai Latvijā. Pārsvarā
 Biedrība "Antiglobālisti" Rīgas domē
piketa dalībnieki bija jaunieši, taču
pieteikusi mītiņu sestdien, 13. jūnijā,
apmeklētāju starpā varēja novērot arī
Doma laukumā, lai protestētu pret ES
vecāka gadagājuma cilvēkus ar
plāniem izvietot Latvijā citās ES valstīs
bērniem.
nonākušos bēgļus.
 Valsts augstākās amatpersonas
 Nacionālās apvienības deputāti kopā ar
(Vējonis un Straujuma) aicina 18.
vairākām biedrībām 4. augustā pie
novembra pasākumus nepārvērst par
valdības ēkas plāno protestēt pret bēgļu
protesta demonstrācijām un nosoda
uzņemšanu Latvijā.
partijas "Nacionālā savienība
 Atsevišķas nevalstiskās organizācijas
"Taisnīgums"" un biedrības "Tēvijas
paudušas atbalstu plānotajai 4. augusta
sargi" tradicionālo 18. novembra lāpu
protesta akcijai pret jaunu imigrantu
gājienu Rīgā pārvērst par protesta
uzņemšanu Latvijā.
akciju pret imigrācijas kvotām un
 Biedrības "Tēvijas sargi" un
prasīt robežkontroles atjaunošanu.
"Nacionālās savienības "Taisnīgums""

Iepriekšējos desmit gados Latvijas
rīkotajā protestā gājienā "pret uzspiestu
musulmaņi ar naudu un ēdienu ir
imigrantu ievešanu no citām valstīm"
palīdzējuši cilvēkiem, kuri mitinājušies
devušies ap 500 cilvēku.
patvēruma meklētāju izmitināšanas
 Partija "Nacionālā savienība
centrā Muceniekos.
"Taisnīgums"" un biedrība "Tēvijas
sargi", kas iepriekš rīkojušas publiskas
akcijas pret imigrantu uzņemšanu
Latvijā, aicina arī tradicionālajā 18.
novembra lāpu gājienā Rīgā protestēt
pret imigrācijas kvotām un prasīt
robežkontroles atjaunošanu, "paužot
atbalstu franču tautai ciešanās".
 Pieprasot valdību atteikties no bēgļu
uzņemšanas Francijā notikušo teroraktu
dēļ, mītiņā pie Ministru kabineta
pulcējušies apmēram 30 cilvēki.
 13. novembrī vairāk nekā 500
rīdzinieku Rīgas pašvaldībai arī
iesniedza kolektīvo iesniegumu,
norādot, ka "paši vēlas lemt bēgļu
uzņemšanas jautājumu, nevis pildīt
nedemokrātiskus valdības rīkojumus".
 Madlienā sākta parakstu vākšana pret
bēgļu uzņemšanu Latvijā,
vēsta LTV raidījums "Panorāma".
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Bēgļi apdraud latviešu nāciju
 Absurda palīdzība būtu Latvijai šobrīd
uzņemties gādību par Āfrikas bēgļiem.
Valsts, kura nesen pret savu gribu jau ir
uzņēmusi imigrantus skaitā vismaz pusi
no pašu tautas, nevar vairs izrādīt labo
gribu, izlīdzot jauniem pajumtes
meklētājiem.
 Atšķirībā no citām valstīm, kurām jauna
imigrācija ir tikai viena no problēmām,
mums tas ir kritiski sāpīgs jautājums.
 Latvijas gadījumā regulāra un
masveidīga bēgļu uzņemšana būtu
pašnāvība, turklāt komplektā ar apziņu,
ka šī pašnāvība problēmu neatrisina, bet
tikai padziļina.
 Cilvēku daudzums, kas ģeogrāfiski
atrodas Latvijā, bet kultūras un valodas
ziņā ir kaut kur citur, jau šobrīd ir
ārkārtīgi smags.
 Mēs gribam draudzēties ar citiem, bet
zinām, ka tas nebūs iespējams uz mūsu
māju noārdīšanas rēķina.
 Padomju laikā no citām republikām
Latvijā ieceļojušos iedzīvotājus var
saukt par imigrantiem, un šo apstākli
var izmantot, lai Latvijā neuzņemtu
bēgļus no Āfrikas
 Latvija bēgļus nevar uzņemt, ņemot
vērā 1940.-1990. gadā ieceļojušos
iedzīvotājus no padomju republikām.
Pietiekami liela daļa no šiem cilvēkiem
joprojām ir nepilsoņi, bieži viņi nav
pietiekami integrēti un slikti zina
latviešu valodu.
 Reģionos (no kuriem nāk bēgļi) ir
simtiem miljonu iedzīvotāju, un
situāciju nemainīs palīdzība pāris
simtiem. Savukārt Latvijai riski, ko
radītu bēgļu uzņemšana, ir lielāki.
 Latvijas palīdzība pāris simtiem bēgļu
situāciju viņu valstīs (Itālijā un
Grieķijā) nemainīs, bet potenciālie riski
Latvijai no bēgļu uzņemšanas gan
pastāv.
 Bēgļu uzņemšana sajūsmu neizraisa,
īpaši vērtējot to no nācijas saglabāšanas
viedokļa.
 Tāpat nav izslēgts, ka, palielinoties

Bēgļi neapdraud latviešu nāciju un var
tai sniegt pat kaut ko labu
 Tas ir paradoksāls brīnums, ka pie
palīdzēšanas kaut ko saņem ne tikai
saņēmējs, bet arī devējs. Vēlme un
spēja iejusties citu cilvēku sāpēs
paplašina mūsu skatu un dara mūs par
mazāk egocentriskiem, vairāk
iekļaujošiem cilvēkiem.
 Pastāv iespēja, ka bēgļi varbūt atrisinās
tās mūsu grūtības, ko paši nejēdzam
atrisināt.
 Bēgļu izmitināšana un integrācija
maksās naudu, bet tiem, kas ir apsēsti
ar šo argumentu, ieteiktu to skatīt kā
investīciju. Lielākā daļa bēgļu
iemācīsies latviešu valodu, varbūt pat
lamāties krievu valodā, dabūs to darbu,
ko Kristaps un Ilzīte negribēja, tas
radīs lielāku pieprasījumu darba tirgū,
atļaus darba devējiem iegūt
kvalificētākas darbarokas, palielinās
apgrozību un ražošanas kapacitāti, tas
nozīmē, ka būs vairāk naudas, lai
palielinātu mūsu nožēlojamos bērnu
pabalstus.
 Smadzenes un rokas ir aizbraukušas un
atpakaļ nebrauks. Ekonomiski
saprātīgs lēmums būtu iepludināt
smadzenes un rokas no citurienes,
piesaistīt cilvēkus, kas būs priecīgi par
iespēju šeit strādāt.
 Tas, ka no politiķiem izskan
piedāvājumi par 250 patvēruma
meklētāju uzņemšanu rīkot
referendumu vai arī domas par to, ka
šie 250 kara šausmu vajātie cilvēki
sagraus mūsu nacionālo identitāti, ir
nevis spēka, bet vājuma apliecinājums.
 Pārlieku bieži bēgļi tiek uztverti kā
slogs. Patiesībā bēgļi bieži kļūst par
visdinamiskākajiem sabiedrības
locekļiem. Nav nekāds noslēpums, ka
Einšteins bija bēglis, tieši tāpat kā
Marlēna Dītriha un Madlēna Olbraita,
Džordžs Soross, Zigmunds Freids,
Izabella Aljende. Tie ir tikai daži
piemēri.
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patvēruma meklētāju skaitam Latvijā,
var pieaugt arī nacionālā vai rasu naida
izraisīšanas noziegumi.
PSRS okupācijas rezultātā Latvijas
pamatiedzīvotāju īpatsvars samazinājās
līdz aptuveni 50, un arī pēc neatkarības
atgūšanas situācija nav būtiski
uzlabojusies. Šādos apstākļos suverenai
Latvijas valstij nav atbilstoši
starptautisko tiesību normām pienākums
uzņemt bēgļus, kuri pārsvarā ir
ekonomiskie migranti.

Latvijas sabiedrības viedoklis par bēgļu
uzņemšanu un sabiedrības attieksme
 Vairāk nekā puse (55%) Latvijas
iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā
no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka
Latvijai nevajadzētu uzņemt bēgļus,
liecina pētījumu
kompānijas TNS sadarbībā ar LNT
raidījumu "900 sekundes" jūlijā veiktais
pētījums.
 Piektā daļa (18%) Latvijas iedzīvotāju
ekonomiski aktīvajā vecumā domā, ka
valstij vajadzētu uzņemt mazāku skaitu
bēgļu. Mazāk nekā 250 bēgļu
uzņemšanu Latvijā salīdzinoši biežāk
atbalsta iedzīvotāji, kuri ģimenē
pārsvarā sarunājas latviski.
 "Vai tiešām esam tik mazspēcīgi?"
vaicāja premjerministre, komentējot
Latvijas iedzīvotāju bažas par 250 bēgļu
uzņemšanu.
 Aptuveni puse no vairāk nekā 30
uzrunātajiem ģimenes ārstiem
atteikušies vai netieši izvairījušies savās
praksēs uzņemt bēgļus, kuri Latvijā
varētu ierasties nākamajā gadā, liecina

Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un
tās tuvumā
 Ir būtiski rast risinājumu, kas novērstu
masveida migrācijas cēloņus, veicinot
drošības situācijas uzlabošanos un
ekonomisko attīstību Tuvo Austrumu
un Āfrikas reģionā, kā arī ES
Austrumu kaimiņvalstīs.
 Līdzekļi, kas Eiropā tiek tērēti bēgļu
problēmu risināšanai, būtu jātērē
problēmu risināšanai Tuvo Austrumu
valstīs.
Latvijas sabiedrības viedoklis par bēgļu
uzņemšanu un sabiedrības attieksme
 Desmitā daļa (12%) Latvijas
iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā
vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata,
ka Latvijai vajadzētu uzņemt tieši 250
bēgļu.
 Viedokļi sabiedrībā ir ļoti atšķirīgi,
piemēram, kāda sieviete atbalstīja
bēgļu uzņemšanu un aicināja pabalstus
šiem cilvēkiem neizmaksāt vienkārši
tāpat, bet gan ļaut nopelnīt.
 Sociālajā tīklā "Facebook" izveidota
domubiedru grupa "Gribu palīdzēt
bēgļiem", kuras "Youtube" kanālā
publicēti astoņi video ar sabiedrībā
zināmiem cilvēkiem, kuri pauž
atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā.
 “Mēs (Mucenieku iedzīvotāji) neesam
pret patvēruma meklētāju uzņemšanu,
taču mūsuprāt nav pareizi izmitināt
vienuviet tik lielu skaitu patvēruma
meklētāju.”
 Pasākuma organizators Normunds
Vagalis atkārtoti uzsvēra, ka
Mucenieku iedzīvotāji nav pret
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Latvijas Televīzijas raidījuma
"Aizliegtais paņēmiens" veiktais
eksperiments.
Aptaujājot cilvēkus par viņu viedokli
bēgļu uzņemšanas jautājumā bija kāda
kundze, kura aicināja patvēruma
meklētājus pat nošaut.
Baidījāmies, ka sāksies nemieri Latvijā,
ka krievi ieņems. Bet šobrīd notiek vēl
trakāk! Eiropu ieņem nevis tanki, bet
bēgļi!" Facebookdiskusijās savu
sašutumu paudusi Kombuļu Inese.
Dziedātāja uzsvērusi, ka bēgļi esot ļoti
izlepuši un gatavojoties iedzīvoties uz
latviešu rēķina. "Daļa no viņiem paliks
iedzīvotājos. Ja jau viss par velti - pie tā
ātri pierod. Ja būtu man teikšana, es
tādus Latvijā nelaistu. Ir bagātas valstis
- lai iet tur! Mēs paši varam knapi
izdzīvot ar vai bez darba. Ak, kaut
mums vispār būtu teikšana. Ir
netaisnība, ka bēgļus uztur, bet mūsu
bērni... Kā es neatbalstu visu šo bēgļu
būšanu!" niknojas Inese.
Valdības balsojums par papildu 526
bēgļu uzņemšanu ir pretrunā ar Latvijas
sabiedrības viedokli, sacīja pētījumu
kompānijas SKDS vadītājs Arnis
Kaktiņš. Viņš norādīja, ka, atbilstoši
socioloģisko pētījumu datiem, vairums
Latvijas sabiedrības neatbalsta bēgļu
uzņemšanu.
Drošības policija norāda, ka atsevišķas
personas, kuras pauž nepatiku pret
bēgļu uzņemšanu virtuālajā vidē, var
savu nostāju ar dažādām aktivitātēm
izrādīt arī reālajā vidē.
Mucenieku iedzīvotāji nosūtījuši atklātu
vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai
Straujumai, paužot bažas, ka liela skaita
bēgļu izmitināšana vienuviet var
pārvērst ciematu par cietumu vai arī par
bēgļu ciematu, norādot, ka jau tagad
vietējie bērni baidās iet uz stadionu, ja
tur atrodas liels skaits bēgļu. Vēstulē, ko
Ropažu novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Inga Koleča
nosūtījusi medijiem, teikts, ka to
parakstījuši 430 iedzīvotāji.
Ciema iedzīvotāji bija uzzīmējuši

bēgļiem, taču par to, lai ņemtu vērā arī
iedzīvotāju bažas par drošību.
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plakātus, kas aicināja nepieļaut, lai
Muceniekus pārņem patvēruma
meklētāju pūlis, kā arī aicināja
"atcerēties arī par latviešiem", nevis
tērēt miljoniem eiro lielus līdzekļus
cilvēkiem, "kas tikai apdraudēs Latvijas
drošību".
Raksti, kas parāda rasistiskas iezīmes
Latvijas sabiedrībā vai mudina to uz
rasismu
 Bijusī Igaunijas ārlietu ministre, Tautas
vienotības partijas līdere Kristīne
Ojulande paziņojusi, ka Eiropā nedrīkst
ielaist nevienu bēgli un viņa kā baltais
cilvēks jūt, ka baltā rase ir briesmās.
 Bijusī Igaunijas ārlietu ministre, Tautas
vienotības partijas līdere Kristīne
Ojulande sociālajos tīklos raksta, ka
"vienreiz redzējusi pilnībā darbspējīgu
melnādaino, kurš prasījis žēlastības
dāvanas cilvēkiem, kas ar godīgu darba
pelna pusdienām".
 Bēgļu jautājums ļauj novērot dziļi
ieausto rasismu pietiekami plašā
Latvijas sabiedrības daļā.
 Mītiņa laikā no vecākā gadagājuma
ļaudīm izskanēja arī rasistiski saukļi,
kurus gan izkliedza tikai daži no
sanākušajiem.
Bēgļi meklē nevis drošību, bet maksimālu
ekonomisko labumu, kas liek domāt par
viņiem kā ekonomiskajiem migrantiem
 Migranti domāja, ka vilciens viņus
aizvedīs līdz Austrijas robežai, bet tas
apstājās pie Bičkes, kur atrodas viena
no četrām galvenajām bēgļu nometnēm
Ungārijā. Daudzi vilcienā esošie
migranti saniknoti protestēja, kliedzot
"Vācija! Vācija!" un rokās turot
plakātus ar uzrakstiem "Palīgā" un
"SOS".
 Imigranti atteicās reģistrēties dāņu
varasiestādēs, jo tas nozīmētu, ka
viņiem vai nu jāpieprasa patvērums
Dānijā, vai arī jāatgriežas Vācijā, taču
tie vēlējās doties uz Zviedriju.
 Zviedrija, kas piešķir pastāvīgas
uzturēšanās atļaujas visiem bēgļiem no
Sīrijas, ir kļuvusi par vienu no
ilgotākajiem galamērķiem nelegālajiem

Latvijas sabiedrībā nav izteikts rasisms
 Dzīvojot Latvijā Sīrijas zobārsts
Abdulkarims Alkadi nav jutis citādu
attieksmi savas izcelsmes dēļ. “Nē,
nav ne miņas no diskriminācijas.”

