
Paldies, ka lejupielādējāt šo Decide komplektu!

Katrā komplektā ir visas nepieciešamās lietas, lai 8 cilvēku grupa spēlētu Decide. Ja grupu ir vairāk,
pārliecinieties, ka katrai ir pa komplektam.

Komplektu var izdrukāt uz A4 vai kartona papīra (vislabāk uz 160 gr/m2 papīra).

Pirmo 9 lapu malas ir dažādās krāsās, kas norāda uz kādas krāsas papīra tās jāizdrukā. Kopā ir 3
zaļas, 3 zilas, 1 dzeltena un 2 oranžas lapas.

Nākamās 7 lapās jāizdrukā uz balta papīra.

Uz pēdējām 6 lapām ir norādījumi organizētājam, spēles laukums un vizuālu norādījumu kartītes
(bez teksta) katram dalībniekam. Spēles laukumi un vizuālu norādījumu kartītes jāizdrukā vai
jānokopē tik eksemplāros cik kopumā ir dalībnieki.

Svarîgi, lai katram dalîbniekiem bûtu spçles laukums A3 izmçrâ.

Vizuālu norādījumu kartītes vēlams izdrukāt krāsainas, bet tās var izmantot arī melnbaltas.

Pārliecinieties, ka spēļu laukumu un norādījumu kartīšu skaits atbilst dalībnieku skaitam.

Izbaudiet Decide!

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet e-pastu: info@playdecide.org

FUND is a project funded by the European Commission (grant agreement SiS-CT-2009-230474). The views and opinions
here expressed do not necessarily reflect those of the European Community and the Community is not liable for any use that
may be made of the information contained therein.







Instrukcijas

1.
Sagatavošanās.

Izprintējiet PDF formāta materiālus uz krāsaina papīra vai ne pārāk bieza kartona saskaņā ar failu
nosaukumiem.

Jums būs nepieciešamas šādas A4 formāta lapas: dzeltena (1), oranža (2), zaļa (3), zila (3) un balta (7).

Izgrieziet kartītes

Izprintējiet vai nokopējiet tik daudz spēles pamatņu un noteikumu, cik ir spēlētāju. Vislabāk, ja spēli IZLEM
spēlē 4 līdz 8 dalībnieki.

2.
Sākums.

Spēle DECIDE ilgst 80 minūtes.

Visiem spēlētājiem ir spēles pamatne. Pamatni pakāpeniski aizpildīs dažādie kartīšu veidi.

Spēles koordinators vada dalībniekus spēlē DECIDE, izmantojot uzskatāmas instrukcijas. Viņš/viņa
norāda spēles mērķi.

Spēles DECIDE pirmajā daļā tiek iegūta informācija, ar ko dalībnieki apmainās. Tad seko diskusiju posms.

Spēles trešajā posmā spēlētāji cenšas formulēt vienotu grupas viedokli. Spēle DECIDE noslēdzas, kad
rezultāti tiek augšupielādēti www.playdecide.eu.

Pirms pirmā posma sākuma, koordinators atgādina visiem dalībniekiem par sarunu vadlīnijām (norādītas
pamatnes apakšējā kreisajā stūrī) un izdala dzeltenās kartītes.

Jebkurš spēlētājs var pacelt dzelteno kartīti, lai pārtrauktu diskusiju, ja rodas šaubas, ka kāds no
dalībniekiem neievēro vadlīnijas.

Atrisinot konkrēto situāciju, diskusija atsākas.

Pamatnes augšējā labajā stūrī ir paredzēta vieta piezīmēm un “sākotnējām domām”.

3.
1.Posms, Informācija.

Šim spēles posmam būs nepieciešamas apmēram 30 minūtes.

Visi spēlētāji izlasa ievadu (pamatnes augšējais, kreisais stūris)

Visi spēlētāji izlasa dažas stāstu kartītes, izvēlas to, kura, viņuprāt, ir svarīga un novieto to uz pamatnes.
Katrs spēlētājs īsumā apkopo savā kartītē minēto stāstu.

Visi spēlētāji apmainās un izlasa informācijas kartītes, izvēlas tās divas, kuras, viņuprāt, ir svarīgas un
novieto uz pamatnes.

Katrs spēlētājs īsumā apkopo savas informācijas kartītes.



Visi spēlētāji izlasa diskusiju kartītes, izvēlas tās divas, kuras, viņuprāt, ir svarīgas un novieto uz
pamatnes.

Ja nepieciešams spēlētāji jebkurā laikā var izmantot baltās kartītes, lai papildinātu informāciju un diskusiju
jautājumus.

(visi soļi nav attēloti, tādā pati kārtība tiek piemērota stāstu, informācijas un diskusiju kartītēm. Šī posma
noslēgumā visa veida kartītes atrodas uz pamatnes, kā tas ir attēlots pēdējā attēlā).

4.
2. Posms, Diskusija.

Šim spēles posmam būs nepieciešamas apmēram vēl 30 minūtes.

Pastāv vairāki veidi kā diskutēt.

Jūs variet izvēlēties to, kas visvairāk atbilst Jūsu grupai.

