
Aptauja "Cilvēktiesības Covid-19 laikā"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 122

Rezultātu kopsavilkums:

1. Lūdzu norādiet dzīvesvietu!

Alojas, Limbažu, Salacgrīvas vai
Krimuldas novads

66 54.1%

Rīga 36 29.5%

Cita pilsēta/novads Latvijā 20 16.4%

Iesniegto atbilžu summa 122

2. Vai uzskatāt, ka līdzšinējie cilvēktiesību ierobežojumi cīņai ar Covid-19 bija samērīgi?

Jā 53 43.4%

Drīzāk jā 28 23%

Drīzāk nē 18 14.8%

Nē 21 17.2%

Grūti spriest 2 1.6%

Iesniegto atbilžu summa 122

3. Vai prasība valkāt maskas ir cilvēktiesību ierobežojums?

Jā, bet pamatots 14 11.5%

Jā, turklāt nepamatots 15 12.3%

Nē 74 60.7%

Mani tas neuztrauc 11 9%

Grūti spriest 8 6.6%

Iesniegto atbilžu summa 122

4. Vai ierobežojumu atvieglojumus Covid-19 vakcinētajiem vērtējat kā kopējo ierobežojumu mīkstināšanu un
atcelšanu vai privilēģiju piešķiršanu daļai sabiedrības, kas pārkāpj nevakcinēto tiesības?

Atbalstu atvieglojumus Covid-19
izslimojušajiem un vakcinētajiem
sabiedrības veselības interesēs

78 63.9%

Nevakcinēto tiesības tiks
pārkāptas

41 33.6%

Mani tas neuztrauc 3 2.5%

Grūti spriest 0 0%

Iesniegto atbilžu summa 122

5. Vai jūs uztrauc, ka nāksies atklāt, esat vakcinējies vai nē?

Esmu gatavs/a atklāt savu
vakcinācijas statusu

75 61.5%

Šoreiz sabiedrības intereses
jāliek augstāk par personīgajām

9 7.4%



Neatbalstu, bet šībrīža situācijā
neredzu citu risinājumu

3 2.5%

Prasība atklāt sensitīvus datus
man nav pieņemama

8 6.6%

Prasība atklāt vakcinācijas
statusu, lai izmantotu
atvieglojumus, ir šantāža

25 20.5%

Grūti teikt 2 1.6%

Iesniegto atbilžu summa 122

6. Vai jūtat bažas, ka, izpaužot savu vakcinācijas statusu, jūs saskarsieties ar negatīvu apkārtējo attieksmi,
diskrimināciju, tas radīs konfliktus ar līdzcilvēkiem?

Nē, nedomāju, ka tā notiks 34 27.9%

Pieļauju, var būt šādi gadījumi,
bet mani tas neuztrauc

54 44.3%

Labprāt pastrīdēšos ar citādi
domājošajiem

10 8.2%

Satrauc, tāpēc savu izvēli
vakcinēties neatklāju

8 6.6%

Šādi gadījumi jau bijuši (ģimenē,
draugu lokā, darba vietā utt.)

15 12.3%

Grūti spriest 1 0.8%

Iesniegto atbilžu summa 122

7. Vai vajadzētu ierobežot ar Covid-19 saistītu nepatiesu ziņu apzinātu izplatīšanu?

Nepatiesības uzdošana par faktu
ir jāierobežo un jāsoda

89 73%

Nē, tas apdraudēs vārda brīvību 3 2.5%

Izvēle, kam ticēt, jāatstāj katra
paša ziņā

27 22.1%

Grūti spriest 3 2.5%

Iesniegto atbilžu summa 122

8. Ja jums ir plašākas pārdomas vai viedoklis par cilvēktiesību ierobežojumiem Covid-19 laikā, to nepieciešamību
un samērīgumu, lūgums to paust šeit! (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Covid-19 pandēmijas laikā nav bijuši cilvēktiesību ierobežojumi. Visas darbības ir bijušas tikai pašu cilvēku
veselības vārdā. Ja kādu neapmierina, ka ir ieviesti instrumenti, lai cilvēks nenomirtu no infekcioza vīrusi, tad ir
grūti liegt iespēju izbaudīt būt pieslēgtam pie plaušu ventilācijas iekārtas. 
  
