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27% iedzīvotāju uzskata, ka cilvēki ir dzīvojuši vienlaicīgi ar
dinozauriem
Tikai katrs trešais uzskata, ka cilvēki, kādi tie ir patlaban, ir attīstījušies no
agrākām dzīvnieku sugām
Jau kopš 19.gadsimta vidus, kad Čarlzs Darvins postulēja galvenos evolūcijas teorijas pamata
principus, gan zinātnieku un teologu vidū, gan sabiedrībā kopumā nemitīgi norisinās diskusijas
un reizēm pat ļoti karsti strīdi par šīs teorijas pareizību. Visemocionālākās šīs diskusijas kļūst
jautājumā par cilvēka evolūciju, jo tas ir jautājums, kurš katru no mums skar personiski: vai
cilvēks, kāds tas ir patlaban, ilgstošā laika posmā ir izveidojies no agrākām dzīvnieku sugām
tikai un vienīgi nejaušu mutāciju rezultātā, vai tomēr evolūcijas process ir bijis mērķtiecīgs un
to ir virzījusi kāda augstāka Vara, vai varbūt evolūcija vispār nav notikusi un Dievs cilvēku
radījis tieši tādu, kāds tas ir patlaban (t.i. Bībelē rakstītais ir jāsaprot burtiski)?
Pētījumu centra SKDS 2013.gada aprīlī veiktās aptaujas dati liecina, ka cilvēka evolūcijas
jautājumā Latvijas sabiedrība nav vienota. Gan darvinistu – materiālistu, gan kreacionistu
nometnēm ir vērā ņemams atbalstītāju īpatsvars. Taču raksturīgi, ka neatkarīgi no paustajām
idejām pilnībā par tām pārliecināto skaits ir samērā neliels. Turklāt ļoti lielai daļai iedzīvotāju
(20%– 25%) vispār nav viedokļa par dažādiem ar cilvēka evolūcijas procesu saistītiem
jautājumiem.

Latvijas iedzīvotāju uzskati par cilvēka evolūciju
J: "Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šiem apgalvojumiem par cilvēka evolūciju. Lūdzu, par katru apgalvojumu
atzīmējiet, vai Jūs tam pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai arī pilnībā nepiekrītat."

2013.gada aprīlis, visi respondenti
Pilnībā piekrīt

Drīzāk piekrīt

Dzīvības procesi šūnās ir tik sarežăīti, ka tie nevarēja rasties
gadījuma rakstura pārmaiĦu (t.s. mutāciju) rezultātā
Cilvēki ir tik sarežăīti un unikāli, ka tie nevarēja rasties no agrākām
dzīvnieku sugām

Grūti pateikt

24

25

25

24

Drīzāk nepiekrīt

Pilnībā nepiekrīt

24

16

19

11

18

15

Dievs ir vadījis cilvēka evolūcijas procesu

17

20

22

17

23

Cilvēka evolūcija ir notikusi bez Dieva līdzdalības

19

17

24

17

22

Cilvēki tādi, kādi tie ir patlaban, ir attīstījušies no agrākām dzīvnieku
sugām

12

Dievs radīja cilvēkus tādus, kādi tie ir patlaban

11

Cilvēki ir dzīvojuši vienlaicīgi ar dinozauriem

10
0%

Bāze: v isi respondenti, n=1005

21

21

20
17

22
21

25%

19

27

20

28

22
50%

31
75%

100%
SKDS dati

Saskaņā ar aptaujas datiem puse iedzīvotāju (49%) pilnībā vai drīzāk piekrīt tēzēm, ka dzīvības
procesi šūnās ir tik sarežģīti, ka tie nevarēja rasties gadījuma rakstura pārmaiņu (t.s. mutāciju)
rezultātā, un, ka cilvēki ir tik sarežģīti un unikāli, ka tie nevarēja rasties no agrākām dzīvnieku
sugām. Šādus apgalvojumus noraida attiecīgi tikai 27% un 33% aptaujāto.
Viedoklim, ka cilvēka evolūcija ir notikusi bez Dieva līdzdalības, kopumā piekrīt tikai 36%
aptaujas dalībnieku, bet nepiekrīt tikai par 3 procentu punktiem vairāk - t.i. 39% respondentu.
Samērā līdzīgi viedokļi sadalās attiecībā uz pretēji izteiktu tēzi – ka Dievs ir vadījis cilvēka
evolūcijas procesu. Šādam apgalvojumam piekrīt 37%, bet nepiekrīt 40% aptaujas dalībnieku.
Tēzei, ka cilvēki tādi, kādi tie ir patlaban, ir attīstījušies no agrākām dzīvnieku sugām, piekrīt
tikai katrs trešais (33%), bet nepiekrīt 46% aptaujāto.
Salīdzinoši daudz tomēr Latvijā ir tādu, kas nepiekrīt burtiskam Bībeles tulkojumam. Tam, ka
Dievs radīja cilvēkus tādus, kādi tie ir patlaban, piekrīt 31% (nepiekrīt 48%), bet tam, ka cilvēki
ir dzīvojuši vienlaicīgi ar dinozauriem, piekrīt tikai 27% (nepiekrīt 53%). Tomēr jāievēro, ka tēzi
par cilvēku vienlaicīgu sadzīvošanu ar dinozauriem pilnībā noraidījuši ir tikai 31%
respondentu.

2013.gada aprīļa aptaujas tehniskā informācija
Atbildes uz jautājumu:
„Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šiem apgalvojumiem par cilvēka evolūciju. Lūdzu, par katru
apgalvojumu atzīmējiet, vai Jūs tam pilnībā piekrītat, drīzāk piekrītat, drīzāk nepiekrītat vai arī pilnībā
nepiekrītat”
Dati iegūti SKDS interneta aptaujā, kurā piedalījās pētījumu centra SKDS WEB paneļa dalībnieki. Aptaujas
veikšanas laiks: 18.04.2013. līdz 22.04.2013. Ar kvotu izlases metodi kopumā tika aptaujāti 1005 respondenti
vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Izlase ir reprezentatīva attiecībā pret ģenerālo kopumu. Pētījuma statistiskā kļūda
kopējiem atbilžu sadalījumiem nepārsniedz + / - 3.1% robežas.
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