“Brīvā forma”. Nekādu ierobežojumu, diskusija notiek spēlētāju starpā. Visi cenšas ievērot vadlīnijas
(pretējā gadījumā var izmantot dzelteno kartīti).

Daudz strukturētāks diskusijas veids ir “ runāt pa apli”

Lai diskusiju padarītu dinamiskāku, jūs variet izmantot iespēju “runāt, samaksājot”. Diskusijas laikā Jūs
divreiz variet runāt pirms pienākusi Jūsu kārta. Katra šāda reize Jums izmaksās “monētu”.

Ja diskusija kļūst smagnēja vai lēna, “izaicinājuma kartītes” varētu to atvieglot. Koordinators tās izdala ar
attēlu uz leju. Spēlētāji tās izlasa un rīkojas.

Šajā posmā spēlētāji izmanto kartītes, lai uzturētu savus argumentus.

Spēlētāji uz galda novieto kartītes, kas nostiprina viņu ieguldījumu, sagrupē tās un atspoguļo diskusiju,
izveidojot kopas pa tēmām, kas attēlo grupas viedokli.

Lai veidotu kopu, var izmantot visa veida kartītes.

Šī posma noslēgumā, būtu jābūt vismaz vienai kopai.

5.
3.Posms, Vienots grupas viedoklis. 
Spēles DECIDE noslēguma posmam būs nepieciešamas apmēram 20 minūtes.

Ikviens izlasa 4 politikas nostādnes.

Pamatojoties uz kopas (u) secinājumiem, visi spēlētāji individuāli balso par visām 4 politikām pēc kārtas.

Cenšaties atrast kopīgus iemeslus. Vai ir kāda politikas nostādne, kas Jums visiem ir pieņemama? Ja nē,
cenšaties kā grupa formulēt savu pašu „piekto politiku“.

6.
Rezultātu augšupielādēšana. 

Koordinators ievieto rezultātus balsošanas formātā, izmantojot “augšuplādēšanas” funkciju mājas lapā
www.playdecide.eu .

Jūsu rezultāti tiks pievienoti visiem citiem Eiropā spēlētajiem spēles DECIDE sesiju rezultātiem



Informācijas kartīte 1
AIDS un HIV

AIDS (iegūtais imūndeficīta sindroms)
ir smagākā HIV infekcijas stadija. Tā
iestājas, kad vīruss ir iznīcinājis
inficētā cilvēka imūnsistēmu.

Informācijas kartīte 2
Imūnsistēma

Imūnsistēma ir ķermeņa aizsardzības
sistēma. Tās šūnas cīnās ar
infekcijām un citām slimībām. HIV
uzbrūk un iznīcina šīs šūnas, tādējādi
novājinot ķermeņa aizsardzību.

Informācijas kartīte 3
Kad HIV pacientiem nosaka
diagnozi AIDS?

1. Kad ir pārāk mazs CD4 šūnu skaits
(baltās asins šūnas, kas cīnās ar
infekciju),
vai
2. Parādās AIDS raksturīga slimība
(tāda, kas nav raksturīga cilvēkam
bez HIV).

Informācijas kartīte 4
HAART (augstas aktivitātes
antiretrovirālā terapija)

HAART pašlaik ir visiedarbīgākais
līdzeklis pret AIDS izveidošanos.
Iespējamās blakusparādības:
• Aknu problēmas;
• Diabēts;
• Augsts holesterīna līmenis;
• Hemofilijas slimniekiem pastiprinās
asiņošana;
• Nervu problēmas.

Informācijas kartīte 5
Noturība pret zālēm

HIV var mutēt (mainīt formu), kamēr
cilvēks lieto zāles pret HIV. Mutācijas
rezultātā var izveidoties HIV, kuru
attiecīgās zāles nespēj kontrolēt.

Informācijas kartīte 6
HIV un grūtniecība

Nav iespējams precīzi pateikt, vai
HIV pozitīvai mātei gaidāmais bērniņš
arī būs HIV pozitīvs. Ir pierādīts, ka
zāles ZDV samazina iespēju, ka
mazulis iegūs HIV no mātes, par
gandrīz 70%.

Informācijas kartīte 7
HIV pozitīvu cilvēku partneru
informēšana

Dažas veselības pārvaldes un HIV
klīnikas šim nolūkam izmanto
anonīmas sistēmas. Partneri tiek
informēti, ka ir saskārušies ar HIV,
bet viņiem neatklāj kad un kurš
nosauca viņu vārdu.

Informācijas kartīte 8
HIV infekcijas Eiropā

1996
Jauni HIV gadījumi: 7600
Jauni AIDS gadījumi: 4100

2003
Jauni HIV gadījumi: 13300
Jauni AIDS gadījumi: 1800

1996-2003
Jauni HIV gadījumi: +75%
Jauni AIDS gadījumi: -55%

AIDS slimnieku skaita
samazinājumus izskaidrojams ar
ārstniecības metodi HAART (sk.
kartīti 4), kuru ieviesa 1997. gadā.

Informācijas kartīte 9
Epidēmija Baltijas valstīs

Visdramatiskāk ar HIV saslimušo
cilvēku skaits ir pieaudzis Baltijas
valstīs (Igaunijā, Latvijā un Lietuvā).