 Bļaustīšanās par cilvēktiesību ierobežojumiem ir tukšs populisms, kas ir populāts viedoklis vāji izglītotu personu
vidū.
2) Cilvēktiesības smagi tiek pārkāptas arī saistībā Covid izslimojušajiem. Un Normatīvajos aktos noteiktas
formulējums par cilvēkiem, kuri uzskatāmi par Covid izslimojušajiem, ir patiesi diskriminējošs un nav pat
smieklīgs (pēdējo 3 mēnešu laikā). Kas tad ir ar citiem, pāris dienu agrāk izslimojušajiem, kuriem ir pierādītas
antivielas asins analīzē? Bet tas, izrādas, neskaitās. Starp citu: citās valstīs, piem., Vācijā, šis termiņš ir 6
mēneši...
3) Vakcinētajiem ir jābūt priekšrocībām - viņi, iespējams, jo mēs nezinām visas iespējamās vakcīnas blaknes,
riskē ar savu veselību sabiedrības labā. Un tas nav mazsvarīgi. Pasargājot arī tos, kuri negrib, bet varbūt arī
nevar, vakcinēties.
4) Manas tiesības beidzas tur, kur tās sāk ietekmēt citu tiesības (veselību).
5) Kaut kad jau tas covids beigsies un visi aizmirsīs, bet šie sodi, ierobežojumi, kontrole  un draudi man neliekas
normāli.KATRAI SLIMĪBAI ATROD ZĀLES, TIKAI ŠAI NĒ. INTRESANTI, KAS AIZ VISA SLĒPJAS?
6) Mediju un valdības spiediens rada cilvèkos kara stàvokli-potèts- nepotèts. Sàkas konflikti gimenès.
7) Fiktīvā C-19 vakcinācija ir lielākā afēra pasaules vēsturē!



