Cilēvičs aicina ES referendumu
neizmantot protestam pret valdību
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Saeimas deputāts Boriss Cilēvičs (Tautas saskaņas partija) piektdien
konferencē par krieviem Eiropā aicināja referendumu par Latvijas
iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) neizmantot kā protestu pret
pašreizējo valdību un tās darbu, jo pozitīvs tautas nobalsošanas
rezultāts pavērs daudz jaunu iespēju.
Cilēvičs atzina, ka Latvijā pašlaik ir ļoti daudz nesakārtotu lietu un krieviski runājošo
stāvoklis nav līdzvērtīgs, taču iestāšanās Eiropas Savienībā dos daudz jaunu iespēju,
īpaši jauniešiem. "Protams, arī Eiropā ir korumpēti ierēdņi un nesakārtotība, bet es
labāk dodu priekšroku Briseles, nevis Latvijas ierēdņiem," viņš sacīja. Deputāts
pauda, ka nevajag lolot ilūzijas, ka "Eiropa kā tāds labais onkulis atnāks un atrisinās
visu mūsu problēmas, taču tā pavērs daudz jaunu iespēju, kā mums pašiem tās risināt.
Teikšu godīgi, mēs būsim muļķi, ja šīs iespējas neizmantosim." Viņš uzskata, ka viens
no iemesliem, kamdēļ krievu valodā runājošie varētu izvēlēties balsot pret iestāšanos
Eiropas Savienībā, ir vēlme protestēt pret valdības darbu - "parādīt [premjeram
Einaram] Repšem, [ekspremjeram Andrim] Bērziņam vai [ekspremjeram Andrim]
Šķēlem pigu". Taču deputāts aicināja šoreiz tā nedarīt un vismaz jautājumā par ES būt
vienotiem ar valdību, jo tā būšot labāk pašiem. "Nedrīkst tikai mehāniski reaģēt uz
visu, ko dara valdība, ka tas ir slikti, kaut gan tam, protams, ir zināms pamats," sacīja
Cilēvičs. Arī bezpartejiskais Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs konferencē aicināja
20.septembrī balsot par iestāšanos ES. "Eiropas Savienības ietvaros etnisko kopienu,
reģionu, kultūras minoritāšu un grupu nozīme kļūst salīdzināma ar nacionālajām
valstīm," viņš pauda, piemetinot, ka "mūsu Eiropa kļūst šaurāka, vienkāršāka,
mājīgāka". Kabanovs atzina, ka daudzi baidās no cenu paaugstināšanās pēc iestājas
ES, un norādīja, ka pašas dārgākās valstis Eiropā - Šveice, Norvēģija, Islande - nav
ES dalībvalstis. "Vēsturisko dabas un mentālo apstākļu daudzveidība padara ES par
īpaši elastīgu sistēmu tieši ekonomikas jomā. Līku gurķu cienītājiem būs vieta arī ES,
lai kā viņus nebiedētu ar lineāliem apbruņotiem Briseles birokrātiem," viņš sacīja.
Diskusija "Krievi Latvijā - krievi Eiropā" turpināsies sestdien, kad iecerēts pieņemt
"Rīgas manifestu". Projekts ieguva atbalstu Eiropas integrācijas biroja un Dānijas
vēstniecības rīkotajā projektu konkursā, kur dāņi diskusijas rīkošanai piešķīra 2000
latu. Referendums par Latvijas pievienošanos ES notiks 20.septembrī

