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Pēc Pirmā pasaules kara Eiropas politiskajā ainavā parādījās jaunas robežas. Desmit tautām radās
unikāla iespēja dibināt jaunas demokrātijas. Te jāatgādina izcilā vācu filozofa Nīčes savulaik teiktais:
".. kas grib iemācīties lidot, tam vispirms jāiemācās stāvēt un staigāt, un skraidīt, un kāpaļāt, un dejot,
– ar lidošanu nevar lidošanu iemācīties!". Iepriekšējie 100 gadi gan Latvijai, gan citām pēc Pirmā
pasaules kara tapušām valstīm, ir bijis laiks, kad mācīties stāvēt un staigāt. Tagad esam nobrieduši
lidojumam, bet svarīgi saprast, kurā virzienā dodamies, un izlemt, kā rīkoties tālāk.
Ļoti īsā laikā Latvija bija spējusi ne tikai atjaunot politisko neatkarību, bet arī pārvarēt ekonomiskās
transformācijas smagās sekas. 2004.gadā tika sasniegts galvenais Latvijas stratēģiskais ārpolitiskais
mērķis – mūsu valsts kļuva par Eiropas Savienības un NATO pilntiesīgu locekli. Ja piecpadsmit gadus
pirms šiem notikumiem (1989.gadā, pēc LTF dibināšanas) kāds pētnieks prognozētu šādu scenāriju,
šo pareģojumu sabiedrības lielākā daļa laikam uztvertu kā zinātniskās fantastikas utopiju.
Runājot par Latviju simtgades zīmē – visinteresantākais ir – kas mūs sagaida tālāk. Kāda būs Latvija
un Eiropa jau pēc dažiem gadiem, un kāda – tālākā nākotnē? Kāda varētu būt Latvijas valsts, kas pirms
100 gadiem parādījās uz pasaules skatuves, iespējamā attīstība nākamajos 100 gados? Kādi varētu būt
nacionālie sasniegumi un idejas, kas varētu kalpot kā stimuls turpmākai Latvijas un Eiropas attīstībai?
Atbildi uz šiem jautājumiem meklē grāmatas “Latvijas ārlietu simtgade: scenāriji nākotnei” autori.
Grāmata turpina publikāciju sēriju par Latvijas ārpolitiku. Autori papildina iepriekšējās divas
publikācijas un bagātina šodienas un nākotnes Latvijas stāstu.
Lai saprastu, kurp virzāmies, ir jāatskatās, kas noticis iepriekš. Jāsaprot, ko esam darījuši pareizi, ko
nepareizi, ko varbūt varējām darīt savādāk. Skatīties tikai uz sevi diez vai ir lietderīgi – tas būtu kā
narcisam spoguļoties upē un tīksmināties par savu attēlu. Ir nepieciešams saredzēt arī apkārtējo ainu.
Diemžēl starptautiskās vides nākotnes scenārijus ir grūti prognozēt un vēl grūtāk ietekmēt. Grāmatas
autori, apzinoties grūtības, tomēr uzdrošinās izvērtēt Latvijas ārpolitikas attīstības tendences pēc 10 un
30 gadiem. Autori paredz izaicinājumus, ar kurām Latvijas valsts nākotnē varētu saskarties
diplomātijā, drošības jomā, valsts tēla veidošanā, ekonomikā, enerģētikā un migrācijā. Autori ir
pietiekami drosmīgi, lai pateiktu Latvijas lasītājiem un arī citiem Eiropā, kā viņi redz nākotni.
Grāmata ietver vienpadsmit autoru rakstus par procesiem politikā un ekonomikā, Latvijā un pasaulē
globalizācijas apstākļos. Grāmatas zinātniskie redaktori savā ievadā uzsver inovatīvu analīzi. Tam
varbūt varētu piekrist, ja vien būtu atšifrēta inovatīvas analīzes būtība. Nedaudz mulsina arī scenāriju
laika rāmis: autori meklē atbildi uz jautājumu, kāda varētu izskatīties starptautiskā vide attiecīgi
2028. un 2048. gadā. Rodas jautājums, vai, prognozējot uz loģiskiem (bet ne matemātiskiem!)
apsvērumiem balstītus scenārijus, vajag tik precīzi definēt prognozes periodu.