Informācijas kartīte 10
Eiropas ziņošanas sistēmas

Ziņošanas sistēmas par HIV ir
nepilnīgas: Dažās valstīs, kurās ir
visvairāk HIV/AIDS slimnieku (Itālija
un Spānija), vēl joprojām nav valsts
mēroga ziņošanas sistēmas.

Informācijas kartīte 11
Itālija un Spānija

2003. gadā no 25 Eiropas Savienības
valstīm teju puse jaunatklāto
saslimšanas gadījumu bija Itālijā
(27%) un Spānijā (21%). Šajās
valstīs gan dzīvo tikai 22% no ES
iedzīvotājiem.

Informācijas kartīte 12
Sievietes Eiropā, kurām tika
atklāts AIDS

Sieviešu proporcija kopējā AIDS
slimnieku skaitā:

1985: 10%
1995: 20%
2003: 27%

Informācijas kartīte 13
Jauno AIDS saslimšanas
gadījumu galvenie iemesli
Eiropā 2003. gadā

42%
Heteroseksuāli sakari

31%
Injicēto narkotiku lietošana

19%
Homo/biseksuālie sakari

Informācijas kartīte 14
Eiropas kaimiņvalstis

Jauno infekciju skaita pieaugums
Krievijas Federācijā, Ukrainā un
tuvumā esošajās valstīs ir augstākais
pasaulē. Krievijā un Ukrainā ir inficēts
viens no simts pieaugušajiem.

Informācijas kartīte 15
Kriminālsodu funkcijas

1. Ieslodzījuma laikā pārkāpējs nevar
atkārtot līdzīgu nodarījumu.
2. Palīdz pārkāpējam mainīt savu
uzvedību.
3. Sods par noziegumu.
4. Attur cilvēkus no pārkāpumu
izdarīšanas nākotnē.

Informācijas kartīte 16
Karantīna

Pasaules Veselības organizācija:
”Nav iespējams izmanto sabiedrības
veselību kā loģisku pamatojumu, lai
attaisnotu kāda cilvēka izolāciju vai
karantīnu, balstoties tikai uz faktu, ka
viņš/-a ir vai varētu būt inficējies ar
HIV.”

Informācijas kartīte 17
Darbības, kurās pastāv HIV
inficēšanas risks

Cilvēks šādām darbībām var tikt
pakļauts (piem., izvarošana,
uzbrukums, izmantojot inficētu adatu)
vai piedalīties tajās labprātīgi (piem.,
seksuālas attiecības, viena šļirces
lietošana).

Informācijas kartīte 18
Nolaidība

Lai attiecīgo personu atzītu par
vainīgu noziegumā, parasti jāpierāda
viņa vaina rupjā nolaidībā - nolaidīgā
nevērībā pret apkārtējo drošību.



Informācijas kartīte 19
HIV vīruss

Lai gan šobrīd pastāv vairākas
ārstniecības metodes, joprojām nav
iespējams pilnībā iznīdēt HIV vīrusu
no ķermeņa. Tādēļ vienmēr pastāv
risks, ka vīruss tiks nodots tālāk.

Informācijas kartīte 20
Infekcijas profilakse

Ir aprēķināts, ka katrs HIV infekcijas
gadījums, kuru izdodas atklāt un
ārstēt agrīnajā stadijā, novērš no 10
līdz 20 infekcijām ilgtermiņā.

Informācijas kartīte 21
Prezervatīva lietošana

Ja to lieto vienmēr, risks saslimst tiek
samazināts par 80% salīdzinājumā ar
seksuālām attiecībām
neizsargājoties.

Informācijas kartīte 22
Seksuālās tehnikas

Izmantojot noteiktas seksuālās
tehnikas, risks inficēt ar HIV ir tik
niecīgs, ka HIV pozitīvs cilvēks var
nodaroties ar drošu seksu,
neizmantojot prezervatīvu.

Informācijas kartīte 23
Dažādi kriminālo nodomu
veidi

• Apzināti: jūs vēlaties nodarīt kādam
ļaunu.
• Nevērība: jūs uzņematies nopietnu
risku, ka jūsu darbības nodarīs
ļaunumu.
• Nolaidība: Jūs nevēlējāties nodarīt
ļaunu, bet rīkojāties pārāk
neuzmanīgi, lai no tā izvairītos.

Informācijas kartīte 24
Notiesāšana par HIV

Vismaz 130 cilvēki Eiropā ir notiesāti
par citu cilvēku inficēšanu vai
pakļaušanu HIV infekcijai. 90%
gadījumu, tas notika labprātīgu
seksuālu attiecību ceļā.

     



Diskusiju kartīte 1
Nabadzība un AIDS

Pētījumos ir pierādīts, ka nabadzības
līmenis un ar AIDS saslimšanas
gadījumu skaits ir tieši saistīti. Turklāt
ar nabadzību saistītās
socioekonomiskās problēmas,
piemēram, labas veselības aprūpes
trūkums, palielina risku inficēties ar
HIV.

