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Uzvedas slikti,
lai panāktu savu
Boriss Cilevičs Latviju salīdzina ar
Maķedoniju un ar savām aktivitātēm
Eiropā sakaitina citus politiķus
VIESTARTS GAILĪTIS
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smu pārliecināts kosmopolīts. Pro
tams, negrasos noliegt savu ebreju
tautību, tā ir ļoti būtiska manas
identitātes sastāvdaļa, bet nebūt
nav vienīgā. Man ir ļoti tuvs mūs
dienīgais jēdziens multiple identity — daudzpu
sīga personība Vispirms cilvēks, tad eiropietis,
tad ebrejs, — tā rindo Boriss Cilevičs. Latvie
tis? «Savā ziņā jā. Latviskums ir viena manas
identitātes sastāvdaļa, taču tāpat ari ebreju, tā
pat ari krievu,» papildina Cilevičs. Viņš ir Par
cilvēktiesībām vienotā Latvijā (PCTVL) depu
tāts Saeimā, nesen vairāki sociki un tēvzemieši
viņu ierosināja izslēgt no Eiropas Padomes Par
lamentārās asamblejas (EPPA) Latvijas pastāvī
gās delegācijas, jo viņa rosība Strasbūrā esot
pretrunā ar Latvijas ārpolitikas nostādnēm.
PUNKTU PIELIEK VALODAS LIKUMS

Septembra sākumā pausto skandalozo salī
dzinājumu starp Latviju ar Maķedoniju minori
tāšu politikā Cilevičs vērtē kā taktisku nepiecie
šamību: «Pietiekoši labi apzinos savu atbildību.
Bija manā dzīvē tādas situācijas, kad manas ak
tivitātes varēja novest pie vardarbības. Paldies
Dievam, tas nekad nenotika. Esmu pārlieci
nāts, ka Dienvidslāvijas scenārijs Latvijā nav ie
spējams. (..) Diemžēl, esam spiesti izmantot šīs
metodes (salīdzinājumu ar Maķedoniju), lai
mūsos ieklausītos. (..) Jāuzvedas slikti, lai pa
nāktu savu. Mums jāmeklē sava viedokļa iz
teikšanas metodes, kas piesaistītu uzmanību.»
Cilevičs Latvijas politikā darbojies jau
kopš atmodas sākuma 80.gadu nogalē. Bijis
Tautas frontes lektoru grupā, aģitējis balsot
par Andreju Panteļējevu LPSR Augstākās pa
domes vēlēšanās 1990.gadā, nekad nav bijis
kompartijas biedrs.
Punktu medusmēnesim ar nacionāliem
esot pielicis Valodas likums — Cilevičam nebi
jis pieņemams, ka, ievērojot cittautiešu lielo
skaitu Latvijā, latviešu valodai jākļūst par vienī
go saziņas līdzekli. «Pārlieku liela vērība Latvi
jā tiek pievērsta etniskajam faktoram. Tas ir sa
protams, jo tas tika apdraudēts vairāku gadu
desmitu garumā. Tomēr desmit gadi ir ilgs
laiks un dažas rētas varētu tikt jau aizvērtas.
Nevarētu teikt, ka mani tas ļoti uztrauc, bet tas
ir uzkrītoši, ka, runājot par latviešu tautu, ir ru
na par etnisko latviešu tautu. Rodas jautājums,
vai es piederu šai kopai vai ne. Gribu, lai tiktu
ratificēta Eiropas nacionālo minoritāšu aizsar
dzības vispārējā konvencija un tā tiktu godīgi
īstenota. Konvencija paredz, ka apgabalos, kur
dzīvo lielas minoritātes, līdzās valsts valodai
tiek izmantota minoritāšu valoda.»
PĀRMET NESOLĪDUMU PRET VALSTI

«Viens no informētākajiem deputātiem cil
vēktiesību jomā. Pat politiski strīdīgas lietas
spēj argumentēt tīri no starptautisko cilvēktiesī
bu normām,» stāsta Antons Seiksts, Saeimas

