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Ievads
VALTERS ŠČERBINSKIS, ANDRIS SPRŪDS,
KĀRLIS BUKOVSKIS
Latvijas valstiskums aizsācis otro simtgadi. Neatkarības un valstiskuma
stiprināšana ir pastāvīgs un izaicinājumiem bagāts process gan
iekšpolitiski, gan starptautiski. Latvijas ārlietu simtgades līdzšinējo
publikāciju panākumi ir iedrošinājuši Latvijas Ārpolitikas institūta
pētniekus un sabiedrībā zināmus ekspertus turpināt Latvijas ārpolitikas
un diplomātijas vēsturei un mūsdienām veltītu radošu un svarīgu
aspektu atspoguļošanu un izvērtēšanu. Šoreiz aplūkosim pasaules lielo
ideju klātbūtni, ietekmi un mijiedarbību ar Latviju. Lai gan dažkārt
šķiet, ka dažādu koncepciju klātbūtne Latvijas politikā ir mazāk jūtama,
ar akadēmiski starpdisciplināru pieeju palīdzību paveras interesanta
aina, kas no neierasta skatupunkta ļauj mēģināt dziļāk saprast Latvijas
ārpolitikas veidošanas iespējas, priekšrocības un trūkumus. Tā ir reizē
pamācoša un turpmāku izpēti veicinoša. Tā, iespējams, dos jaunas atziņas
un, stimulēs jaunu ideju veidošanu gan pētniecībā, gan praktiskajā
ārpolitikā un diplomātijā.
Latvijas ārlietu simtgades publikācija apskata lielo ideju ietekmi uz
Latvijas valstiskumu un diplomātiju vairākos laika nogriežņos. Krājumu
ievada Dr. Ginta Apala eseja par pašnoteikšanās principiem un to ietekmi
uz Latvijas veidošanās procesu. Latvijas rašanās lielā mērā bija saistīta ar
šo principu deklarēšanu, popularitāti un ietekmi pēc Pirmā pasaules kara.
Raksta autors sīkāk analizē un piedāvā savus skaidrojumus sarežģītajam
un neviennozīmīgi interpretējamajam jautājumam par jaunu valstu
veidošanās tiesiskajiem pamatiem un to piemērošanu Latvijas gadījumam.
Amerikāņu vēsturnieks Dr. Džordans Kuks piedāvā sava pētījuma
esenci, izmantojot transnacionālā fašisma teorijas piemērošanu
autoritārisma laikmetam, pirmkārt, Kārļa Ulmaņa režīmam.
Transnacionālais fašisms ir samērā jauna koncepcija, kas palīdz dziļāk
izprast starpkaru nedemokrātisko režīmu dabu, kā arī ļauj mums
pievērst uzmanību ārpolitisko lēmumu pieņemšanas procesam no
netradicionāla skatupunkta.
Dr. Alža Pura raksts veltīts nacionālisma koncepcijai un tā mijiedarbībai
ar starpkaru Latviju. Nacionālisms ir viens no sarežģītākajām
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koncepcijām, kuras skaidrošana ir būtiska visa 20. gadsimta norišu
interpretācijā. Dažādie nacionālismi radīja noteiktas sekas ārpolitikā
un diplomātijā, stiprinot valstu pašpietiekamību, izolāciju un
dažkārt arī agresivitāti. Latvijas un pārējo Baltijas valstu gadījumā
nacionālisms ir valstu veidošanas pamatā un lielā mērā radīja pamatu
to turpmākajai pastāvēšanai. Cik tālu un kāda veida ietekme tam bija
Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā pasaules norišu kontekstā? Uz to
savā esejā atbildi sniedz A. Purs.
Dr. Gundas Reires rakstā iezīmēta multilaterālisma nozīme Latvijas
starpkaru ārpolitikas veidošanā. Apspriests tālaika skatījums par
multilaterālisma nozīmi – ko autore raksturo kā “mainīgu un pretrunīgu” –
no vienas puses, izmantojot Tautu Savienību, lai iekļautos plašākā pasaulē,
bet no otras puses, īstenojot ārpolitikas kalkulācijas, mēģinot pieslieties
lielvarām un balansējot starp tām (kas nereti noslēdzās ar multilaterālisma
principu graušanu). Vienlaikus mūsdienu Latvijai dalība starptautiskajās
organizācijās un atbalsts starptautiskajam tiesiskumam ir kļuvis par
mūsdienu Latvijas ārpolitikas doktrīnas neatņemamu sastāvdaļu.
Ārpolitikas pētniecības kontekstā neparasta var likties feminisma
ideju ietekmes pētīšana, īpaši 20. gadsimta starpkaru perioda kontekstā.
Autores Dr. Ineta Lipša un Elizabete Vizgunova sniedz faktoloģiski
pārliecinošus un savā ziņā provocējošus secinājumus par sieviešu vietu
tā laika Latvijas sabiedrībā, politikā un arī iespējām lēmumu pieņemšanā
valstij būtiskos jautājumos. Līdzīgi kā citos pētījumos arī šeit nozīmīgs ir
konteksts. Kur uz Eiropas feminisma kartes atradās Latvija?
Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā valsts starptautisko statusu
būtiski ietekmēja Neatzīšanas koncepija. Dr. Ineta Ziemele savā
esejā izvērsti analizē ASV īstenotās politikas neatzīšanas procesu un
tā juridiski politiskos principus. Iespējams, vairāk nekā jebkurš cits
konceptuāls virziens šis ir saistīts ar juridiskajiem ietvariem un dod
nopietnu teorētisku atspērienu okupācijas perioda starptautiskās
problemātikas izpētē.
Beidzoties Aukstajam karam, un, ASV prezidenta Ronalda Reigana
vārdiem runājot, sabrūkot “ļaunuma impērijai” PSRS, starptautiskajā
politikā radās ilūzijas par konfliktu izbeigšanos. Pazīstamākais šo
ideju virzītājs bija amerikāņu politologs Frānsiss Fukujama, kura
idejas par vēstures beigām atspoguļoja plašas sabiedrības ekspektācijas
pēc bipolārās pasaules sabrukuma. Dr. Daina Bleiere rakstā par šīs
koncepcijas ietekmi uz Latviju, reģionu un drošības struktūrām pirmo
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reizi sniedz intriģējošu analīzi par ietekmīgās pasaules teorētiskās
domas klātbūtni Latvijas ārpolitikā.
Viena no ietekmīgākajām, populārākajām un šķietami zināmākajām
Aukstā kara beigu koncepcijām ir ideju kopums par civilizāciju sadursmi,
kuras pazīstamākais pārstāvis bija amerikāņu politologs Semjuels
Hantingtons. Šo ļoti daudz diskutēto koncepciju ar jaunu skatījumu
no Latvijas skatupunkta papildina Dr. Leons Taivāns. Viņš plašās
pasaules kontekstā izvērtē idejas par šķietamiem pasaules grupējumiem
civilizācijās, konfliktiem starp tām, sniedz savu vērtējumu koncepcijai un
Latvijas vietai tajā.
Dr. Edijs Bošs rakstā ieskicē dažādus starptautisko attiecību izpratnes
modeļus un to ietekmi uz Latvijas ārpolitikas veidošanu laika posmā, kas
pārklājās arī ar Latvijas pēdējiem soļiem dalībai ES un NATO. Debates,
kas norisinājās Rīgā pirms lēmuma par Irākas kara atbalstīšanu, ļāvušas
identificēt viedokļu kopas par Latvijas ārpolitiku – “liberālie vanagi”,
“reālpolitiķi” un “legālisti” –, kā arī atzīmēt pacifistu kustības aprises. Var
pieņemt, ka šie domas virzieni turpina veidot intelektuālo vidi, kurā tiek
pieņemti Latvijas ārpolitikas lēmumi mūsdienās.
Visbeidzot – viens no 21. gadsimta pasaules politikas nozīmīgākajiem
ideju kopumiem saistīts ar cilvēktiesībām. Lai gan cilvēktiesības nav jauna
koncepcija, tomēr 20. gadsimta pirmajā pusē tās aizēnoja individuālo
valstu izolacionisma, drošības un ekspansijas meklējumi. Tikai beidzoties
Aukstajam karam, cilvēktiesības ieguva būtisku lomu valstu iekšējās un
ārējās politikas īstenošanas procesos. Šos jautājumus savā esejā apraksta
Dr. Nils Muižnieks. Līdzās pasaules ideju klātbūtnei viņš īpaši pievēršas
tam, kā cilvēktiesības “uznāca” uz Latvijas politiskās skatuves, kas noteica
to ietekmes tempu un kādi tam bija rezultāti.
Latvijas Ārpolitikas institūts pateicas Latvijas Republikas Saeimai
un Ārlietu ministrijai par atbalstu šī pētījuma izdošanā. Šāds atbalsts
veicina Latvijai aktuālu starptautisko jautājumu izvērtēšanu un
sabiedrības informēšanu, un iesaisti. Diplomātijas spēks un panākumi
sakņojas mūsu pašu sabiedrībā. Tāpēc partnerība starp likumdevējvaru,
izpildvaru, ekspertu kopienu un sabiedrību kopumā kalpo par svarīgu
priekšnoteikumu padziļinātas un radošas diskusijas veicināšanai un
Latvijas starptautisko pozīciju apzināšanai, un stiprināšanai arī mūsu
valstiskuma otrajā simtgadē.
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Pašnoteikšanās un Latvija
GINTS APALS
Tautu pašnoteikšanās ir politisks princips, kas 20. gadsimta gaitā
fundamentāli pārveidoja pasaules karti. Sabruka visas vēsturiskās
impērijas. Neatkarīgu valstu skaits šajā laikā pieauga vairāk nekā
divas reizes. Ņemot vērā feodālo un koloniālo veidojumu pārtapšanu
modernās nacionālās valstīs, kā arī daudzkārtējās robežu maiņas,
lielāko daļu pasaules valstu šobrīd var uzskatīt par tautu pašnoteikšanās
tiesību īstenošanas rezultātu. Gadsimta otrajā pusē pašnoteikšanās
tiesības kļuva par fundamentālu starptautisko tiesību principu, kas
pamatoja dekolonizācijas procesu un radīja globālu starptautisko sistēmu
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ietvaros.
Pašnoteikšanās pieder arī pie Latvijas 20. gadsimta vēstures
pamatjautājumiem gan iekšējā, gan ārējā dimensijā. Latviešu
pašnoteikšanās ideja pamatoja etnogrāfiskās teritorijas apvienošanu
un noteica Latvijas valstiskuma veidošanās virzienu, noliedzot valsts
idejas pārmantojamību no agrāk pastāvējušiem veidojumiem. Tautu
pašnoteikšanās tiesības sākotnēji bija politiska ideja, ko latviešu politiķi
pārņēma no starptautiskās sociālistu kustības un Krievijas kreisās
politiskās kultūras. Valdošā izpratne par jēdziena saturu bija saistīta ar
Krievijas impērijas evolūciju un fragmentāciju 20. gadsimta pirmajās
desmitgadēs. Politiskie līderi maz rēķinājās ar norisēm starptautiskajā
vidē, ignorējot pašnoteikšanās tiesību saikni ar lielvalstu interesēm un
starptautisko tiesību principiem. Pirmā pasaules kara beigu posmā
nacionālā elite interpretēja pašnoteikšanās lozungu atbilstoši saviem
priekšstatiem un pārspīlēja tā nozīmi.
1918. gada sākumā tautu pašnoteikšanās tiesības kļuva par aktuālu
principu starptautiskajā politikā. Brestas miers un Parīzes konference
uz ierobežotu laiku radīja “iespēju logu” jaunu valstu veidošanai Eiropā.
Radās labvēlīgi apstākļi pārejai no Latvijas autonomijas prasības uz
neatkarīgas valsts izveidošanu un tās stabilizāciju.
Pašnoteikšanās nozīme šajā procesā tradicionāli tiek saistīta ar
vairākiem diskutabliem pieņēmumiem, kas izriet no ideoloģiskas
dihotomijas apspiesta tauta – suverēna valsts:
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• Pašnoteikšanās lozungam Pirmā pasaules kara beigu posmā bija
juridiska nozīme. Latvieši dabiski piederēja pie tautām, uz kurām šīs
tiesības tika attiecinātas.
• Pašnoteikšanās tiesību īstenošana neizbēgami veda uz suverēnas
nacionālas valsts veidošanu, nevis nacionālu autonomiju vai
iekļaušanos jaunu valstu federācijā.
• Latvijas valsts ir apspiestās tautas brīvības cīņu rezultāts, nevis
lielvalstu interešu sadursmes rezultāts, kura ilgtspēju noteica
starptautiskās sistēmas struktūra.