8) Pārdomas ir jebkuras slimības gadījumā- esam iebiedēti, ka nedrīkst ņemt slimības lapu. Ja cilvēki brīvi varētu
izārstēt katru saslimšanu, tad uz tevi neskatītos kā uz potenciālo slimības pārnēsātāju.
9) Es nesaprotu loģiku par to, ka bērnu nometnes varēs notikt tikai tāpēc, kad bērni būs veikuši coid analīzes. Un
ja nometne ilgāk jāveic atkārtoti, vai tad deguna bakstīšana nebojā deguna sieniņas, nepadara trauslu. Kā arī otrs
valsts nedrīkst man spiest vakcinēties, lai es varētu vasarā aizdoties uz kādu koncertu.  Kur tad palika tas ka viss
ir brīvprātīgi? Drīz pat uz veikalu nevarēs aiziet, ja nebūsi vakcinēties.
10) Lēmums, ka tikai vakcinētajiem tiks atcelti ierobežojumi ir cilvēktiesību pārkāpums pret tiem kas nevēlas
vakcinēties, diskrimācija,kas ir sodāma. Valdība šantažē cilvēkus lai tikai ietu vakcinēties (itkā brīvprātīga, bet
tomēr piespiedu kārtā). Cilvēki vakcinējas nejau pret Covid, bet gan lai varētu kaut kur celot un apmeklēt
pasākumus.  Kādēļ man būtu jāļauj sev potēt kaut kādu vakcīnu par kuru neviens neuzņemas atbildību?  Uzskatu
ka tā visa ir pasaules mēroga afēra lai kāds farmacijas uzņēmums gūtu sev iespaidīgu peļņu.
11) Tavas tiesības beidzās, tur kur sākās citu tiesības.
12) Atbildes viena jautājuma ietvaros saturiski pārklājas un tas varētu ierobežot rezultātu ticamību.
Rekomendēju apgūt pētījumu metodes.
13) Ideāli būtu kontrolēt ziņu plūsmu soc tīklos, lai mudinātu tautu par pareizu izvēli
14) Kāpēc šī aptauja izskatās pēc mēģinājuma iegūt datus antivakseru atbalstam? Daļa jautājumu formulēti
uzvedinoši, proti, jau jautājumā saka priekšā, kura atbilde būtu jāizvēlas. Pētniecības metožu kursā pasniedzējs
šādi formulētus jautājumus nebūtu ieskaitījis...
15) Ar covid-19 ierobežojumiem nekad nav bijuši cilvēktiesību pārkāpumi. Tas viss būtu jāsaprot tiem, kam "tārpi
maskās" un pauris tukšs.
16) Nav īsti precīzi lietot frāzi "cilvēktiesību ierobežojumi".
17) Manas cilvēktiesības tiek aizskartas, kad jādzīvo stulbu, neizglītotu cilvēku sabiedrībā. Neattīstīto antivakseru
un milzīgo ego dēļ arī šis viss velkas garumā. Mēs dzīvojam sabiedrībā, nevis visa pasaule griežas ap indivīdu.
18) Nodrāztā frāze - visiem ir tiesības, bet ir arī pienākumi, un to nedrīkst aizmirst. Mums jātiek no šī visa ārā
sveikiem un veseliem, es redzu tikai vienu izeju - max daudz vakcinējušies cilvēki.
19) Ja kādam liekas, ka maska ierobežo viņa cilvēktiesības, ko viņš teiks, kad būs reanimācijā? Ka ārsti ierobežo
viņa cilvēktiesības?
20) Šobrīd nešķiet, ka ir atvieglojumi.  Sanāk šķirot draugus, radus un nošķirties no bērniem... Ir jau vasara,
cilvēki ir noguruši no visiem ierobežojumiem.
21) Tiek izplatīta nepatiesa informācija, pat jo premjiera Knariņa puses, vakcinācija nepasargā no saslimšanas
pret C19, tā tikai var atvieglot simptomus. ;) Tādeļ šāda tautas diskriminācija ir nepamatota un sodāma.
22) Sastādot anketu vajag ievērot atbilžu variantu samērojamības princips, citādāk sanāk baigā interpretācija.
Pie jaut. par vakcinācijas statusa izpaušanu šis princips nav ievērots, nekorekti
23) Ierobeźojumiem jābūt loģiskiem / pamatotiem. Ja cilvēki kauri pieņem kautkadus mērus un paši to publiski
neievēro , tas nav jāvaino tauta par ierobežojumu neivērošanu
24) Mani uztrauc tas, ka pamazām izskatās, ka viss tiks darīts, lai visi vakcinētos, vienkārši nebūs izvēles iespēju,
kaut gan tā skaisti skan- vakcinācija brīvprātīgi! 
  
 Redzu, ka sabiedrība jau tiek  sašķelta, tas ir briesmīgi!
  