Ļoti pozitīvi vērtēju autoru drosmi atbilstoši savai profesionālajai pieredzei un pārliecībai izvirzīt
dažādus scenārijus, kādā pasaulē dzīvosim, kādi izaicinājumi paredzami nākotnē un kas būs jāīsteno
Latvijas ārpolitikā nākamajā desmitgadē un 21. gadsimta vidū. Es augsti vērtēju arī starpdisciplināro
pieeju, kas ļauj autoriem izstrādāt scenārijus no dažādu teorētisko skatījumu aspektiem. Autoru
nākotnes vīzijas un secinājumi ir atšķirīgi un izaicina lasītājus iesaistīties diskusijās. Ceru, ka autoru
viedokļi un brīdinājumi par Latvijas sabiedrībai nelabvēlīgiem scenārijiem būs noderīgi arī politiķiem
un lēmumu pieņēmējiem.
Grāmatā tiek iekļauti dažādu autoru raksti par dažādam sabiedrības problēmām. Bet visus rakstus
vieno autoru mēģinājums pamatot nākotnes tendences.
Krājums sākas ar Ivara Ījaba konceptuālo rakstu par Latvijas tālāko virzību globalizācijas laikmetā.
Izvērtējot globalizāciju un tās ietekmi, ir acīmredzams, ka tā ir spēks, kas rada un radīs pozitīvas un
negatīvas pārmaiņas gan katram no mums, gan arī valsts līmenī. Ciešāka globāla sadarbība un
tehnoloģiskais progress rada iespējas un izaicinājumus, bet arī cerības un bailes. Kaut arī fakti liecina,
ka Latvijas ekonomika, uzņēmumi un iedzīvotāji gūst zināmu labumu no globalizācijas, šis labums
nav automātisks un nav vienmērīgi sadalīts reģionu un iedzīvotāju starpā. Globalizācija un ar to
saistītās tehnoloģiskās izmaiņas pārveidos mūsu dzīvi nepieredzētā ātrumā. Šis process nebūs
vienmērīgs, bet to nevarēs apturēt vai pagriezt pretējā virzienā. Ivara Ījaba raksts ir mēģinājums
izvērtēt, vai Latvija nākotnē varētu efektīvi pārvaldīt šādas pārmaiņas. Viņš īpaši pievēršas tam, kādā
veidā ekonomikas, kultūras un identitātes, kā arī demokrātijas faktori transformējas globalizācijas
apstākļos un ietekmē ārpolitiku.
Kārlis Bukovskis pievēršas Eiropas Savienības un Eiroatlantiskās partnerības nākotnei. Autora mērķis
ir izvērtēt trīs scenārijus. Viņš meklē atbildi uz jautājumu, kas notiktu ar Latviju ES vai/un NATO
vājināšanās un izzušanas gadījumā? Vai Latvijas interesēm atbilst ES un Eiroatlantisko struktūru
transformēšanās uz mazākiem formējumiem? Kāda ir ES un Eiroatlantisko struktūru padziļināšanās
varbūtība, kurš scenārijs būtu visveiksmīgākais, no Latvijas un Latvijas iedzīvotāju attīstības
perspektīvas raugoties? Es piekrītu autora secinājumiem: “Balstoties uz vēsturiskiem piemēriem,
tostarp Eiropas integrācijā, un starptautiskās politiskās ekonomikas principiem, kļūst skaidrs, ka maz
ticams ir gan katastrofālais scenārijs, gan arī ideālais scenārijs. Ticamākais scenārijs, kā minēts, ir
sarežģītas, vairāku ātrumu ES attīstības modelis tuvāko desmit gadu laikā un pragmatisku, globāli
konkurējošo dziļi integrētu ES kodola veidojumu eksistence pēc 30 gadiem.”
Ļoti iespaidīgs ir Edija Boša raksts par Latvijas un reģionālo lielvaru politiku. Autors aplūko Krievijas,
ASV, Ķīnas un Eiropas Savienības (ar Vāciju priekšgalā) politiku un korekti secina, ka “lielvaru
politika izšķiroši ietekmē pārējo valstu manevra iespējas ārpolitikā”, bet tas “nenozīmē, ka mazākie
spēles dalībnieki nekādi nekontrolē savu darbību uz starptautiskās skatuves”.