• Latviešu nācijas pāreja no apspiesto tautu kategorijas suverēnas
valsts statusā pārvērta pašnoteikšanos par vēsturisku faktu, kam nav
jāiespaido attieksme pret citu tautu pašnoteikšanās centieniem.
No Latvijas neatkarības atzīšanas 1921. gadā līdz valsts bojāejai 1940.
gadā ārpolitiku noteica suverenitātes un teritoriālās integritātes principi.
Atsauces uz latviešu nācijas pašnoteikšanās rezultātu pamatoja nacionālas
valsts koncepciju un noteica attiecības ar minoritātēm tās iekšienē.
Tikai okupācijas un aneksijas periodā notika epizodiska atgriešanās pie
tautu pašnoteikšanās tiesību jautājuma, lai meklētu iespējas faktiskas
neatkarības atjaunošanai, velkot paralēles ar dekolonizācijas procesu un
atsaucoties uz starptautisko tiesību principiem.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā, kas pamatota ar
valsts nepārtrauktības doktrīnu, pašnoteikšanās tiesību jautājums nav
bijis ārpolitisku diskusiju centrā. Latviešu pašnoteikšanās ideja atkal
iekšpolitiski pamato Latvijas valsts nacionālo raksturu. Taču 21. gadsimtā
starptautiskajās attiecībās pašnoteikšanās principam ir sekundāra nozīme.
Latvijas attieksmi pret jaunu valstu veidošanos un to atzīšanu primāri
nosaka teritoriālās integritātes princips, ar pašnoteikšanos saistītais
atdalīšanās jautājums pakārtots demokrātijas un cilvēktiesību dimensijai,
kā arī drošības un stabilitātes apsvērumiem.
Politiskā un juridiskā dimensija
Doma par tautu tiesībām patstāvīgi noteikt savu politisko statusu
attīstījās gandrīz divus gadsimtus. Sākotnējie impulsi bija Francijas
revolūcija un britu Amerikas koloniju neatkarība, kas suverenitāti
pārnesa no valdnieka personas uz tautu, padarot to par nāciju politiskā
nozīmē. Nacionālisma ideoloģija nostiprināja priekšstatu, ka politiskas
un nacionālas kopienas robežām būtu jāsakrīt.1 Tomēr līdz Pirmajam
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pasaules karam pašnoteikšanās tiesības neapdraudēja Eiropas impēriju
pastāvēšanu. Nacionālais princips atspoguļoja pieņēmumu, ka etniskas
grupas teritorijai jāatrodas vienā valstī.
Pašnoteikšanās sākotnēji nozīmēja tautu tiesības piedalīties lēmumu
pieņemšanā par savas sociālekonomiskās un kultūras attīstības
jautājumiem. Austrumeiropas, Viduseiropas un Balkānu iedzīvotāji
šādā ziņā vēl nebija nācijas, bet tikai nacionalitātes ar tiesībām uz
pārstāvību impēriju politiskajos procesos. Līdz pat Pirmā pasaules
kara beigu fāzei pašnoteikšanās tiesību jēdziens tika saistīts ar jau
pastāvošām valstīm,2 tas attiecās uz politiskās sistēmas evolūciju to
robežās. Līdz ar to šis koncepts bija pilnīgā saskaņā ar 17. gadsimta
Vestfāles līguma principiem, kas paredzēja Eiropas valstu suverenitāti
un savstarpēju neiejaukšanos iekšējās lietās.
Līdzīgi pašnoteikšanos uztvēra arī kreisās ideoloģijas nesēji. Jau
19.-20. gadsimta mijā sociālisti aktīvi propagandēja tautu tiesības, uzskatot
tās par noderīgu instrumentu radikālai politiskās un sociālekonomiskās
iekārtas maiņai. Marksistu pieeja nebija vērsta uz suverēnu nacionālu
valstu sistēmas veidošanu, bet uz impēriju federalizāciju (Austroungārija)
vai to fragmentāciju (Krievija), lai radītu sociālistisku valstu kopību.
Otrās internacionāles kongress Londonā 1896. gadā deklarēja tautu
pašnoteikšanās principu. Krievijas sociāldemokrātiskā partija jau
1898. gadā ieņēma tādu pašu pozīciju, bet partijas radikālā spārna
vadonis V. Ļeņins savos rakstos izvērsa ideoloģisko pamatojumu. Viņa
publikācijas3 ļoti skaidri uzsvēra, ka pašnoteikšanās tiesības pienākas
nevis tautai kopumā, bet tikai proletāriskajiem slāņiem. Jaunu valstu
veidošanu Krievijas sociāldemokrāti uzskatīja par lietderīgu vienīgi
izņēmuma gadījumos.
Pirmais pasaules karš pašnoteikšanās tiesības pārvērta par vispārēju
politisku principu, kas būtiski ietekmēja starptautiskās sistēmas struktūru
un Eiropas valstu robežas. Ātras uzvaras neiespējamība spieda karojošās
puses atteikties no aneksijas plāniem, meklējot sabiedriskās domas
atbalstu savām interesēm atbilstošam “taisnīgam mieram”.
Jaunu principu meklējumi miera slēgšanai bija saistīti ar atšķirīgu
pašnoteikšanās tiesību izpratni. Vācija tās saistīja ar satelītvalstu
veidošanu Austrumeiropā, balstoties uz vēsturiskiem precedentiem un
pastāvošām sociālpolitiskām struktūrām. Jau 1916. gadā tika atjaunota
nomināli neatkarīga Polijas Karaliste, bet 1917. gadā Vācija aktīvi sekmēja
Kurzemes hercogistes un Lietuvas valsts atjaunošanu.
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Krievijas nosliekšanos par labu pašnoteikšanās principam noteica
monarhijas gāšana 1917. gada martā. Demokrātiskā Pagaidu valdība bija
spiesta piekāpties sociālistu spiedienam, deklarējot atbalstu pašnoteikšanās
principam, kura īstenošana tika saistīta ar Krievijas Satversmes sapulci.
Pēc komunistu apvērsuma 1917. gada novembrī pašnoteikšanās kļuva par
vienu no Padomju Krievijas politiskajām prioritātēm. V. Ļeņina valdība
nekavējoties publicēja Krievijas tautu tiesību deklarāciju, pasludinot visu
tautu tiesības atdalīties no Krievijas un veidot neatkarīgas valstis.
Pašnoteikšanās kļuva par fundamentālu jautājumu Padomju Krievijas,
Vācijas un tās sabiedroto miera sarunās Brestā 1917.-1918. gadu mijā.
Ideoloģisku un politisku motīvu dēļ to sevišķi uzsvēra Padomju Krievijas
puse. Jau sākumā padomju delegācija starp risinājuma pamatprincipiem
minēja pašnoteikšanos: “Nacionālajām grupām, kas pirms kara nebija
politiski neatkarīgas, jāgarantē tiesības referenduma ceļā izlemt jautājumu
par piederību kādai valstij, vai arī par politisku neatkarību”.4
Lai gan padomju delegācija sākotnēji atsaucās uz etnisku grupu (arī
latviešu) tiesībām, tālākās sarunas balstījās uz Vācijas pieeju. Brestas
līgums attiecās uz Polijas, Ukrainas, Lietuvas, kā arī Kurzemes, Vidzemes
(Livonijas) un Igaunijas provinču teritorijām un tautām. Vācija uzsvēra,
ka tās kontrolētajā joslā tautu pašnoteikšanās jau notikusi.
Vienlaicīgi pašnoteikšanās jautājums izpaudās Antantes valstu retorikā.
Lielbritānijas premjerministrs D. Loids Džordžs pašnoteikšanās tiesības
saistīja ar vispārēja miera principiem. Pirmkārt, esošie starptautiskie
līgumi jārespektē. Otrkārt, teritoriālas pārmaiņas jābalsta uz tautas
pašnoteikšanos vai piekrišanu tikt pārvaldītai no ārpuses. Treškārt,
jāveido starptautiska struktūra miera un atbruņošanās veicināšanai.5
Sekoja ASV prezidenta V. Vilsona 1918. gada 8. janvāra runa ar
14 punktiem, kas kļuva par Parīzes miera konferences konceptuālo
pamatu. Nereti to uzskata par izejas punktu pašnoteikšanās principa
ienākšanai starptautiskajās attiecībās.6 Nedaudz vēlāk Vilsons deklarēja,
ka lielvalstīm jārespektē nacionālie centieni, tautas var pārvaldīt tikai ar
to piekrišanu, pašnoteikšanās nav tukša frāze, bet saistošs princips.
Antante neprasīja jaunu valstu veidošanu visā Austrumeiropā.
Vilsona punktos konkrēti bija minēta tikai Polija. Pašnoteikšanās
nozīmēja sabiedrības demokratizāciju, kas dotu tautām tiesības lemt
par savas pārvaldes modeli un valstisko piederību. Vilsona principi
galvenokārt attiecās uz zaudējošo pusi – Vāciju, Austroungāriju un
Osmaņu impēriju, nevis sabiedrotajiem.
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Parīzes konference bija uzvarētāju forums, kas lēma par ilgstoša miera
noteikumiem, uzspiežot tos sakautajām valstīm. Pašnoteikšanās principa
nozīme tajā bija relatīva un asimetriska. Jaunās starptautiskās sistēmas
parametrus noteica Antante. No darba kārtības tika izslēgti jautājumi, kas
pašnoteikšanās tiesības varēja konfrontēt ar uzvarētāju interesēm.7 Jau
konferences sākuma posmā Francijas fokuss pārvietojās uz komunisma
izplatības ierobežošanu, konfliktējot ar Lielbritānijas vēlmi vest sarunas ar
Padomju Krieviju. ASV sliecās atjaunot vienotu demokrātisku Krieviju.8
Jaunas nacionālas valstis tika veidotas Vācijas un Austroungārijas
kontrolētajās teritorijās. Taču vāciešiem un ungāriem pašnoteikšanās tika
liegta. Rezultātā starpkaru periodā Eiropas jauno valstu robežās dzīvoja
lielas vācu un ungāru grupas, uz kurām tika attiecinātas minoritāšu
aizsardzības normas, bet ne pašnoteikšanās tiesības.
Krievijas situācija miera konferences kontekstā bija īpaša. Tās teritorijas
kodolu pārvaldīja neatzīts komunistu režīms, bet perifērijā veidojās
virkne jaunu valstu. Antantes izpratnē tas neatcēla Krievijas nominālo
suverenitāti savā pirmskara teritorijā. Antantes valstis atzina Polijas un
Somijas neatkarību, taču Parīzes konference nenesa skaidrību par citu
Krievijas teritorijā dibināto nacionālo valstu statusu. Līdz ar to arī šajā
aspektā pašnoteikšanās tiesībām bija tikai relatīva nozīme.
Līdz Otrajam pasaules karam starptautiskās sistēmas pamats bija
Versaļas līguma radītā Tautu Savienība (TS). Līgums neietvēra atsauces
uz tautu pašnoteikšanās tiesībām, līdz ar to tās nekļuva par juridisku
principu.9 Par netiešu norādi varētu uzskatīt vienīgi ievadā atzīto
nepieciešamību “rūpīgi ievērot visus līgumu pienākumus organizēto
tautu savstarpīgās attiecībās” un 1. panta nosacījumu, ka “ikkatra valsts,
domīnija vai kolonija, kas sevi brīvi pārvalda”, var kļūt par TS locekli.
Parīzes konference leģitimizēja Eiropas teritorijas pārdali. Jauno valstu
uzņemšana TS nozīmēja to, ka Eiropas tautu pašnoteikšanās process šajā
etapā bija noslēdzies. Taču pašnoteikšanās tiesības nonāca pretrunā ar
valstu suverenitātes principu. Nebija iespējams tās īstenot, nepārkāpjot
pastāvošo valstu suverenitāti un nemainot robežas.
Versaļas līgums nebija vērsts uz koloniālās sistēmas likvidēšanu. Visu
tautu vienlīdzība pasaules mērogā netika juridiski noformēta. Specifiskas
normas attiecās uz “kolonijām un teritorijām, kas, pateicoties karam,
atsvabinājušās no to valstu suverenitātes, kas viņas līdz tam pārvaldījušas,
un ir apdzīvotas no tautām, kuras nevar vēl pašas sevi pārvaldīt”.
Konkrēti tika atrunāts Osmaņu impērijas teritoriju, Centrālāfrikas,
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Dienvidrietumāfrikas un Klusā okeāna salu statuss. Atzīstot labklājību
un attīstību par “civilizācijas svētāko uzdevumu”, TS tika dotas
pilnvaras “uzticēt šo tautu aizbildnību attīstītām valstīm”. Radās TS
mandātu sistēma, kas nosacīti zemu attīstītu tautu pārvaldi nodeva karā
uzvarējušām valstīm un domīnijām – Lielbritānijai, Francijai, Beļģijai,
Japānai, Austrālijai, Jaunzēlandei, Dienvidāfrikai.