 Nepiekrītu, ka cietēji un diskriminētie būs tikai nevakcinētie, ļoti daudz naida un negāciju tiek vērsts pret tiem,
kuri ir izvēlējušies vakcinēties.
25) Indivīds, kas maksimāli nesadarbojas, lai neapdraudētu sabiedrības vispārējo veselību un dzīvību, tiesības uz
darbu, ekonomisko un finansiālo stāvokli un attīstību, būtu jāierobežo. Tas noteikti ir samērīgi pie šāda vīrusa
klātbūtnes. Turklāt covid slimnieki ietekmē arī cilvēkus, kam ir pavisam citas slimības. Ārstu pieejamība šobrīd ir
daudz ierobežotāka un cilvēki atliek savas vizītes baiļu dēļ uz vēlāku laiku un ielaiž savas slimības. Atklāt datus
par savu vakcināciju nav nekas ārkārtēji sensitīvs. Savus personas kodus tāoat dalām daudz nepiesardzīgāk, kas
patiešām ir sensitīvāka info.
26) Nāve un funkcionālie traucējumi ir lielāks ierobežojums nekā lakatiņš uz sejas un 2 dūrieni rokā.
27) Antikvakcīnistu sviests apdraud manas tiesības uz dzīvību.
28) Pati nevakcinēšos, bet absolūti nenosodu tos, kas vēlas vai jau ir vakcinējušies. Tomēr valdības lēmumi
attiecībā par atvieglojumiem vakcinētajiem un ierobežojumiem nevakcinētajiem patiešām ir diskriminācija, kas
demokrātiskā valstī nav iedomājama. Šāda mērķtiecīga sabiedrības šķelšana acīmredzami sanaido cilvēkus
ģimenēs, draugu lokā, darbavietās. Zem jebkuras kritikas ir jauniešu no 16 gadiem vakcinēšana bez vecāku
piekrišanas
29) Man pietika salīdzināt spkc oficiālos datus par gripas epidēmiju vairākus gadus pēc kārtas,lai saprastu,ka šī ir
afēra. Skaitļi ir daudz briesmīgāki nekā Covid 19.Nesaku,ka vīruss neeksistē, bet ka viss šis notiekošais ir
pārspīlēts, ir skaidrs.Katru gadu ar gripu, pneimoniju (kas šobrīd daudziem ir vīrusa veidā,nevis kā agrāk ar lielām
temperatūrām utml.To zinu pēc savas un sava vīra pieredzes) slimojošo skaits slimnīcās ir ļoti liels.Testu
kvalitāte,ticamība nulle.Apkārt man ir ļoti daudz izslimojuši cits smagāk, cits bez simptomiem...mirušos ...nezinu
nevienu...Vienas vienīgas klačas.No vakcinācijas gan- 2 cilvēki no otrās potes.Lielāku tautas šķelšanu neesmu
piedzīvojusi!Vakcinācijai,masku nēsāšanai ir jābūt brīvai izvēlei,tāpat kā tas notiek citās valstīs...Klajš
cilvēktiesību pārkāpums uz ko diemžēl nereaģē pat mūsu tiesībsargs,kur nu vēl Satversmes
tiesa...Izglītība-ierobežota. Pati mācos šobrīd par augkopības tehniķi,kam pamatā ir praktiskās nodarbības
lauksaimniecībā,traktormācībā...Skolā esmu bijusi šajā mācību gadā 2reizes.Pārējais viss notiek attālināti. Ko
darīšu eksāmenā,kad ,piem., pie traktora jāpievieno agregāts utml.-nezinu.Var uzskaitīt ļoti daudz lietas,kas tiek
pārkāptas!Ceru,ka šis murgs drīz beigsies.Mums vēl ir paveicies,ka dzīvojam laukos,jo Rīgā daudzi, man liekas, ir
sajukuši prātā.Šeit vēl varam dzīvot  mierīgi. Atliek vien turēties stipram, bez bailēm un ar veselu saprātu!Lai
mums visiem veselība!