Diskusiju kartīte 2
Kauns un nezināšana

Pārāk bieži AIDS epidēmijas veicina
apkaunojuma sajūta un nezināšana,
kā rezultātā šī problēma tiek slēpta.
Īpaši postoši tas gadījumos, kad
politiskie līderi neatzīst un necīnās ar
epidēmiju.

Diskusiju kartīte 3
Infekciju izplatības
apkarošana

Jārīkojas trīs galvenajos virzienos:
profilakse, ārstniecība un aprūpe, un
atbalsta sistēmas un partnerības.
Lielāka daļa šo darbību nav Eiropas
Savienības kompetencē. Tās
jāuzņemas katrai valstij atsevišķi.

Diskusiju kartīte 4
Politikas mērķi

Galvenajiem mērķiem jābūt:
1. Novērst citu cilvēku inficēšanu ar
HIV.
2. Ievērot starptautiskās
cilvēktiesības.

Diskusiju kartīte 5
Vai izmantot cietumu?

Arī ieslodzīts HIV pozitīvs cilvēks var
izplatīt vīrusu, inficējot savu partneri
apmeklējuma laikā, vai arī citus
cietumniekus.

Diskusiju kartīte 6
Eiropas stratēģija

1. Veicināt profilaksi, piemēram,
drošas seksuālas attiecības.
2. Uzlabot HIV pārbaudes un
veselības aprūpi visiem
iedzīvotājiem, it sevišķi, pārceļotājiem
un nabadzīgajiem iedzīvotājiem.

Diskusiju kartīte 7
Sods?

Sods piemērojams tikai par rīcību,
kas ir morāli nosodāma. Tas nav
saistīts ar galveno mērķi – novērst
citu cilvēku inficēšanos ar HIV.

Diskusiju kartīte 8
Kauns

Krimināllikumi tikai par HIV, musinoši
apraksti plašsaziņas līdzekļos,
politiķu izteikumi par atsevišķām
apsūdzībām – tas viss apkauno HIV
pozitīvus cilvēkus, kā noziedzniekus
un draudu sabiedrībai.

Diskusiju kartīte 9
Bailes no pārbaudes

Ja pret cilvēkiem, kuri apzinās, ka ir
HIV pozitīvi, var ierosināt
krimināllietu, viņi, iespējams,
nevēlēsies veikt pārbaudi.



Diskusiju kartīte 10
Maldinoša drošības sajūta

HIV pozitīvu cilvēku kriminālvajāšana
var radīt maldīgu drošības sajūtu HIV
negatīvos cilvēkos. Viņiem var šķist,
ka tādējādi samazinās risks saslimt
nedrošu seksuālu attiecību rezultātā.

Diskusiju kartīte 11
Privātā dzīve

Ja konsultāciju vai slimību vēstures
netiek turētas slepenībā, vai arī
tiesas procesu apspriež sabiedriskajā
telpā, tiek pārkāptas cilvēka privātās
dzīves tiesības.

Diskusiju kartīte 12
Cilvēku izvēles

Cilvēkam nav jāzina seksuālo
attiecību partnera HIV stāvoklis, lai
pieņemtu lēmumu par stāšanos
gadījuma dzimumsakaros vai
izsargāšanās līdzekļu, piemēram,
prezervatīva, lietošanu.

Diskusiju kartīte 13
Kas ir pretlikumīgi?

Ja cilvēks, kurš zina, ka partneris/-e ir
HIV pozitīvs, pēc savs gribas piekrīt
riskantām darbībām, nav nekāda
pamatojumu ierosināt krimināllietu
pret HIV pozitīvo cilvēku.

Diskusiju kartīte 14
Likums un fakti

Labi likumi balstās uz labu
informāciju. Veidojot likumus par
AIDS, nedrīkst balstīties uz
nezināšanu, bailēm, politisko
izdevīgumu un vēlmi izdabāt
iedzīvotāju prasībai pēc „stingriem
mēriem”.

Diskusiju kartīte 15
Cilvēktiesību nozīme

No pieredzes, kas gūta saskaroties
ar HIV/AIDS epidēmijām, var secināt,
ka to apkarošanā lielu lomu spēlē
cilvēktiesību veicināšana un
aizsardzība.

Diskusiju kartīte 16
Cilvēktiesību pārkāpumi

Sodot cilvēkus tikai tādēļ, ka viņi ir
HIV pozitīvi, tiek pārkāptas viņu
cilvēktiesības, it īpaši tiesības par
vienlīdzību likuma priekšā un
aizsardzību pret diskrimināciju.

Diskusiju kartīte 17
Kāpēc pārbaudīties?

Jāpārbaudās, galvenokārt, tādēļ, lai
varētu sākt ārstēšanu. Diemžēl,
lielākā daļa HIV/AIDS slimnieku dzīvo
valstīs, kur ārstniecība nav pieejama
vai ir pārāk dārga.

Diskusiju kartīte 18
Kad ir jāpiemēro sods?

Ir sievietes, kuras cieš no
vardarbības tikai tādēļ, ka iesaka
vīram izmantot prezervatīvu. Ja viņas
ir HIV pozitīvas, vai viņas būtu jāsoda
par vīrusa izplatīšanu? Kā rīkoties, ja
viņas saslimst ar HIV pēc
neaizsargātām seksuālām attiecībām
ar vīru?