Lai gan Parīzes konferences laikā pašnoteikšanās kļuva par patstāvīgu
principu, kas pastāvēja paralēli suverenitātes konceptam,10 TS ātri ieviesa
skaidrību par pašnoteikšanās tiesību pakārtoto nozīmi. 1921. gadā
jautājumā par Ālandu salu iespējamo atdalīšanos no Somijas TS struktūras
konstatēja, ka pašnoteikšanās princips nav starptautisko tiesību daļa,
nacionālām minoritātēm un autonomām teritorijām ir tiesības atdalīties
tikai izņēmuma gadījumos.11
Līdz ar to var secināt, ka tautu pašnoteikšanās tiesības kā politisks
princips būtiski ietekmēja starptautiskās attiecības 1918.-1919. gada
laika posmā. Pēc Versaļas sistēmas stabilizācijas augstāku nozīmi atguva
suverenitātes un teritoriālās integritātes principi. Pirmā pasaules kara
radītais “iespēju logs” jaunu valstu radīšanai tika aizvērts. Vecās valstis
saglabāja savu suverenitāti, bet jaunās valstis to ieguva ar starptautisku
atzīšanu de iure. Jaunu robežu nospraušana, kas notika uz sakauto vai
sabrukušo valstu rēķina, tika leģitimizēta starptautiskos līgumos. Līdz ar
to pārmaiņu process noslēdzās. Izveidojās jauns status quo, kas pastāvēja
līdz Otrajam pasaules karam.
Pašnoteikšanās tiesību tālāka attīstība notika tikai 20. gadsimta
40. gados. Lielbritānijas un ASV parakstītā Atlantijas harta 1941. gadā
izvirzīja noteiktus principus pēckara pasaules pārkārtošanai, ietverot arī
visu tautu tiesības uz pašnoteikšanos. Konkrētā izpausmē tas nozīmēja,
ka robežu pārdalei jānotiek saskaņā ar iedzīvotāju gribas brīvu izpausmi,
tautām ir tiesības patstāvīgi noteikt savu pārvaldes formu. Pašnoteikšanās
joprojām nebija sinonīms beznosacījumu tiesībām uz valstisku
neatkarību, bet politisks princips miera un stabilitātes nodrošināšanai
pēckara pasaulē. Atlantijas harta kļuva par pamatu Apvienoto nāciju
deklarācijai, ko parakstīja 47 valstis.
Tikai ANO izveidošana 1945. gadā iezīmēja tautu pašnoteikšanās tiesību
pārtapšanu no politiska principa par starptautisko tiesību elementu.
ANO statūti ietver atsauces uz lielo un mazo tautu līdztiesību, par vienu
no galvenajiem organizācijas mērķiem izvirzot “draudzīgas attiecības
starp nācijām, pamatojoties uz nāciju līdztiesības un pašnoteikšanās
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principa respektēšanu”. Paralēli tam ANO statūti ietver arī atsauci uz
jebkuras valsts teritoriālo integritāti un politisko neatkarību, ko citas
valstis nedrīkst pārkāpt.
Aukstā kara posmā pašnoteikšanās tiesības izpaudās galvenokārt
saistībā ar dekolonizācijas procesu Āzijā un Āfrikā, balstoties
uz atbilstošu 1960. gada ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju.
Pašnoteikšanās princips faktiski netika attiecināts uz Rietumu un
Austrumu bloka valstīm, kur prevalēja 1975. gadā Helsinku gala
dokumentā fiksētais teritoriālas integritātes un robežu nemainības
princips. Jāņem vērā, ka teritoriālās integritātes princips attiecas uz
starpvalstu attiecību sfēru, nevis politiskiem procesiem vienas valsts
ietvaros, ja tie norit bez ārējas iejaukšanās.12
Mūsdienu starptautiskajās tiesībās pašnoteikšanās netiek interpretēta kā
beznosacījumu tiesības atdalīties no pastāvošas valsts. Juridiskā literatūra
uzsver atšķirību starp iekšējo pašnoteikšanos un ārējo pašnoteikšanos.
Pirmajā gadījumā ir runa par nacionālas grupas tiesībām noteikt savu
pārvaldes formu bez ārējas iejaukšanās, ieskaitot kompakti dzīvojošu
minoritāšu tiesības uz pašpārvaldi valsts ietvaros. Otrajā – par tautas
tiesībām atbrīvoties no ārēju spēku kundzības un patstāvīgi noteikt savu
politisko statusu līdz pat jaunas neatkarīgas valsts veidošanai. Nacionālu
grupu tiesības uz pašpārvaldi arvien vairāk saistītas ar cilvēktiesību un
minoritāšu tiesību normām.13
Tiesības atdalīties no valsts var tikt īstenotas tikai ekstrēmos gadījumos,
ja pastāv vismaz trīs priekšnoteikumi. Pirmkārt, separātisti pārstāv tautu
etniskā nozīmē. Otrkārt, pastāvošā valsts smagi pārkāpj šīs grupas locekļu
cilvēktiesības. Treškārt, situāciju nevar atrisināt, izmantojot pastāvošos
nacionālos vai starptautiskos juridiskos instrumentus.14 Tomēr valstu
prakse un starptautisko tiesu spriedumi pagaidām nav pārvērtuši šos
kritērijus par universālu normu.
No Baltijas autonomijas uz tautas pašnoteikšanos
Baltijas provinces (Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes guberņas) tika
pievienotas Krievijas impērijai 18. gadsimta gaitā. Līdz pat 19. gadsimta
beigām to iekšējā iekārta un pārvaldes principi ievērojami atšķīrās no
impērijas centrālajiem apgabaliem, balstoties uz vietējās muižniecības
privilēģijām. Šī situācija tika dēvēta par Baltijas autonomiju.
1881. gadā imperators Aleksandrs III atteicās apstiprināt Baltijas
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muižniecības agrākās privilēģijas, sākās t. s. pārkrievošanas politika, kas
bija vērsta uz Baltijas provinču integrāciju Krievijas administratīvajā
sistēmā. Politikas maiņa nereti tiek skaidrota ar centieniem pakāpeniski
pārveidot Krievijas impēriju par nacionālu valsti, kā arī reakciju uz
Vācijas apvienošanos un nostiprināšanos.
Latviešu un igauņu politiskajai elitei tas deva iespēju meklēt
risinājumus Baltijas sabiedrības pārorganizēšanai. Atsauces uz
nacionālo principu valstu robežu noteikšanā jaunlatviešu presē
izpaudās jau 19. gadsimta 60. gados. Aleksandra III politika deva
jaunu impulsu. 1882. gadā Rīgas Latviešu biedrība organizēja pagastu
pārstāvju iesniegumu imperatoram, kas prasīja Kurzemes apvienošanu
ar Vidzemes guberņas latviešu daļu. Tas kļuva par pirmo konkrēto soli
latviešu zemes administratīvas vienotības virzienā.
Šāda tendence nozīmēja Baltijas autonomijas vēsturiskā precedenta
noliegumu. Latviešu sociālekonomiskās intereses prasīja muižniecības
privilēģiju likvidēšanu. Nacionālās atmodas kustība kopš 19. gadsimta
otrās puses bija orientēta uz pakāpeniskām reformām, jautājums par
plašu politisku autonomiju nekad netika izvirzīts. 19. gadsimta pēdējās
desmitgades raksturoja latviešu elites sadarbība ar pārkrievošanas
politiku, iekļaušanās Krievijas impērijas sabiedrībā un politiskajā kultūrā.
To pavadīja ģermanofoba vēstures mīta nostiprināšanās latviešu
sabiedrības apziņā, kas visu vācisko uztvēra kā eksistenciālu draudu.
Jebkādas nākotnes cerības tika saistītas ar integrāciju Krievijas valstī
un tās attīstību. Latviešu politiskie centieni bija cieši saistīti ar absolūtu
negāciju pret pagātni, kas ieguva mitoloģisku statusu “700 verdzības
gadi”. Pat mēģinājumi aktualizēt domu par latviešu un lietuviešu
kopību, kas tika saistīti ar Lietuvas valsts vēsturi, nebija virzīti uz
norobežošanos no Krievijas.
Latvijas autonomijas idejas rašanās bija saistīta ar alternatīvu idejisko
platformu tapšanu. Jaunā strāva kā kreisi liberāla intelektuāļu grupa
sekmēja sociālisma ideju ienākšanu Latvijas sabiedrībā. Organizatoriskās
sekas bija sociāldemokrātu grupu veidošanās 19.-20. gadsimta mijā.
Intelektuālās vides maiņa radīja situāciju, kurā summējās tautas
pašnoteikšanās un sociālas revolūcijas motīvi.
Latvijas patstāvība, autonomija un neatkarība šajā posmā nebija
strikti nodalāmi jēdzieni. Radikāla sabiedrības demokratizācija ietvēra
pašnoteikšanās aspektu. Sociālistu nometnē Latvijas patstāvības ideja
strauji attīstījās 20. gadsimta pirmajos gados, taču tā bija pakārtota
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revolucionāru pārmaiņu virsmērķim. Pat Latvijas neatkarības lozungs,
kas izpaudās M. Valtera 1903. gada rakstā “Patvaldību nost! Krieviju
nost!”, Latvijas patstāvības nepieciešamību atvasināja no šaubām par
iespēju modernizēt un demokratizēt Krieviju.
1905. gada revolūcijas periods radīja pamatotas cerības uz radikālu
Krievijas impērijas pārbūvi. Tikko dzimušo neatkarības ideju
aizēnoja plaša diskusija par autonomiju Krievijas ietvaros. Tomēr
autonomijas jēdziena izpratne kreisajās aprindās bija ļoti dažāda,
sniedzoties no vietējās pašvaldības līmeņa līdz kultūras un izglītības
sistēmas autonomijai, kā arī tālejošākā formā līdz Latvijas politiskās
autonomijas projektam.
M. Valtera vadītā Latviešu sociāldemokrātu savienība (LSS) autonomijas
jautājumu traktēja visplašāk, turklāt tiešā saistībā ar pašnoteikšanās
principu. 1905. gada beigās publicētā programmā LSS postulēja, ka visa
latviešu apdzīvotā zeme apvienojama vienā pašvaldības apgabalā “ar
pilnvarīgām pašnolemšanās tiesībām”, turklāt tās attiecas uz visu pilsoņu
kopumu, neskatoties uz dzimumu, ticību un tautību.
Autonomijas idejas saturs bija sabiedrības demokratizācija un zemāko
slāņu emancipācija. Pašnoteikšanās sociālais raksturs bija saistīts ar
tradicionālās kārtu sabiedrības iznīcināšanu, uzsverot šķiriskās piederības
jautājumu marksisma izpratnē.
Pašnoteikšanās nacionālais raksturs izpaudās vēlmē administratīvi
apvienot latviešu teritoriju, saraujot saikni ar Baltijas autonomijas
paliekām, bet ne Krievijas valsti.
Šo ideju attīstība jau no paša sākuma bija saistīta ar pozitīvu modeļu
meklējumiem. Vienīgais paraugs Krievijas impērijas ietvaros bija Somija
kā autonoma lielhercogiste. Citi piemēri autonomijai bija jāmeklē ārpus
Krievijas, un tādi tika atrasti Austroungārijā, Šveicē, Austrālijā. Ar
šādiem autonomijas projektiem Pirmā pasaules kara laikā nāca klajā
virkne latviešu kreiso un liberālo politiķu (P. Zālīte, A. Priedkalns,
F. Cielēns, M. Skujenieks, M. Valters). Tajā pašā laikā labējie konservatīvie
nacionālisti (F. Veinbergs, A. Krastkalns) turpināja konsekventi noliegt
autonomijas iespēju.
Šis jautājums palika šauru intelektuāļu grupu debašu objekts. Kara
laikā publiskajā telpā dominēja Krievijas patriotisma un lojalitātes tēma,
ko papildināja iracionāla ģermanofobija. Latviešu tautas masas sevi
identificēja ar Krieviju. Pat revolūcijas priekšvakarā 1917. gada sākumā
J. Čakste presē pauda uzskatus, kas bija tālu no jebkādiem priekšstatiem
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par autonomiju: “Mēs nekad neesam bijuši Krievijas ienaidnieki [‥]
nekad neesam domājuši atdalīties [‥] neprasām sev atsevišķu parlamentu
[‥] tikai gribam [‥] komunālas pašvaldības tiesības. Mums visu laiku
ir bijis tikai viens ienaidnieks, Prūsija, kas apspiež un uzsūc sevī mazās
nācijas”. Pēc marta revolūcijas strauju izplatību un plašu atbalstu guva
lozungs “Brīva Latvija brīvā Krievijā”.