Bēgļi Eiropā meklē drošību
 Tiem, kas bēg uz Eiropu, ir zināmas
ilūzijas, ka viņus šeit sagaidīs ar cieņu.
Citādi jau viņi uz šejieni nenāktu. Viņi
vienkārši meklē drošu vietu. Viņi grib
strādāt, lai varētu veidot normālu
dzīvi.
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imigrantiem.
ES nevar uzņemt visus Āzijas un
Āfrikas kara darbības zonu bēgļus un
ekonomiskos migrantus, kuri vēlas labi
dzīvot bagātajās ES valstīs.
Ekonomisko migrantu plūsmu var
būtiski samazināt, ja ievērojami
samazina pabalstu līmeni viņiem.
Vairums Eiropā, šķērsojot Vidusjūru,
nokļuvušo bēgļu, necenšas palikt
pirmajās ES valstīs, kuras viņi sasniedz,
bet dodas tālāk uz Vāciju, kur valsts
patvēruma meklētājiem nodrošina
dāsnus pabalstus un sociālās garantijas.
Latvija sīriešu bēgļiem neliekas pārāk
pievilcīga valsts. Pirmkārt, tas ir saistīts
ar finansiālo aspektu, jo Latvija nav
spējīga katram bēglim maksāt 400 vai
500 eiro mēnesī. Tā intervijā
laikrakstam "Diena" saka Latvijas
pilsonību ieguvušais Sīrijas zobārsts
Abdulkarims Alkadi.
Daudzi migranti un bēgļi atsakās
reģistrēties Grieķijā un Ungārijā, kurās
viņi ierodas lielā daudzumā, baidoties,
ka tad viņus nelaidīs uz Vāciju un citām
turīgām ES valstīm.
Eiropā ieplūstošie imigranti sapņo par
labāku dzīvi Vācijā, Zviedrijā un
Nīderlandē, taču no Francijas izvairās.
"Francija nav laba manai nākotnei, un
turklāt tai nav reputācijas, ka tā viegli
dod uzturēšanās atļaujas," sacīja 24
gadus vecais Edvards no Bagdādes.
Diemžēl notiekošo izmanto arī cilvēki,
kuru dzīvība nav apdraudēta, viņi meklē
vieglāku dzīvi. Par to liecina tas, ka pēc
nokļūšanas Eiropā viņus neinteresē
palikt, piemēram, nedz Ungārijā, nedz
Francijā. Šie bēgļi ir izvēlējušies
konkrētu galamērķi - vietu, kur gūt
iespējami lielāku pabalstu.
Viņu (bēgļu) lielākā daļa necenšas
palikt Itālijā vai Grieķijā pirmajās Eiropas Savienības valstīs,
kuras viņi sasniedz -, bet dodas tālāk uz
Vāciju, kur valsts patvēruma
meklētājiem nodrošina dāsnus pabalstus
un sociālās garantijas.
Otrs populārākais nelegālo imigrantu
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galamērķis ES ir Zviedrija, kur viņi arī
līdz šim varēja rēķināties ar dāsnu valsts
atbalstu.
 Kā lielākās problēmas, uzņemot bēgļus,
Valmieras pilsētas pašvaldība min bēgļu
motivācijas trūkumu palikt šeit, jo
Latvija nekonkurē ar pārējām Eiropas
Savienības valstīm ne sociālo pabalstu,
ne vidējās algas apmēra ziņā.
 Šādos apstākļos suverenai Latvijas
valstij nav atbilstoši starptautisko
tiesību normām pienākums uzņemt
bēgļus, kuri pārsvarā ir ekonomiskie
migranti.
Bēgļu uzņemšana neatrisina problēmu
 Mēs nevaram pārcelt visu Āfriku uz
Eiropu.
 Bēgļu uzņemšana tikai veicina bēgļu
plūsmu, ap kuru attīstītās dzīvās kravas
pārvadājumu mafija.
 Šis iespējamais iedzīvotāju (lasi
migrantu) skaita tikai palielinājums
daudzkārt pārsniedz kopējo iedzīvotāju
skaitu Eiropā (739,3 miljoni 2014.
gadā.). Tādēļ ir pilnīgi bezcerīgi
problēmu atrisināt ar regulāru šī
kontinenta valstu bēgļu uzņemšanu.
Migrantu plūsmai no Āfrikas kontinenta
valstīm beigas nav paredzamas. –
Pārapdzīvotība Āfrikā netiek risināta.
 ZZS valdes priekšsēdētājs Armands
Krauze uzskata, ka, risinot situāciju
tikai ar bēgļu uzņemšanu, Eiropa
nonākusi strupceļā, jo atbilde ir
ģeopolitiska, mēģinot tikt galā ar bēgļu
plūsmas cēloņiem.
 Ja patiesi vēlas mazināt bēgļu plūsmu,
agresīvi jāvēršas pret tās
organizatoriem, kuriem tas ir bizness..
Pat izmantojot militāru spēku.
Atteikšanās uzņemt bēgļus radītu
Jāatceras, ka no ES nedrīkst tikai ņemt,
paliekošas sekas
bet ir jābūt gataviem dot arī kaut ko tai
 Saskaņā ar Ārlietu ministrijas ziņojumu pretī
gadījumā, ja Latvija neatbalstīs
 Fakti ir skaidri - Latvija ir Eiropas
patvēruma meklētāju uzņemšanu, valstij
Savienībā; mums kā nepaklausīgam
ir sagaidāmas nopietnas politiskas,
skolēnam ir jāatgādina, ka ir ne tikai
finansiālas un juridiskas sekas
tiesības, bet arī pienākumi.
ilgtermiņā.
 Nenobriedusi sabiedrība domā tikai
par sevi. Infantiliem cilvēkiem šķiet,
ka visas pasaules pienākums ir dot
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Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
 Kāda Vācijas pilsēta izpelnījusies
kritiku par plānu patvēruma meklētājus
izmitināt bijušās Būhenvaldes
koncentrācijas nometnes barakās.
Ziemeļreinas-Vestfālenes bēgļu
padomes vadītāja Birgita Naujoka šādu
ideju nodēvējusi par "satraucošu un
mulsinošu, vismaz nejūtīgu", vēsta
"Spiegel".
 Ir skaidrs, ka vāciešiem, kas "vēlas
turēties pie savas ierastās pasaules,
nāksies rēķināties ar pārmaiņām, un
sagaidāms izmisums," intervijā
sabiedriskajai raidorganizācijai ARD
atzīst Mīgels.
 Slovākija tikmēr pavēstījusi, ka tā
neuzņems musulmaņus.
 Astoņi ASV štati paziņojuši, ka bloķēs
vai apturēs programmas, kas paredz
pārvietot Sīrijas bēgļus to robežās,
nostāju argumentējot ar Parīzē nule kā
notikušajiem teroraktiem.
 "Šis melnādaino jautājums Igaunijai ir
eksistenciāls un neatgriezenisks. Ja mēs
viņus ielaidīsim, vēsturi atpakaļ vairs
nevarēs pagriezt," paziņoja Ojulande.

kaut ko mums, taču mums gan nekas
nevienam nav jādod. Savukārt
nobriedušas sabiedrības zīme ir tā, ka
mēs vairs egoistiski nedomājam tikai
par sevi, bet redzam citus cilvēkus, kas
ir tieši tādi paši kā mēs.
 Mums, protams, ir jāpieprasa no
politiķiem, lai viņi risina iekšējas
problēmas, bet tas nenozīmē, ka varam
aizmirst par pasauli mums visapkārt.
 Rietumvalstu politika ne vienmēr
bijusi pareiza, bet tas neatbrīvo no
pienākuma palīdzēt bēgļiem, kas
atbilst vienam no Eiropas vērtību
pamatiem.
 Manuprāt, ir tā - ja tu saņem tūkstošus,
bet grūtā brīdī neesi gatavs savam
labdarim pat solīti paiet pretim, tad tā
jau ir spļaušana akā, no kuras smel
ūdeni.
 Mēs vienmēr nevaram tikai pieprasīt
no Eiropas Savienības, ir brīži, kad ir
jāsniedz savs atbalsts.
Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
 Ar sociālo mediju palīdzību aptuveni
10 000 Islandes iedzīvotāju
pieteikušies Sīrijas bēgļus uzņemt
savās mājās un palīdzēt viņiem
iejusties jaunajos apstākļos, kā arī
piedāvā dalīties ar drēbēm, naudu,
mēbelēm un rotaļlietām. Vairāki pat
pieteikušies apmaksāt viņu lidojumu
uz Islandi.
 Eksperti uzskata, ka bēgļi ar laiku var
iedvest Vācijai jaunu dzīvību, mazinot
iedzīvotāju novecošanās tendenci un
aizpildot deficītu darbaspēka tirgū.
 Merkele pauda pārliecību, ka
gadījumā, ja jaunpienācēji tiek ātri
integrēti un iekļauti darbaspēka tirgū
vai izglītības sistēmā tie var nest
"vairāk iespēju nekā risku".
 Merkele par "ļoti aizkustinošām" un
"elpu aizraujošām" nosauca spontānās
solidaritātes izpausmes, kad simtiem
Vācijas iedzīvotāju dzelzceļa stacijās
sagaidīja no kara Sīrijā un citur
bēgošās ģimenes ar dāvanām un
draudzīgiem sveicieniem.
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"Tā būs katastrofa, ja šie imigranti
uzradīsies Igaunijā."
Jau ilgu laiku dzīvodams Vācijā, es varu
pateikt, kas bēgļu jautājumā sagaida
Latviju - nosūtot fotogrāfiju, kurā
redzami pie lielveikala guļoši
bezpajumtnieki, portālam "Delfi" raksta
Dmitrijs.

Citi
 Latvijai jābūt ļoti uzmanīgai politikai
pret papildus jebkāda veida imigrāciju
 Nelikumīgi robežu šķērsojušos cilvēkus
jāsūta atpakaļ uz turieni, no kurienes
viņi ieradušies.
 Pēc terora aktiem Parīzē amatpersonas
norāda, ka Latvija pašlaik neredz
iespējas uzņemties papildu saistības
bēgļu uzņemšanā.
 Visticamāk šis idiotisms (vēršanās pret
bēgļiem) sakņojas bailēs no citādā, lai
gan mums visapkārt ir cilvēki, kas ir
citādi. Varbūt tās ir bailes, ka šo
citādumu mēs nespēsim kontrolēt.
 Lielā imigrantu plūsma Vidusjūrā
ir Eiropas Savienības maksa par
kļūdām, kuras tā pieļāvusi, neizlēmīgi
rīkojoties Lībijas krīzes un citu karsto
punktu gadījumā.

Citi
 Tas (ES migrācijas politika) ir pāris
gadu jautājums, tādēļ Latvijas
amatpersonām savlaicīgi ir jāiesaistās
tās izstrādē un jābūt ļoti saprātīgām,
pieņemot Latvijas pozīciju šajā
jautājumā.
 Ceturtdien Briselē notiek Eiropadomes
ārkārtas sanāksmē, kas sasaukta
saistībā ar bēgļu masveida bojāeju
Vidusjūrā, un tās dienaskārtībā tiks
apspriests, ko Eiropas Savienības
dalībvalstis visas kopā var
nekavējoties darīt, lai novērstu bēgļu
masveida bojāeju Vidusjūrā.
 Jābūt gataviem uzņemt lielāku skaitu
bēgļus.
 Nostāja pret imigrāciju nenozīmē
vienaldzību pret Āfrikas cilvēku
likteņiem. Esmu pārliecināts, ka katrs,
kuram ir sirds krūtīs, jūt līdzi
cilvēkiem, kuriem spiestu apstākļu dēļ
nākas pamest savas mājas.
 Vairāk kā jebkad arī mūsu valstī ir
maksimāli jāatbalsta miers.
 "Globalizētā Eiropa" labprāt pieņem
migrantus un ir skeptiska par iespējam
viņus Eiropā neielaist.
1.tabula. Atlasīto frāžu klasifikācija pēc to satura portālā Delfi

-

+

Integrēšana, dzīves apstākļi
 Syriske flyktninger som kommer hit til
landet kan få problemer med å komme
inn i norsk arbeidsliv. – Sīrijas bēgļi,
kas ierodas Norvēģijā, var saskarties ar
problēmām iekļūt darba apritē.
 De møter lukkede dører og spør seg
selv hvorfor de ikke ble fortalt på
ungdomsskolen at det er vanskelig å få
lærlingplass på det de velger, sier

Integrēšana, dzīves apstākļi
 En kartlegging av unge, enslige
flyktninger i Kristiansand, viser at de
klarer seg bra etter at de har flyttet ut av
bokollektivet. – Pētījums liecina, ka
jauni, neprecēti bēgļi Kristiansandā spēj
labi iedzīvoties pēc tam, kad tie ir
pametuši dzīvesvietas, kurās tie
dzīvojuši kopā ar citiem bēgļiem.
 Mange går videre på videregående
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Alason. – Bēgļiem Norvēģijā bieži vien
ir grūti iegūt iespēju izmācīties par to,
ko viņi vēlas.
For mange flyktninger blir
pasientjournalen liggende igjen i den
første kommunen de oppholdt seg. Det
kan få alvorlig konsekvenser, mener
leger. - Ir problēma, ka bēgļiem tiek
izveidota pacienta grāmatiņa pirmajā
pašvaldībā, kur viņi atrodas, bet beigās
viņi tiek pārcelti uz citu pašvaldību, bet
grāmatiņa paliek pirmajā pašvaldībā.
Ungdomsrådet mener at enslige
mindreårige flyktninger i Tromsø ikke
får et godt nok tilbud. De forteller at de
ikke får den omsorgen og oppfølgingen
de trenger for å bli integrert i det
norske samfunnet. 19 år gamle Mikiele
Mehary Baraki kom som mindreårig
enslig flyktning til Tromsø i 2012. “Jeg
måtte flytte ut fra Harmoni fordi de
mente jeg ville klare meg selv. Jeg går
første året på videregående, og må
jobbe ved siden av for å klare meg. Jeg
må i tillegg jobbe dobbelt så mye med
lekser fordi jeg ikke kan norsk godt
nok. Lån og stipend dekker ikke alt,”
sier Mikiele som ikke får noen
økonomisk eller annen støtte fra det
offentlige. – Jauniešu padome uzskata,
ka par nepilngadīgajiem bēgļiem, kuri
Tromso ir ieradušies vieni paši bez
ģimenes, netiek pietiekami rūpēts.
Netiek gātāds par to, lai viņi tiktu
integrēti norvēģu sabiedrībā. 19
gadīgais Mikiele Meharī Baraki ieradās
Tromso 2012 gadā, kā nepilngadīgs
bēglis bez ģimenes. “Man bija
jāizvācās no bēgļu centra Harmonija, jo
viņi uzskatīja, ka man pašam jāsāk par
sevi gādāt. Tas bija mans pirmais gads
vidusskolā, un man bija jāstrādā, lai
varētu sevi apgādāt. Piedevām man bija
jāstrādā divtik daudz ar mācībām, jo es
nemācēju pietiekami labi runāt
norvēģiski. Aizņēmumi un stipendija
nespēja nosegt visus izdevumus,” saka
Mikiele, kas nesaņem ne ekonomisku,
ne arī kādu citu atbalstu no valsts
iestādēm.





skole og har overraskende gode
resultater, sier Mariann Solvang, leder
for oppfølgingsteamet for enslige
mindreårige flyktninger. De er opptatt
av skole, mer enn gjennomsnittet av
norsk ungdom. De ser behovet for
utdanning for å få seg jobb, sier
Solvang. De tar den muligheten de får
til å ta en god utdanning her, som de
ikke hadde fått i sitt hjemland. Det er
veldig gøy å se hvor motivert de aller
fleste er. – Daudzi bēgļi turpina
mācīties vidusskolā un viņiem ir
pārsteidzoši labi rezultāti. Bēgļi ir
pārņemti ar skolu daudz vairāk nekā
norvēģu jaunatne. Viņi izrāda
nepieciešamību pēc izglītības, lai
dabūtu sev darbu. Viņi izmanto ikvienu
izdevību, lai iegūtu Norvēģijā labu
izglītību, kuru tie nesaņēma savā
dzimtenē. Ir patīkami redzēt, cik lielākā
daļa bēgļu jaunieši ir motivēti. (Tātad
bēgļi Norvēģijā ir ieinteresēti
integrēties)
Det er politisk vilje til å bosette og
integrere flyktninger, samtidig har
arbeidet pågått over mange år og det
gjør at flere enheter samarbeider om å
gjøre en innsats for at flyktningene skal
finne seg til rette. Vi har hatt fokus på
Larvik som en flerkulturell by, og det
gjør at vi lykkes. – Tā ir vienlaicīgi
politiska griba izmitināt un integrēt
bēgļus kopā ar gadiem ilgu pieredzi,
kas panāk to, ka dažādas
struktūrvienības sadarbojas sniedzot
ieguldījumu tajā, lai bēgļi justos labi.
Galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai
Larvīka (pašvaldība Norvēģijā) būtu
multikulturāla pilsēta, kas nozīmē, ka
viss izdosies.
Når flyktningene kommer til Larvik får
de sin egen veileder, det lages en plan
for språk- og samfunnsopplæring, og
for hvordan de skal komme i arbeid. –
Kad bēgļi ierodas Larvīkā (pašvaldība
Norvēģijā), tie saņem paši savu
uzraugu, kā arī tiek izveidots valodas
un sabiedrības mācības plāns un plāns
tam, kā bēgļi iekļūs darba apritē.
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På Stortinget forhandler politikerne om
hvor mange Syriske flyktninger Norge
skal hjelpe, men fra før er det stort
problem å finne et nytt hjem til de som
allerede har fått asyl i Norge. Over 5
000 mennesker sitter i dag på
asylmottak og venter på at de skal få et
hjem i en norsk kommune. – Kaut arī
Norvēģijas valdība spriež par to, cik
Sīrijas bēgļus tā galu galā varētu
uzņemt, joprojām ir liela problēma ar
jaunu mājvietu atrašanu tiem, kuri jau
ir ieguvuši patvērumu Norvēģijā.
Vairāk nekā 5000 cilvēki šobrīd gaida
bēgļu uzņemšanas centrā, kad tie iegūs
mājas kādā Norvēģijas pašvaldībā.
Flere hjelpeorganisasjoner slår alarm
rundt forholdene for flyktninger som
kommer til Oslo.
Hjelpeorganisasjonene reagerer blant
annet på at mindreårige må sove ute
fordi de møter stengte dører hos
Politiets utlendingsenhet på Tøyen. –
Atbalsta organizācijas ceļ trauksmi par
apstākļiem, kādi bēgļiem jāpiedzīvo,
nonākot Oslo. Nepilngadīgajiem
bēgļiem ir jāguļ ārā, jo Toienas
Policijas bēgļu centra durvis ir slēgtas.









