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ES mājas sarunu istabā notiks diskusija „Vai mūri ir krituši?" 

4.maijā pagājuši tieši 20 gadi kopš Latvijas Republikas neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas Augstākajā Padomē. Šajos 20 gados mūsu valstī 
notikušas acīmredzamas pārmaiņas, tomēr jautājums, vai esam spējuši ne tikai 
mainīt valsts iekārtu un sasniegt uzstādīto mērķi, kļūstot par Eiropas Savienības 
dalībvalsti, bet arī iemācījušies rīkoties ar savu brīvību, vēl aizvien ir palicis 
neatbildēts. 6.maijā, plkst. 16:00, Eiropas Savienības mājas sarunu istabā notiks 
diskusija „Vai mūri ir krituši?". 

"Redzamie mūri ir krituši, taču to vietā radušies jauni, pirmajā brīdī nemanāmi, 
bet vēl ietekmīgāki. Turklāt tie iet krustu šķērsu un deformē priekšstatus, izpratni, 
rīcību. Taču tie ir pašradīti mūri - aiz bailēm vai cerībām radīti. Mūri ir radīti 
norobežošanās vai pašu muļķības dēļ", tā par gaidāmās sarunas tēmu saka tās 
vadītājs, filozofs, Latvijas Universitātes prof. Dr. phil. Igors Šuvajevs. 

6.maijā organizētās diskusijas mērķis ir dalīties viedokļos un pārdomās, lai 
apzinātu situāciju un iespējamās problēmas, kā arī meklētu piemērotākos risinājumus. 
Diskusiju vadīs filozofs, Latvijas Universitātes prof. Dr. Phil. Igors Šuvajevs, bet 
sarunā piedalīsies arī Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāne 
Ilga Kreituse, filozofe Maija Kūle, 9.Saeimas deputāts Boriss Cilevičs un žurnālists, 
komentētājs Askolds Rodins. 

"Berlīnes mūra krišana un Baltijas ceļš iezīmē atskaites punktu 
demokratizācijai Centrālajā un Austrumeiropā. Iestāšanās Eiropas Savienībā bija 
loģisks turpinājums Latvijas atgriešanās ceļam Eiropā. Vai Latvija pilnvērtīgi 
izmanto ES piedāvātās iespējas un pieredzi? Un vai sabiedrība ir pietiekami 
informēta par tām?" vaicā Iveta Šulca, EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja. 

Diskusija notiks 2010. gada 6.maijā pulksten 16:00 Eiropas Savienības mājā 
Aspazijas bulv. 28, Rīgā, ES mājas sarunu istabā 1.stāvā. Diskusija tiek organizēta 
sarunu cikla Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas tases ietvaros. 

Aicinām piedalīties sarunā un izmantot iespēju tikties neformālā gaisotnē, dalīties 
domās par Latviju Eiropas Savienībā, diskutēt, bagātināt sevi un citus, veidot augsni vērtīgām 
idejām un paraudzīties uz Eiropas Savienību no cita skatu punkta! 

Uzziņai: 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā jau kopš 2006.gada piedāvā 

sabiedrībai dialogu par Latvijai Eiropas Savienībā nozīmīgām tēmām neformālā 
gaisotnē, kas apvienotas sarunu ciklā Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas tases. 

2009.gadā sarunu cikla ietvaros norisinājās 7 diskusijas Rīgā, kā arī 9 diskusijas 
Latvijas reģionos. 
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