Krievijas tautu pašnoteikšanās sāka materializēties 1917. gada pavasarī,
kad Pagaidu valdība akceptēja Igaunijas autonomiju. Līdzīgas prasības
izvirzīja arī Ukraina. Centrālā Rada autonomiju deklarēja vienpusēji
un 8. septembrī Kijevā sasauca Krievijas tautu kongresu, kas pieņēma
rezolūciju par Krievijas pārveidošanu federatīvā demokrātiskā republikā,
kā arī atsevišķu dokumentu par latviešu novadu apvienošanu autonomā
demokrātiskā Latvijā federālas Krievijas valsts sastāvā.
Latviešu sabiedrības dinamika no šī procesa atpalika, mērķtiecīgas
darbības sākums saistāms tikai ar 1917. gada nogali, kad Vidzemes
Zemes padome un dažādu latviešu organizāciju pārstāvji nesekmīgi
vērsās pie Pagaidu valdības ar lūgumu atrisināt Latvijas autonomijas
jautājumu. Politiskās transformācijas leģitīmā platforma līdz
1917. gada beigām palika demokrātiski vēlētā Vidzemes Zemes
padome, kas ietvēra Latvijas sociāldemokrātiju (LSD) un centriskās
partijas. Tomēr kreiso sociāldemokrātu (komunistu) apvērsums
Petrogradā un sekojošā pāreja uz proletariāta diktatūras politiku
izsauca šīs struktūras sabrukumu.
Pašnoteikšanās centienu tālākā virzība notika divu atšķirīgu
apvienību ietvaros. Vācijas karaspēka kontrolētajā Rīgā radās nelegāls
Demokrātiskais bloks (DB), kas apvienoja centriskās partijas un
mērenos sociāldemokrātus. Krievijas karaspēka kontrolētajā Valkā
tapa Latviešu pagaidu nacionālā padome (LPNP), kurā bija pārstāvētas
centriskās partijas un virkne sabiedrisko organizāciju. DB un LPNP
kļuva par galvenajām platformām pašnoteikšanās procesā. To
veidošanās nebija saistīta ar tautas gribas izpausmi un demokrātisku
leģitimitāti. Kara apstākļos vēlēšanas bija iespējamas tikai Vidzemē,
kur 1917. gada rudenī absolūtu vairākumu ieguva DB un LPNP
neietilpstošie kreisie sociāldemokrāti.
DB un LPNP izveidošana noslēdza pāreju uz latviešu tautas
pašnoteikšanos tīri etniskā nozīmē. Minoritātes netika iesaistītas. Abas
struktūras pārstāvēja nevis Latviju kā zemi un pilsoņu kopumu, bet tikai
latviskas partijas un organizācijas. LPNP ietilpa pat Krievijas teritorijā
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izkaisīto latviešu bēgļu un emigrantu kopienu pārstāvji, bet ne Latvijas
mazākumtautību organizācijas.
DB un LPNP darbība sakrita ar pašnoteikšanās principa uzsvēršanu gan
Padomju Krievijas valdības deklarācijās, gan Brestas miera sarunās, gan
Antantes valstu retorikā. LPNP jau 1917. gada nogalē pieņēma vairākas
rezolūcijas,15 kas, atsaucoties uz “latviešu tautas pašnoteikšanās principu”
un “nostājoties uz vairākkārt pasludināto Krievijas tautu pašnoteikšanās
tiesību pamata”, prasīja Latgales pievienošanu Latvijai, kā arī “Latvijas
teritorijas etnogrāfiskās vienības nedalāmību”. Vienlaikus LPNP pauda
šaubas par savu demokrātisko leģitimitāti, atzīstot, ka “vienīgā un īstā,
pilntiesīgā latviešu tautas un Latvijas iedzīvotāju domu un ieskatu
izteicēja un lēmēja par Latviju varēs būt tikai Latvijas Satversmes sapulce”.
LPNP nebija vienotas izpratnes par pašnoteikšanās jēdziena saturu,
kas tika traktēts ļoti brīvi. Piemēram, Latviešu zemnieku savienība
(LZS) pauda, ka “vecās krievu valdības dotie solījumi par mazo tautu
atsvabināšanu pastiprināti un atzīti par kara un miera pamata principiem
no revolucionārās krievu valdības un tautas, kuri līdz ar to uzskatāmi
par Krievijas sabiedroto mērķiem un centieniem”. Spriedumus par
starptautisko stāvokli un lielvalstu nostāju LPNP tipiski balstīja uz preses
ziņām un ierobežotiem kontaktiem ar Antantes diplomātiem Petrogradā.
Konkrētības par Latvijas pašnoteikšanās vēlamo rezultātu
1917.-1918. gadu mijā nebija. LPNP pieņemto rezolūciju par Latvijas
autonomiju J. Goldmanis 1918. gada 5. janvārī nolasīja Krievijas
Satversmes sapulces sēdē. Pēc tam LPNP pieņēma jaunu rezolūciju, kas
ietvēra formulu: “Dibinādamies uz visas pasaules demokrātijas atzītām
un pasludinātām tautu pašnoteikšanās tiesībām, [‥] atzīst, ka Latvijai
jābūt patstāvīgai demokrātiskai republikai”, vienlaikus protestējot pret
Brestas miera sarunām kā šo tiesību pārkāpumu.
LPNP acīmredzami paļāvās uz to, ka Krievijas Satversmes sapulce
vai Antantes valstis piešķirs Latvijas Satversmes sapulcei tiesības izlemt
zemes statusu. Tomēr pašnoteikšanās procesa gala rezultāts vēl nebija
skaidrs. LPNP otrajā sesijā 1918. gada janvārī Z. Meierovics valstgribas
stāvokli raksturoja ar šādiem vārdiem: “Demokrātiska Latvija [‥] ir mūsu
maksimums [‥] minimums ir latviešu nedalāmība”.
DB darbība notika paralēli LPNP aktivitātēm un pat apsteidza
tās. Atrodoties Vācijas karaspēka kontrolētā teritorijā, DB politiķi
1917. gada oktobrī apelēja pie Vācijas kanclera un Reihstāga, norādot,
ka “nedalīta Latvija, kurai ir brīva noteikšana par savu valsts satversmi,
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savu teritoriju un savu neitrālu jūras piekrasti [‥] ir nenoraidāma
prasība”. DB norādīja arī uz nākotnes Latvijas iekļaušanos “tautu
savienībā”.16 Sakari ar Vācijas sociālistu partijām ļāva panākt to, ka DB
rezolūcija 1917. gada 1. decembrī tika nolasīta Reihstāga sēdē un plaši
atspoguļota gan Vācijas, gan neitrālo valstu presē.
1918. gada nogalē DB pārstāvji M. Valters un E. Traubergs Berlīnē
iesniedza Vācijas kancleram adresētu dokumentu ar juridiski skaidrām
nostādnēm: “Latvija kā neatkarīga suverēna valsts patstāvīgi lemj
par savu valsts un pārvaldes iekārtu [‥]. Kā starptautisko attiecību
subjekts Latvija brīvi lemj par savām attiecībām ar citām valstīm”.
Gandrīz vienlaicīgi LPNP pārstāvis Z. Meierovics Londonā britu
ārlietu ministram izteica savas apvienības mazāk konkrētās prasības,
panākot pagaidu atzīšanu LPNP “kā de facto neatkarīgai iestādei līdz
tam laikam, kamēr miera konference liks pamatus jaunam brīvības un
laimes laikmetam jūsu tautai”.
DB un LPNP traktēja pašnoteikšanos kā latviešu tautas (etniskā
nozīmē) tiesības lemt zemes likteni. Minoritāšu statusam un tiesībām
LPNP nepievērsa nekādu uzmanību, bet DB vismaz iesniegumā Vācijas
kancleram norādīja uz konstitucionālām garantijām minoritāšu “nacionāli
kulturālajām interesēm”. Abas apvienības saistīja pašnoteikšanos ar Latvijas
Satversmes sapulces sanākšanu un tās tiesībām noteikt Latvijas statusu
attiecībās ar citiem valstiskiem veidojamiem. Līdz ar to demokrātiskas
pašnoteikšanās formula zināmā mērā kavēja valsts dibināšanu.
Latvijas neatkarības proklamēšana notika salīdzinoši vēlu. Latvieši bija
pēdējā Krievijas perifērijas tauta, kas spēra šādu soli. Valsts dibināšanu
veica uz DB pamata izveidotā Latvijas Tautas padome (LTP), kuras
lēmumus iespaidoja ārēji apstākļi. Pirmkārt, Padomju Krievijas lēmums
anulēt Brestas miera līgumu un sākt revolūcijas eksportu rietumu virzienā.
Otrkārt, Vācijas labējo aprindu atbalsts teritoriālas pašnoteikšanās
procesam Baltijas telpā.
Valstiskuma alternatīvas un ārējais konteksts
Jaunu valstu veidošanās brūkošās Krievijas impērijas perifērijā bija
iespējama trīs dažādos veidos: veidojot jaunas valstiskas struktūras
nomales tautu etniskajā teritorijā, atjaunojot vēsturisku valstiskumu
uz pastāvošām administratīvo vienību pamata vai radot padomju
republikas. Šīs valstiskuma formas atšķīrās viena no otras gan sociālās
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bāzes, gan pārvaldes modeļa ziņā. Ja jaunās nacionālās valstis tiecās
radīt pamatnācijas dominētas demokrātiskas republikas, tad vēsturiskā
valstiskuma atjaunošana nereti bija saistīta ar kārtu pārstāvniecības
un konstitucionālas monarhijas ideju, bet padomju republikas bija
proletariāta diktatūras instruments.
Pašnoteikšanās lozungs bija pietiekami neskaidrs, lai to saistītu ar
vienu konkrētu valstiskuma formu. ASV izpratnē pašnoteikšanās
galvenokārt bija saistāma ar pirmo tipu, Vācijas izpratnē – ar otro, bet
Padomju Krievijas politikā – ar trešo. Baltijas telpā reālas alternatīvas
piedāvāja visi trīs modeļi.
Latvijas Republikas proklamēšanu ievērojami apsteidza muižniecības
un latviešu labējo politiķu centieni atjaunot Kurzemes hercogisti un vēlāk
radīt Baltijas valsti, balstoties uz vēsturisko Baltijas autonomiju. 1917. gada
nogalē tika izveidota Kurzemes Zemes sapulce, kas 1918. gada 8. martā
proklamēja hercogistes atjaunošanu, orientējoties uz personālūniju ar
Prūsiju. Mēnesi vēlāk tika izveidota Vidzemes, Igaunijas, Sāmsalas un
Rīgas Apvienotā Zemes padome, kas 1918. gada 5. novembrī proklamēja
Apvienoto Baltijas hercogisti. Šīs valsts administratīvā struktūra
konceptuāli atgādināja Šveices federatīvo modeli. Tā bija iecerēta kā
kopīga latviešu, igauņu un vācbaltiešu valsts, konstitucionāla monarhija
uz šķietami modernu politisku principu pamata (indivīda politiskā
brīvība, īpašuma tiesību neaizskaramību un visu tautu vienlīdzība).
Komunistu alternatīva sākotnēji bija teritoriāla autonomija. 1917. gada
24. decembrī Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu
padomes izpildkomiteja (Iskolats) pieņēma deklarāciju par Latvijas
pašnoteikšanos, paliekot Padomju Krievijas sastāvā, un dažas dienas
vēlāk aizliedza LPNP darbību. Vācijas karaspēka uzbrukums Iskolatu
likvidēja jau 1918. gada februārī. Taču 13. novembrī Padomju Krievija
anulēja Brestas miera līgumu un pieņēma lēmumu par padomju varas
atjaunošanu Latvijā. 18. novembrī LSD konference Maskavā konstatēja,
ka Latvijas darbaļaužu komūna ir Padomju Krievijas sastāvdaļa.
LSD līniju noteica ideoloģiskas domstarpības ar Padomju Krievijas
vadoņiem. LSD ilgstoši bija iestājusies pret nacionālu pašnoteikšanos,
par savu mērķi uzskatot darbaļaužu teritoriālu autonomiju sociālistiskā
valstī. Tikai 1918. gada beigās Padomju Krievijas vadība piespieda
LSD mainīt savu pozīciju. Rezultātā 17. decembrī Maskavā P. Stučkas
valdība izsludināja manifestu par nomināli neatkarīgas padomju
republikas izveidošanu.
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Revolucionārās pašnoteikšanās procesu 1919. gada 13. janvārī
Rīgā oficiāli noslēdza Latvijas Pirmais padomju kongress, kas oficiāli
pasludināja Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas (LSPR)
izveidošanu. Šāda pašnoteikšanās nebija ne demokrātiska, ne nacionāla.
Tomēr zināma leģitimitāte kongresa lēmumiem bija, tā balstījās
1917. gada Vidzemes vēlēšanu rezultātos un Kurzemes vietējo padomju
lēmumos 1918. gada decembrī.