Kun ett senter i Norge har
spesialkompetanse på flyktninger som
sliter psykisk. For lite, mener ansatte i
psykiatrien. Seks millioner kroner er
satt av til prøveprosjektet, men leder
Jone Schanche Olsen mener det er verdt
det i det lange løp. Dette kan gjøre at
flyktninger på sikt kan få et godt liv, og
gjøre nytte for seg i samfunnet, fremfor
å leve på sosialhjelp. Derfor er det en
god investering, sier han. – Norvēģijā ir
tikai viens centrs, kurš ir pietiekami
kompetents darboties ar bēgļiem,
kuriem ir garīgas veselības problēmas.
Psihiatri uzskata, ka tas ir par maz,
tāpēc 6 miljoni kronu tiek ieguldīti
projektā, kas pavērtu bēgļiem plašākas
iespējas garīgu veselības problēmu
ārstēšanā sniedzot labumu ilgtermiņā.
Tas laika gaitā radītu bēgļiem iespēju
uz labāku dzīvi un padarītu tos
noderīgus sabiedrībai tā vietā, lai
dzīvotu uz sociālajiem pabalstiem.
Kommunen sier de forventer å få
tilstrekkelig med ressurser så
flyktningene kan bli godt ivaretatt. –
Skedsmo pašvaldība cer uz atbilstošiem
resursiem, lai bēgļi tiktu pietiekami
nodrošināti. (Tas liecina, ka rūp bēgļu
dzīves apstākļi.)
På voksenopplæringa har vi en
fantastisk norsklærer. Hun er fra
Russland. Vi har i tillegg to pensjonerte
lærere som trør til to dager i uka. Vi har
familier som har åpnet heimene sine for
flyktningene, og tar dem med på
aktiviteter. – Pieaugušo apmācībā
Torskenes pašvaldībā ir iesaistīta gan
norvēģu valodas skolotāja no Krievijas,
gan divi pensionēti skolotāji. Ir arī
ģimenes, kas uzņem savās mājās bēgļus
un iesaista viņus aktivitātēs.
21-åringen har allerede lært seg en god
del norsk. “Jeg trives godt, og har fått
meg venner både i Torsken og
Gryllefjord. Det er fint her, og folk er
snille. Jeg spiller fotball, trener og går
turer”, sier han. – Kāds 21 gadīgs
bēglis, kurš jau kādu laiku dzīvo
Torskenē saka, ka viņš tur jūtās labi un
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ir ieguvis draugus gan no Torskenes,
gan Grillefjūras. Viņš uzskata, ka
Torskenē ir jauki cilvēki. Viņš spēlē
futbolu, trenējas un iet pārgājienos.
KrFs Ragnar Skau-Nilsen foreslo for
Veierland at kommunen kunne kjøpe de
tomme husene på øya. Hans idé er at
flyktninger kan flytte inn. Hun mener
Veierland er et veldig inkluderende
samfunn og at det vil være lettere for
flyktninger å bli inkludert. – Kristīgā
tautas partija vēlas, lai Veierlannes salā
tiktu nopirktas tukšās mājas, un tajās
varētu dzīvot bēgļi. Veierlannē esot
tāda sabiedrība, kurā bēgļiem būtu
viegli integrēties.
Ahmed Hussain har selv vært aktiv i
politikken, som medlem i SV. Han
mener situasjonen for flyktninger er bra
i Norge. Harstad har verdens beste
voksenopplæring. Og mange av mine
venner som er flyktninger har et godt
liv her. De jobber, og deltar i
samfunnet. – Ahmeds Huseins, kurš
pats agrāk ir bēdzis uz Norvēģiju un ir
bijis aktīvs politiķis norvēģu
Sociālistiski kreisajā partijā, uzskata, ka
bēgļu situācija Norvēģijā ir laba.
Harštādā ir pasaulē labākā pieaugušo
apmācība. Daudziem viņa draugiem,
kas arī ir bēguši uz Norvēģiju, nu ir
laba dzīve ar darbu un sajūtu kā daļai
no sabiedrības.
Hammerfest er blitt landskjent for sin
evne til å integrere innvandrere i
lokalsamfunnet. – Hammerfestas
pašvaldība Norvēģijā ir zināma ar
savām spējām integrēt iebraucējus
vietējā sabiedrībā.
Men fagleder Ellen Johansen ved
innvandrertjenesten i Hammerfest er
ikke klar for å takke ja til husrom hos
privatpersoner. “Vi har en del
kommunale leiligheter, men vi leier
også mye hos private. Men da må det
være leiligheter hvor de kan bli boende
over en tid, og som er til dagens
standard, tilpasset hvor mange som skal
bo der.” - Hammerfestas imigrantu
dienesta vadītāja Ellena Johansena nav
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droša, vai piekrist 40 gadnieces vēlmei
uzņemt savā ģimenē bēgļu ģimeni, jo
nepieciešams, lai bēgļu dzīvesvieta ir
piemērota iedzīvotāju skaitam un
atbilstu visiem standartiem. (Tas
nozīmē, ka par bēgļu dzīves apstākļiem
Norvēģijā tiešām rūpējas.)
Kari Mangrud Alvsvåg er i tillegg til å
være prost styreleder i Dialogforum,
som er et samarbeid mellom kristne og
muslimske foreninger i Sarpsborg. De
mobiliserer sine medlemmer i kirker og
moskeer til å være en venn for en
flyktning eller asylsøker som skal
bosettes. – Ir kristiešu un musulmaņu
apvienība, kas mobilizē savus
dalībniekus baznīcās un mošejās, lai
būtu draugi bēgļiem un patvēruma
meklētājiem, kas grasās apmesties uz
dzīvi Norvēģijā.
NRK har snakket med to syriske
flyktninger som kom med den siste
bussen. Zakaria og Mazin sier de vil til
Norge fordi de har hørt at det er et «bra
land der mennesker respekteres.» - Divi
bēgļi no Sīrijas apgalvo, ka vēlas dzīvot
Norvēģijā, jo ir dzirdējuši, ka tā ir laba
valsts, kurā cilvēki tiek respektēti.
Over 200 flyktninger skal trolig flytte
inn midlertidig i bygninger på
Heistadmoen i Kongsberg.
Flyktningene kan komme til Kongsberg
allerede mandag. “Heistadmoen er
fortsatt et militært område, og det er
militær aktivitet der. Og vi mener
området egner seg dårlig til å huse
flyktninger som kommer fra
krigsområder. Vi tenker at vi må finne
andre og mer egnede steder, og det
jobber vi med,” sier Grinderud. Rakstā apspriež iespējas izmitināt
bēgļus vietā ar nosaukumu
Heistadmoen, jo tur, it kā, neesot
piemēroti apstākļi, jo netālu norisinās
militārie treniņi. Var redzēt, ka ļoti
rūpējās par bēgļu izmitināšanu.
Utlendingsdirektoratet har bestemt at
Heistadmoen inntil videre likevel ikke
skal benyttes som flyktningmottak. Vi
reagerte fordi dette er en eiendom som
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ikke er godkjent til boligformål, og vi
mener militærleiren er usedvanlig
dårlig egnet til å ta imot flyktninger fra
et krigsherjet område, sier rådmann
Wenche Grinderud – Imigrācijas
direkcija ir pieņēmusi lēmumu, ka vieta
Heistadmoen līdz turpmākajam
paziņojumam tomēr netiks lietota kā
bēgļu centrs. Tur neesot piemēroti
apstākļi, jo netālu norisinās militārie
treniņi un cilvēkiem, kas nāk no kara
darbības zonas tā nav piemērotākā
vieta, kur apmesties. (Redzamas rūpes
par bēgļiem.)
Hver dag gjør Utlendingsdirektoratet
nye avtaler med hoteller,
campingplasser og andre bedrifter for å
skaffe nye innkvarteringsmuligheter for
flyktningene som daglig ankommer
Norge. – Katru dienu imigrācijas
direkcija veic arvien jaunas sarunas ar
viecnīcām, kempingu vietām un citām
kompānijām, lai nodrošinātu jaunas
naktsmītņu iespējas bēgļiem, kuri ik
dienas nonāk Norvēģijā.
Vi er et åpent og inkluderende
samfunn. – Mēs (norvēģi) esam atvērta
sabiedrība, kurā viegli integrēties.
Utlendingsdirektoratet bekreftet for
kort tid siden at det tidligere Smart
Club-bygget i Råde skal bli et nytt
mottakssenter for flyktninger. –
Imigrācijas direkcija aptiprinājusi, ka
vecajā Smart Club ēkā Rodē būs
jaunais bēgļu uzņemšanas centrs.
(Pozitīvi, ka rūpējas par to, lai varētu
uzņemt bēgļus.)
UDI har sagt ja til å la private aktører
innkvartere nærmere 300 flyktninger i
Evje og Hornnes de neste ukene.
Planen er at alle familier skal ha sin
egen bolig. Flyktningene skal ha det så
likt oss nordmenn som mulig. Alle
familier skal ha egen leilighet eller hus.
– Imigrācijas direkcija ir piekritusi
atļaut nākamajā nedēļā privātajiem
uzņēmējiem izmitināt gandrīz 300
bēgļus Evjē un Hornesā. Plāns ir, ka
katra ģimene saņems pati savu vietu
kur dzīvot. Bēgļiem dzīves apstākļi būs
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pēc iespējas līdzīgāki norvēģu dzīves
apstākļiem. Katra ģimene saņems vai
nu pati savu dzīvokli, vai māju.
Da blir det viktig å forsøke å bidra til
sysselsetting. Kommunen har arealer og
aktiviteter som vi må ta i bruk på en
konstruktiv måte. Det er også viktig rett
og slett å møte flyktningene, – se dem
og kommunisere med dem. – Būs
svarīgi censties veicināt bēgļu
nodarbinātību. Hortenes pašvaldībai ir
telpas un aktivitātes, kuras būs
jāizmanto konstruktīvā veidā. Ir arī
būtiski satikt bēgļus, redzēt viņus un
komunicēt ar viņiem.
UDI har i dag gitt beskjed om at det
opprettes akutt innkvartering for
flyktninger i det tidligere Steinerskolebygget i Røyken. – Tiks izveidots
ārkārtas situācijas naktsmītnes bēgļiem
agrākajā skolas ēkā Roikenē.
Vest-Agder fylkeskommune oppretter
neste år tre ekstra skoleklasser for
minoritetsspråklige elever i den
videregående skolen. I
innføringsklassene skal elevene få lære
mer norsk og samfunnsfag, samt lære
mer om videregående opplæring og
hvilke utdanningsvalg man kan velge. –
Vest-Agderes novada pašvaldībās
nākamajā gadā tiks izviedotas trīs
papildus nodarbības mazākumtautības
skolēniem vidusskolā. Ievadnodarbībās
skolēni mācīsies vairāk norvēģu valodu
un sociālās zinātnes, kā arī uzzinās
vairāk par vidējo izglītību un kādu
izglītību viņi var izvēlēties.
Flyktninger som kommer til
Lillehammer får mulighet til å begynne
i praksisjobb umiddelbart. Tanken er at
de lærer norsk mens de hjelper til.
Målet er at færre blir gående
arbeidsledige og at integreringen går
raskt. – Bēgļiem, kas ierodas
Lillehammerē, ir iespēja nekavējoties
uzsākt darba praksi. Tādejādi bēgļi
iemācās norvēģu valodu vienlaikus
palīdzot. Mērķis ir, ka tādā veidā mazāk
bēgļi paliek par bezdarbniekiem un
integrējas ātrāk.
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Han er blitt bra mottatt i Ljørdalen og
Norge, og sier han setter pris på
tryggheten her, som ikke finnes i
hjemlandet. – Abdullahs no Irākas saka,
ka viņš ir ticis labi uzņemts Norvēģijā
un viņš Norvēģijā augstu vērtē drošību,
kura nav bijusi viņa dzimtenē.
Pret bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
Par bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
 Best i klassen var Larvik kommune,
 Steinkjer skal bosette 24 flyktninger
den eneste kommunen i Vestfold som
innen februar, nesten like mange som
tok imot flere flyktninger enn
på et helt år. – Norvēģijas pašvaldība
direktoratet ba om. De ble bedt om å ta
Steinhjēra februārī sniegs patvērumu 24
imot 50, vedtok å ta imot 70 og endte
bēgļiem, kas ir gandrīz tikpat daudz cik
på 53 totalt i fjor. – Larvīka ir vienīgā
iepriekš vesela gada laikā.
pašvaldība Vestfollas apgabalā, kura
 Den eneste kommunen i Vestfold som
pagājušā gadā uzņēmusi vairāk bēgļus,
ikke tok imot noen flyktninger i fjor,
nekā direkcija lūgusi. Direkcija lūdza
var Hof. – Hofa bija vienīgā pašvaldība
uzņemt 50 bēgļus, bet Larvīka izlēma
Vestfollā, kura pagājšgad neuzņēma
uzņemt 70 bēgļus, taču beigās uzņema
nevienu bēgļi. (Pozitīvi, jo vairums
kopumā 53 bēgļus. (Negatīvi, jo tā bija
pašvaldību uzņem bēgļus)
vienīgā pašvaldība, kura uzņēma vairāk  Marte Eide Klovning er ordfører for
bēgļus.)
Norges minste kommune, Utsira, med
 Frps byråder Kristoffer Kanestrøm og
rett over 200 innbyggere. De har lenge
Britt Hege Alvarstein sier til Nordlys at
sagt nei til å ta imot flyktninger, men i
de vil nekte at Tromsø tar i mot flere
fjor sa de ja. – Norvēģijas mazākā
flyktninger, blant annet på grunn av
pašvaldība Ūtsīra ar nedaudz vairāk
boligmangel. – Domes pārstāvji no
nekā 200 iedzīvotājiem vienmēr ir
Progresa partijas saka, ka nevēlas, ka
atteikusies uzņemt bēgļus, bet
Tromso uzņemtu vairāk bēgļus, jo
pagājušajā gadā tā beidzot piekrita
trūkst dzīvokļi, kur bēgļus izmitināt.
bēgļus uzņemt.
 Moskenes er én av 33 kommuner i
 Bystyret i Trondheim har vedtatt at
Norge som så langt har sagt nei til å
Trondheim kan ta imot ca 170 flere
bosette flyktninger. Vi synes de skal ha
flyktninger til neste år. – Trondheimas
et godt tilbud når de kommer til oss.
pilsētas dome ir izlēmusi, ka
Det har vi ikke per i dag, hverken med
Trondheima līdz nākamajam gadam var
tanke på helse, skole, barnehage eller
uzņemt papildus apmēram 170 bēgļus.
arbeidsplasser. – Moskenesa ir viena
 Moss kommune skal ta imot 90 nye
no 33 Norvēģijas pašvaldībām, kas līdz
flyktninger i år og i 2016, etter at
šim ir noraidījušas aicinājumu uzņemt
bystyret i går vedtok ordfører Tage
papildus bēgļus. Viņi uzskata, ka
Pettersens forslag om å ta imot 30
viņiem nav šobrīd, ko bēgļiem
ekstra. – Pēc pilsētas domes akcepta
piedāvāt, – tas attiecas gan uz veselības
uzņemt par 30 bēgļiem vairāk, Mosas
aprūpi, gan skolām, gan bērnudārziem,
pašvaldība 2015. un 2016. gada laikā
gan darba vietām.
uzņems 90 bēgļus.
 Av 428 kommuner i Norge,har bare tre
 Sokndal kommune er positiv til å ta
så langt gitt et positivt svar. – No 428
imot inntil ti flyktninger i 2015 og ti i
Norvēģijas pašvaldībām līdz šim tikai 3
2016. – Sokndālas pašvaldība ir
ir piekritušas uzņemt papildus bēgļus.
piekritusi uzņemt par 10 bēgļiem vairāk
 Også i øykommunen Herøy har de
nekā paredzēts 2015. gadā un par 10
tidligere sagt nei til flere flyktninger.
bēgļiem vairāk nekā paredzēts 2016.
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Bakgrunnen var erfaringer fra tidligere,
der apparatet ikke var godt nok utbygd
for å ta imot flyktninger. – Arī
salupašvaldība Hēroija ir noraidījusi
aicinājumu uzņemt papildus bēgļus.
Tam par pamatu bija agrākā pieredze,
kas parādīja, ka izveidotā sistēma nav
pietiekami labi veidota, lai uzņemtu
bēgļus.
I nabokommunen Vadsø er situasjonen
helt motsatt. SV-ordfører Rolf Arne
Hanssen mener Vadsø lenge har vært
flink til å ta imot mennesker på flukt.
Nå er det andre som må bidra. –
Kaimiņpašvaldība Vadso gan ir
atteikusies uzņemt bēgļus,
aizbildinoties ar to, ka tā jau iepriekš ir
sniegusi patvērumu bēgļiem un nu ir
laiks to darīt kādai citai pašvaldībai.
Ullensaker kommune sier nei til å ta i
mot nye flyktninger fra Syria. –
Ullensaker pašvaldība atteikusies
uzņemt papildus Sīrijas bēgļus.
Av de fire av 44 nordlandskommuner
som har svart på regjeringens
avmodning om å si ja til å ta imot flere
flyktninger, er det bare Evenes som har
svart ja. – No 44 Nūrlannes
pašvaldībām tikai 4 līdz šim ir
sniegušas atbildi par bēgļu uzņemšanu,
bet no tām tikai viena ir piekritusi
uzņemt bēgļus. Tā ir Evenes
pašvaldība.
Fem kommuner har sendt svar til
departementet om at de ikke ønsker å ta
imot flere flyktninger. – Piecas
pašvaldības ir nosūtijušas
departamentam atbildi, ka tās nevēlas
uzņemt papildus bēgļus.
Frp-leder i Harstad lar seg ikke påvirke
av flyktningstrømmen, og sier fortsatt
bastant nei til syriske flyktninger. Hun
mener fortsatt at Harstad ikke har plass
til noen av de 53 flyktningene
kommunestyret har vedtatt å ta imot.
Ja, all den tid vi ikke har noen plan for
hvor de skal bosettes og hvordan vi
skal håndtere de 120 som allerede står i
kø for å finne bolig i Harstad
kommune. Vi har eksempler på

















