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Nepatiesais fakts vai naratīvs
7. maijā Krievijas TV kanāls „Россия” pārraidīja ziņu sižetu, kas vēstīja par 9. maija jeb
Uzvaras dienas svinībām Latvijā. Sižetā tika uzsvērts, ka Uzvaras diena tiks atzīmēta tikai
Daugavpilī, lai gan valstī dzīvo vairāk nekā trīs tūkstoši kara veterānu un koncentrācijas
nometņu upuri, kurus valsts vara ir pataisījusi par okupantiem un ilgu laiku liegusi saņemt
finansiālo atbalstu no Krievijas. Tāpat tika vēstīts, ka atšķirībā no Daugavpils Rīgā ir aizliegts
izplatīt Uzvaras dienas svinību simboliku un ka tikai organizācija „9. maijs” uzdrošinās apsveikt
veterānus.
Patiesība
Dažādi aprēķini liecina, ka Uzvaras dienas svinības Rīgā pie t.s. Uzvaras pieminekļa
apmeklē ap 150 tūkstošiem cilvēku, kas uzskatāmas par vērienīgākajām 9. maija svinībām
Latvijā. Latvija Sarkanās armijas rindās karojušie karavīri oficiāli netiek saukti par okupantiem
un viņiem nekad nav bijis liegts saņemt finansiālu atbalstu no Krievijas. Lai gan Latvijā ir
aizliegts publiskos pasākumos izmantot abu totalitāro – padomju un nacionālsociālistiskā –
režīmu simboliku, tas nenozīmē, ka Rīgā vai citviet Latvijā ir aizliegts izmantot Uzvaras dienas
simboliku, piemēram, Georga lentītes vai padomju militāros apbalvojumus. Šis
dezinformējošais sižets piesaistīja Latvijas portāla TVNet.lv krievvalodīgās versijas uzmanību.
Portāls 13. maijā publicēja ziņu materiālu, kurā tika kritizēta kanāla „Россия” žurnālista
neprofesionālā un nekompetentā rīcība, izplatot melīgu informāciju. Tika uzsvērts gan lielais
dalībnieku skaits, kas apmeklē Uzvaras dienas svinības Rīgā, gan arī cilvēku aktīvā līdzdalība t.
s. Nemirstīgā pulka gājienā. Uz šo sižetu asi reaģēja Rīgas mērs Nils Ušakovs, kas „Россия”
sižetu nosauca par apvainojumu visiem, kuri piedalījās Uzvaras dienas svinībās Rīgā. Tāpat
Ušakovs aicināja Krievijas TV kanālu atvainoties. Tiesa, pāris stundas pēc šī asā vērtējuma
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publicēšanas Ušakovs atsauca savus izteikumus, norādot, ka 9. maijā „Россия” par Rīgas
svinībām esot parādījis plašu un pilnvērtīgu sižetu, tā ka viņi šādi esot izlabojuši savu kļūdu. 1
Tehnika
- Melīgas informācijas izplatīšana
- Diskusija par dezinformējošu vēstījumu, tādējādi izraisot papildus interesi par
dezinformācijas objektu
- Selektīva dezinformācijas kritika
Mērķauditorija
Šīs dezinformācijas mērķauditorija ir Latvijas krievvalodīgā auditorija.
Analīze
Šis ir interesants un Latvijas publiskajā telpā retāk sastopams dezinformācijas gadījums.
To padara neparastu fakts, ka viens no lielākajiem Latvijas krievvalodīgajiem interneta
medijiem, kā arī krievvalodīgie viedokļu līderi, kas nereti kļūst par Kremļa propagandas
aģentiem, izvēlējās kritizēt vadošā Krievijas TV kanāla dezinformējošo vēstījumu. No vienas
puses, tas liecina par zināmām „sarkanajām līnijām”, kā, piemēram, manipulācija ar Uzvaras
dienas svinībām, kas diskreditē Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju lokālo identitāti. No otras
puses, Ušakova un citu ar 9. maija svinībām saistīto amatpersonu nepastāvīgais viedoklis, kas
parādās TvNet.lv materiālā, liecina, ka pārāk kritiska reakcija uz šādu dezinformāciju nav
vēlama vai netiek atbalstīta, jo tas mazina Latvijas krievvalodīgās auditorijas uzticību vienam
no ietekmīgākajiem Krievijas TV kanāliem. Turklāt šī kritika faktiski ignorēja pret Latvijas valsti
vērstos apgalvojumus, bet uzmanību pievērsa tikai tām vēstījuma daļām, kas attiecās uz Rīgu.

1

Ушаков остро отреагировал на ложь телеканала «Россия 24». Потом отозвал свои слова. 13.05.2016.
Pieejams: http://rus.tvnet.lv/novosti/kommjentariy/326006ushakov_ostro_otrjeagiroval_na_lozh_tjeljekanala_rossija_24_potom_otozval_svoi_slova
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