Minēto procesu rezultātā 1918. gada nogalē Latvijas teritorijā sadūrās
trīs dažādas pašnoteikšanās formas, kas īslaicīgi radīja trīs paralēlus
valstiskuma modeļus. Tautas pašnoteikšanās nacionālā mērogā
nebija notikusi sakarā ar neiespējamību noturēt vispārējas vēlēšanas
un sasaukt Latvijas Satversmes sapulci. Katrai no pašnoteikšanās
alternatīvām bija saikne ar ārējiem faktoriem, kas būtiski ietekmēja
valstiskuma formas materializēšanos.
Latvijas teritorijas nonākšana Vācijas karaspēka kontrolē vairākos
aspektos sekmēja virzību uz neatkarīgu valsti. Latvija tika norobežota
no Krievijas politiskā procesa, kas objektīvi veda uz autonomiju federālā
valstī. Latviešu sabiedrības (ne vienmēr pamatotās) bažas par Vācijas
aneksijas plāniem, Latvijas teritorijas sadalīšanas iespēju un vecās
sociālekonomiskās iekārtas atjaunošanu lika politiķiem aktīvāk virzīties
uz neatkarīgu nacionālu valsti. Sevišķi LPNP nostādnēs Vācija tika uzdota
par galveno draudu latviešu tautas patstāvībai, komunistu diktatūra un
reintegrācija Padomju Krievijā netika atzīta par vienlīdz bīstamu faktoru.
Uz Krieviju orientētā latviešu elites daļa neatkarības ideju ilgstoši
pamatoja ar Vācijas ekspansijas draudiem, nevis nepieciešamību atdalīties
no Krievijas. Tas būtiski atšķīrās no racionālās pieejas, kam sekoja
citas topošās valstis Baltijas telpā. Lietuvas neatkarības centieni kopš
1917. gada sekmīgi attīstījās tieši Vācijas okupācijas apstākļos, Igaunijas
neatkarības deklarāciju sekmēja Vācijas ofensīva un Krievijas karaspēka
atkāpšanās, bet Somijas neatkarības nostiprināšanos 1918. gadā faktiski
noteica ģenerāļa R. fon der Golca vadīto vācu spēku iesaiste pilsoņu karā.
Latvijas valsts proklamēšana tomēr notika Vācijas okupācijas apstākļos,
kas politiskajai aktivitātei bija daudz labvēlīgāki nekā Padomju Krievijā
valdošais sarkanais terors. 1918. gada 17. novembra politiskajā platformā
un 18. novembra uzsaukumā “Latvijas pilsoņiem” LTP pasludināja sevi
par vienīgo augstākās varas nesēju, nosakot, ka Latvija ir “patstāvīga,
neatkarīga, demokrātiski-republikāniska valsts”. Tās dibināšanas
dokumenti neietvēra atsauces uz tautas pašnoteikšanos (atšķirībā no
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Lietuvas un Igaunijas), bet saglabāja norādi, ka “Satversmi un attiecības
pret ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce”.
Pašnoteikšanās jautājums pārgāja starpvalstu attiecību sfērā, dodot
ārējiem spēkiem tiesības kvalificēt Latvijas iekšpolitiskās norises kā
pašnoteikšanos vai atteikties to darīt. Skaidrākā norāde uz šo situāciju
bija Vācijas ģenerālpilnvarotā Baltijas zemēs A. Vinniga 25. novembra
nota, kas apstiprināja vācu valdības piekrišanu provizoriski atzīt LTP par
patstāvīgu varu “līdz tam laikam, kamēr miera konference izšķirsies par
Latvijas nākotni saskaņā ar tautu pašnoteikšanās tiesībām”.
Līdz ar to pašnoteikšanās jautājuma tālāka attīstība bija saistīta ar
Parīzes miera konferences darbu. Sakarā ar neatkarības pasludināšanas
vilcināšanu Latvijas pozīcija konferences kontekstā nebija labvēlīga.
Piemēram, ASV valsts departamenta memorands vēl 16. novembrī starp
aktuālajiem konferences jautājumiem minēja tikai Somijas, Igaunijas,
Lietuvas, Ukrainas un Kaukāza valstu statusu.
Parīzes konferences galvenais rezultāts bija sabiedroto miera līgums
ar Vāciju. Tautu pašnoteikšanās tiesības joprojām bija vispārīgs politisks
princips, Versaļas līgumā nav atsauču uz pašnoteikšanos. Jauno valstu
jautājums tieši atrunāts tikai Polijas un Čehoslovākijas gadījumā, nosakot
to robežas un turpmākās attiecības ar Vāciju. Citu jauno Austrumeiropas
valstu statuss netieši skarts sadaļā “Krievija un krievu valstis”, kur Vācija
apņēmās atzīt visus līgumus, ko sabiedrotie noslēguši vai slēgs ar valstīm,
kas veidojās pirmskara Krievijas impērijas teritorijā. Līdz ar to līgums
nedeva nekādu skaidrību par Latvijas statusu, deleģējot šo jautājumu
sabiedroto valstu valdībām.
Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, ASV un Japānas kopējā pozīcija par
Krievijas nākotni tika definēta 1919. gada 26. maija notā antikomunistisko
spēku līderim A. Kolčakam. Dokuments deklarēja, ka sabiedroto valstu
kopīgs mērķis ir miera atjaunošana Krievijā, kas panākama ar brīvi
ievēlētas Satversmes sapulces izveidošanu. Tekstā atrodamas norādes
tikai uz Krievijas tautu, nav nekāda apstiprinājuma dažādu nacionālo
grupu atsevišķām pašnoteikšanās tiesībām. Nota viennozīmīgi pieprasīja
tikai Somijas un Polijas atzīšanu. Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Kaukāza
un Vidusāzijas teritoriju statusu Antante ieteica noteikt to sarunās ar
Krieviju, starplaikā prasot atzīt minēto teritoriju autonomiju un respektēt
sabiedroto valstu saistības pret to faktiskajām valdībām.
Uz lielvalstu kontaktiem ar Krievijas balto kustību Latvijas delegācija
reaģēja ar loģisku secinājumu, ka “miera konference nav attaisnojusi
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mūsu uz viņu liktās cerības un nav izpildījusi svinīgi pasludinātos
tautas pašnoteikšanās principus”. Latvijas delegācijai tiešām nebija
izdevies panākt neatkarības atzīšanu, turklāt tautu pašnoteikšanās
principa nozīme starptautiskajā politikā konferences rezultātā bija
ievērojami mazinājusies.
Arī iekšpolitiski pašnoteikšanās process ritēja lēni. Cēsu kaujas,
Igaunijas armijas uzbrukums Rīgai un bermontiāde kavēja virzību uz
Satversmes sapulces vēlēšanām. Tās kļuva iespējamas tikai pēc Latgales
atbrīvošanas 1920. gada aprīlī. Jau 27. maijā jaunais likumdevējs pieņēma
lakonisku deklarāciju par Latvijas valsti, kas ietvēra divus punktus:
“1. Latvija ir patstāvīga un neatkarīga republika ar demokrātisku valsts
iekārtu. 2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”.
Pašnoteikšanās process iekšpolitiski bija noslēdzies, taču jautājums par
suverenitāti nebija starptautiski atrisināts. Arī 1920. gada 11. augusta
miera līgums, kurā Padomju Krievija, nepārprotami atsaucoties uz tautu
pašnoteikšanās tiesībām, “labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem” atteicās
no visām suverēnām tiesībām uz Latvijas tautu un zemi, to neizsmēla.
Padomju Krievijas valdība nebija starptautiski atzīta, tās tiesības atteikties
no Krievijas valsts suverēnajām tiesībām bija apšaubāmas.
Šādu virzību lielā mērā veicināja ASV nostāja. Lai gan tieši V. Vilsons
sākotnēji bija redzamākais tautu pašnoteikšanās tiesību veicinātājs, ASV
politika nebija labvēlīga to attiecināšanai uz Krievijas impērijas teritoriju.
ASV pozīcija visskaidrāk izpaudās valsts sekretāra B. Kolbija 1920. gada
10. augusta notā. Šis dokuments konsekventi atsaucās uz vienotas
Krievijas tautas tiesībām patstāvīgi un demokrātiski lemt valsts nākotni,
pauda ASV atbalstu Krievijas teritoriālajai integritātei visā impērijas
teritorijā, izņemot Poliju, Somiju un Armēniju.
Reaģējot uz ASV nostādnēm, Z. Meierovics 1920. gada 14. oktobrī
rakstiski vērsās pie B. Kolbija. Atsaucoties uz V. Vilsona paustajiem
principiem un “tautu dabiskajām tiesībām”, viņa nota prasīja respektēt
Baltijas valstu konstitucionālo asambleju pausto tautas gribu, noraidīja
iespējamu Baltijas reintegrāciju Krievijas valstī vai Krievijas un Baltijas
valstu federācijas iespēju nākotnē. Noteiktā un pašpārliecinātā formā
Z. Meierovics pauda tautas apņēmību aizstāvēt neatkarību “līdz pēdējai
asins lāsei”, iztēlojot Baltijas valstu iespējamo pakļaušanu Krievijai kā
draudu visas Austrumeiropas mieram un stabilitātei.
Šajā posmā tautas pašnoteikšanās, suverenitātes un starptautiskas
atzīšanas aspekti vismaz daļēji saplūda. Latvijas valdība de iure atzīšanas
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problēmu mēģināja apiet, cenšoties panākt uzņemšanu TS. Atsaucoties
uz Satversmes sapulces lēmumiem, Latvijas diplomāti 1920. gadā divas
reizes iesniedza pieteikumu valsts uzņemšanai šajā organizācijā. Prasība
tika noraidīta, balstoties uz vairākiem argumentiem. Pirmkārt, TS
dalībvalstis neuzskatīja par iespējamu attiecināt uz Latviju TS garantijas
teritorijas integritātei un politiskai neatkarībai ārējas agresijas gadījumā.
Otrkārt, par ieganstu tika izmantots de iure atzīšanas trūkums. Abi
apsvērumi lielā mērā bija saistīti ar neskaidrību par Krievijas valsts
nākotni un attiecībām ar kaimiņiem.
Latvijas tautas pašnoteikšanās rezultāts tika starptautiski akceptēts
tikai līdz ar Latvijas Republikas juridiskās suverenitātes atzīšanu
(valsts atzīšanu de iure). Par to 1921. gada 26. janvārī Sabiedroto valstu
Augstākās padomes vārdā paziņoja Francijas ārlietu ministrs A. Briāns.
Šis dokuments satur atsauci uz Latvijas tautu un tās sekmīgajiem
centieniem nodibināt mieru un kārtību, tādējādi netieši atzīstot tautu par
suverenitātes nesēju un valsti – par tās pašnoteikšanās rezultātu.
Īsā laikā Latviju juridiski atzina arī citas valstis. Tomēr ASV politikas
maiņa nenotika strauji. Lai gan ASV atzina Latvijas valdību 1922. gada
28. jūlijā, Vašingtonas uztverē tas neatcēla atbalstu Krievijas teritoriālās
integritātes principam. Situācija fundamentāli mainījās tikai 1933. gadā,
kad ASV nodibināja diplomātiskas attiecības ar PSRS.
Tautu pašnoteikšanās koncepcija nekad nebija vērsta uz neatkarīgu
nacionālu valstu veidošanu visā pasaulē, vairāk uz sabiedrības
demokratizāciju nolūkā sasniegt ilgstošu mieru un stabilitāti. Latvijas
gadījumā pašnoteikšanās rezultāts varēja būt ne tikai neatkarība, bet arī
autonomija Krievijas federācijas ietvaros vai iekļaušanās citā reģionālā
veidojumā. Pat Latvijas Republikas proklamēšanas brīdī pieņemtie
LTP un Pagaidu valdības dokumenti jautājumu par Latvijas statusu
starptautiskajās attiecībās atstāja atvērtu, saistot to ar Satversmes sapulces
lēmumiem nākotnē.
Latvijas valsts veidošanās posmā pastāvēja dažādas alternatīvas
neatkarīgai un suverēnai nacionālai republikai – gan samērā
marginālas idejas par kopīgu latviešu un lietuviešu valsti, Baltijas
tautu vai Baltijas un Skandināvijas valstu federāciju, gan arī daudz
reālistiskāki priekšlikumi veidot ciešu Baltijas valstu, Polijas un
Somijas savienību. Tās nevarēja materializēties, jo politiskais process
norisinājās uz nacionālu struktūru pamata.