gadā.
Nøtterøy vil ta imot ytterligere åtte
flyktninger i år og 13 flere neste år. –
Noterojas pašvaldība šogad
(2015.gadā) uzņems par astioņiem
bēgļiem vairāk nekā paredzēts un
2016.gadā par 13 bēgļiem vairāk.
De fleste kommuner bosetter for få
flyktninger i forhold til behovet. Men
ikke i Nord-Østerdal. I går vedtok
Regionrådet en intensjon om å ta imot
nesten dobbelt så mange flyktninger
som de er bedt om. På tre år vil de
bosette 500 flyktninger. – Kaut arī
daudzas pašvaldības nepiekrīt uzņemt
tik daudz bēgļus, cik tām valsts lūdz,
Nord-Osterdāla ir piekritusi uzņemt
gandrīz divreiz vairāk bēgļus, nekā
valsts tai ir lūgusi. Trīs gadu laikā tā
uzņems 500 bēgļus.
Ordfører i Kvæfjord kommune,
Torbjørn Larsen, mener de kan ta imot
200 flyktninger på to dagers varsel. –
Kvēfjūras pašvaldības mērs uzskata, ka
šī pašvaldība var uzņemt 200 bēgļus.
Oslo bystyre sier ja til å ta imot 811
flyktninger i år, 291 flere enn
opprinnelig vedtatt. – Oslo piekrīt
uzņemt vairāk bēgļu nekā bija
paredzēts.
Skedsmo kommune sier ja til å ta i mot
syriske flyktninger. – Skedsmo
pašvaldība piekrīt uzņemt Sīrijas
bēgļus.
Ordfører i Sør-Varanger Cecilie Hansen
er klar til å åpne dørene i sin kommune
og doble bosettingen av flyktninger. De
to neste årene skal Finnmarkskommunen bosette 70 flyktninger. –
Sor-Varangeres mēre Cecīlija Hansena
ir piekritusi dubultot sniegto patvērumu
skaitu nākamo gadu laikā uzņemot 70
bēgļus.
21 kommuner sier nå ja til å ta imot sin
del av de 10.000 syriske flyktningene
stortingsflertallet vil åpne dørene for i
år og neste år. – Līdz šim brīdim 21
Norvēģijas pašvaldība ir piekritusi
uzņemt papildus bēgļus.
Bare i de store byene Oslo, Bergen,
197

mennesker som har fått jobb i byen,
men som ikke får bolig. – Progresa
partijas vadītāja Harštādā joprojām
neatbalsta Sīrijas bēgļu uzņemšanu.
Viņa joprojām uzskata, ka Harštādā
nav vietas 53 bēgļiem, kurus
pašvaldības valde ir piekritusi uzņemt.
Viņa to argumentē ar to, ka viņiem
joprojām nav plāna, kur bēgļi tiks
izmitināti un kā viņi tiks galā ar tiem
120 bēgļiem, kuri jau stāv rindā uz
dzīvokļiem Harštādas pašvaldībā. Ir
cilvēki, kuri ir dabūjuši darbu, bet
nevar dabūt dzīvokli.















Trondheim og Tromsø er det vilje til å
ta imot 695 flere. – Četras lielpilsētas
Oslo, Bergena, Trondheima un Tromso
vien kopumā jau ir gatavas uzņemt par
695 bēgļiem vairāk.
Kreativitet, fleksibilitet og hjertevarme.
Med disse tre ingrediensene på plass,
tar Torsken kommune imot flyktninger
for første gang. I løpet av tre år skal
Torsken kommune ta imot 30
flyktninger. – Kreativitāte, fleksibilitāte
un sirds siltums ir tās trīs sastāvdaļas,
ar kuru Torskenes pašvaldība pirmo
reizi uzņem bēgļus. Trīs gadu laikā
Torskenes pašvaldība ir piektritusi
uzņemt 30 bēgļus.
Ålesund skal ta imot nitti flyktninger i
år og åtti neste år. – Alesundas
pašvaldība ir piekritusi šogad
2015.gadā uzņemt 90 bēgļus, bet
nākamgad 80 bēgļus.
Stokke kommune sier ja til å ta imot og
bosette inntil 40 flyktninger i løpet av
året. – Stokkes pašvaldība ir piekritusi
gada laikā uzņemt par 40 bēgļiem
vairāk.
Rådmannen i Re anbefaler at
kommunen tar imot og bosetter fem
ekstra kvoteflyktninger fra Syria i 2015
og 10 ekstra i 2016. – Re pašvaldība ir
piekritusi uzņemt papildus piecus
Sīrijas bēgļus 2015.gadā un 10 Sīrijas
bēgļus 2016.gadā.
Ringerike kommune sier ja til å ta imot
71 flyktninger i år slik de er blitt
anmodet om. Det er 15 flere enn det
kommunen fra før har vedtatt. –
Ringerīkes pašvaldība ir piekritusi
šogad (2015.gadā) uzņemt 71 bēgli, kas
ir par 15 bēgļiem vairāk nekā sākotnēji
bija pieņemts.
Stadig flere kommuner er positive til å
ta imot Syria-flyktninger. – Aizvien
vairāk pašvaldības pret Sīrijas bēgļu
uzņemšanu attiecas pozitīvi.
Av kommunene på Østlandet og i SørNorge, er det bare Rømskog som sier
nei til å bosette flere flyktninger. – No
Ostlannes un Sūr-Norges pašvaldībām
tikai Romskūga ir noraidījusi sniegt
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patvērumu vairāk bēgļiem.
For to uker siden svare Aps
ordførerkandidat i Kautokeino Johan
Vasara "ja vi burde, men nei på grunn
av økonomi" til spørsmålet om
Kautokeino bør ta imot flyktninger fra
Syria. Jeg tror bildene vi har sett den
siste tiden har gjort inntrykk på veldig
mange. Jeg har fått veldig mye positiv
respons på at jeg nå har sagt ja til å ta
imot flyktninger. – Sākumā Kautokeino
pašvaldības mērs Johans Vasara teica,
ka viņiem būtu jāuzņem Sīrijas bēgļi,
bet ekonomisku iemeslu dēļ tas netiks
darīts. Redzot pēdējā laika bildes
internetā ar Sīrijas bēgļiem (ar mirušā
bērna līķi, kurš mira jūrā bēgot no
Sīrijas), viņa domas ir mainījušās, un
viņš ir nolēmis tomēr uzņemt bēgļus.
Tromsø har alltid vært en varm og
inkluderende by, og vi synes det er
viktig at vi også bidrar, sier byrådsleder
Øyvind Hilmarsen (H) til NRK. Derfor
bevilger byrådet 100.000 kroner til
Flyktninghjelpen, for å hjelpe de som er
på flukt – både i Europa og Syria. –
Tromso pilsētā cilvēki vienmēr ir
uzņemti sirsnīgi un tajā ir bijis viegli
integrēties. Pilsētas valdes vadītāja
uzskata, ka arī Tromso jāsniedz savu
artavu bēgļu jautājumā. Tāpēc pilsētas
valde piešķir 100000 kronas palīdzībai
bēgļiem, lai palīdzētu tiem, kas ir bēgļu
gaitās gan Eiropā, gan Sīrijā. Arī viņu ir
ietekmējušas medijos redzētās bildes ar
to, kas notiek Vidusjūrā, jo īpaši ar
trīsgadīgo bērnu, kas ir gājis bojā bēgot
no Sīrijas.
Byrådet dropper forutsetningen om å få
dekt kostnadene av staten, og åpner
dørene for flyktningene i Europa.–
Tromso pilsētas dome piekrīt uzņemt
bēgļus atceļot pieprasījumu, ka valsts
segtu izmaksas par papildus bēgļu
uzņemšanu.
Lyngen kommunestyre har i
ettermiddag sagt ja til å ta mot syriske
flyktninger. – Lingenas pašvaldība
piekrīt uzņemt Sīrijas bēgļus.
Kautokeino kommune har tidligere sagt
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Norvēģijas politiķi ir pret bēgļiem
 Fremskrittspartiet sier nei til 10 000
syriske flyktninger. – Progresa partija
nevēlas, ka Norvēģijā tiktu uzņemti
10000 Sīrijas bēgļi.
 Fremskrittspartiet ønsker å øke støtten
til flyktninger i Syrias naboland, men
vil ikke bevilge nye penger. I stedet vil
partiet at pengene skal hentes fra
dagens bistandsbudsjett. – Progresa
partija grib atbalstīt bēgļus Sīrijas
kaimiņvalstīs, bet nebrib piešķirt
papildus naudu. Tā vietā tā vēlas, ka
nauda tiktu ņemta no pašreizējā
atbalsta budžeta.
 Fremskrittspartiet sa søndag nei til å ta
imot 10.000 syriske flyktninger. Vi
skal ha null. Vi skal ikke ha 9.999, vi
skal ikke ha to, vi skal ha null. Man må
ikke nå gå på Støres premisser og sette
seg i et rom og si at vi ikke aksepterer
dine 10.000, men bli enige om 6000,
advarte han. – Progresa partija negrib,
ka Norvēģijā tiktu uzņemti 10000
sīrijas bēgļi. Šīs partijas pārstāvji
vispār negrib, ka tiktu uzņemti kādi
bēgļi.

nei til å bosette flyktninger . Nå er det
valgt et nytt kommunestyre og en ny
ordfører, som i valgkampen sa at han er
åpen for å ta imot flyktninger . –
Kautokeino pašvaldība iepriekš
nepiekrita uzņemt bēgļus, bet nu tajā ir
ievēlēta jauna dome un jauns mērs, kurš
vēlēšanu kampaņā teica, ka ir atvērts
bēgļu uzņemšanai.
 I løpet av året og neste år skal
Stavanger til sammen ta mot minst 490
kvoteflyktninger.
Innvandringsdirektoratet har allerede
varslet at det kommer spørsmål om å ta
mot flere. Samtidig forbereder
kommunen seg på å ta mot rundt 1 500
asylsøkere. – Šī un nākamā gada laikā
Stavangera kopumā uzņems vismaz
490 kvotu bēgļus. Imigrācijas direkcija
jau ir ziņojusi, ka tiks pacelts jautājums
par vēl vairāk bēgļu uzņemšanu.
Vienlaicīgi Stavangeras pašvaldība
gatavojas uzņemt ap 1500 bēgļus.
Norvēģijas politiķi ir par bēgļiem
 Hiam Al-Chirout, SV-politiker og
syrisk flyktning bosatt i Larvik “Jeg er
veldig stolt over initiativet politikerne
har tatt. De viser solidaritet. Jeg kunne
selvfølgelig ønske at vi kunne tatt imot
enda flere, men jeg er veldig fornøyd.”
– Sociālistiski kreisās partijas politiķe
un atbildīgā par Sīrijas bēgļu
izmitināšanu Larvīkā Hiam Al-Chirout
saka: “Es esmu ļoti lepna par iniciatīvu,
kuru politiķi ir uzņēmušies. Tas parāda
solidaritāti. Es, protams, vēlētos, ka
mēs spētu uzņemt vēl vairāk bēgļus, bet
tik un tā esmu ļoti apmierināta.”
 “Vi mener vi har et ansvar for å prøve å
bidra, dels fordi det vil redusere antallet
som sitter på mottak, men også fordi vi
ser en av de største krisene siden andre
verdenskrig,” sier ordføreren – Mērs un
politiķis no Labējās partijas Bjorns Ūle
Gleditš uzskata, ka ir jācenšas sniegt
palīdzība Sīrijas bēgļiem daļēji tāpēc,
ka tas samazinās skaitu patvēruma
meklētāju rindā, bet arī tāpēc, ka šī ir
viena no lielākajām krīzēm pēc Otrā
Pasaules kara.
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Folkevalgte KrF-politikere kan ikke si
ja til 10.000 syriske flyktninger hvis
ikke staten tar hele regningen. Jeg tror
at svært mange kommuner vil ha
problemer med å finansiere dette over
egne budsjetter. – Kristīgā tautas
partija nevar atbalstīt 10000 Sīrijas
bēgļu uzņemšanu, ja valsts pati nesedz
izdevumus. Pašvaldībām varētu rasties
problēmas finansēt to no sava budžeta.
Gruppeleder i Frp, Christian Eikeland,
skriver på Facebook at det ikke er plass
til 10 000 syriske flyktninger i norske
kommuner, men dersom Stortinget
likevel sier ja til å ta imot de, så bør det
legges en flyktningleir på Svalbard. –
Progresa partijas pārstāvis Kristians
Eikelands interneta vietnē Facebook
ierakstījis, ka Norvēģijā nav vietas
10000 Sīrijas bēgļiem, bet, ja reiz
Norvēģijas parlaments (Stūrtings) tik
un tā ir piekritis viņus uzņemt, ir
jāizveido bēgļu nometne Svalbārā.
Siv Jensen holder fast ved sin
oppfordring til kommunene om å si nei
til å bosette flere flyktninger. Hun
mener den økende
asylanttilstrømmingen vil by på store
problemer. – Progresa partijas mēre
Sīva Jensena paliek pie sava uzskata,
ka pašvaldībām ir jāsaka “nē” bēgļu
uzņemšanai, jo pieaugošā patvēruma
meklētāju straume sagādās lielas
problēmas.
Frp stemte mot Syria-avtalen fordi det
mente det var for mange. – Progresa
partija nepiekrita uzņemt 8000 kvotu
bēgļus, jo uzskatīja, ka šis skaitlis ir par
lielu.
Fremskrittspartiets velgere er de eneste
som med 71 prosent sier klart nei.
Gruppeleder i Nordland Frp, Dagfinn
Olsen “Vi har allerede 5000 mennesker
sittende i asylmottak, og en uholdbar
situasjon som vi må få løst per dags
dato. Vi må også forstå at kommunene
har begrenset kapasitet til å ta imot
disse menneskene.” – Vienīgā ir
Progresa partija, kura ar 71% ir
pateikusi skaidru “nē” bēgļu