Diskusiju kartīte 19
Kāda rīcība jāuzskata par
nelikumīgu 1?

Vai tā ir rīcība, kuras rezultātā kāds
tiek inficēts ar HIV, vai arī rīcība, kas
rada HIV inficēšanas risku, bet pati
inficēšana nenotiek?

Diskusiju kartīte 20
Kāda rīcība jāuzskata par
nelikumīgu 2?

Neatkarīgi no tā vai cilvēks ir HIV
pozitīvs vai nē viņam jāuzņemas
kriminālā atbildība par visām
riskantām darbībām, kas veiktas bez
otras personas piekrišanas.

Diskusiju kartīte 21
Inficēšanas risks

Galvenie riska faktori ir HIV vīrusa
koncentrācija asinīs, kas parasti ir
visaugstākā uzreiz pēc neārstētas
inficēšanas gadījuma, un vai bez HIV
infekcijas ir arī citas seksuāli
transmisīvas slimības vai infekcijas.

Diskusiju kartīte 22
Viens nav vainīgs

Ja divi cilvēki stājas dzimumsakaros,
abi ir atbildīgi par līdzekļiem, kas
lietoti, lai aizsargātu savu veselību un
izvairītos no nevēlamiem rezultātiem
(piemēram, grūtniecības vai HIV
infekcijas).

Diskusiju kartīte 23
Juridiskas aizsardzības
nepieciešamība

Pret infekcijas slimībām, piemēram,
HIV, ir pieejami atbilstoši
aizsardzības līdzekļi. Ja cilvēki ir
pienācīgi informēti par iespējamajiem
riskiem un var sevi aizsargāt,
juridiska aizsardzība nav
nepieciešama.

Diskusiju kartīte 24
Mūsu pienākumi

Sabiedrība var pastāvēt tikai tad, ja
visi tās locekļi uzņemas daļu
atbildības par citu tās dalībnieku
labklājību. Tas attiecas arī uz HIV un
citu infekcijas slimību profilaksi.

     



Vadlīnijas: Dzeltenā
kartīte!

Izmantojot dzelteno kartīti,
lai palīdzētu grupai
pieturēties vadlīnijām.
Parādiet to, ja sajūtat, ka
netiek ievērotas vadlīnijas,
vai arī nesaprotat, kas
notiek.

Vadlīnijas: Dzeltenā
kartīte!
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Pārbaudījuma kartīte

Pastāstiet, kas, jūsuprāt,
maksā un kas cieš no šādas
darbības un kādā veidā.

Pārbaudījuma kartīte

Īsumā pastāstiet pārējiem
spēlētājiem, kāda jūsuprāt
būs ietekme uz turpmākām
paaudzēm.

Pārbaudījuma kartīte

Kā jūsuprāt uz to reaģētu
masu saziņas līdzekļi?

Pārbaudījuma kartīte

Vai pastāv jebkādi riski?
Izdomājiet, kāds tas varētu
būt, pastāstiet par to grupai
un lūdziet divus citus
spēlētājus atrast vēl kādu
risku.

Pārbaudījuma kartīte

Iztēlojieties ko jūsu
vecvecāki teiktu par šo
tematu! Pastāstiet par to
grupai.

Pārbaudījuma kartīte

Vai grupa „uzvedas
pieklājīgi” un nerunā par
„tabu” jautājumu, kas
saistīts ar šo tematiku? Ja
tā, sakiet „Mēs
nepieminējām ...” un sāciet
par to runāt.

Pārbaudījuma kartīte

Vai tas ietekmē dabu?
Dalieties savās domās ar
grupu.

Pārbaudījuma kartīte

Izsakiet jebkuras pārdomas
par šo tematu, kuras vēl
neesat pavēstījis grupai.

Pārbaudījuma kartīte

Izvelciet stāsta kartīti.
Izklāstiet grupai savu
viedokli par šo tematu,
iejūtoties izvilktās stāsta
kartītes varoņa lomā.



Pārbaudījuma kartīte

Vai iespējams attaisnot
summas, kas tiek tērētas
šiem pētījumiem, ņemot vērā
atšķirības Eiropas un
jaunattīstības valstu
veselības aprūpē?

Pārbaudījuma kartīte

Vai, jūsuprāt, cilvēku
vajadzības ir svarīgākas par
to vajadzībām, kuri nespēj
izteikties - daba, dzīvnieki,
embriji?

Pārbaudījuma kartīte

„Mums jāpagarina cilvēka
dzīve un jādarbojas visos
pētījumu laukos, lai palīdzētu
slimniekiem.”

Vai piekrītat šim
apgalvojumam?

Pārbaudījuma kartīte

Izvelciet stāsta kartīti un
izvēlieties to, kas atšķiras no
jūsu uzskatiem. Pastāstiet
grupai, kā jūsu viedokļi
sakrīt un atšķiras no kartītē
aprakstītajiem.

Pārbaudījuma kartīte

Pajautājiet cilvēkam pa labi
no jums, ko viņš/a domā par
šo tematu. Atrodiet
argumentu, kas atbalsta viņu
viedokli.