Edija Boša secinājums, ka Āzijas lielvalstu ietekmes pieaugums ievērojami mainīs pasaules kārtību,
nav pārāk oriģināls. Tomēr ir svarīgi vēlreiz atgādināt politikas veidotājiem, ka turpinās mazināties
Eiropas Savienības globālā spēlētāja statuss. Bet vai tiešām ES lomas samazināšanu var uzskatīt par
labām ziņām Latvijai? Šī tēze varētu rosināt diskusijas. Autors loģiski apgalvo, ka “Latvijai vajadzētu
turpināt nepagurstoši strādāt, lai nostiprinātu grupu, kas pazīstama kā “Rietumi”… Kopumā šķiet, ka

Austrumbaltijas valstīm sliktākais nākotnes scenārijs būtu ES dezintegrācija kombinācijā ar Amerikas
Savienoto Valstu uzmanības mazināšanos attiecībā uz šo reģionu…”
Nevar nepiekrist Edijam Bošam, ka Eiropas Savienības nākotnes attīstības trajektorija un nozīmīga
pasaules spēlētāja lomas saglabāšana ir vitāli svarīga. Kā Eiropa mainīsies nākamajā desmitgadē un
virzoties uz 2050. gadu? Skaidrs, ka virzību ietekmēs vairāki faktori, sākot ar jauno tehnoloģiju ietekmi
uz sabiedrību un nodarbinātību un beidzot ar šaubām par globalizāciju, bažām par drošību un
populisma izplatīšanos. Kādas ir mūsu izvēles iespējas? Vai nu šīs tendences gūst pār mums virsroku,
vai arī mēs tās pieņemam un izmantojam jaunās iespējas, ko tās mums nesīs. Laiki ir grūti, bet Eiropa
allaž ir spējusi pielāgoties grūtībām. Arī šoreiz mums jāspēj rast atbilde mainīgas realitātes apstākļos.
Autors pamatoti secina, ka lai ES nākotnē kļūtu par vērā ņemamu lielvaru, “dalībvalstīm uz
brīvprātības pamata daļēji jāatsakās no savas suverenitātes”. Bet vai nākamā Latvijas un citu ES
dalībvalstu ārpolitikas veidotāju paaudze tam būs gatava? Jautājums ir drīzāk retorisks.
Māra Andžāna raksts “Latvijas drošība paredzami neparedzamā starptautiskajā vidē” ir nozīmīgs, jo
sniedz nākotnes redzējumu par Eiropas Savienības kā miera projekta nākotni. Autora vīzija par
Latvijas drošības vidi svārstās starp paredzamo un neparedzamo, bet ļauj iezīmēt Latvijas drošībai
būtiskākos faktorus perspektīvā un ieskicēt scenārijus tālākai virzībai.
Daunis Auers ar savu rakstu par Latvijas starptautisko tēlu varētu veicināt Latvijas Institūta centienus
pilnveidot Latvijas valsts zīmolu. Savukārt, Agnese Lāce pievēršas Latvijas sabiedrības migrācijas
uztverei, nākotnes migrācijas tendencēm pasaulē un Latvijas izaicinājumiem. Mārtiņa Āboliņa
pētījums turpina Ivara Ījaba pārdomas par globalizācijas tendencēm, bet no ekonomiskā skatpunkta,
analizējot tirdzniecību un investīcijas nākotnē un Latvijas izredzes globālajā konkurences cīņā.
Mārtiņš Daugulis fokusējas uz jauno jēdzienu “viedā ārpolitika”, izvērtējot, kā personas datu
izmantošana un aizsardzība un jauno tehnoloģiju izmantošana datu analīzē sekmēs ārpolitisko lēmumu
pieņemšanu nākotnē. Enerģētikas un tās drošības jautājumiem ārpolitiskā kontekstā veltīts Reiņa
Āboltiņa raksts.
Īpaši vēlos pieminēt Nila Muižnieka noslēdzošo rakstu ar simbolisko nosaukumu: “Secinājumu vietā:
Latvija nenoteiktas nākotnes priekšā”. Autors sniedz plašāku skatījumu par situāciju, kurā Latvija
šobrīd atrodas, analizē iekšpolitiskās attīstības tendences, sevišķi cilvēktiesību jautājumos,
kopsakarībā ar Latvijas ārpolitiskajām iespējām.
Kopumā recenzējamā grāmata ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas ārpolitikas pētniecībā. Tā demonstrē,
ka Latvijas profesionāla ārpolitikas pētnieku komanda vēlreiz apliecina pamatotas ambīcijas
pētniecībā un spēju sniegt vērtīgas rekomendācijas politikas veidotājiem.