Senterpartiet mener Norge bør ta flere
milliarder kroner fra oljefondet og
bruke til å hjelpe flyktninger. –
Centrālā partija uzskata, ka Norvēģijai
būtu jāpaņem vairāki miljardi kronu no
naftas fonda, lai izmantotu to palīdzības
sniegšanai bēgļiem.
Det er en akutt situasjon, og vi er veldig
glad for at Tromsø kommune tar sitt
ansvar i denne situasjonen. Sociālistiski kreisā partija uzskata, ka
bēgļu situācija ir akūta un priecājas, ka
Tromso pašvaldība uzņemas atbildību
šajā situācijā.
Venstre ber statsministeren ta initiativ
til et ekstraordinært stortingsmøte om
økt innsats for flyktninger fra Syria.
Regjeringen kan om nødvendig
overskride årets budsjett for å sikre at
vi tar imot flyktningene på en god
måte, og at Norge også kan bidra sterkt
internasjonalt. – Kreisā partija lūdz
ministru prezidentu uzņemties
iniciatīvu sasaukt ārkārtas sēdi, kurā
spriestu par papildus ieguldījuma
sniegšanu Sīrijas bēgļiem. Kreisā
partija uzskata, ka valdība var atļauties
vajadzības gadījumā pārsniegt gada
budžetu, lai nodrošinātu, ka bēgļi tiktu
labi uzņemti, un ka arī Norvēģija var
sniegt starptautisku palīdzību.
SV støtter Venstres krav om et
hastemøte på Stortinget om situasjonen
for syriske flyktninger. – Sociālistiski
kreisā partija atbalsta Kreisās partijas
prasību sasaukt ārkārtas sanāksmi
Sīrijas bēgļu dēļ.
Også KrF stiller seg bak ønsket om et
ekstraordinært møte om flyktninger fra
Syria. – Arī Kristīgā tautas partija vēlas
ārkārtas sanāksmi Sīrijas bēgļu dēļ.
Regjeringen kunngjorde søndag at
nødhjelpsbudsjettet økes med 1 milliard
kroner neste år. Pengene skal i
hovedsak gå til Syrias nærområder. –
Valdība akceptēja ārkārtas situācijas
budžetu palielināt par vienu miljardu
kronu nākamajā gadā. Nauda
galvenokārt tiks tērēta, lai palīdzētu
rajoniem Sīrijas apkārtnē.
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uzņemšanai. Šīs partijas vadītājs
Nūrlannē Dāgfinns Olsens uzskata, ka
jau ir 5000 cilvēki, kas sēž patvēruma
meklētāju uzņemšanas centrā, kā arī ir
nedroša situācija, kas ir pēc iespējas
ātrāk jārisina. Ir jāsaprot, ka
pašvaldībām ir ierobežota kapacitāte
bēgļu uzņemšanā.













Sett opp båter til Middelhavet og frakt
syriske flyktninger hit til Norge. Det er
oppfordringen til norske myndigheter
fra SV-politiker Hiam Al-Chirout i
Larvik. Tidligere statsminister Kjell
Magne Bondevik sier det kan være et
alternativ. – Sociālistiski kreisās
partijas pārstāve Hiam Al-Chirout
aicina Norvēģijas valdību atgādāt
Sirijas bēgļus no Vidusjūras uz
Norvēģiju. Agrākas ministru prezidents
Ķells Magne Bondeviks uzskata, ka tā
varētu būt alternatīva.
Vi er i en krise og krigssituasjon som
har ført til en stor humanitær katastrofe
i verden, da må vi hjelpe både her
hjemme og i Syrias nærområder, sa
Dagrunn Eriksen. – Norvēģijas
Kristīgās tautas partijas pārstāve
Dagrunna Ēriksena uzskata, ka bēgļu
krīzes situācijā ir jāpalīdz gan pašā
Norvēģijā, gan Sīrijas apkārtējos
rajonos.
Før Stortinget tok sommerferie ble alle
partiene, minus Frp og SV, enige om at
Norge skal ta imot 8000
kvoteflyktninger fra Syria over tre år. –
Visas partijas izņemot Progresa partiju
un Sociālistiski kreiso partiju piekrita
lēmumam, ka Norvēģija uzņems 8000
kvotu bēgļus no Sīrijas turpmāko trīs
gadu laikā.
SV stemte mot fordi de mente det var
for få. - Sociālistiski kreisā partija
uzskatīja, ka būtu jāuzņem vairāk nekā
8000 bēgļu.
SV-leder Audun Lysbakken ønsker en
avtale om å ta imot 10.000
kvoteflyktninger på to år. I tillegg
ønsker han å ta imot de ankommer
Norge fra Syria. – Sociālistiski kreisās
partijas līderis Auduns Līsbakkens
vēlas veikt sarunas par to, lai tiktu
uzņemti 10000 kvotu bēgļi un vēl
papildus tie, kas paši ierodas Norvēģijā
no Sīrijas.
Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold
Vedum sier at hans parti foreslår å øke
vertskommunebidraget fra staten med
50 prosent. Han sier at det er staten og
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regjeringen som må ta ansvaret og det
er de som må betale. – Centrālās
partijas vadītāja Trīgve Slagsvolda
Veduma saka, ka viņas partija iesaka
palielināt valsts atbalstu pašvaldībām,
kuras uzņem bēgļus, par 50 procentiem.
Viņa uzskata, ka valdībai ir jāuzņemas
atbildība un jāmaksā.
Solidarizēšanās
 Som en del av verden er vi i
Fjellregionen også forpliktet til å hjelpe
folk i verden som trenger hjelp,
Bersvend Salbu, leder i regionrådet for
fjellregionen. – Kalnu reģiona valdes
vadītājs uzskata, ka, kā daļai no
pasaules, viņiem ir pienākums palīdzēt
tiem, kam nepieciešama palīdzība.
 Maria Serafia Fjellstad, Venstres
ordførerkandidat, mener vi har en plikt
å hjelpe flyktningene som nå desperat
prøver å komme seg inn i Europa. –
Kreisās partijas mēra kandidāte Marija
Serafija Fjellstāda uzskata, ka palīdzēt
bēgļiem, kas izmisīgi cenšas tikt uz
Eiropu, ir pienākums.
 Tusenvis av trøndere tok turen til
Torvet i Trondheim fredag kveld, for å
vise solidaritet med mennesker på flukt
i verden. – Tūkstošiem Trondheimas
iedzīvotāju devās gājienā, lai parādītu
solidaritāti bēgļiem.
Vāja tautas informētība
Tauta tiek informēta
 Jeg forstår at dette er en ekstraordinær
 I P2 bruker vi hele dagen for å fortelle
situasjon for UDI. Samtidig trenger vi
hva som skjer, og forsøke å forstå
mer informasjon og oversikt slik at
hvorfor hundretusener av flyktninger er
kommunen kan gjøre jobben vår. Vi
på vei til Europa, og noen også til
vet veldig lite. – Ir saprotams, ka
Norge. – Kanāls P2 tiek izmantots visu
imigrācijas direkcija ir ekstraordinārā
dienu, lai informētu par to, kas notiek
siruācijā, taču pašvaldībām vajag
un censtos saprast, kāpēc simtiem
vairāk informācijas un pārskatus, lai tās
tūkstoši bēgļi dodas uz Eiropu un daži
var darīt savu darbu. Pašvaldības tiek
arī uz Norvēģiju.
ļoti maz informētas.
 Barna i Harstad fikk mandag et lite
innblikk i hvordan det er å være
flyktning. Mandag fikk 5.-klassingene
ved Harstad skole se vandreutstillingen
til fotograf Rebecca Jafari, «Først og
fremst barn». Hun har i et halvt år
fotografert barn ved asylmottak i
Norge. – Harštādas bērni pirmdien
guva nelielu ieskatu tajā, kā ir būt
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bēglim. Pirmdien Harštādas skolas
piektklasnieki devās apskatīt Rebekas
Jafari ceļojošo izstādi “Vispirms bērni”.
Pusgadu viņa ir fotografējusi bērnus
Norvēģijas bēgļu centrā.
Om kort tid kommer det 190 asylsøkere
til Horten. I kveld inviterer kommunen
til informasjonsmøte. Vi ønsker å
informere innbyggerne så godt som
mulig om hva som skjer og hva vi kan
bidra til for at asylsøkerne skal få et
best mulig opphold i Horten. – Drīz
Hortenē ieradīsies 190 patvēruma
meklētāji. Pašvaldība šovakar ielūdz uz
informatīvu sanāksmi. Viņi vēlas pēc
iespējas labāk informēt iedzīvotājus par
to, kas notiks un kā viņi var iesaistīties,
lai nodrošinātu patvēruma meklētājiem
pēc iespējas labāku uzturēšanos
Hortenē.
Alle elevene på åttende trinn på
Brumunddal ungdomsskole har brukt
denne uka til å lære mer om
flyktningene og deres vanskelige
situasjon. – Visi astotās klases skolēni
Brumundāles pamatskolā izmantoja
nedēļu, lai iegūtu vairāk zināšanas par
bēgļiem un viņu sarežģīto situāciju.
Mandag holder Evje og Hornnes
folkemøte om mottaket av flyktninger i
kommunen. Og kommunen mener det
er viktig at innbyggerne får best mulig
informasjon om situasjonen, sier
ordføreren. – Pirmdien Evjē un
Hornesā notiks publiskā tikšanās sakarā
ar bēgļu uzņemšanu pašvaldībā.
Pašvaldības mērs uzskata, ka ir svarīgi,
ka iedzīvotāji tiek pēc iespējas labāk
informēti par situāciju.
I UDI er målet møter med kommunene
for å informere dem om hva som skjer,
før flyktningmottak blir opprettet. –
Imigrācijas direkcijai ir mērķis
viesoties pašvaldībās, lai informētu tās
par to, kas notiek, pirms bēgļu
uzņemšanas centri tiek izveidoti.
Jo større utfordringene blir for å ta hånd
om flyktningene som kommer til
Norge, jo flere spørsmål stiller
østfoldingene seg om hva som skjer.

204

Bēgļi var ievest slimības
 Folkehelseinstituttet får mange
telefoner fra folk som frykter at
flyktninger skal smitte dem med
sykdommer. – Tiek saņemti daudzi
zvani no Norvēģijas iedzīvotājiem, kas
uztaucās, ka bēgļi tos varētu aplipināt
ar slimībām.
 Kommunene i Oppland mener at
smittevern og psykisk helse er de
største helsemessige utfordringene med
flyktningetilstrømmen. – Oplannes
pašvaldība uzskata, ka lielākie ar
veselību saistītie izaicinājumi, kurus
rada bēgļu straume, ir infekcijas
slimības un garīgā veselība.
Bēgļi apdraud drošību
 Jeg har hørt folk argumentere mot
flyktninger med å si at de er kriminelle
og at andre kommuner har problemer
med det og at vi derfor ikke skal ta
imot dem. – Ir tautā dzirdēts uzskats,
ka bēgļi ir kriminālnoziedznieki un
citām pašvaldībām ar bēgļiem ir
problēmas, tāpēc viņus nevajadzētu
uzņemt.
 En mann fra Oppdal er anmeldt for å
ha truet flyktninger som bor på hotellet
på Facebook. – Kāds vīrietis no
Opdālas interneta vietnē Facebook ir
ziņojis par to, ka viņam ir draudējuši
bēgļi, kuri dzīvo viesnīcā.
Faktori, kas liecina par nestabilitāti un
rada satraukumu sabiedrībā
 Frp ville ikke ta imot flere, mens Rødt,
SV og MDG ville bosette minst 1165.
– Nevienprātība partiju vidū par bēgļu
uzņemšanu, jo Progresa partija nevēlas,

Derfor holder Norsk Folkehjelp,
Innvandrernes Landsorganisasjon
(INLO), Fredrikstad SV og Refugees
Welcome to Østfold (RWTØ)
folkemøte på Litteraturhuset i
Fredrikstad i kveld. – Jo vairāk
pārmaiņas tiks veiktas, lai parūpētos
par bēgļiem, kas ierodas Norvēģijā, jo
vairāk jautājumus par to, kas notiek,
uzdos Ostfollas iedzīvotāji. Tāpēc
šovakar literatūras ēkā Fredrikstādā
norisināsies publiskā tikšanās.
Iespējamība saslimt bēgļu dēļ ir maza
 Selv om mange av asylsøkerne har levd
i kummerlige kår på sin reise mot
Norge, er de ifølge Arnesen ikke sykere
enn snittet av den norske befolkningen.
– Norvēģiem neesot pamata
uztraukties, jo bēgļi nav slimāki par
vidusmēra norvēģi.
 Flyktningene som kommer til Norge
over grensa fra Russland er stort sett
friske unge menn. – Bēgļi, kas
Norvēģijā ierodas caur Krievijas
robežu, galvenokārt ir veseli, jauni
vīrieši.

Faktori, kas liecina, ka uztraukumam par
nestabilitāti nav pamata un bēgļu
jautājums tiek risināts
 Agder politidistrikt, Kristiansand
kommune, Blå Kors og Sivilforsvaret
har utarbeidet en beredskapsplan for å
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ka Oslo uzņem papildus bēgļus, kamēr
Sarkanā partija, Sociālistiski kreisā
partija un Zaļā partija vēlējās uzņemt
vismaz 1165 bēgļus.
Alle partiene, bortsett fra Frp stemte
for å ta mot flyktningene da saken ble
behandlet i formannskapet i dag. –
Visas partijas izņemot Progresa partiju
ir izlēmušas akceptēt lēmumu uzņemt
bēgļus.
Bare et fåtall av EU-landene ønsker å
ta imot så mange flyktninger og
asylsøkere som EU-ledelsen ber om.
Men den fremmedkulturelle
befolkningen er svært ulikt fordelt
mellom den vestlige og den østlige
delen av landet. Det siste året har det
funnet sted omfattende
demonstrasjoner mot innvandring i den
østtyske byen Dresden. - Domas par
bēgļiem dalās gan Eiropas Savienībā,
gan pašā Vācijā. ES tikai daļa valstu ir
akceptējušas uzņemt tik daudz bēgļu,
cik ES vadība ir lūgusi. Vācijā ārzemju
kultūras ir nevienmērīgi sadalītas pa
valsti. Austrumvācijā to ir krietni
mazāk. Pēdējā gadā Austrumvācijas
pilsētā Drēzdenē ir bijušas plašas
demonstrācijas pret bēgļiem.
Og jeg er helt sikkert på at debatten
kommer til å se annerledes ut noen
måneder frem i tid når dette bildet
forverrer seg og utfordringene melder
seg, sa Jensen. – Progresa partijas
pārstāve Sīva Jensena ir pārliecināta,
ka debates par bēgļiem mainīsies pēc
dažiem mēnešiem, kad situācija
pasliktināsies un problēmas sāks likt
par sevi manīt.
Myndighetene har kommet med nye
ønsker og ber nå kommunene bosette
langt flere flyktninger de kommende
årene. – Valsts iestādes nākušas klajā
ar jaunu vēlmi. Tās lūdz, lai
pašvaldības turpmākajos gados
izmitinātu daudz vairāk bēgļu nekā bija
paredzēts. (Negatīvi, jo bēgļu skaits,
kas jāuzņem vislaik mainās radot
nestabilitātes sajūtu.)
Han mener statlige myndigheter burde

