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I zglītības likums ir 
pieņemts, un tagad 
tas jāpilda. Nekur vi
ņi neliksies. Visi, 

kas piedāvā kaut ko citu, ir Lat
vijas neatkarības un integrāci
jas ienaidnieki.» Šķiet, tieši tā
da ir latviešu politiskās elites 
vairākuma nostāja. 

Vissliktākais veids, kā risi
nāt problēmu, — noliegt tās 
esamību. Aizrāvušies ar kaulē-
šanos ap jaunās valdības veido
šanu, labējie politiķi plātās cits 
cita priekšā ar savu «nacionālo 
stāju», baidoties, ka jebkāda 
pretimnākšana «šiem krie
viem» var dot oponentiem ie
ganstu atbīdīt viņus malā drūz
mā pie siles. 

Politiskā elite negrib pama
nīt, ka likumu kategoriski ne
pieņem liels vairākums tieši to . 
cilvēku, kurus tas skar. Ar savu 
bezatbildīgo un nekonsekvento 
rīcību (atbalstot otrajā lasījumā . 
daudz radikālākus reformas no
sacījumus, nekā tika solīts vai
rāku mēnešu laikā, un tad pēc 
pāris dienām atkal mainot savu 
viedokli) Saeimas vairākums 
skaidri parādīja — viņiem ne
var ticēt. 

Krievu skolnieki un vecāki 
pārliecinājās — lai panāktu vis
maz atgriešanos pie valdības 
reklamētā varianta, vajadzēja 
organizēt nesankcionētus ma
su saietus. Reformas oponentu 
mobilizācija sasniedza bezpre
cedenta līmeni un joprojām tur
pina augt. Mēģinājumi cīnīties 
pret arvien pieaugušo spriedzi 
ar sodiem vēl vairāk pasliktinās 
situāciju, veidojot jaunus varo
ņus un stiprinot radikālo līderu 
ietekmi. 

Dialogs, «skaidrošana» 
vai propaganda? 

Patlaban galvenās problē
mas ir saistītas ar lēmuma pie
ņemšanas procesa organizāci
ju. Bijušais «integrācijas mi
nistrs» N.Muižnieks vairākkārt 
apgalvoja, ka integrācija ir «sa
darbība un līdzdalība». 

Diskusijā par minoritāšu iz
glītību šie integrācijas pamat
principi tika acīmredzami pār
kāpti — tieši tie cilvēki, kuru vi
tālās intereses skar reforma, ti
ka atstumti. 

Tagad arī pats Muižnieks ie
rosina uzsākt nokavēto dialogu, 
bet — nekādā gadījumā nemai
not pieņemto likumu. Kurš no
pietns cilvēks piekritīs «dialo
gam», kas nespēj ietekmēt re
zultātu? Sēsties pie sarunu gal
da ar nosacījumu «sākumā tu 
mums piekrīti, un tad mēs 
esam gatavi ar tevi runāt»? 

Reformas atbalstītāji apgal
vo, ka jau esošais variants ir 
kompromiss. Patiešām, tas ir 
kompromiss starp radikālajiem 
nacionālistiem un mērenajiem. 
Pašas ietekmētās personas tā 
izstrādāšanā nepiedalījās un tie
ši tāpēc šo variantu par kom
promisu neatzīst. 

Atzīšos godīgi: visas runas 
par reformas skaidrošanu mani 
kaitina. Ko mans kolēģis depu
tāts, kam nekad mūžā nebija 
nekāda sakara ar minoritāšu 
skolu, var izskaidrot man, tē
vam, kam divi bērni jau vairā
kus gadus mācās reformas ap
stākļos. Tieši otrādi — mēs, ve
cāki, varam izskaidrot politi

ķiem un ierēdņiem, kā reforma 
notiek reālajā dzīvē, nevis viņu 
birokrātiskos ziņojumos. Skaid
rošana kā propaganda tikai pa
dziļina krīzi — jebkuram nor
mālam cilvēkam, kas uzaudzis 
padomju laikā, ir alerģija pret 
propagandu. 

V 

Radikālā un «liberālā» 
pieeja 

Latviešu politiķu vidū domi
nē divas galvenās tendences at
tiecībā uz reformu. Radikāļi 
balstās uz «latviešu Latvijas» 
koncepciju — Latvija ir latviešu 
valsts, viss krieviskais, ieskaitot 
pašu valodu, ir svešs, pat nai
dīgs, tātad izskaužams pēc ie
spējas ātrāk. Viņu lozungs — 
viena valsts, viena valoda. Radi
kāļu nav daudz, bet viņu ietek
me ir neproporcionāli liela. 

«Liberāļi» atšķirībā no radi
kāļiem neuzskata visus krievus 
par ienaidniekiem — viņiem ir 
raksturīga paternalistiska tiek-
sme iedzīt «neprātīgos krie
vus» laimīgā nākotnē ar dzelzs 
roku. Visbūtiskākais, kas vieno 
abu koncepciju piekritējus — 
abi noraida pašu krievu tiesības 
uz savu viedokli un nepiecieša
mību cienīt un ievērot šo vie
dokli. 