Cilvēktiesību un sabiedris
ko lietu komisijas vadītājs,
un turpina: «Ārzemju ko
mandējumos esmu pamanī
jis, ka pat visnesamierinā
mākie Austrumeiropas val
stu opozicionāri ārzemēs
spēj būt savas valsts patrio
ti. Man nav faktu, vai Cile
vičs rīkojas pretēji, bet manī
ari nav pārliecības, ka ārze
mēs viņš vienmēr rīkojas kā
savas valsts patriots.»
Ir deputāti, kas izsakās asāk. «Izmantojot
valsts līdzekļus braucienos uz Eiropas Pado
mi, kur Cilevičs sūdzas par Latviju, viņš rīko
jas nesolīdi pret savu valsti,» uzskata Juris Dobelis, TB/LNNK deputāts, kurš balsoja par Ci
leviča atsaukšanu no delegācijas. Dobelis ir
sašutis par Cilevica parakstu uz Krievijas dele
gācijas EPPA sagatavotā dokumenta par Gruzijas teritorijas pārraudzību ar starptautisko
spēku palīdzību. «Rodas iespaids, ka viņš aiz
stāv Krievijas un krievu intereses.»
Cilevičs savu izvēli skaidro šādi: «Gruzija
nav spējīga pārraudzīt visu savu teritoriju,
konkrēti, Pankisas ieleju. Var saprast arī Krie
viju, jo bija pamats domāt, ka tieši no šīs iele
ja čečenu vienības iekļūst Krievijas teritorijā
un organizē tur militāru darbību. Es neredzu
nekādu noziegumu šāda priekšlikuma ie
sniegšanā. Tās ir mana suverēna deputāta tie
sības parakstīt šādu dokumentu. Latvijas dele
gācijai nav nekādas saistības ar to.»
«Cilevičam mērķis attaisno līdzekļus. Viņš
apgalvo, ka Daugavpils domē ar ļaudīm nevar
sarunāties krievu valodā, lai ari tur vairākums
dzīvojošo ir krievi. Viņš labi zina, ka tur ir pat tul
ku štābs. Dezinformācija nav viedoklis,» — tā
sociāldemokrāts Egīls Baldzēns. Cilevičs atgai
ņājas: «Zilupē krievu tantei nav teorētiska iespē
ja iesniegt dokumentu krieviski pat tad, kad ie
rēdnis ir krievs. Ja viņi sarunājas krieviski, abi
pārkāpj likumu. Bet, ja likumu nav iespējams pil
dīt, tas jāmaina. Acīmredzot Baldzēns neuzstāj,
lai likumi tiktu pildīti. Turklāt ir nepieņemama
situācija, ka tikai 25% elektronisko mediju drīkst
būt citās valodās. Tas ir pretrunā ar vārda brīvī
bu, ne tikai minoritāšu tiesībām. Daudzi uzzina
ziņas no Maskavas. Mēs to gribam?»
«Cilevičs nevēlas tādu integrāciju, kādu
vēlas valdība. Viņš uzskata, ka krieviski runā
jošiem nav jāpieliek nekādas pūles latviešu va
lodas apgūšanā,» anonīmi izsakās kāds Saei
mas deputāts.

Anonīms Saeimas
deputāts: Cilevičs
nevēlas tādu in
tegrāciju, kādu
vēlas valdība. Viņš
uzskata, ka krie
viski runājošiem
nav jāpieliek
nekādas pūles
latviešu valodas
apgūšanā

RAFINĒTS INTELIĢENTS

«Ļoti inteliģents un rosīgs cilvēks. Runā
nevainojamā angļu valodā. (..) Tas, ko viņš
raksta par Latviju, ir puspatiesības. Cileviča
kungs manipulē ar terminiem. Piemēram, cil
vēktiesības nav tas pats, kas grupu tiesības.
Viņš to apzinās un spēj to veikt, jo sabiedrība

Zīmējums — Ludmila

nav eksperti šajā jomā,» uzskata Vaira Paegle,
Cileviča kolēģe EPPA delegācijā un Saeimas
deputāte no Tautas partijas.
«Gadu gaitā Cilevičs Eiropas Padomē ie
mantojis lielu autoritāti cilvēktiesību jomā.
Nedomāju, ka viņa interesi ir iespējams simu
lēt. Ja cilvēks atdzīvojas un viņam iedegas
acis, runājot par šo jautājumu, skaidrs, ka viņu
tas interesē. Viņš uztur mājaslapu, ko nepār
traukti papildina ar jauniem materiāliem par
cilvēktiesībām un gariem literatūras sarak
stiem,» stāsta Kristiāna Lībane, Latvijas ceļa
Saeimas frakcijas vadītāja un EPPA delegāte.
«Pat tad, ja Cilevičs pārstāvētu noteiktu spēku
intereses, viņam būtu grūti to inkriminēt, jo
viņš patiesi ir zinošs. Pietiekami rafinēts.»
«Kosmopolīts, inteliģents un labs cilvēks.
Cenšas lietas darīt profesionāli. Mierīgs un
mērens cilvēks ar ļoti loģisku domāšanu. Saharova tipa cilvēks. Nevilcinās teikt, ko domā
un kam viņš tic,» stāsta Jakovs Pliners, Cilevi
a kolēģis PCTVL.
«Eiropas cilvēks vārda pilnā nozīmē. Cil
vēks, kurš zina, pēc kādiem likumiem dzīvo
Eiropa, un gribētu tādu redzēt ari Latviju.
Labs deguns politikā, talantīgs žurnālists,
publicists,» stāsta PCTVL frakcijas priekšsē
dētājs Jānis Jurkāns un turpina: «Vai Cilevičs
ir komandas cilvēks, ir jautājums, jo kā jau
spilgtai personībai viņam ir grūti iekļauties
politisko partiju disciplīnas rāmjos. Nedomā
ju, ka viņš ir radikālis, nav ari populists, drīzāk
cilvēks, kas iet uz barikādēm.»
«Raksturotu sevi kā inteliģentu. Tā ir eks
kluzīva parādība tikai Austrumeiropā. Inteli
ģents ir zināma dzīves pozīcija, mēģinājums
saglabāt brīvību. Mans mērķis politikā — palī
dzēt arī citiem palikt brīviem. Varbūt drusku
esmu naivs, trūkst izturības. Pats ļoti labi sa
protu, ka šī situācija ir gadu jautājums. Esmu
apmierināts ar spēju runāt, bet ne ar spēju klu
sēt. Ir situācijas, kad labāk nerunāt. Tā ir māk
sla, kas nāk ar briedumu,» sevi raksturo Cile
vičs. «Patīk vai ne, bet politikā ir savi noteiku
mi. Pirmkārt, man jādomā par saviem vēlētā
jiem. Ja būšu tīkams cilvēkiem, kas par mani
tik un tā nebalsos, man kā politiķim tas būs nā
vējoši. Pamatā tā ir mana liela priekšrocībā, ka
varu runāt un atļauties teikt vienu un to pašu
no Saeimas tribīnes, Strasbūrā un saviem vēlē
tājiem, jo tā patiešām domāju.» ♦
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