kunne ta imot flyktninger. – Agderas
policijas iecirknis, Kristiansandas
pašvaldība, Zilais Krusts un Civilās
aizsardzības dienests ir izstrādājuši
ārkārtas rīcības plāns bēgļu
uzņemšanai.
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ha vært mye bedre forberedt på det som
skulle komme. – Valsts iestādēm būtu
jābūt vairāk sagatavojušām bēgļu
uzņemšanai.
Bēgļi rada izdevumus Norvēģijai
 Det vil koste Tromsø kommune over
25 millioner kroner å ta mot 140
syriske flyktninger, sier Frps
gruppeleder. Det har ikke kommunen
råd til, mener Jan Blomseth. – Tromso
pašvaldībai 140 bēgļu uzņemšana
izmaksās 25 miljonus kronu, ko
pašvaldība nevar atļauties, jo tai jau ir
ekonomiskas problēmas.
 Vi har i denne saken synliggjort at det
vil koste Tromsø kommune 25
millioner neste år å ta imot flere
flyktninger enn det som allerede er
bestemt. De pengene har ikke
kommunen. Det vi har sagt fra byrådet
sin side er at vi gjerne kan ta imot flere
flyktninger, men da må staten faktisk
dekke alle kostnader, sier Kanestrøm til
NRK. – Lai nākamajā gadā uzņemtu
vairāk bēgļus, nekā bija plānots, tas
Tromso izmaksātu 25 miljonus.
Tromso ir naudas grūtības, tāpēc nevar
uzņemt vairāk bēgļu, kā paredzēts, ja
vien valsts nesniegs finansiālu atbalstu.
 Kommunen ikke har økonomi til å
bære kostnadene det innebærer å
bosette flyktningene selv. –
Pašvaldībām pašām nav pietiekami
daudz līdzekļu, lai tās pašas spētu segt
izdevumus, kas rastos sniedzot
patvērumu bēgļiem.
 Hvis staten er villige til å legge til rette
så greier kommunene å hjelpe, sier
ordfører Bentsen. Også ordfører i
Moskenes, Lillian Rasmussen, sier det
er umulig for dem å ta imot flere uten
at de får midler til tiltak. – Økonomien
i kommunene er trang. Staten bør
snarest komme med et signal om at vi
får ekstra midler for å tilrettelegge. Det
er slik vi kan løse dette sammen, både
kommuner og stat. – Ja valsts grib, lai
pašvaldības uzņem bēgļus, tai ir
jāsniedz pašvaldībām palīdzība.
Ekonomika pašvaldībās ir vāja, tāpēc
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valstij ir jāsadarbojas ar pašvaldībām
un jāsniedz tām papildus līdzekļi bēgļu
uzņemšanai.
 UDI sender flyktninger i drosje for
minst 2759 kroner turen, istedenfor å
kjøpe en togbillett til 249 kroner. –
Imigrācijas direkcija nogādā bēgļus uz
patvēruma uzņemšanas centru ar taksi,
kas izmaksā vismaz 2759 kronas par
braucienu, tā vietā, lai nopirktu vilciena
biļeti par 249 kronām.
 I statsbudsjettet lovet regjeringen en
halv milliard kroner til
vedlikeholdsarbeid i kommunene for å
få fart på økonomien. Nå har
regjeringen kuttet pengene på grunn av
flyktningkrisen. – Valdība solīja no
valsts budžeta pus miljardu kronu
uzturēšanas darbiem pašvaldībās, lai
uzlabotu ekonomiku. Tagad valdība ir
samazinājusi šos līdzekļus bēgļu dēļ.
Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā
vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas
privilēģijas
 Sju leiligheter i demenskollektivet kan
bli bofellesskap for enslige,
mindreårige flyktninger. Det skaper
sterke reaksjoner i bygda. – Ir plānots,
ka septiņos dzīvokļos, kur dzīvo ar
demenci slimie pacienti, varētu
izmitināt nepilngadīgos bēgļus.
Plānots, ka šos pacientus varētu
pārvietot uz blakus esošo slimnīcu. Tas
pilsētā izraisījis asu reakciju.
 Beboerne mener Staten overkjører
lokalbefolkningen. – Kongsbergas
iedzīvotāji uzskata, ka valsts bēgļu
jautājumā ignorē vietējos iedzīvotājus.
Bēgļu skaits, ko Norvēģijas pašvaldības
Norvēģija spēj uzņemt pietiekami lielu
spēj uzņemt, ir nepietiekams
skaitu bēgļu
 Totalt har kommunene i Norge sagt ja
 Norge har plass nok til å ta imot
til bosetting av 1 669 flyktninger.
100.000 syriske flyktninger og vil i det
Barne-, likestillings, og
lange løp tjene på å bli flere, mener
Inkluderingsminister Solveig Horne
professor og tidligere arbeidsminister
sier at stortingsflertallet sitt forslag om
for Høyre, Victor D. Norman. –
å ta imot 10 000 syriske flyktninger er
Profesors un agrākais Labējās partijas
helt urealistisk. – Kopumā Norvēģijas
nodarbinātības ministrs Viktors D.
pašvaldības ir piekritušas uzņemt 1669
Nūrmans uzskata, ka Norvēģija spēj
bēgļus. Bērnu, vienlīdzības un
uzņemt 100000 Sīrijas bēgļus.
integrācijas ministre Solveiga Horne
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saka, ka Norvēģijas parlamenta
(Stūrtinga) vairākuma lēmums uzņemt
10000 Sīrijas bēgļu ir pilnībā nereāls.
 Politiet slår alarm, og varsler at de ikke
har plass til alle flyktningene som
kommer til Øst-Finnmark. – Politiķi ceļ
trauksmi brīdinot, ka nepietiek vietas
visiem bēgļiem, kas ierodas OstFinnmarkā.
 Men flyktningestrømmen er blitt mye
større enn det myndighetene først
ventet. Dermed er ikke
mottakskapasiteten stor nok. – Bēgļu
straume ir kļuvusi daudz lielāka nekā
atbildīgās iestādes ir sākotnēji
paredzējušas. Tāpēc spēja uzņemt
bēgļus uzņemšanas centros nav
pietiekama.
Pasākumi pret bēgļu uzņemšanu
Pasākumi par bēgļu uzņemšanu, atbalsta
sniegšana bēgļiem
 I kveld arrangeres det fakkeltog i
Kongsberg i protest mot det store
 En familie gir like godt bort alt
antallet flyktninger som er planlagt i
inventaret i en leilighet i Levanger. –
mottaket i de gamle høyskolelokalene.
Kāda ģimene pilsētā Levangere atdod
– Vakarā Kongsbergā tiks organizēts
visu dzīvokļa inventāru lietošanā
lāpu gājiens kā protests pret lielo bēgļu
bēgļiem.
skaitu, kurus ir plānots uzņemt vecajās
 En Facebook-gruppe i Kristiansand
augstskolas telpās.
ønsker å hjelpe syriske flyktninger som
kommer til byen. – Brīvprātīgie grib
palīdzēt Sīrijas bēgļiem nokļūt uz
pilsētu.
 Det er Tromsølegen Christine Hesla
som har tatt initiativet til aksjonen «Et
dagsverk for flyktninger». 10.
september står i flyktninghjelpens tegn
for allmennleger i Tromsø. Denne
dagen girlegene til flyktningene! Så
den 10. september jobber vi som
vanlig, og ved dagens slutt, gir vi alt
det vi har tjent til Flyktninghjelpen. –
Tromso ārste Kristīne Hesla ir
uzņēmusies iniciatīvu akcijai “Vienas
dienas darbs bēgļu dēļ”. 10.septembrs
Tromso ģimenes ārstiem tiks atzīmēts
kā bēgļu palīdzības diena. Tātad šajā
dienā viņi strādās kā parasti, bet dienas
beigās tās dienas nopelnītā alga tiks
atdota organizācijai Palīdzība bēgļiem.
 Da jeg møtte flyktningene, ble jeg helt
oppslukt av historiene deres og hadde
ikke noe annet valg. Så jeg tok
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portrettbilder av dem i timevis hver
dag. Disse møtene har gitt meg et helt
annet syn på flyktninger, sier Lene
Marie Fossen til NRK. Nå vil hun vise
portrettene av flyktningbarna og fortelle
deres historier, og få folk til å engasjere
seg mer i den endeløse
flyktningkatastrofen. – Fotogrāfe Lēne
Marie Fossena devās satikt bēgļus, lai
uzklausītu viņu dzīves stāstus un
fotografētu viņus. Tas pamatīgi mainīja
viņas viedokli par bēgļiem. Nu viņa
vēlas parādīt bēgļu bērnu bildes un
stāstus, lai panāktu, ka tauta vairāk
iesaistās bēgļu krīzē.
Petter Stordalen tilbyr
Utlendingsdirektoratet å ta imot 1.000
flyktninger på sine hoteller. – Pēteris
Stūrdālens imigrācijas direkcijai
piedāvā uzņemt 1000 bēgļus savā
viesnīcā.
SAS og Norwegian tillater passasjerer
til Middelhavet å ta med gratis ekstra
bagasje til flyktninghjelp.
Ifølge Stavanger Aftenblad gjelder
dette på alle flyginger fra Norge og
Sverige til middelhavsland. –
Aviokompānijas SAS un Norwegian
atļauj pasažieriem uz Vidusjūru ņemt
līdzi par brīvu papildus bagāžu, kurā ir
lietas, kas paredzētas kā palīdzība
bēgļiem, piemēram, drēbes, apavi,
higēnas preces.
Anna og Ingar Nikolaisen Kuoljok har
tatt kontakt med flyktingkoordinatoren
i Tysfjord kommune og sagt at de
ønsker å hjelpe til gjennom å ta i mot
en syrisk flyktningfamilie eller to
mødre med barn i sitt hus, i sin familie.
En av årsakene til det er også at det i år
er 70 år siden andre verdenskrig tok
slutt. Under den krigen måtte Ingars
foreldre, besteforeldre og andre
slektninger flykte til Sverige. – Anna
un Ingars Nikolaisens Kuoljoki ir
sazinājušies ar bēgļu koordinatoru
Tīsfjūras pašvaldībā un izteikuši vēlmi
palīdzēt, uzņemot savās mājās bēgļu
ģimeni vai divas mātes ar bērniem.
Viens no iemesliem šādai vēlmei ir tas,
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ka Otrā pasaules kara laikā Ingara
vecāki, vecvecāki un citi radi paši bēga
uz Zviedriju.
15 norske medisinstudenter i Budapest
kom tilbake til byen for å starte
skoleåret denne uken. Vi skjønte fort at
vi måtte ta tak og hjelpe flyktningene.
Med penger vi har samlet sammen fra
familie og bekjente har vi kjøpt
medisiner og mat som vi deler ut,
forteller Rannveig Stokke. – 15
norvēģu medicīnas studenti atgriezās
atpakaļ Budapeštā, lai uzsāktu mācību
gadu. Viņi ātri saprata, ka viņiem ir
jāpalīdz bēgļiem, tāpēc viņi savāca
naudu no ģimentēm un paziņām, lai
nopirktu medicīnas preces un ēdienu,
ko viņi izdalīja bēgļiem.
Den siste tida har mange engasjert seg,
både i hjelpeorganisasjoner og gjennom
private initiativ. Det vil Stavangerpolitikerne ta vare på. “Jeg har sjøl fått
meldinger fra flere som ønsker å låne ut
leilighetene sine eller bidra som
faddere.” – Pēdējā laikā bēgļu
jautājumā ir daudz iesaistījušās gan
labdarības organizācijas, gan arī ir
bijušas iniciatīvas no privātajiem
sektoriem. Ir daudzi, kas vēlas izīrēt
savus dzīvokļus vai iesaistīties kā bēgļu
“krustvecāki”.
I dag blir en ny nettside lansert for å
kartlegge hvem som vil åpne hjemmet
sitt for flyktinger. – Norvēģijā ir
izveidota mājaslapa, kurā cilvēki, kas
vēlas sniegt bēgļiem patvērumu savās
mājās, var reģistrēties un atzīmēt savu
atrašanās vietu kartē.
Petter Stordalen vil gi 5000 gratis
gjestedøgn til flyktninger på sine
hoteller. Overnattingene kan brukes
etter behov. – Pēteris Stūrdālens vēlas
bēgļiem dot 5000 viesošanās dienas par
brīvu savā viesnīcā. Nakšņošanu varēs
izmantot pēc nepieciešamības.
Det startet fredag. Da la 40-åringen ut
en melding på Facebook der hun sa at
familien ønsket å påta seg ansvaret ved
å ha en flyktningfamilie i boligen, samt
å hjelpe til med å integrere den samme
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familien i Hammerfest-samfunnet.
Greiner understreker at hun gjerne vil
gå i sine forfedres fotspor. Etter andre
verdenskrig bisto hennes mormor til å
hjelpe barn som kom via tyske
flyktningeleirer fra en krigsherjet og
utbombet nasjon. – 40 gadniece
interneta vietnē Facebook izteica vēlmi
uzņemt bēgļu ģimeni savā ģimenē,
palīdzot viņiem integrēties
Hammerfestas sabiedrībā. Viņai ir šāda
vēlme, jo viņa grib iet vecvecāku pēdās,
kuri pēc Otrā pasaules kara sniedza
patvērumu bērnam no Vācijas. Viņu ir
ietekmējušas bildes ar trīsgadnieku,
kurš gājis bojā Vidusjūrā.
I dag kommer flyktningene til Gran
hotell Bolkesjø på Notodden. Det er 77
rom på hotellet, med plass til 154
personer, og hotellet skal være et
transittmottak for flyktningene. –
Viesnīca Gran hotell Bolkesjø
Norvēģijas pilsētā Notodenā kalpos kā
bēgļu tranzīta centrs. Tajā ir 77 istabas,
kurās kopumā ir vieta 154 personām.
Dyrskun i Seljord gir 88 000 kroner til
Telemark Røde Kors og
flyktningkatastrofen. – Organizācija
Dyrskun ziedojusi 88000 kronas
Telemarkas Sarkanajam Krustam un
bēgļu krīzei.
Stadig flere melder seg til å ta imot
syriske flyktninger. Det vil også
stortingspolitiker for SV, Torgeir Knag
Fylkesnes. – Arvien vairāk cilvēki
piesakās uzņemt savās mājās Sīrijas
bēgļus. To ir apņēmies darīt arī
Sociālistiski kreisās partijas politiķis
Tūrgeirs Knags Filkesnes.
Tønsberg Røde Kors fikk inn
tilsammen 79.205 kroner under
bøsseaksjonen lørdag. – Tonsbergas
Sarkanais Krusts savācis ziedojumu
bēgļiem kopumā 79205 kronas.
Lørdag 19. september vier NRK
kvelden til støttekonserten "Dugnad for
flyktningene", et samarbeidsprosjekt
mellom fem hjelpeorganisasjoner, Oslo
Konserthus og NRK. NRK ønsker med
«Dugnad for flykningene» både å gi
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folk en forståelse av denne katastrofen
som utspiller seg – og å gi folk en
anledning til å hjelpe. – Sestdien
19.septembrī NRK kanālā tiks rādīts
atbalsta koncerts bēgļiem, kas ir
sadarbības projekts starp piecām
labdarības organizācijām, Oslo
koncertzāli un NRK. NRK cer, ka šis
koncerts sniegs cilvēkiem saprašanu
par notiekošo katastrofu, kā arī sniegs
iespēju palīdzēt. (Tātad Norvēģijā pat
mediji atbalsta bēgļus.)
Det er jo en forferdelig humanitær
katastrofe som nå er i vår del av verden.
Og vi må jo være med å ta et ansvar for
det, sier avdelingsdirektør i
Opplysningsvesenets fond Bernt Aas til
NRK. Kanskje 10 prosent av våre 430
presteboliger er tomme. Noen er under
oppussing, men andre er tomme fordi
prestene har flyttet ut. Og da kan de
utmerket godt fungere som boliger for
flyktninger, sier en entusiastisk Aas. –
Fonda “Opplysningsvesenet” direktors
Bernts Āss uzskata, ka bēgļu krīze ir
šausmīga humānā katastrofa un šim
fondam ir jācenšas sniegt palīdzību.
Fondam pieder puse no mācītāju
mājokļiem, no kuriem daļa ir tukša. Ir
ideja tukšos mācītāju mājokļus piešķirt
kā vietu, kur uzturēties bēgļiem. Āss šo
ideju uztver ar lielu prieku un
entuziasma pilns.
Førstkommende lørdag er det
dugnadskonsert for flykningene på
NRK1. – Tiek rīkots brīvprātīgo
koncerts bēgļiem.
Det er bonde Kjetil Larsgard fra
Hallingdal som sier han og familien
hans gjerne tar imot flyktninger og
asylsøkere, som han mener er en stor
ressurs for det norske samfunnet. –
Lauksaimnieks Ķetils Laršgārds no
Hallingdālas un viņa ģimene labprāt
uzņemtu pie sevis bēgļus un patvēruma
meklētājus. Viņš uzskata, ka tas ir liels
resurss Norvēģijas sabiedrībai. Arī kāds
cits lauksaimnieks Ūle Bjorns Klēvens
(Ole Bjørn Kleven) būtu ar mieru
uzņemt pie sevis bēgļus.
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UDI har inngått avtale med Victoria
Hotel i Fredrikstad om innkvartering av
111 asylsøkere. – Viesnīca Viktorija
Fredrikstādā sniegs naktsmītnes
kopumā 111 bēgļiem.
Norges første gratis spa-avdeling for
flyktninger er åpnet i Kristiansand.
Formålet er å gjøre noe spesielt for
kvinner som har flyktet fra hjemlandet
sitt. – Kristiansandā bēgļu centrā
bēgļiem ir iespēja pa brīvu izbaudīt spa
procedūras. Spa mērķis ir likt justies
īpaši sievietēm, kuras ir aizbēgušas no
savas dzimtenes.
I natt ankom 98 slitne flyktninger
Victoria Hotel i Fredrikstad. Eierne har
valgt å åpne hotellet for å hjelpe
mennesker i en vanskelig situasjon. De
hadde ikke spist, mange ikke på flere
dager. Når de kom inn i natt og forstod
at det ikke var mat, begynte en voksen
mann å grine. Så vi ordnet det og hadde
en nattbuffé til klokken fire, så alle fikk
noe å spise, forklarer Sheri Greenlees
Vågøy. – Šonakt 98 bēgļi ieradās
Viktorijas viesnīcā Fredrikstādā, un tās
īpašnieks nolēma atvērt viesnīcu, lai
palīdzētu cilvēkiem grūtā situācijā.
Daudzi no viņiem nebija ēduši pat
vairākas dienas un viens vīrietis
uzzinot, ka viesnīcā nav nekā ēdama
pat sāka raudāt, tāpēc īpašnieks pasūtīja
ēdienu sagādājot viņiem nakts bufeti pl.
4 naktī.
Bilder av mennesker på flukt vekket
sterke følelser hos Bente Pernilla Høye
(31) som ønsket å gjøre en forskjell.
NRK møter henne hjemme i Skoppum
der hun sammen med flere andre
småbarnsmødre startet Facebookgruppen «Refugees welcome to
Vestfold». Da Høye fikk høre at det var
et sterkt behov for husrom, ringte hun
rundt til konferansesenter og leirskoler i
nærområdet og spurte om de kunne ta
imot flyktninger. – Fotogrāfijas ar
cilvēkiem, kuri bēg, māmiņā Bentē
Pernillā Hoiē radīja spēcīgu vēlmi kaut
ko mainīt. Viņa kopā ar citām
māmiņām izveidoja Facebook grupu
214