Tieši tāpēc «sadarbība un 
līdzdalība» paliek tikai vārdu lī
menī, un politiskā elite (kā ari 
ievērojama latviešu sabiedrības 
daļa) spriež par «šo krievu» no
stāju, pamatojoties uz stereoti
piem un mītiem. 

Pretestības cēloņi 
Pirmais no šiem stereoti

piem — krievi iestājas pret sko
lu reformu tāpēc, ka nevēlās 
mācīties latviešu valodu. Nekā
du objektīvu pierādījumu šai 
versijai nav (un nevar būt), tā 
balstās vienīgi uz neuzticību — 
mēs jau zinām, kādi ir jūsu īstie 
motīvi... Tas ir strupceļš, jo tie
šām ir grūti pierādīt, ka neesi 
kamielis. 

Savukārt, kad «liberāļi», pa
matojot reformas nepieciešamī
bu, vadās no šā ačgārnā stereo
tipa, viņu argumenti izrādās 
pilnīgi garām — viņi laužas at
vērtajās durvis, mēģinot pārlie
cināt cilvēkus par to, ko tie paši 
nemaz neapšauba. 

Vēl vairāk — dedzīgi apgal
vojot, ka vairāku valodu zināša
nās ir bagātība, valsts augstas 
amatpersonas (ieskaitot Minis
tru prezidentu un Saeimas Cil
vēktiesību komisijas vadītāju) 
atsakās runāt krieviski pat TV 
pārraidēs krievu valodā — kaut 
gan šo valodu prot perfekti. Šā
dā kontekstā argumenti par vai
rāku valodu zināšanu priekšro
cībām izklausās divkosīgi. 

Tajā pašā laikā reformas 
oponentu patiesās bažas — pir
mām kārtām par izglītības kva
litātes pasliktināšanos — tiek 
pilnīgi ignorētas. Tukši solījumi 
— nē, nepasliktināsies — diez 
vai var pārliecināt cilvēkus, ku
ru bērni jau vairākus gadus mā
cās reformas apstākļos, visus 
tās plusus un mīnusus izjūt uz 
savas ādas un zina patieso si
tuāciju daudz labāk nekā politi
ķi un ministri. 

Izglītības un zinātnes minis
trijas ziņojumi, ka viss ir visla
bākajā kārtībā, arī nerada uzti
cību. «Analizējot IZM pasūtīto 
pētījumu, rodas sajūta, ka pētī
jums radīts nevis situācijas ana
līzei, bet drīzāk tās attaisnoju
mam,» raksta A.Putnina 

(LVAVP biļetens Tagad, 
2002.gada 4.numurs). 

Tātad diskusijas ir lemtas 
neveiksmei, jo notiek «paralē
lās plāksnēs». 

Bērni jau labi, 
taču vecāki... 

Cits stereotips — reforma ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu krie
vu bērnu konkurētspēju. Jeb-
kuram normālam cilvēkam bēr
nu nākotne ir galvenā prioritā
te. 

Es pirmām kārtām esmu 
tēvs, un tikai tad politiķis. Saei
mas vairākuma lielākā problē
ma — viņi tic, ka «šie krievi» ir 
gatavi upurēt savu bērnu nākot
ni kādu ideoloģisku dogmu dēļ, 
un negrib atzīt, ka vecāki daudz 
labāk zina, kas ir vajadzīgs viņu 
bērniem. Mācīties valsts valodu 
fizikas vai matemātikas vietā — 
diez vai tas veicinās jauniešu 
konkurētspēju. 

Spēcīgas mazākumtautību 
skolas jau tagad nodrošina visai 
augstu valsts valodas zināšanu 
līmeni. Piemēram, faktiski visi 
Rīgas 40.vidusskolas absolventi 
iestājās augstskolās, no tiem 
70% budžeta vietās Latvijas 
augstskolās, veiksmīgi izturot 
konkurenci ar latviešu skolu 
absolventiem. 

Šādām skolām nekāda refor
ma nav vajadzīga, jo tās jau iz
strādājušas savus modeļus, no
drošinot labas zināšanas gan 
latviešu valodā, gan pārējos 
priekšmetos. Reforma piespie
dīs lauzt rūpīgi izstrādāto sistē
mu. Savukārt vājās skolas pro
blēmas nav vienīgi ar valsts va
lodu — skolnieki slikti apgūst 
visus priekšmetus. Vai viņi va
rēs veiksmīgi mācīties matemā
tiku latviski, ja, pat mācoties to 
dzimtajā valodā, sastopas ar 
grūtībām? 

Reformas piekritēji min it kā 
jauniešu vājas valsts valodas zi
nāšanas. Citiem vārdiem — Iz
glītības un zinātnes ministrija 
vairāku gadu laikā nav spējusi 
nodrošināt vajadzīgo kvalificētu 
valsts valodas skolotāju skaitu 
minoritāšu skolēniem. Kā šī mi
nistrija spēs nodrošināt nepie
ciešamu kvalificēto skolotāju 
skaitu, lai mācītu 60 procentus 
priekšmetu vidusskolā valsts 
valodā? 