Pārbaudījuma kartīte

Pajautājiet cilvēkam pa kreisi
no jums, ko viņš/a domā par
šo tematu. Uzspēlējiet
sātana advokātu un
apstrīdiet viņu viedokli.

Pārbaudījuma kartīte

Izvēlieties stāsta kartīti,
kuras varoņa viedoklis
pilnībā nesakrīt ar jūsu
uzskatiem. Iejūtoties šī
varoņa lomā, īsumā
pastāstiet grupai savu
viedokli par apspriesto tēmu.

   



Stāsta kartīte 1
Ričards Šmits

Ričards Šmits strādā par ārstu
Luiziānas pavalstī ASV un pret viņu
izvirzīja apsūdzību par savas
draudzenes Dženisas inficēšanu,
injicējot viņai HIV+ asinis, kuras viņš
ieguva no viena no saviem pacientiem.
Dženisa uzskatīja, ka Šmits tādējādi
mēģināja viņai atriebties, jo viņa
vēlējās pārtraukt attiecības.
Zinātniekiem izdevās noteikt, ka
Dženisas asinīs atrastais vīrus
visticamāk nāca no attiecīgā Šmita
pacienta. Šmitu atzina par vainīgu un
viņam piesprieda 50 gadus ilgu
ieslodzījumu.

Stāsta kartīte 2
Kristofs Morā

2004. gada jūnijā Morā atzina par
vainīgu saindēšanā (Francijā nav īpaša
likuma par HIV), jo viņš nebija
pateicis divām sievietēm, ka ir HIV
pozitīvs, un abas vēlāk saslima ar HIV.
Viņam piesprieda 6 gadus cietumā.
„Femmes Positives” ir sieviešu
apvienība Francijā, kura aicina ieviest
īpašu likumu par inficēšanu ar HIV,
kas ļautu apvienības sievietēm
apsūdzēt savus agrākos mīļākos.
Šie divi faktori ir izraisījuši nopietnas
diskusijas Francijā par to, vai HIV+
cilvēkus likuma priekšā būtu jāiedala
„upuros” un „noziedzniekos”, vai arī
jāatstāj spēkā tradicionālā doktrīna par
„dalīto atbildību”.

Stāsta kartīte 3
Muhameds Dika

2005. gada martā Apvienotajā
Karalistē Dika tika atzīts par vainīgu
smagas miesas bojājumu nodarīšanu
divām sievietēm, kas radušies
nevērības (nevis apzinātas rīcības)
rezultātā. Viņš apgalvoja, ka sievietes
apzinājās risku, stājoties neaizsargātos
dzimumsakaros ar viņu. Bet
apsūdzības puse norādīja, ka viņš
pārliecināja vienu no sievietēm
neizmantot prezervatīvu, lai gan zināja,
ka ir HIV pozitīvs. Otrai sievietei viņš
sameloja, ka ir HIV negatīvs un bagāts,
neprecēts jurists, lai gan patiesībā bija
HIV pozitīvs, bezdarbnieks, precējies
un ar bērniem. Viņu notiesāja uz 4,5
gadiem cietumā.

Baltā kartīte Baltā kartīte Baltā kartīte



Stāsta kartīte 4
Nezināma sieviete

2005. gada maijs: Kāda sieviete no
Hamiltonas Kanādā tika apsūdzēta par
noziedzīgu nolaidību, kuras rezultātā
radušies miesas bojājumi, kad viņa
atteicās no pirms un pēc dzemdību
aprūpes un neievēroja ieteikumus, kas
novērstu viņas bērniņa saslimšanu ar
HIV. Pēc tam, kad viņai piedzima
vesels bērniņš 2003. gadā, viņa atkal
palika stāvoklī 2004. gadā un
nomainīja veselības aprūpes sniedzēju.
Viņa nepateica jaunajiem ārstiem, ka
ir HIV pozitīva, līdz ar to bērniņš
nesaņēma svarīgas zāles. Lai gan viņa
nebija barojusi pirmo bērniņu ar krūti,
jo tā ieteica ārsts, otro viņu baroja ar
krūti, kā rezultātā viņam atklāja HIV.

Stāsta kartīte 5
Džastins Delijs

2005. gada jūnijā Delijs no
Jaunzēlandes tika notiesāts par
kriminālu uzvedību, jo bija pārgulējis
ar savu draudzeni, neizsargājoties un
neinformējot, ka ir HIV pozitīvs. Viņa
neinficējas ar HIV, bet sākumā pateica
Delija ģimenei, ka ir inficējusies.
Vēlāk viņa atzinās, ka ir melojusi, bet
apsūdzību tomēr izvirzīja, jo tika
uzskatīts, ka, uzzinot par drauga HIV
infekciju, viņa ir pārdzīvojusi garīgu
stresu un traumu. Delijam piesprieda
300 stundas sabiedrisko darbu, sešu
mēnešu uzraudzību un 1000$ sodu, lai
segtu draudzenes psihologa un citas
izmaksas.