“Refugees welcome to Vestfold”
(Laipni lūgti Vestfollā, bēgļi). Tiklīdz
viņa uzzināja, ka ir liela nepieciešamība
pēc mājvietām bēgļiem, viņa apzvanīja
tuvākos konferenču centrus un vasaras
skolas un vaicāja, vai viņiem būtu
iespēja uzņemt bēgļus.
Kviteseid turlag inviterer flyktninger
som bor på Vrådal hotell på turer i
omgivelsene. – Bēgļus, kuri dzīvo
Vrodāl viesnīcā, Kviteseidas ekskursiju
komanda aicina ekskursijā tuvākajā
apkārtnē.
Mange frivillige i Vrådal stiller også
opp med tilbud om ballspill og kafé
med mange aktiviteter for flyktningene.
- Daudzi brīvprātīgie Vrodāl viesnīcā
arī piedāvā bēgļiem bumbu spēles,
kafiju un dažādas aktivitātes.
Den 16. november blir Hotel Alstor i
Stavanger omgjort til et akuttmottak for
flyktninger som blant annet har flykta
fra det krigsherjede Syria. Vi ser den
voldsomme folkevandringen i verden,
og har samtidig en nedgang i
hotellmarkedet i Rogaland. Vi ser at vi
kan bistå med et samarbeid med Hero
mottak, sier Stephen Meinich-Bache,
administrerende direktør i Tribe Hotels.
– 16. novembrī viesnīca Alstor
Savangerā kļūs par ārkārtas situācijas
uzņemšanas centru bēgļiem. Viesnīcas
direktors saka: “Mēs redzam nenormālo
tautas migrāciju pasaulē, un tajā pašā
laikā ir lejupslīde viesnīcu tirgū
Rūgalannē. Mēs redzam, ka varam
sniegt atbalstu sadarbojoties ar bēgļu
uzņemšanas uzņēmumu Hero.”
Isak Mathis O. Hætta, som driver
Villmarkssenteret i Kautokeino, holder
på å forhandle med UDI om å ta imot
50 flyktninger. – Īzaks Matīs O. Hetta,
kas darbojas Kautokeino dabas centrā,
veic pārrunas ar Imigrācijas direkciju
par 50 bēgļu uzņemšanu pie sevis.
Eirik Nilsen er en av de som er
bekymret for trafikksikkerheten til
flyktningene som ferdes langs veiene.
Han er i dag i den russiske grensebyen
Nikel og deler ut refleksvester og
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reflekser. – Ēriks Nilsens ir viens no
tiem, kurš uztraucās par bēgļu drošību,
kuri klīst gar ceļu. Viņš šodien
Krievijas robežpilsētā Nikelē dala
atstarojošās vestes un atstarotājus.
 I dag dro fire elever til
flyktningemottaket på Grande på Nes
for å overlevere klær og utstyr som alle
åttendeklasse-elevene har samlet inn
denne uka. – Šodien četri skolēni
brauca uz bēgļu uzņemšanas centru, lai
atdotu drēbes un dažādus piederumus,
kurus visi astotās klases skolēni šajā
nedēļā bija savākuši.
 Hemne Hotell skal ta imot 75
flyktninger fra 1. desember, skriver
Avisa Sør-Trøndelag. – Hemnes
viesnīca no 1. decembra uzņems 75
bēgļus.
 Mange vil kanskje si at asylsøkerne
som nå kommer til Norge har gått nok,
men det bryr ikke turistforeninga seg
om. I dag var de på tur med flyktninger.
De har ikke noe å gjøre. De sitter hele
tiden og venter på frokost, lunsj og
middag. – Daudziem varbūt šķiet, ka
bēgļi, kas šobrīd ierodās Norvēģijā, ir
gājuši pietiekami, bet tūrisma apvienība
par to nesatraucās. Šodien viņi gāja
ekskursijā kopā ar bēgļiem, lai
aizpildītu bēgļu brīvo laiku, kas šobrīd
viņiem ir ļoti daudz.
Bēgļi neapdraud norvēģu nāciju un var
tai sniegt pat kaut ko labu
 De kan være en stor ressurs for bygda
vår. De trenger for eksempel
språkopplæring, og det kan føre til nye
arbeidsplasser. – Bēgļi var būt labs
resurss pilsētai. Viņiem, piemēram,
vajadzēs valodu apmācību un tas varētu
radīt jaunas darba vietas.
 At man åpner sesongstengte
campingplasser som er isolerte og kan
huse folk i de kalde månedene, er bare
positivt, mener direktør i NHO
Reiseliv, Geir Solheim. For Solheim er
det også positivt at man nå har
sesongbaserte bedrifter som legger helt
eller delvis ned i lavsesong, som nå
åpner opp. Dette skaper viktige
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arbeidsplasser for næringa. – Tas, ka,
lai izmitinātu bēgļus, var atvērt
kempinga vietas, kuras parasti
attiecīgajās sezonās ir slēgtas, ir
pozitīvi. Tas rada nozarei nozīmīgas
darba vietas.
Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un
tās tuvumā
 Jeg er overbevist om at det er best å
hjelpe i nærområdene. - Progresa
partijas mēre Sīva Jensena ir
pārliecināta, ka vislabāk ir palīdzēt
rajoniem, kas atrodas blakus
apdraudējuma zonai.
 G7-landene og golfstatene lover 15
milliarder kroner i støtte til FNavdelingene som hjelper flyktninger i
deres nærområder. I januar skal Norge
og Tyskland gå sammen om å arrangere
en giverlandskonferanse for
flyktningene fra Syria. – G7 valstis un
Persijas līča valstis sola 15 milijardus
kronu atbalstu ANO-struktūrvienībām,
kuras palīdz bēgļiem viņu dzīvesvietas
apkārtnē. Arī Norvēģija sola finansiālu
atbalstu. Janvārī Norvēģija un Vācija
apvienosies, lai organizētu donoru
valstu konferenci bēgļiem Sīrijā.
Norvēģijas sabiedrības viedoklis par
Norvēģijas sabiedrības viedoklis par
bēgļu uzņemšanu un sabiedrības
bēgļu uzņemšanu un sabiedrības
attieksme
attieksme
 Foreldre til barn i Stensby barnehage i
 Det er litt vemodig at det forsvinner.
Eidsvoll sier opp plassene sine på
Samtidig er det artig å glede andre som
grunn av det planlagte asylmottaket på
ikke har det så bra som oss. – Pilsētā
Stensby, skriver Romerikes Blad.
Levangere kāda ģimene, kura atdod
Andre vurderer å ta ut barna sine. Det
visu dzīvokļa inventāru lietošanā
er planlagt et akuttmottak for
bēgļiem, saka, ka tas no vienas puses ir
flyktninger i gamle Stensby sykehus. –
skumji, jo viss inventārs ir piederējis
Vecāki, kuru bērni ir saņēmuši vietu
vectēvam, kurš nu ir miris, bet no otras
Stensbī bērnudārzā Eidsvollā, atsakās
puses ir patīkami iepriecināt tos,
no vietas, jo vecajā Stensbī slimnīcā
kuriem neiet tik labi kā viņiem.
tiek plānots izveidot ārkārtas
 Flere av ungene i bygda ringte på døra
uzņemšanas centru bēgļiem. Citi vecāki
til den syriske 16-åringen, og ba han
plāno savus bērnus no bērnudārza
med ut for å spille fotball. – Vairāki
izņemt.
jaunieši zvanīja pie durvīm 16 gadīgam
sīrietim un aicināja viņu ārā splēlēt
futbolu.
 Inne i glasshuset utafor matbutikken i
Gryllefjord, sitter de tre damene
Augusta Karlsen, Annie Halvorsen og
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Anna Wilsgård. Alle har de passert åtti
år. De synes det er godt at
heimkommunen deres kan være et
tilfluktssted for folk på flukt fra krig og
elendighet. – Kad tika vaicās viedoklis
trīs 80 gadīgām tantiņām, kuras sēdējā
ārā pie pārtikas veikala, viņas teica, ka
uzskata, ka ir labi, ka viņu pašvaldība
var kalpot kā patvēruma vieta tautai,
kura bēg no kara un posta.
Det er stor vilje i befolkningen og
samfunnet til å hjelpe mennesker i nød,
sier Salberg. – Iedzīvotāji un sabiedrībā
vispār ir liela vēlēšanās palīdzēt
bēgļiem.
Ja, vi har vært på kommunebesøk rundt
i fylket, og det er en stor vilje til å
hjelpe. – Arī pašvaldībām ir liela vēlme
palīdzēt bēgļiem.
Givergleden er stor blant nordmenn
som ønsker å hjelpe flyktninger i krise.
Både Norsk Folkehjelp og Røde Kors
setter stor pris på det store
engasjementet blant privatpersoner
rundt om i landet. Den siste tiden har
det blitt satt i gang mange lokale
innsamlingsaksjoner og garasjer og
lager rundt om i hele landet er fulle av
klær og utstyr. – Došanas prieks ir liels
norvēģu vidū, kas vēlas palīdzēt
bēgļiem krīzē. Gan organizācija “Norsk
Folkehjelp”, gan Sarkanais Krusts
novērtē privātpersonu lielo
ieguldījumu, lai palīdzētu bēgļiem.
I en fersk meningsmåling som InFact
har laget for NRK og Amedia i
Nordland svarer nå 57 prosent i fylket
at hjemkommunen raskt bør ta imot
flere syriske flyktninger mens 28
prosent sier nei. – Nesenajā aptaujā, ko
veica uzņēmums InFact, tika secināts,
ka 57% Nūrlannes pašvaldības
iedzīvotāji uzskata, ka šai pašvaldībai
steidzami būtu jāuzņem vairāki Sīrijas
bēgļi, kamēr 28% ir pret to.
Over 8 av 10 mener Norge bør ta imot
like mange eller flere enn de 8000
kvoteflyktningene som Stortinget har
vedtatt, viser en fersk meningsmåling
som TNS Gallup har gjort – TNS
218

Bēgļi meklē nevis drošību, bet
maksimālu ekonomisko labumu, kas liek
domāt par viņiem kā ekonomiskajiem
migrantiem
 Flyktninger nekter å bli i ungarske
leirer eller vente på togstasjoner.
Bicske-leiren er der flere hundre
flyktninger som trodde de var på vei til
Østerrike på et tog torsdag, ble
internert for å registreres da toget ble
stanset. Mange av flyktningene har
barrikadert seg på toget og nekter å gå
av. – Bēgļi atsakās palikt Ungārijas
nometnēs vai gaidīt vilcienu stacijās.
Daudzi bēgļi, kuri domāja, ka ir
vilcienā ceļā uz Austriju, bet tika

Gallup aptauja liecina, ka 8 no 10
cilvēkiem uzskata, ka Norvēģijai būtu
jāuzņem tieši vai pat vairāk nekā 8000
kvotu bēgļi.
 De siste ukene har engasjementet rundt
flyktningkrisen vokst seg større og
større i Norge. Bildene av lille Aylan
(3) som ligger død på stranden satte
følelsen i sving hos mange nordmenn. –
Pēdējo nedēļu laikā Norvēģijā
ieguldījums bēgļu krīzē ir arvien vairāk
audzis. Mazā trīsgadīgā Aylana bildes,
kurās viņš miris guļ pludmalē, ir
satricinājušas daudzu norvēģu jūtas.
 Ordfører Høistad mener, som
avdelingsdirektøren i
Opplysningsvesenets Fond, at det er en
selvfølge at alle må gjøre sitt beste for å
bidra i en så dramatisk
flyktningsituasjon som man nå er vitne
til. – Gausdālas mērs Hoistāds līdzīgi
kā Bernts Āss uzskata, ka ir jādara viss
iespējamais, lai palīdzētu dramatiskajā
bēgļu situācijā.
 Fredag ble bygda plutselig langt mere
folkerik, på grunn av mottaket på
Ljøratunet. Og innbyggerne strømmer
til med både gaver og hjelp. – Piektdien
pilsēta Ljordālene pēkšņi kļuva pilna ar
cilvēkiem dēļ tā, ka tur atrodas
patvēruma meklētāju uzņemšanas
centrs un iedzīvotāji plūda straumēm
gan atnesot dāvanas, gan sniedzot
palīdzību.
Bēgļi Eiropā meklē drošību
 Vi vil bare få oss en jobb og et liv, sier
flyktningene til NRK. – Intervētie bēgļi
apkalvo, ka viss, ko tie vēlas, ir dzīvot
un dabūt darbu.
 En 29-år gammel mann, som ønsker å
være anonym, forteller NRK at han
ønsker å leve uten farer, få jobb og
bygge seg en framtid i Norge. – 29
gadus vecs bēglis pastāstīja NRK, ka
viņš vēlas dzīvot bez apdraudējuma,
iegūt darbu un veidot sev nākotni
Norvēģijā.
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aizturēti Ungārijā, atsakās pamest
vilcienu. (Negatīva attieksme jo rada
iespaidu, ka drošs patvērums bēgļiem
nav prioritāte.)
 Ungarn har insistert på at de ikke kan
slippe flyktningene videre inn i
Schengen uten de riktige dokumentene,
og at de må registreres slik EUs regler
tilsier. Men flyktningene har nektet å la
seg registrere i Ungarn av frykt for å
bli sendt tilbake dit når de eventuelt
kommer til Tyskland, slik Dublinkonvensjonen åpner for. – Ungārija
uzstāj, ka tā vairs nevar palaist bēgļus
tālāk Šengenas zonā bez attiecīgajiem
dokumentiem un ka tai ir jāreģistrē
bēgļi tā, kā ES noteikumi to paredz, bet
bēgļi ir atteikušies reģistrēties Ungārijā
baidoties no tā, ka, nonākot Vācijā, viņi
tiks sūtīti atpakaļ uz Ungāriju.
(Negatīvi, jo parāda to, ka bēgļiem nav
tik svarīgi aizbēgt no kara, cik svarīgi
ir nonākt tur, kur viņiem dod
vislabākos pabalstus.)
 Bare et fåtall av flyktningene søker
asyl i Danmark. Mange oppgir at de er
på vei til Sverige. – Tikai daži bēgļi
meklē patvērumu Dānijā. Lielākā daļa
ziņo, ka viņi ir ceļā uz Zviedriju.
 De to første togene som ble stanset
kom sent tirsdag og onsdag morgen.
Om bord var det flere hundre
flyktninger. Sju togpassasjerer ble
pågrepet da de forsøkte å stikke av fra
toget. Resten av passasjerene nekter å
forlate toget. – Divi pirmie vilcieni
Dānijā ieredās otrdienas un trešdienas
rītā. Tajos bija vairāki simti bēgļu.
Septiņi no tiem tika arestēti brīdī, kad
tie centās aizbēgt no vilciena, bet
pārējie atteicās pamest vilcienu, jo grib
uz Zviedriju.
 De fleste som nå kommer over
norskegrensen ved Storskog er
økonomiske migranter, ikke mennesker
med behov for beskyttelse. – Lielākā
daļa, kas šķērso Norvēģijas robežu
Stūrskūgā, ir ekonomiskie migranti
neviss cilvēki, kam vajag aizsardzību.
Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
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Den nye danske regjeringen nesten
halverer den økonomiske støtten til
enslige asylsøkere i landet. Virkningen
vil forhåpentligvis bli at færre
asylsøkere kommer til Danmark –
Dāņu valdība gandrīz uz pusi grib
samazināt pabalstu bēgļiem, lai uz
Dāniju nedotos tik daudzi bēgļi.
Myndighetene i Polen, Litauen, Latvia,
Tjekkia og Slovakia har avvist
flyktningekvotene EU foreslår.
Landene krever også at flyktningene de
tar i mot, er kristne. – Polijas, Lietuvas,
Latvijas, Čehijas un Slovākijas
valdības ir noraidījušas ES lēmumu par
bēgļu kvotām. Šīs valstis arī vēlas
uzņemt tikai kristiešus.
I mange av landene er skepsisen mot
flyktninger i befolkningen høy Daudzās valstīs bēgļus uztver ar lielu
skepsi.
Myndighetene i Polen, Litauen, Latvia,
Tsjekkia og Slovakia har alle avvist
kvoter for å ta imot flyktninger som EU
nå forsøker å fordele for å lette byrden
for Italia og Hellas - Polijas, Lietuvas,
Latvijas, Čehijas un Slovākijas
valdības ir noraidījušas ES lēmumu par
bēgļu kvotām, kuras ES vēlas ieviest,
lai noņemtu slogu no Itālijas un
Grieķijas.
Om de østeuropeiske landene får sin
vilje, vil de ikke bare begrense hvor
mange flyktninger de er villige til å ta
imot, men de vil også kreve at de som
faktisk får komme, er kristne. I
Slovakia sier statsminister Robert Fico
at kristne vil vekke mindre
motforestillinger i lokalbefolkningen.
Terrorister kunne prøve å blande seg
med muslimske flyktninger. –
Austrumeiropas valstis vēlas arī
uzņemt tikai bēgļus, kas ir kristieši.
Slovākijas valsts ministrs uzskata, ka
kristieši tautā modinās mazāku
pretestību, jo teroristi varētu censties
sajaukties tieši ar musulmaņu bēgļiem.
Ifølge statsminister Bohuslav Sobotka
vil de selv ha kontrollen, og nye
flyktninger blir grundig sjekket og