30) pašreizèjie ierobežojumi ir samèrîgi ar sabiedrîbas interesèm
31) Mani satrauc cilvēku dalīšana, noslāņošanās, sarīdīšana vienam pret otru. Mani satrauc valdības un mediju
sliktā komunikācijas spēja ar sabiedrību, vienpusējā informācijas plūsma, manipulācijas.
32) Manuprāt, katrs cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību. Ja vakcinētais tāpat var saslimt, aplipināt citus,
tad nevar būt šī diskriminācija un vakcinētajiem piešķirt atvieglojumus. Tas ir rupjš cilvēktiesību pārkāpums. Ja
ir atvieglojumi vai ierobežojumi, tad tiem jābūt statistiski pamatotiem un piemērojami visai sabiedrībai.
33) Nesaprotu, kādēļ visur tiek uzsvērts cilvēktiesību ierobežojumi. Negribi, nepotējies. Gribi potējies. Katrs
izglītots cilvēks saprot, kurā no variantiem tu vari
34) Apbrīnoju un neizprotu aprobežotību, pazīstamu cilvēku pakļaušanos sazvērestības teorijām. Satrauc naids,
neiecietība.
35) Saprotu, ka vakcinācija ir brīva izvēle un ierobežojumi ir apgrūtinājums ik vienam. Bet nav saprotama pret
Covid aktīvistu striktā nostāja, ka tiek ierobežotas viņu cilvēktiesības. Kur paliek manas cilvēktiesības, būt
pasargatai no šīs infekcijas  un justies drošai sabiedrībā.Noteikti vajadzēto kontrolēt interneta vidi un visas melu
un sazvērestības teorijas, kas daļā sabiedrības rada nevajadzīgu stressu un paniku.
36) Citu tiesības uz brīvību nedrīkst apdraudēt pārējo tiesības uz veselību un brīvību, maskas bija samērīgs solis
37) Cilvēktiesību pārkāpums ir ja persona strādā kosmētikas nozarē un tai ir jābūt obligāti vakcinētai. Kāpēc?
Vakcinācija ir brīvprātīga!
38) -
39) Ja ierobežojumi paredzēti sabiedrības veselības saglabāšanai, tad tie nav cilvēktiesību ierobežojumi, jo
labums no tiem ir lielākajai sabiedrības daļai, nevis vienam.
40) Tā ir ņirgāšanās, ja nevari, pierobežā dzīvojot, uz dažām stundām iebraukt piemēram Igaunijas teritorijā
apkopt tuvinieku kapus vai tikties ar pazīstamiem, kaut vai 2m distanci ievērojot, bez kāda tizla testa, sertifikāta
vai vakcīnas. Tā tiešām ir šantāža un cilvēktiesību zaudēšana...
41) Ma  ir 6 bērni, no kuriem 3 ir padsmitnieki(14+). Izjūtu spiedienu no ārpasaules uz šiem bērniem. Studēt
arzemēs nevarēs bez vakcīnas, festivāli un koncerti nevakcinētajiem nebūs pieejami...Jauniešiem saskare ar
ārpasauli ir ļoti būtiska, kā arī sabiedrības, skolotāju un vienaudžu viedoklis. Diemžēl vecāki šajā vecumā jau
zaudējuši noteicošo lomu izvēlē. Bet izvēle jau īsti viņiem netiek dota..... Jaunieši grib vakcinēties pret
ierobežojumiem, nevis Covid. Nožēlojama situācija.
42) Jebkuriem ierobežojumiem būtu jābūt jēgpilniem, nevis tikai tāpēc, ka kaut kā vajag reaģēt.
  
 
  
 Piem. Attiecībā pret uzņēmējiem - prasība iegādāties temperatūru mērošās pistoles, kuras reāli tika izmantotas
labi ja 1-2 nedēļas. 
  
 Uzņēmēji - pakalpojumu sniedzēji izmeklēs katra klienta vakcinācijas esamību vai neesamību? Kā tas notiks
realitātē?
  
 
  
 Un kā savu statusu sabiedrībā pierādīs mūsu vecāki, pensionāri bez glāstāmiem telefoniem? Un ko ar cilvēkiem,
kuriem ārsti neiesaka potēties? Spiedīsim zīmogus pierē?
  
 
  
 Sabiedrības intereses ir stādāmas augstāk par indivīda interesēm, bet arī indivīdam ir tiesības lemt par savu
veselību un dzīvību.
43) Vakcinācijas pretinieki ir jāizolē.
44) Cilvēktiesību ierobežojumi, kurus apliecināja Kariņš ANO 2020.gada martā, bija noziedzīgi, jo tiem nebija
pamata. Latvijā pandēmija nav bijusi. Slimība bija, bet ne pandēmijas apjomos. Tagad tā ir pazudusi.Testi
nenosaka nekādu saslimstību. Skaitīšana ir apzināti meli.
  
 Vīruss līdz šim nav atklāts, toties vakcīnas ir ārkārtīgi bīstamas cilvēku veselībai. Sekas neviens neapzinās.
Cilvēku hipnoze ar PVO, medijiem.
  
 Pierādījums - tās valstis, kurās nav ierobežojumi. Zviedrija, Dānija, dažas ASV pavalstis. Ierobežojumi ir
nepamatoti vispār.
45) Kam būs lemts saslimt, tas saslims tāpat neraugoties uz to vakcinējies vai nē. Mācības neklātienē un visu
pulciņu ierobežošana/atcelšana, kā arī sporta sacensību atcelšana neprofesionāļiem, tai skaitā bērniem, tas
manuprāt ir netaisnīgi, skolu sports ir motivācija bērniem kaut ko darīt, 1 gads mājās un manam dēlam (aktīvam
sportistam ar labiem sasniegumiem skolu sacensībās) ir pazudusi vēlme sportot, iet ārā ar draugiem....

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