Stāsta kartīte 6
Kanādas Sarkanais Krusts

2005. gada jūnijā Kanādas Sarkano
Krustu iesūdzēja tiesā, jo vairāk kā
1000 kanādiešu bija saslimuši ar HIV,
izmantojot inficētus asins produktus
80to gadu beigās un 90to gadu sākumā.
Sarkanais Krusts nebija pienācīgi
izmantojis HIV un hepatīta pārbaudes
vairākus gadus pēc tam, kad šo slimību
pārbaudes kļuva pieejamas.
Apsūdzības tika atsauktas, kad
organizācija atzina savu vainu,
atvainojās un piekrita izmaksāt
cietušajiem kompensācijas. Bez 5000$
soda, viņi atvēlēja 1,5 miljonus dolāru
(tie netika ņemti no sabiedriskajiem
ziedojumiem), lai piešķirtu stipendijas
cietušajiem bērniem un pētītu
medicīniskas kļūdas.

Baltā kartīte Baltā kartīte Baltā kartīte



Stāsta kartīte 7
Pavlos Georgio

Pavlos Georgio, zvejnieks no Kipras,
inficēja savu mīļāko no Lielbritānijas
Džaneti Pinku atvaļinājuma romāna
laikā. Dž. Pinkai izdevās pārliecināt
Kipras tiesas izvirzīt apsūdzību 1997.
gadā un P. Georgio tika notiesāts uz 15
mēnešiem cietumā. Tajā pašā laikā,
Apvienotās Karalistes valdība
paziņoja, ka 1861. gadā pieņemtais
likums par Pārkāpumiem pret Personu
ir jāpārskata un par apzinātu, bet ne par
nevērības izraisītu, inficēšanu ar
slimību jāparedz sods līdz mūža
ieslodzījuma. Tas nav izdarīts, tādēļ
pirmā nevērības izraisītas inficēšanas
lieta varēja notikt 2003. gadā (sk.
„Muhameds Dika”).

Stāsta kartīte 8
Festons Koncani

2000. gadā Festonam Koncani, kurš
bija dzimis Āfrikā, bet meklēja
patvērumu Apvienotājā Karalistē,
atklāja HIV un ieteica brīdināt par to
turpmākās dzimumsakaru partneres.
Vēlāk viņam bija dzimumattiecības ar
trīs sievietēm, neviena no kurām
nezināja, ka viņš ir HIV pozitīvs.
Visas saslima ar HIV un iesūdzēja
viņu tiesā. Koncani uzstāja, ka
sievietes uzņēmās risku saslimt ar
seksuāli transmisīvu slimību, piekrītot
dzimumattiecībām bez izsargāšanās.
2004. gadā viņam piesprieda 10 gadu
ieslodzījumu. Tiesnesis viņam teica,
ka šāds sods piemērots, lai atturētu
citus HIV pozitīvus cilvēkus no
līdzīgas rīcības.

Baltā kartīte Baltā kartīte Baltā kartīte



Kopas nosaukums:

Kādus secinājumus var izdarīt, iepazīstoties ar šo kopu?

Šīs kopas kartītes:

Informācijas
kartīte

Diskusiju
kartīte
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politikas nostājas HIV/AIDS un juridiskā atbildība

Politikas scenāriji

1
Ieviest krimināllikumu par HIV
Izmantot esošos krimināllikuma pārkāpumus (piem.,
sabiedriskās veselības apdraudējums, uzbrukums
personai, personas aizskaršana utt.), lai varētu uzsākt
kriminālprocesu pret cilvēku, kurš inficējis citus ar HIV,
pat tad, ja tas noticis nevērības vai nejaušības dēļ.

2
Pienākums informēt par stāvokli
Noteikt ar likumu, ka HIV pozitīviem cilvēkiem
jāinformē par savu stāvokli citus cilvēkus pirms uzsākt
darbības, kurās pastāv inficēšanas risks, arī tad, ja šīs
darbības tiek veiktas ar citu cilvēku piekrišanu.

3
Izmantot likumu, bet neveidot īpašus likumus par
HIV
Izmantot esošo krimināllikumu un likumus par
sabiedrības veselību, ja tas ir iespējams, bet neveidot
īpašus likumus par HIV attiecībā uz apzinātu,
nevērības vai nejaušības rezultātā notikušu inficēšanu.

4
Profilakse un konsultācijas
Likumā vietā izmantot profilaksi un konsultācijas. Tas
nozīmē, ka ir iespējas: 1. veikt HIV pārbaudes un
saņemt konsultācijas; 2. iegūt informāciju par to, kā
izvairīties no inficēšanās ar HIV; 3. saņemt
ekonomisko, sociālo un personisko atbalstu, kas
nepieciešams, lai izvairītos no darbībām ar HIV
inficēšanas risku.
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HIV/AIDS un juridiskā
atbildība
Ir saņemta informācija par gadījumiem, kad pret cilvēkiem, kas inficējušies ar HIV (cilvēka
imūndeficīta vīruss), ierosinātas krimināllietas par dažādām darbībām, kas inficē vai var inficēt ar HIV
citus cilvēkus. Dažos gadījumos kriminālapsūdzības izvirzītas par uzvedību, kas tikai šķiet saistīta ar
inficēšanās draudiem, un ir piespriesti ārkārtīgi bargi sodi. Atsevišķās jurisdikcijās ir ieviesti vai grozīti
likumi, kas apraksta šādu uzvedību. Par šo problēmu ir diskutējusi gan sabiedrība, gan akadēmiķi.
Eiropā vien, apsūdzēti ir simtiem cilvēku un vairāki ir arī notiesāti.
Šie notikumi vedina uz domām vai krimināllikumi un apsūdzības ir saprātīga politiska rīcība attiecībā
uz uzvedību, kas draud inficēt apkārtējos ar HIV, varbūt tomēr vajadzētu izmantot likumus, kas saistīti
ar sabiedrības veselību. Atsevišķi gadījumi, kā arī to apraksts plašsaziņas līdzekļos, var pamudināt
sabiedrību pieprasīt šādu likumu izmantošanu.