Nettselskapet Amazon donerer
inntektene fra salget av musikk gitt ut
av den innvandringsfiendtlige
organisasjonen Pegida til flyktninger i
Tyskland. – Interneta uzņēmums
Amazon ziedo Vācijas bēgļiem
ienākumus, kas ir gūti no antiimigrantu
organizācijas Pegida dziesmas.
Samtidig blir det innført en månedlig
bonus på 1500 danske kroner til de som
har gode nok danskkunnskaper til å
skaffe seg en jobb eller ta en
utdannelse. Vi vil belønne folk som
kommer hit og ønsker å bli integrert –
Dānijā tiks piešķirts mēneša bonuss
1500 dāņu kronu apmērā tiem, kuri tik
labi māk dāņu valodu, lai varētu strādāt
vai studēt. Dāņi vēlas atalgot tos, kuri
ierodas Dānijā un vēlas integrēties.
En egyptisk milliardær foreslår å kjøpe
en eller flere middelhavsøyer til
flyktningene. Naguib Sawiris mener det
bør opprettes en egen flyktningstat.. –
Ēģiptiešu miljardieris ierosina nopirkt
vienu vai vairākas Vidusjūras salas
bēgļiem. Viņš uzskata, ka tādejādi būtu
jāizveidojas pašu bēgļu valstij.
Min familie har bestemt at hjemmet
vårt kan brukes av flyktninger og
asylsøkere ettersom vi ikke trenger
huset akkurat nå. Han oppfordrer andre
finner til å gjøre det samme. – Somijas
premjerministrs un viņa ģimene ir
nolēmuši, ka viņu māju var izmantot
bēgļi un patvēruma meklētāji, tā kā
viņiem šobrīd tā tik un tā nav
vajadzīga. Viņš aicina citus somus darīt
tāpat.
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deretter huset på avsidesliggende
steder. – Čehijas valsts ministrs vēlas,
ka valstij pašai būtu kontrole pār
bēgļiem un ka tie tiktu kārtīgi
pārbaudīti un izmitināti nomaļās
teritorijās.
I den tyske byen Dortmund er fem
personer skadd og fire pågrepet etter at
høyreekstremister demonstrerte mot
flyktninger som kommer til byen. –
Vācijas pilsētā Dortmundē ir ievainotas
piecas personas pēc labēji ekstrēmo
demonstrācijām pret bēgļiem, kas
ieradīsies pilsētā.
Politifolkene brukte både tåregass og
vannkanoner for å spre flyktningene,
som demonstrerte voldsomt mot
gjerdet som Ungarn har satt opp på
grensen til Serbia for å hindre
flyktningene å komme inn i landet på
sin vei nordover. – Policisti izmantoja
gan asaru gāzi, gan ūdens lielgabalus,
lai izkliedētu bēgļus, kuri izrādīja
vardarbību pret žogu, kuru Ungārija ir
uzlikusi uz robežas ar Serbiju, lai
kavētu bēgļu iekļūšanu valstī ceļā uz
ziemeļiem. (Negatīvi, jo bēgļi
nerespektē valsts uzstādītās robežas.)
Frankrike henter flyktninger fra Italia
og Hellas og busser dem til små byer i
Frankrike. Landet har høstet kritikk for
å ikke ha gjort nok for å hjelpe
flyktningene som kommer til Europa. –
Francija uzņem bēgļus no Itālijas un
Grieķijas un nogādā viņus Francijas
mazpilsētā. Francija ir saņēmusi kritiku
par to, ka nav pietiekami palīdzējusi
bēgļiem, kas ierodas Eiropā.
Over 40 flyktninger og migranter er
nektet adgang til svenskeferjer i den
tyske byen Rostock. – Vairāk kā 40
beģļi un migranti Vācijas pilsētā
Rostokā netika uzlaisti uz zviedru
prāmja.
Syrere som har kommet seg til Tyrkia,
sier at de tyrkiske grensevaktene
stanser dem ved grensa, og i noen
tilfeller banker dem opp. Mange blir
presset tilbake inn i Syria, mens andre
blir arrestert og fraktet tilbake til Syria.
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– Sīrieši, kuri ir ieradušies Turcijā,
saka, ka Turcijas robežsardze aptur
viņus pie robežas un dažos gadījumos
piekauj. Daudzi tiek piespiesti
atgriezties Sīrijā, kamēr citi tiek
arestēti un transportēti atpakaļ uz
Sīriju.
Citi
Citi
 Sør-Varanger Avis får kritikk fra
 I fjor sommer gjorde Høyesterett det
politiet etter at de trykket en notis som
klart at flyktninger som bruker falsk ID
oppfordret til å hjelpe to syrere over
ikke skal straffes hvis de innrømmer
den norskrussiske grensa. – Laikraksts
forfalskningen og søker asyl så fort de
Sør-Varanger saņēmis kritiku no
kan, men fengslingen av slike
politiķiem pēc tam, kad tas publicējis
flyktninger fortsatte. Etter at NRK
rakstu, kurš mudina palīdzēt diviem
omtalte saken ble fengslingen utsatt og
Sīrijas bēgļiem uz Norvēģijas-Krievijas
retten har nå avgjort at
robežas.
fengselsdommen var helt feil. –
Pagājušā gada vasarā Augstākā tiesa
 Mange flyktninger blir mye lenger på
pieņēma lēmumu, ka bēgļi, kuri
de mange nyopprettede nødmottakene
izmanto viltotu ID nedrīkst tikt sodīti,
enn hva som var forutsatt. I Åmot har
ja tie atzīst viltošanu un pēc iespējas
89 av 156 flyktninger vært på
ātrāk meklē patvērumu, taču šādu bēgļu
Østerdalen Hotell i to måneder. De
apcietināšana tik un tā turpinājās. NRK
skulle ha blitt sendt videre etter 2 til 10
publicēja lietu, kurā bēglis no Sīrijas
dager. – Daudzi bēgļi jaunizveidotajos
vārdā Muhameds tika apcietināts
ārkārtas uzņemšanas centros bēgļiem
viltotu dokumentu dēļ. Pēc šīs lietas
tiek paturēti daudz ilgāk nekā sākotnēji
publicēšanas cietumsods tika atcelts un
paredzēts. Amotā 89 no 156 bēgļiem
tiesa ir lēmusi, ka cietumsods bija
Østerdalen viesnīcā uzturējušies divus
pilnīga kļūda. (Pozitīvi, jo valsts atzīst
mēnešus, kaut arī viņiem bija jābūt
kļūdu, ka ir nepamatoti ielikusi cietumā
nosūtītiem tālāk jau pēc 2 līdz 10
bēgli.)
dienām.
 Juncker innledet talen sin i med en
 Den enorme veksten i antall
påminnelse om at millioner av
asylsøkere fører til at antallet
europeere har vært flyktninger på et
lavkompetente arbeidere blir mye
eller annet tidspunkt. Vi europeere bør
større i Norge. Det kan presse
huske at Europa er et kontinent, hvor
lønningene ned for dem som allerede
nesten alle på et tidspunkt har vært
ligger nederst på lønnsstigen. –
flyktning. Millioner har flyktet fra
Milzīgais darba meklētāju pieaugums
religion, diktatorskap og krig, sier
patvēruma meklētāju vidū novedīs līdz
Juncker. Dette er snakk om
tam, ka darbinieku skaits ar minimālām
medmenneskelighet og verdighet. Vi
kompetencēm Norvēģijā pieaugs. Tas
må akseptere at disse menneskene
var novest pie tā, ka tiem, kuri jau
kommer til europeisk territorium. –
saņem mazu algu, alga paliktu vēl
Junkers liek atcerēties, ka gandrīz visa
mazāka.
Eiropa kādreiz ir bijuši bēgļi, kas bēga
 Samfunnsøkonomisk analyses
no reliģijas, diktatūras un kara. Ir runa
nye rapport for regjeringen viser at
par cilvēcību un vērtībām. ES
lønnsveksten i Norge bremses kraftig
dalībvalstīm ir jāakceptē bēgļi, kas
opp når det kommer mange
ierodas Eiropas teritorijā.
innvandrere. Den viser at det blir
veldig store virkninger på
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arbeidsmarkedet når det kommer
mange på en gang. Det forskyver mye
av balansen fordi det blir mer ulikhet i
lønninger. – Sabiedrības ekonomiskā
analīzes jaunākais pārskats uzrāda, ka
algas pieaugums Norvēgijā tiek
pamatīgi palēlināts, kad ierodas daudzi
bēgļi. Pārskats uzrāda, ka ir ļoti liela
ietekme uz darba tirgu, kad vienalicīgi
ierodas daudzi bēgļi. Tas izjauc
līdzsvaru, jo vairāk parādās
nevienlīdzība darba atalgojumā.
2.tabula. Atlasīto frāžu klasifikācija pēc to satura portālā NRK
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4.pielikums
Portālā Delfi un portālā NRK pozitīvo un negatīvo frāžu skaits pēc to klasifikācijas
Integrēšana, dzīves apstākļi
Latvija 17
Norvēģija 6

+
Integrēšana, dzīves apstākļi
Latvija 10
Norvēģija 25

Bēgļu uzņemšanas principi
Latvija 14
Norvēģija 0

Bēgļu uzņemšanas principi
Latvija 5
Norvēģija 0

Pret bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
Latvija 0
Norvēģija 10

Par bēgļu uzņemšanu pašvaldībās
Latvija 0
Norvēģija 27

Politiķi ir pret bēgļiem
Latvija 30
Norvēģija 8

Politiķi ir par bēgļiem
Latvija 6
Norvēģija 14

Solidarizēšanās
Latvija 15

Solidarizēšanās
Latvija 31

Norvēģija 0

Norvēģija 3

Vāja tautas informētība
Latvija 5
Norvēģija 1

Tauta tiek informēta
Latvija 0
Norvēģija 7

Bēgļi var ievest slimības
Latvija 1
Norvēģija 2

Iespējamība saslimt bēgļu dēļ ir maza
Latvija 3
Norvēģija 2

Bēgļi apdraud drošību
Latvija 16
Norvēģija 2

Nav jābaidās no bēgļiem
Latvija 4
Norvēģija 0

Faktori, kas liecina par nestabilitāti un
rada satraukumu sabiedrībā

Faktori, kas liecina, ka uztraukumam
par nestabilitāti nav pamata un bēgļu
jautājums tiek risināts
Latvija 7
Norvēģija 1

Latvija 18

Norvēģija 6

Bēgļi rada izdevumus valstij
Latvija 7

Norvēģija 6

Bēgļi būtiski neietekmētu valsts
ekonomiku
Latvija 5
Norvēģija 0

Bēgļi saņem lielākus pabalstus nekā
vietējie iedzīvotāji un bauda lielākas
privilēģijas
Latvija 5
Norvēģija 2
Bēgļu skaits, ko valsts/pašvaldības spēj
uzņemt, ir nepietiekams/minimāls
Latvija 3
Norvēģija 3

Valsts spēj uzņemt pietiekami lielu
skaitu bēgļu
Latvija 0
Norvēģija 1

Pasākumi pret bēgļu uzņemšanu

Pasākumi par bēgļu uzņemšanu, atbalsta
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Latvija 9

Norvēģija 1

Bēgļi apdraud attiecīgās valsts nāciju
Latvija 12

Norvēģija 0

sniegšana bēgļiem
Latvija 3

Norvēģija 32

Bēgļi neapdraud attiecīgās valsts nāciju
un var tai sniegt pat kaut ko labu
Latvija 6
Norvēģija 2
Bēgļiem būtu jāpalīdz viņu dzimtenē un
tās tuvumā
Latvija 2
Norvēģija 2

Sabiedrības viedoklis par bēgļu
uzņemšanu un sabiedrības attieksme
Latvija 10
Norvēģija 1

Sabiedrības viedoklis par bēgļu
uzņemšanu un sabiedrības attieksme
Latvija 5
Norvēģija 11

Raksti, kas parāda rasistiskas iezīmes
sabiedrībā vai mudina to uz rasismu
Latvija 4
Norvēģija 0

Sabiedrībā nav izteikts rasisms

Bēgļi meklē nevis drošību, bet maksimālu
ekonomisko labumu, kas liek domāt par
viņiem kā ekonomiskajiem migrantiem
Latvija 14
Norvēģija 5

Bēgļi Eiropā meklē drošību

Latvija 1

Latvija 1

Norvēģija 0

Norvēģija 2

Bēgļu uzņemšana neatrisina problēmu
Latvija 5
Norvēģija 0
Atteikšanās uzņemt bēgļus radītu
paliekošas sekas
Latvija 1

Norvēģija 0

Jāatceras, ka no ES nedrīkst tikai ņemt,
bet ir jābūt gataviem dot arī kaut ko tai
pretī
Latvija 6
Norvēģija 0

Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
Latvija 6
Norvēģija 11

Ziņas par bēgļu situāciju citās valstīs
Latvija 4
Norvēģija 4

Citi
Latvija 5

Norvēģija 4

Citi
Latvija 6

Norvēģija 2

Kopā
Latvija 197

Norvēģija 68

Kopā
Latvija 105

Norvēģija 135
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5.pielikums
Aptaujas anketa Latvijas iedzīvotājiem23

23

Boltre, Katrīna. Bēgļi Latvijā. Publicēts 2016.gada 20.aprīlī. Pieejams: http://goo.gl/forms/d6H6Mq2LIs
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6.pielikums
Aptaujas anketa Norvēģijas iedzīvotājiem24

24

Boltre, Katrīna. Flyktninger i Norge. Publicēts 2016.gada 20.aprīlī. Pieejams:
http://goo.gl/forms/uNJioj08RL
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