Krievijas, Austroungārijas un Osmaņu impēriju sabrukuma apstākļos
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aktualitāti uz īsu laiku ieguva idejas par jaunu daudznacionālu federāciju
veidošanos. 1918. gadā apmēram mēnesi pastāvēja Aizkaukāza
Demokrātiskā Federatīvā Republika, kas ātri sadalījās nacionālās Gruzijas,
Azerbaidžānas un Armēnijas valstīs. Polijas vadītāji 1919.-1921. gadā
centās veicināt jauno valstu federācijas tapšanu uz vēsturiskās PolijasLietuvas ūnijas pamata. Visplašākajā veidā J. Pilsudska Intermarium
koncepcija nozīmēja Baltijas, Viduseiropas un Balkānu valstu federāciju.
Savstarpējo pretrunu dēļ tās nevarēja īstenoties pat ierobežotā formātā.
Federālisma konceptuālais pamats bija pretrunā ar tautu pašnoteikšanās
principu, kas neizbēgami ietvēra politisko mērķu formulēšanu un
īstenošanu nacionālā mērogā. Vienīgā puslīdz reālā starptautiskās
sadarbības forma šādos apstākļos bija alianse starp valstīm ar līdzīgām
interesēm. Reālajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas reģionā alianse varēja
nozīmēt tikai savienību pret Padomju Krieviju. Taču jau 1919. gada nogalē
iezīmējās Polijas, Baltijas valstu un Somijas interešu atšķirības. Vienota
pieeja attiecībām ar Padomju Krieviju nebija iespējama, tas noveda pie
separātiem miera līgumiem.
Minēto valstu ģeopolitiskās identitātes veidojās atšķirīgos virzienos.
Ja Somiju raksturoja sadarbība ar Vāciju un centieni asociēt sevi ar
Skandināviju, tad Polijas un Latvijas situāciju noteica pretrunas ar
Padomju Krieviju un Vāciju vienlaicīgi. Igaunijai piemita svārstīšanās
starp Baltijas un Skandināvijas vektoriem, bet Lietuvas ārpolitiskās izvēles
noteica ilgstošs konflikts ar Poliju. Šādā salikumā rīcībspējīga reģionāla
alianse nebija iespējama.
Impēriju sabrukums noteica nepieciešamību pārveidot tradicionālās
kārtu sabiedrības par homogēnām nācijām. Jaunajās valstīs nacionālisma
ideoloģija visefektīvāk nodrošināja sabiedrības vairākuma saliedēšanos
un resursu mobilizāciju valstisku struktūru veidošanai. Šis process
ierobežoja sociālisma ideju ietekmi, mazināja vēsturisko precedentu
nozīmi un radīja jaunas pretrunas. Starpvalstu sadarbības iespējas
sadūrās ar konfliktējošu nacionālo interešu radītiem šķēršļiem, tas
negatīvi ietekmēja gan federālisma ideju, gan reģionālu alianšu izredzes.
Secinājumi
Baltijas reģionā politisko dinamiku noteica etnisks nacionālisms.
Vienīgais izņēmums šādā nozīmē bija Somija, kas virzījās pa citu
trajektoriju. Latvijas pašnoteikšanās bija etniskas politikas rezultāts.
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Sākotnējos lēmumus pieņēma latviešu partiju apvienības (DB, LPNP
un LTP). Minoritātes šajā procesā nebija iesaistītas, tās ilgstoši nebija
pārstāvētas LTP un tikai nomināli piedalījās Pagaidu valdības darbā.
Raksturīgi, ka netika pieļauta vācbaltiešu iesaistīšanās Latvijas delegācijā
Parīzes miera konferencē. Līdz ar to delegācija vairāk pārstāvēja latviešu
pašnoteikšanās intereses nekā Latvijas tautu kopumā. Latviešu politiskā
elite vadīja pašnoteikšanās procesu, atsaucoties uz zemes iedzīvotāju
vairākuma gribu, tomēr attiecībās ar mazākumtautībām rīkojās kā
apdraudētas minoritātes pārstāve.
Latvijas mazākumtautības piedalījās tikai procesa beigu fāzē –
Satversmes sapulces vēlēšanās uz proporcionāla pamata. Pašnoteikšanās
rezultātu tas neietekmēja, jo Satversmes sapulce faktiski apstiprināja
iepriekš pieņemtos lēmumus. Starptautiskajos dokumentos Latvijas tautas
apzīmējumam ilgstoši tika lietots etnisko identitāti raksturojošais termins
Lettish.17 Šo pašnoteikšanās procesa aspektu Latvijas valsts koriģēja tikai
daļēji, pēc uzņemšanas TS deklarējot apņemšanos ievērot TS Asamblejas
rekomendācijas un sadarboties ar TS minoritāšu aizsardzības jautājumos.
Etniskā politika noraidīja valstiskuma tapšanu uz vēsturisku
precedentu pamata, kā arī teritoriālu autonomiju Padomju Krievijā.
Atgriešanās pie padomju formulas notika pēc Latvijas faktiskās
suverenitātes zaudēšanas. Paradoksāli, bet padomju okupācija un
aneksija atkal aktualizēja pašnoteikšanās tiesību jautājumu. Domu
par brīvu referendumu un Baltijas tautu pašnoteikšanos 1943. gadā
sarunās ar J. Staļinu nesekmīgi pauda F. Rūzvelts.
20. gadsimta otrajā pusē tautu pašnoteikšanās tiesības lielā mērā tika
saistītas ar dekolonizācijas procesu. Konkrētas atsauces uz to atrodamas
Eiropas Parlamenta 1982. gada rezolūcijā par Baltijas valstīm, bet
pašnoteikšanās tiesības konkrēti minētas Eiropas Padomes Parlamentārās
asamblejas dokumentā par Baltiju 1987. gadā.
Pašnoteikšanās tiesību motīvs parādījās arī okupēto Baltijas valstu
pretošanās kustības un trimdas organizāciju darbībā. Zināmā mērā
tā bija atkāpe no diplomātu un juristu nostādnēm par valsts nominālo
eksistenci starptautiskajās tiesībās. Nostādot Latviju vienā līmenī ar
koloniālām teritorijām tiktu zaudēta iespēja atsaukties uz vairāku
valstu īstenoto aneksijas neatzīšanas politiku. Tomēr šajā laika posmā
valsts nepārtrauktības doktrīna nebija līdz galam formulēta. Baltijas
jautājuma uzturēšana starptautiskā apritē pati par sevi bija mērķis, kas
attaisno līdzekļus. Paradoksāli, ka tieši neiespējamība aktualizēt Baltijas
26

problēmu dekolonizācijas kontekstā, ko noteica PSRS un tās sabiedroto
ietekme ANO, saglabāja iespēju īstenot valsts nepārtrauktības doktrīnu
un novērst jaunas valsts veidošanos uz LPSR pamata.
Latvijas neatkarības atjaunošanas procesa agrīnajā fāzē
pašnoteikšanās tika traktēta no marksisma viedokļa. 1988. gadā
Latvijas Tautas frontes programmā tā joprojām tika saistīta ar
“ļeņiniskajiem tautu pašnoteikšanās un līdztiesības principiem”.
LPSR Augstākās Padomes 1989. gada deklarācijā par Latvijas valsts
suverenitāti tika uzsvērts, ka “saskaņā ar mūsdienu starptautisko
tiesību normām, ko sev par juridiski obligātām atzinusi arī Padomju
Savienība, visām tautām ir pašnoteikšanās tiesības”.
Konkrēta norāde uz 1920. gadā notikušo latviešu nācijas pašnoteikšanos
tika iekļauta Augstākās Padomes 1990. gada. 4. maija deklarācijā, bet
atsauce uz “latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām
pašnoteikšanās tiesībām” – 2014. gadā pieņemtajā Satversmes ievadā.
Oficiālā juridiskā literatūra tās retrospektīvi saista ar “latviešu nācijas
satversmes varu [‥] un starptautiskajās tiesībās tikko parādījušos jaunu
tiesību kategoriju – tautu pašnoteikšanās tiesībām”, uzsverot Latvijas kā
latviešu tautas nacionālās valsts raksturu.18
Svarīgi, ka starptautiskās politikas un starptautisko tiesību sfērās Latvijas
atjaunotā neatkarība tika saistīta ar valsts nepārtrauktības doktrīnu. Lai
gan tā “respektēja Latvijas tautas reiz īstenoto pašnoteikšanos”,19 šis aspekts
būtiski neietekmēja Latvijas starptautisko stāvokli ne okupācijas periodā, ne
neatkarības atjaunošanas procesā, ne attiecībās ar citām valstīm mūsdienās.
PSRS un Dienvidslāvijas sadalīšanās jaunās neatkarīgās valstīs
20. gadsimta 90. gados ritēja pietiekami stabili un prognozējami,
balstoties uz šo federāciju subjektu brīvas gribas izpausmi vispārējas
demokratizācijas apstākļos, ko neapturēja pat Dienvidslāvijas un
Serbijas militārā pretošanās. Šajā procesā faktiski neizvirzījās jautājums
par robežu maiņu un jaunu valstu veidošanu kādas tautas etnogrāfiskajā
teritorijā. Arī Abhāzijas, Adžārijas, Kalnu Karabahas, Čečenijas,
Pārdņestras un Dienvidosetijas separātisma problēmas tika skatītas
caur esošo valstu suverenitātes, cilvēktiesību un teritoriālās integritātes
prizmu. Tika apturēta Bosnijas un Hercegovinas iespējamā sadalīšanās
sīkākos veidojumos.
Starptautiskās sabiedrības īstenotā “iesaldēto konfliktu” politika
nostiprināja jaunu realitāti, kur robežu nemainības un teritoriālās integritātes
principi prevalē pār pašnoteikšanās tiesībām, pakārtojot to nozīmi
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demokrātiskiem procesiem valsts iekšienē. Krievijas atbalsts atdalīšanās
centieniem vairākos gadījumos stimulējis šo tendenci, līdz ar to robeža starp
leģitīmu pašnoteikšanos un separātismu kļuvusi vēl neskaidrāka.
Jaunu valstu atzīšanas jautājumā Latvija seko ES un NATO dalībvalstu
vairākuma nostājai, kas šajā gadsimtā izpaudusies lēmumos atzīt
Austrumtimoru, Melnkalni, Serbiju, Kosovu un Dienvidsudānu. Latvija
nav atzinusi Krievijas agresijas rezultātā radušos valstiskos veidojumus
Abhāzijā, Dienvidosetijā un Austrumukrainā, kā arī virkni citu teritoriju
ar nenoteiktu starptautisku statusu.
Latvijas valstiskuma saikne ar pašnoteikšanās principa vēsturisko
īstenošanu būtiski neietekmē oficiālo attieksmi pret dažādu nacionālo
grupu centieniem mūsdienās. Latvija bijusi piesardzīga gan Palestīnas
neatkarības atzīšanas jautājumā, gan attieksmē pret Spānijas teritoriālo
integritāti Katalonijas aspektā un Skotijas neatkarības idejām, gan kurdu
valstiskuma jautājumu, gan Tibetas situāciju.
Var secināt, ka Latvijas attieksmē pret pašnoteikšanās jautājumu
iezīmējas vairākas tendences. Pirmkārt, atbalsts jaunu valstu veidošanai
bijušajā koloniālajā pasaulē. Otrkārt, atbalsts bijušā sociālistiskā bloka
(PSRS un Dienvidslāvijas) transformācijai par neatkarīgām valstīm, kas
orientētas uz rietumu vērtībām un integrāciju eiroatlantiskajās struktūrās.
Treškārt, rūpes par ES vienotību, paplašināšanu un integrāciju. Ceturtkārt,
raizes par destabilizācijas potenciālu, ko var radīt pašnoteikšanās principa
beznosacījumu piemērošana Tuvajos Austrumos. Piektkārt, rēķināšanās
ar Ķīnas īstenoto politiku (“trīs ļauno spēku” princips – terorisms,
separātisms, reliģiskais ekstrēmisms) Āzijā.
Latvijas Republika 21. gadsimtā raugās uz jaunu valstu veidošanu no
starptautiskās vides evolūcijas viedokļa, uzsverot teritoriālās integritātes
un labas pārvaldības principus. Tiesības atdalīties tiek saistītas ar
vispārējiem cilvēktiesību un minoritāšu tiesību jautājumiem, kā arī
drošības, stabilitātes un Eiropas integrācijas apsvērumiem. Šī tendence
vismaz daļēji apstiprina pieņēmumu, ka 100 gadu laikā Latvijas politikā
sevi izsmēlis priekšstats par pašnoteikšanās saikni ar neatkarīgas
suverēnas valsts ideālu.
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Multilaterālisms un Latvija
GUNDA REIRE
Tikai rāma Eiropa var būt stabila Eiropa.
Jābūt nevis spēka līdzsvaram, bet spēka kopienai,
nevis organizētai sāncensībai,
bet organizētam kopējam mieram.
Vudro Vilsons, Runa ASV Senātā 1917. gada janvārī.
