Bērnu fiziska sodīšana Latvijā
«CENTRS DARDEDZE», 2017

Par pētījumu
On-line kvantitatīvā aptauja
Pētījuma realizācija: 2017. gada augusts
Aptaujāta reprezentatīva izlase: N=500 personas
Veica starptautisks pētījumu uzņēmums «Kantar Millward
Brown»
Aptauja notika projekta “From policy to reality - shifting
attitudes and practices from corporal punishment to
safeguarding children” (“No teorijas uz realitāti – attieksmes
un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību”,
projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175) ietvaros.

Kas ir bērna fiziska sodīšana?
Jebkāds sods, kurā tiek izmantots fizisks spēks ar nolūku nodarīt
sāpes vai diskomfortu. Tai skaitā:
• sišana (iekaustot, iepļaukājot, perot) ar roku vai priekšmetu –
žagaru, pletni, siksnu, kurpi, koka karoti un citiem priekšmetiem
• purināšana, mešana
• speršana, kniebšana, košana
• matu raušana vai uzsišana pa ausīm
• bērna piespiešana palikt neērtā pozā
• dedzināšana, applaucēšana vai vielu piespiedu uzņemšana (kā
piespiešana norīt asas garšvielas)
(ANO Konvencija)

Bērna sišana kā sods ir bērna
audzināšanas metode, kuru:
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Vai sava bērna fiziskai sodīšanai
ir jābūt aizliegtai ar likumu?
Vai bērna fiziska sodīšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs
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Vai jūs zināt, ka Latvijā bērnu fiziska
sodīšana ir aizliegta ar likumu?
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*Bērnu tiesību aizsardzības likums, 9.pants: «Pret bērnu
nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt,
aizskart viņa cieņu un godu.»

Vai būtu ar likumu jāaizliedz vecākiem
piemērot šos fiziskos soda veidus saviem
bērniem?
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Vai jūs jebkad ikdienā esat saskāries ar situācijām,
kurās pieaugušais disciplinē bērnu, pielietojot
fizisku sodu?
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Vai Jūs kādreiz esat lietojis kādu no
zemāk minētajām disciplinēšanas
metodēm, lai sodītu savu bērnu?
aizliegumi \ ierobežojumi
(piemēram, izklaidēties, satikties
ar citiem cilvēkiem u.c.)
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šiem sodīšanas veidiem
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Kādi ir iemesli, kuru dēļ izvēlaties
pielietot fizisku sodu?
kontroles/savaldības zaudēšana
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Galvenie rezultāti
47% aptaujāto pieļauj, ka dažkārt bērns var tikt disciplinēts ar
sišanu.
39% uzskata, ka nevajadzētu/drīzāk nevajadzētu ar likumu aizliegt
savu bērnu fizisku sodīšanu.

54% nezina, ka bērna fiziska sodīšana jau ir aizliegta ar likumu.
39% redz bērnu fizisku sodīšanu vismaz dažas reizes gadā (un 76%
neiejaucas)
32% vecāku izmanto miesas sodus bērna audzināšanā

Ko varam secināt?
• Būtiska daļa sabiedrības attaisno epizodisku fiziska soda
pielietošanu pret bērnu.
• Uzskata bērna sodīšanu ģimenē par «privātu lietu»
(iestādēs jāaizliedz, ģimenē nē).

• Vāja izpratne par likumdošanu – likums «nestrādā».
• Augsta vardarbības tolerance – vairums, redzot bērna
fizisku sodīšanu, neiejaucas.

• Galvenie iemesli: vecāku emocijas, iemesla meklēšana
bērnā, pārliecība par efektivitāti.
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