Politikas scenāriji

1. Ieviest krimināllikumu par HIV Izmantot esošos krimināllikuma pārkāpumus (piem.,
sabiedriskās veselības apdraudējums, uzbrukums personai, personas aizskaršana utt.), lai
varētu uzsākt kriminālprocesu pret cilvēku, kurš inficējis citus ar HIV, pat tad, ja tas noticis
nevērības vai nejaušības dēļ.

2. Pienākums informēt par stāvokli Noteikt ar likumu, ka HIV pozitīviem cilvēkiem jāinformē par
savu stāvokli citus cilvēkus pirms uzsākt darbības, kurās pastāv inficēšanas risks, arī tad, ja šīs
darbības tiek veiktas ar citu cilvēku piekrišanu.

3. Izmantot likumu, bet neveidot īpašus likumus par HIV Izmantot esošo krimināllikumu un
likumus par sabiedrības veselību, ja tas ir iespējams, bet neveidot īpašus likumus par HIV
attiecībā uz apzinātu, nevērības vai nejaušības rezultātā notikušu inficēšanu. 

4. Profilakse un konsultācijas Likumā vietā izmantot profilaksi un konsultācijas. Tas nozīmē, ka ir
iespējas: 1. veikt HIV pārbaudes un saņemt konsultācijas; 2. iegūt informāciju par to, kā
izvairīties no inficēšanās ar HIV; 3. saņemt ekonomisko, sociālo un personisko atbalstu, kas
nepieciešams, lai izvairītos no darbībām ar HIV inficēšanas risku.

Spēles mērķi

* Noskaidrot savus uzskatus
* Sadarboties, lai izveidotu kopēju grupas skatījumu
* Likt Eiropai ieklausīties jūsu balsī
* Izbaudīt diskusijas!

Stāsta kartīte Informācijas kartīte Informācijas kartīte Sākotnējās domas
Šeit varat pierakstīt savas
sākotnējas domas. Lai pievienotu
papildus problēmas un informāciju,
izmantojot baltās kartītes.
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Diskusiju kartīte Diskusiju kartīte Pārbaudījuma kartīte

Vadlīnijas 
Jums ir tiesības izteikties: sakiet savu viedokli
bet nemēģiniet izteikties pilnībā: nerunājiet bez apstājas

Novērtējiet savu dzīves pieredzi

Cieniet citus
ļaujiet viņiem pabeigt stāstāmo, pirms sākat runāt paši

Izbaudiet dažādību
uzskatiet pārsteigumu vai samulsumu kā jaunu domu vai sajūtu pazīmes

Meklējiet kopīgo
Vārds „bet” uzsver atšķirības; „un” uzsver līdzības

Trīs posmi

1. Informācija 
Noskaidrojiet savus personiskos
uzskatus par tematu, lasītos materiālus
un izvēlieties kartītes, kuras uzskatāt
par svarīgām. Novietojiet kartītes uz
galda un skaļi nolasiet pārējiem
spēlētājiem.

± 30 MIN.

2. Diskusija 
Kopā ar pārējiem spēlētājiem sāciet
apspriest un izvirzīt vienu vai vairākas
plašākas tēmas, kuras visi uzskatāt par
nozīmīgām. Katram jādod iespēja
izteikties. Novietojiet kartītes uz galda,
lai nodrošinātu argumentus katrai
tēmai. 

± 30 MIN. 

3. Visas grupas reakcija 
Apskatiet tēmu(as), kuras grupa ir
apskatījusi, un kartītes, kurās norādīti
argumenti. Vai spējat kā grupa
vienoties par vienu politikas nostāju,
kas atbilst grupas viedoklim? Ja
vēlaties, varat izveidot jaunu politikas
virzienu.

± 20 MIN. 

. . . plus viens

4. Rīcība 
Dodieties uz playdecide.eu, lai:
• Iesniegtu grupas diskusijas rezultātus Decide datu bāzē;
• Lai apskatītu citu Eiropas valstu viedokļus šajā jautājumā;
• Uzzinātu vairāk par šo tēmu;
• Lejupielādētu spēles komplektu, lai varētu to uzspēlēt ar draugiem
vai kolēģiem;
• Uzzinātu, kā varat ko mainīt pēc Decide izspēlēšanas.