Mūsdienās multilaterālisms visā pasaulē ir atzīts gan kā efektīvs
starptautisko attiecību veidošanas un uzturēšanas līdzeklis, gan kā
kopīgu vērtību, principu un ideju ietvars. Tomēr šis koncepts nav sens;
par multilaterālismu mūsdienu izpratnē var runāt tikai, sākot ar Pirmā
pasaules kara beigām un starpkaru periodu. Tad tas dzima un veidojās,
un arī jaundibinātā Latvija kļuva par tā daļu. Ja daudzas citas Eiropas
valstis jau izsenis bija iemēģinājušas roku diplomātijā un pārdzīvojušas
ne vienu vien karu un dažādus starptautisko attiecību kārtošanas veidus,
un tādējādi jaunajos apstākļos varēja justies pārliecinātāk, tad Latvijai
tie nebija vienkāršākie laiki. Pirmkārt, valsts bija tikko dibināta, pilnīgi
jauna, un no tā arī izrietēja, ka starpvalstu attiecību veidošana bija
jāmācās uz vietas. Otrkārt, multilaterālisma dzimšanas moments radīja
īpatnus apstākļus – bija vērojama tiekšanās uz jaunu starpvalstu attiecību
kārtošanas modeli, tomēr politiskais reālisms un spēka politika arī vēl
bija pašā plaukumā.
Ir ticis daudz diskutēts par to, vai Latvijas valstsvīru ārpolitiskās izvēles
starpkaru periodā ir bijušas pareizas un optimālas. Ir jāņem vērā viens –
starptautiskā sistēma bija pārmaiņu priekšā, dzima kaut kas jauns, kamēr
vecais joprojām dominēja, un šajā procesā orientēties nebija viegli nevienam,
pat ne Eiropas lielvarām. Tāpat arī pastāv viedoklis, ka starpkaru periods
neesot bijis nekāds miera periods, bet gan spēku pārgrupēšanās no viena
pasaules kara uz otru. Neesot determinisma piekritējai, tomēr jāatzīmē,
ka Latvijas ģeopolitiskās koordinātes nav mums labvēlīgas spēka politikas
un varas attiecību ietvaros. Multilaterālisms kā starptautiskā tiesiskuma
un kopīgu vērtību sistēma mums ir daudz labvēlīgāks, un to pierāda viss
no mūsu dalības Eiropas Savienībā un NATO (un citās starptautiskajās
organizācijās) izrietošais, taču tolaik nekas no tā vēl nebija dzimis.
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Multilaterālisms – līdzeklis vai mērķis?
Daudzi fenomeni pasaulē pastāv, vēl pirms tie ir nosaukti vārdā. Jau
pirms Pirmā pasaules kara pastāvēja smalks starptautisko organizāciju
tīkls, kas savienoja industriālās Eiropas valstis. Tolaik gan vēl to
nedēvēja ne par multilaterālismu, ne globālo pārvaldību, un tā būtība
bija izteikti funkcionāla.
Pirmā pasaules kara beigās sāka veidoties jauna starptautiskā
sistēma, ko nostiprināja Tautu Savienības izveide 1920. gadā. Globālās
starptautiskās sabiedrības principi ietvēra tos noteikumus un praksi, kas
jau bija attīstījušies Eiropā, tai skaitā starptautiskās tiesības un diplomātiju,
suverenitātes pamata principus un valstu tiesisko vienlīdzību, tādējādi
atzīstot tos par starptautiskās sistēmas neatkarīgiem dalībniekiem.
Turklāt stimuls Tautu Savienības veidošanai nāca nevis no Eiropas,
bet gan no ASV prezidenta Vudro Vilsona, un arī tas iezīmēja izmaiņu
sākumu starptautiskajā kārtībā.
Vispārīgi par multilaterālismu var runāt kā par skaidri formulētiem vai
vispārīgi pieņemtiem principiem, normām, noteikumiem un lēmumu
pieņemšanas procedūrām, kur satiekas dalībnieku intereses un gaidas
konkrētā starptautisko attiecību jomā.1 Mūsdienās multilaterālisms ir
evolucionējis līdz pat globālās pārvaldības konceptam, kur līdzās suverēnām
valstīm darbojas arī citi svarīgi dalībnieki, tai skaitā nevalstiskais sektors
un daudznacionālie uzņēmumi. Multilaterālisms pamatā ir iedalāms divās
kategorijās: normatīvajā un funkcionālajā, lai gan pastāv arī citi, niansētāki
kategorizēšanas līmeņi. Tāpat dažādas starptautisko attiecību teorētiskās
skolas izceļ katra citus multilaterālisma aspektus.
Normatīvais multilaterālisms paredz, ka daudzpusēja rīcība ir ne
tikai politiska izvēle, bet arī rezultāts normatīvas priekšrokas došanai
multilaterālismam. Šādā skatījumā multilaterālisms tiek uzlūkots kā
sadarbības augstākā forma starptautiskajās attiecībās. Tādējādi tas arī
var tikt uzlūkots kā pārliecība vai ideoloģija.2 Mūsdienās galvenais
multilaterālu attiecību veidošanas un uzturēšanas ietvars ir Apvienoto
Nāciju Organizācija, kas priekšroku dod multilateralitātes principu
uzturēšanai iepretim universalitātei un globālismam kā tādam.
Mūsdienās par starptautisko attiecību pamata elementiem ir
kļuvušas idejas, ideoloģijas, normas un zināšanas. Tās materializējas
starptautiskajās tiesībās, kas ir normatīvā multilaterālisma pamata
elements. Vispārīgi runājot, starptautiskā tiesību sistēma apvieno normas,
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procesus un institūcijas, un šo elementu savstarpējā mijiedarbība veido
starptautisko tiesību autoritāti, leģitimitāti un efektivitāti.3 Tādējādi
starptautiskās tiesības tiek piemērotas dzīvē, un tām ir iespaids uz valstu
uzvedību mazāk sankciju draudu dēļ, vairāk sistēmas dalībnieku kopīgo
apņemšanos un rīcību dēļ. Tomēr negribētu šo konceptu atstāt izteikti
ideālistiskā skatījumā – arī starptautiskās tiesības saskaras ar sāncensību
un konkurenci, kur konfliktējošas vērtības, intereses un pieejas katra
cenšas kļūt par dominējošo normu.
Turpretī funkcionāli multilaterālisms var tikt uzlūkots kā ārpolitikas rīks
jeb instruments.4 Tas pieņem, ka valstis var izvēlēties starp unilaterālismu,
bilaterālismu un multilaterālismu gan reģionālā, gan globālā līmenī. Tas
arī nozīmē, ka iesaistīto valstu suverenitāte funkcionālā multilaterālisma
ietvaros ir ierobežota minimālā līmenī. No šī skatupunkta lielvaru
iekļaušana kopējā sistēmā ir izšķiroša multilaterālisma funkcionēšanā,
un multilaterālisms var arī būt disfunkcionāls. Tiek argumentēts, ka pat
mūsdienās varenākās valstis visvairāk ietekmē starptautisko organizāciju
struktūru un funkcijas, un no šī viedokļa to mērķis ir ar starptautisku
organizāciju palīdzību uzturēt savu varenību un tādējādi starptautisku
organizāciju veidot kā instrumentu savu interešu aizstāvībai pasaulē.
Šis funkcionālā multilaterālisma skatījums tieši korelē ar reālisma skolu
starptautiskajās attiecībās.
Abi multilaterālisma tipi uzsver dažādas prioritātes. Funkcionālā
multilaterālisma piekritējiem multilaterālisms ir leģitīma izvēles iespēja,
ja tas ir efektīvs. Savukārt normatīvajā skatījumā multilaterālisms ir
efektīvs, jo ir leģitīmākais veids starptautisko problēmu risināšanai.
Starpkaru laika multilaterālismam Rietumu domā tiek pievērsta nepelnīti
maza uzmanība. Nenoliedzami, viskrāšņāk tas izpaudās pēc Otrā pasaules
kara ar Apvienoto Nāciju Organizācijas un citu pēckara starptautisko
organizāciju izveidi. Tomēr tās neradās tukšā vietā; jau pieminētās
19. gadsimta beigu-20. gadsimta sākuma starptautiskās organizācijas
iezīmēja funkcionālā multilaterālisma, savukārt Tautu Savienības izveide –
normatīvā multilaterālisma dzimšanu. Vienlaikus jāatzīmē, ka praksē
šķirtne starp normatīvo un funkcionālo multilaterālismu var nebūt ļoti
izteikta, šie abi tipi var pat pastāvēt vienlaikus. Piemēram, var argumentēt,
ka Tautu Savienības pamatā bija vilsoniānisms, tiesību normas, idejas,
kas norāda uz šīs starptautiskās organizācijas normatīvo dabu. Tai pašā
laikā ir zināms, ka Tautu Savienības neveiksmju pamatā bija lielvaru
zemā ieinteresētība tajā kā instrumentā; gluži vienkārši no funkcionālā
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viedokļa lielvaras savu interešu aizstāvībai kā efektīvāku rīku redzēja spēka
līdzsvaru, un vēlāk – spēka politiku. Stabila politiskā kārtība ir iespējama,
ja pārklājas divi galvenie elementi – sociālais (kopīgi akceptētas normas
un noteikumi) un materiālais (spēja nodrošināt nepieciešamo varu, kas
nepieciešama stabilitātes uzturēšanai kritiskos brīžos).5 Valstis starpkaru
periodā vēl nebija gatavas nomainīt veco varas līdzsvaru pret tiesiskumu.
Multilaterālisms starpkaru Latvijā:
starp Tautu Savienību un neitralitāti
Tautu Savienības leģenda ir labi zināma – Pirmā pasaules kara uzvarētāji
tajā saskatīja vīziju kā struktūrai, kas nodrošinātu, ka Pirmais pasaules
karš bijis “karš, kas izbeidza visus karus”. Tās izveide 1920. gadā, pirmkārt,
iezīmēja apņemšanos starpvalstu attiecības veidot multilaterālisma garā.
Otrkārt, tā bija apņemšanās novērst nākotnes karu, un tas bija paveicams
kolektīvās drošības apstākļos. Šis princips balstās pieņēmumā, ka regulēta,
institucionalizēta kārtība, kas balstās principā “visi pret vienu”, nodrošina
lielāku stabilitāti nekā neregulēta, pašpalīdzībā balstīta balansēšana, kas
vadās pēc principa “katrs pats par sevi”.
Starptautisku organizāciju darbībā izšķiroša ir leģitimitāte; daudzos
aspektos tieši tā nodrošina efektivitāti, varu un ietekmi. Ja starptautiska
organizācija tiek uzlūkota kā leģitīma, tā gūst atbalstu dalībvalstu vidū,
tā spēj pieņemt saistošus lēmumus, kas tālāk tiek īstenoti praksē. No šī
viedokļa raugoties, viens no Tautu Savienības kā multilaterālas institūcijas
neveiksmju cēloņiem ir leģitimitātes trūkums, kas tieši izrietēja no tā
laika starptautisko attiecību pamata iezīmēm. Galvenie no tiem – lielvaru
atbalsta trūkums,6 nespēja apstādināt agresiju7 un naivais utopisms, ko tā
simbolizēja,8 kā arī nespēja risināt savu pamata uzdevumu – nodrošināt
starptautisko mieru un drošību. Tomēr maldīgi būtu uzskatīt, ka tie bija
ekskluzīvi Tautu Savienības trūkumi: tās bija vispārējas starptautiskās
sistēmas iezīmes.