Opozīcijas un 
mediju loma 

Vēl viens izplatīts stereotips 
— paši vecāki jau neko, kreisā 
opozīcija, krievu mediji un Krie
vijas politiķi kurina kaislības. 
Ērts izskaidrojums, taču cilvēki 
nekad neizies ielās, lai protestē
tu pret kaut ko, kas viņus patie
si neuztrauc. Krievu mediji drī
zāk atspoguļo sabiedrības daļas 
viedokli, nevis ietekmē to, un 
kreisie politiķi vienkārši dara 
savu darbu — izsaka savu vēlē
tāju gribu. 

Atsauces uz kaut kādiem 
«labiem krieviem», kas it kā 
«atbalstot reformu», ari nepār
liecina. Nav nevienas nopietnas 
minoritāšu nevalstiskās organi
zācijas, neviena autoritatīva lī
dera, kas publiski paustu at
balstu reformai. Jā, daļa krievu 
vecāku sūta savus bērnus lat
viešu skolās. Tā ir viņu izvēle, 
un valstij jānodrošina šīs izvē
les īstenošana. 

Var atrast ne pārāk populāru 
krievu žurnālistu, kas labprāt 
uzrakstīs glaimojošu komentā
ru par reformu, taču diez vai to 

var uzskatīt par godīgu sabied
rības viedokļa apzināšanu. Var 
spekulēt ar tēmu «mans kai
miņš Vaņa pilnīgi atbalsta 
valsts politiku», bet nevajadzē
tu aizmirst par faktiem, piemē
ram, vēlēšanu rezultātiem. Div
desmit piecas PCTVL bloka vie
tas — tas ir pārsvarā krievu iz
celsmes pilsoņu balsojums par 
tiesībām mācīties dzimtajā valo
dā, jābeidz izlikties, ka mēs to 
nesaprotam. 

Tieši reforma ir galvenais 
cēlonis, kāpēc Latvijā atšķirībā 
no Igaunijas etniskā faktora no
zīme vēlēšanās nevis samazi
nās, bet palielinās. Igaunijā tieši 
elastīga politika izglītības refor
mas īstenošanā praktiski iznīci
nāja «etnisko uzņēmējdarbību» 
politikā. Latvijā process pagai
dām iet pretējā virzienā. 

Valdība palīdz 
Krievijas radikāļiem 

Savukārt 'Krievijas ietekme 
manā skatījumā, tiek būtiski 
pārspīlēta. Absolūti lielākā Lat-
vijas krievu daļa neorientējas 
uz Krieviju, par to liecina socio
loģiskās aptaujas. 

Diemžēl bezatbildīga Saei
mas vairākuma politika faktiski 
palīdz Krievijas radikālajiem 
politiķiem stiprināt savu popu
laritāti Latvijā, jo mēreniem, uz 
dialogu orientētiem un sabied
rības integrāciju atbalstošiem 
Latvijas krievu līderiem ir ar
vien grūtāk atspēkot pārmetu
mu — nu, un ko jūs esat panā
kuši ar saviem centieniem vei
dot dialogu? Vienalga ar jums 
nerēķinās, latviešu valdošajai 
elitei visa opozīcija vienāda! Ti
kai ar spiedienu, masu manifes
tācijām var kaut ko panākt... 

Dažreiz man šķiet, ka Saei
mas vairākums apzināti dara vi
su, lai grautu mēreno krievu 
politiķu un NVO vadītāju ietek
mi — varbūt ar krievu nacionāl-
patriotiem viņiem ir patiešām 
ērtāk runāt? 

Piespiest 
vai ieklausīties? 

Latviešu politiskajai elitei va
jadzētu saprast — reformas 
oponenti iestājas nevis pret 
valsts valodu un pat nevis pret 
procentiem, bet pret demons
tratīvo nevēlēšanos rēķināties 
ar viņu viedokļiem un intere
sēm. Pret lēmumu uzspiešanu, 
kas, viņuprāt, kaitē viņu bērnu 
nākotnei. 

Saeimas vairākumam vaja
dzētu beidzot pārstāt skatīties 
uz minoritāšu izglītības refor
mu kā uz spēli ar nulles summu 
— ja krievi kaut ko iegūst, lat
vieši zaudē. Jābeidz uztvert jeb
kuru pretimnākšanu minoritā
tēm vai likumdošanas sakārto
šanu saskaņā ar Eiropas stan
dartiem kā piekāpšanos. 

Attieksme pret minoritāšu 
izglītības reformu latviešu sa
biedrībā mainās. Arvien vairāk 
latviešu atklāti saka arī medi
jos, ka vēlme mācīties dzimtajā 
valodā nebūt nenozīmē pretval-
stisku darbību vai nelojalitāti. 
Ari politiskajai elitei būtu laiks 
saprast, ka citas etniskās izcel
smes līdzcilvēku atgrūšana ne
veicina izvirzītā mērķa — sa-
biedrības integrācijas — sa
sniegšanu un vairs nenodroši
nās arī iespaidīgu politisko ka
pitālu. 

Ņemot vērā pieaugošo 
spriedzi sabiedrībā, ar secināju
miem nevajadzētu vilcināties.♦ 


