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Boriss Cilevičs: Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte neorientējas mūsdienu cilvēktiesību
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Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) Mazākumtautību tiesību apakškomitejas priekšsēdētājs, 10. Saeimas
"Saskaņas centra" frakcijas deputāts Boriss Cilevičs uzskata, ka kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, kura ir atbildīga par
sabiedrības integrācijas jautājumiem, rupji izkropļo Vispārējo konvenciju par nacionālo mazākumtautību aizsardzību un būtībā
dezinformē Latvijas iedzīvotājus.
Latvijas ratificētā Vispārējā konvencija nosaka tiesības izmantot mazākumtautību valodas līdzās oficiālajai valodai
mazākumtautību vēsturiski apdzīvotos vai mazākumtautību blīvi apdzīvotos reģionos – ja pēc tā ir pieprasījums un ir reālas
iespējas mazākumtautību valodu lietošanu nodrošināt.
Vērtējot, kā konvencija tiek īstenota, Eiropas Padome šā gada 30. martā kritizēja Latviju par šīs konvencijas normas nepildīšanu.
Atbildot uz kritiku, kultūras ministre S.Ēlerte paziņoja aģentūrai LETA (13.04.2011.) ka konvencijā paredzētās tiesības "pēc
būtības nozīmētu krievu valodas kā otras valsts valodas nostiprināšanu"
Tādējādi ministre skaidri parādīja, ka pilnīgi neorientējas mūsdienu cilvēktiesību aizsardzības sistēmā.
Konvencijas normām nav nekādas saistības ar oficiālās vai valsts valodas statusu. Ir desmitiem Eiropas valstu, kur pastāv viena
valsts valoda, bet tieši Vispārējās konvencijas normu godprātīga ievērošana ļāvusi nodrošināt pilsonisko mieru un stabilitāti,
atrast optimālu kompromisu vairākuma un valodas minoritāšu interesēs. Acīmredzot, Ēlertes kundze to vienkārši nezina un tāpēc
publiski nāk klajā ar paziņojumiem, kas pašā būtībā ir pretrunā ar Eiropas Padomes pozīciju. Paradoksāli, īpaši ņemot vērā, ka
kultūras ministre nemitīgi daudzina par "Eiropas orientāciju" un "cieņu pret Eiropas vērtībām".
Ministra paziņojums – tas nav vienkārši privāts pilsoņa viedoklis, bet valsts oficiāla pozīcija. Rupji izkropļojot nozīmīgā
Eiropas dokumenta pamatidejas, Ēlerte būtībā dezinformē gan ierēdņus, gan arī Latvijas iedzīvotājus.
Acīmredzot, intensīvais darbs, skaidrojot cilvēktiesību pamatidejas, mazākumtautību tiesības un diskriminācijas nepieļaušanu, ko
Eiropas Padome un Eiropas Savienība veica pirms Latvijas iestāšanās šajās organizācijās, nav devis ilglaicīgus rezultātus.
Ņemot vērā, cik šie jautājumi ir nozīmīgi, meklējot efektīvas stratēģijas Latvijas sabiedrības integrācijai - par ko tieši atbildīga
ir ministre Ēlerte – es kā EPPA Mazākumtautību tiesību apakškomitejas priekšsēdētājs ierosinu ar Eiropas Padomes politisko
vadību un ekspertiem organizēt kopīgu darbu ( publiskas diskusijas, mācību semināri, u.tml.), lai izskaidrotu mazākumtautību
aizsardzības principus, mērķus un metodes, kā arī Latvijas saistības, ratificējot starptautiskas vienošanās par cilvēka tiesībām.
Apņemos nodrošināt maksimālu Eiropas Padomes atbalstu šim darbam.
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