Latvijas pieredze Tautu Savienībā vislielākajā mērā izriet no tālaika
starptautiskās kārtības pamatiezīmēm. No vienas puses, “Tautu Savienības
definētie kolektīvās drošības principi bija izdevīgi tieši mazajām valstīm,
it īpaši Baltijas valstīm. Latvijai kā jaunai valstij bija svarīgi nostiprināt
savu atpazīstamību un prestižu starptautiskajā sabiedrībā”.9 Arī pati
pievienošanās Tautu Savienībai10 tiek vērtēta kā viens no nozīmīgākajiem
panākumiem Latvijas ceļā uz neatkarības starptautisku atzīšanu pēc
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jaunās valsts izveidošanās.11 Pat 1934. gada 15. maija apvērsums izmaiņas
šajā jomā neradīja – drošības nostiprināšana joprojām palika Latvijas
ārpolitikas stūrakmens. No otras puses, uzticēšanās Tautu Savienības
autoritātei un varai drupa jau no tās pirmajiem pastāvēšanas gadiem un
pēdējos pirmskara gados piedzīvoja dziļu krīzi, un tas Latvijas gadījumā
noveda līdz 1938. gada septembra lēmumam atteikties no šīs organizācijas
izvirzītajiem kolektīvās drošības principiem un pasludināt neitralitāti.12
Ir sastopami argumenti, ka Latvija, izvēloties iet neitralitātes ceļu, pati
savām rokām devalvējusi vienu no savas ārpolitikas pamatelementiem –
sadarbību ar Tautu Savienību – un ka šīs organizācijas Statūtu 16. pants
bijis Latvijas un citu Baltijas valstu neatkarības vienīgā starptautiskā
garantija, uz ko tās varēja atsaukties kādas ārvalsts uzbrukuma
gadījumā.13 Tomēr 1938. gada septembrī Tautu Savienības potenciāls,
kas sākotnēji bija šķitis cerīgs, jau bija zudis. Arī, formāli paliekot Tautu
Savienības Statūtu 16. panta aizsardzībā, Latvijas starptautiskais stāvoklis
nebūtu bijis labāks; tajā brīdī visu jau izšķīra spēka politika un PSRS un
nacistiskās Vācijas ģeopolitiskās intereses, nevis starptautiskās tiesības
un kolektīvā drošība. Jāņem vērā arī tas, ka Latvijai kā mazai valstij ar
neizdevīgu ģeopolitisko stāvokli ieraušana lielvalstu konfliktos varēja
izrādīties liktenīga un nest ārkārtējus upurus un postījumus. Vēl svaigā
atmiņā bija Pirmā pasaules kara pieredze, un jauna kara iespēja lika
meklēt neordinārus soļus, līdz pat ārpolitisko mērķu neatbilstībai reālajām
ārpolitiskajām iespējām.14 Pirmkārt, tieši Latvijas ģeopolitiskā atrašanās
vieta izslēdza neitrālas politikas praktisku iespējamību. Otrkārt, Latvijas
pašpasludināto neitralitāti negarantēja neviens – ne Rietumi, ne PSRS,
ne nacistiskā Vācija. Neitralitātes pasludināšana nenodrošināja atrašanos
ārpus Vācijas un PSRS vai Polijas konflikta. No šāda viedokļa Latvijas
pasludinātā neitralitāte bija deklaratīva un bez vērtības.
Sākotnēji Latvija uz Tautu Savienību kā drošības garantu un konfliktu
risinātāju raudzījās ar lielām cerībām. Pirmais diplomāts Latvijas Ārlietu
ministrijā, kurš atbildēja par sakariem ar Tautu Savienību, Pēteris Sēja
1920. gada beigās rakstījis, ka, lai gan organizācija pastāv tikai nepilnu
gadu, tā noteikusi strīdīgu Sāras apgabala robežu un tā pārvaldīšanas
kārtību, risinājusi Dancigas jautājumu, nodibinājusi arbitrāžas komisiju,
lai izbeigtu konfliktu starp Zviedriju un Somiju Ālandu salu sakarā, ar
starptautiskās Sarkanā Krusta organizācijas palīdzību izkārtojusi ap
200 tūkstoš dienvidslāvu, poļu, vāciešu un austriešu kara gūstekņu
atgriešanos no Krievijas un Sibīrijas, kur tie atradušies visbēdīgākajā
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stāvoklī.15 Šādi organizācijas sasniegumi lika iestāšanos un aktīvu dalību
Tautu Savienībā padarīt par vienu no galvenajiem Latvijas ārpolitikas
mērķiem. Citiem vārdiem, multilaterālisma ieguvumi pēc Pirmā pasaules
kara beigām bija skaidri saskatāmi.
Tai pašā laikā Tautu Savienības neveiksmes bija gan iekodētas iekšējos
faktoros, gan tās diktēja ārēji, starptautiskajai sistēmai raksturīgi faktori.
Neatkarīgi no tā, kā vērtējam Latvijas pieredzi multilaterālisma apstākļos,
būtiski atzīmēt, ka gan kolektīvās drošības sabrukums, gan citi procesi
nebija atkarīgi no Latvijas rīcības. Pirmais Tautu Savienības klupšanas
akmens bija lielvaru palikšana un atstāšana ārpus organizācijas. Jau
sākotnēji ASV atteicās ratificēt Versaļas miera līgumu un neiestājās Tautu
Savienībā. 1920. gadā Tautu Savienība savās rindās neuzņēma Vāciju.
PSRS iestājās Tautu Savienībā tikai 1934. gadā. Pie tālākām neveiksmēm
minama atbruņošanās konferences neizdošanās 1932. gadā, Japānas un
Vācijas izstāšanās no Tautu Savienības 1935. gadā un Itālijas izstāšanās no
tās 1939. gadā. Sākoties karam Somijā, Tautu Savienība izslēdza PSRS no
organizācijas. Tādējādi līdz 1939. gada beigām organizāciju bija atstājušas
četras lielvaras. Pēdējos pirmskara gados Tautu Savienības ietekmi būtiski
mazināja Austrijas pievienošana Vācijai 1938. gadā, Čehoslovākijas
sadalīšana un pārvēršana par protektorātu, Polijas okupācija un sadalīšana
1939. gadā un Dānijas un Norvēģijas okupācija 1940. gadā.
Latvijas skatījums uz multilaterālismu starpkaru periodā ir mainīgs un
pretrunīgs. No vienas puses, ir vērojams ideālisms kā pretmets reālismam,
un mēģinājumi iekļauties plašākā pasaulē caur Tautu Savienību. Baltijas
valstis, lai kāpinātu savu svaru un nozīmi Tautu Savienībā, vēlākos gados
izmantoja reģionālo sadarbību (Baltijas Antanti16) un cieši sadarbojās šajā
starptautiskajā organizācijā, kas rezultējās arī pavisam praktiskā solī – pēc
divu gadu ilgiem centieniem (un ilgstošāka diplomātiskā darba) Latvija
tika ievēlēta Tautu Savienības Padomē.17 Kopumā, atbalstot kolektīvās
drošības risinājumus un multilaterālismu kopumā, Latvija atbalstīja visus
iespējamos starptautiskās sadarbības pasākumus, tai skaitā specializētas
starptautiskās organizācijas, dažādas starptautiskās konvencijas un
vienreizējas ad hoc iniciatīvas.18
Tai pašā laikā, jo sevišķi vēlākajos starpkaru posma gados, Latvija arī
veica ārpolitiskās kalkulācijas – reālisma garā, mēģinot “piespēlēt” kādai
no lielvarām vai balansējot starp tām,19 taču reizēm visai neadekvātas
un mazai valstij neizdevīgas. Tikai viens piemērs. Vilhelma Muntera
prezidētajā Tautu Savienības Padomes 101. sesijā20 diskutēja par Itālijas
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anektēto Abesīniju, un Munters uz to nebija uzaicinājis Abesīnijas
delegāciju un oficiāli aicināja Padomes locekļus atbalstīt Lielbritāniju
tās centienos panākt Tautu Savienības atbalstu Itālijas iekarojumu
atzīšanai. Atturēšanās no agresijas nosodīšanas, multilaterālisma
principu graušana un kolektīvās drošības nozīmes mazināšana ne
toreiz, ne tagad Latvijai pašai nav bijusi izdevīga, tomēr minētais
piemērs liecina, ka, mēģinot spēlēt “lielo politiku” un toreiz cerot uz
Lielbritānijas atbalstu,21 arī tādas ir bijušas Latvijas izvēles. Trīsdesmito
gadu beigās, kad Versaļas sistēma faktiski jau bija sabrukusi, Latvija
mēģināja balansēt starp Vāciju un PSRS, jo kopš trīsdesmito gadu
vidus Latvijā vislielākās bažas sagādāja PSRS un Vācijas iespējamais
konflikts.22 Tomēr ir arī skaidrs, ka pat viskvēlākie Latvijas centieni vai
atbalsts multilaterālismam nekādi nevarētu novērst divu kontinenta
spēcīgāko lielvaru kopējo tieksmi pēc kara un jaunām teritorijām.
Tāpat var argumentēt, ka Latvijas pasludinātā neitralitāte ir nevis
normatīvs vai vērtību jautājums, bet drīzāk izdevīguma un kalkulācijas
jautājums – Latvija tādējādi cerēja palikt ārpus kara, saglabāt valstiskumu
un ekonomisko stabilitāti. Kopumā kopš trīsdesmito gadu vidus var runāt
par sabiedroto intereses un ietekmes zudumu, un Latvijas ārpolitikā
aizvien vairāk ienāk ģeopolitiskas kalkulācijas kā Latvijas pozīcijas
meklēšana telpā starp PSRS un nacistisko Vāciju. Trīsdesmito gadu beigās
multilaterālisma beigas bija noticis fakts, un tas arī atspoguļojās Latvijas
ārpolitikā. Tolaik gan vēl neviens nenojauta, ka līdz ar šīm pārmaiņām
starptautiskajā politikā Latvija un pārējās Baltijas valstis arī būtībā zaudēja
savu statusu kā starptautisko attiecību subjekti – tās jau bija kļuvušas par
lielvaru politikas objektiem.
Konstruktīvisma skola, kuras sastāvdaļa ir normatīvais multilaterālisms,
uzsver, ka militārā vara, tirdzniecības attiecības, starptautiskās institūcijas
un citi starptautisko attiecību elementi ir svarīgi nevis paši par sevi vai
tāpēc, ka ir objektīvi pasaules fakti, bet gan tāpēc, ka tiem ir konkrēta
sociālā nozīme. Tieši tas pats attiecas uz Tautu Savienību un neitralitāti.
Tautu Savienības nozīme Eiropā kopumā un Latvijas ārpolitikā konkrēti
bija un varēja būt tikai tik liela, cik lielu nozīmi tai kā multilaterālai
institūcijai piešķīra valstis – gan dalībvalstis, gan tās, kas palika ārpusē,
īpaši lielvaras. Arī neitralitāte pati par sevi neko nenozīmē, ja tai vērtību
nepiešķir starptautisko attiecību dalībnieki. Pašpasludinātai neitralitātei
nav vērtības, tai nav iecerēto seku. Ir jāsaprot iesaistīto valstu vēsture,
idejas, normas un pārliecības, lai izskaidrotu to uzvedību. Svarīga ir
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uztvere – sabiedroto un ienaidnieku uztvere, godīguma, taisnīguma
uztvere; tās ir svarīgas valsts uzvedību nosakošas komponentes.
Ir ļoti svarīgi uz starpkaru periodu un Tautu Savienības fenomenu
raudzīties no vēsturiskā konteksta viedokļa. Lai arī nevar būt nekādu
šaubu, ka Tautu Savienība cieta neveiksmi daudzās pamata jomās, tā tomēr
arī atstāja unikālu ilgtermiņa iespaidu uz starptautiskās kārtības pamata
principiem, un tie dominē mūsdienās. Ja šobrīd būtu tādi klupšanas
akmeņi kā starpkaru laikā (nespēja garantēt kolektīvo drošību, lielvaru
neiesaistīšana un neiesaistīšanās, starptautiskā tiesiskuma apšaubīšana
kopumā u. c.), arī mūsdienās multilaterālisms ciestu neveiksmi.
Tautu Savienība cieta neveiksmi, tas ir vispāratzīts vēstures fakts.
Taču, raugoties dziļāk, ir jāatzīst, ka neveiksmi patiesībā cieta normatīvā
multilaterālisma ideja – jebkuras starpvaldību sadarbības formas veiksme
ir atkarīga nevis no noslēgtajiem līgumiem, bet gan no valstu gatavības
apņemšanos un pienākumus īstenot. To apliecina arī mūsdienu prakse –
izšķiroša ir ne jau vienošanās forma, bet gan valstu gatavība tai sekot.
Noteikumi, normas un prakses, kas veido starptautisko kārtību, balstās
kopīgās idejās un vērtībās.
Multilaterālisma ietekme uz Latvijas ārpolitiku
Starpkaru periodā multilaterālisma ietekme uz Latvijas ārpolitiku
idejiskā līmenī bija izteikta, taču praktiskā (seku) līmenī ir bijusi nosacīta;
tāda tā bija arī citām Eiropas un pasaules valstīm. Pēc Pirmā pasaules kara
dzima pati ideja, ne funkcionāla un ne normatīva, drīzāk kā taustīšanās
un meklējumi. Tautu Savienība tiek vērtēta kā pirmais multilaterālisma
eksperiments, kas kopumā neizdevās.
Nepilnu 100 gadu laikā situācija ir krasi mainījusies, multilaterālisma
ietekme uz valstu ārpolitikām ir nozīmīga, un starptautiskās tiesības,
vismaz demokrātiskajā pasaules daļā, tiek uzlūkotas kā vērtība.
Mūsdienās dalībai demokrātiskajās starptautiskajās organizācijās
(vai dažādos to sadarbības formātos) ir tik liela nozīme, ka pat
nedemokrātiski režīmi tajās aktīvi darbojas un cīnās par vietu pie galda,
un tas multilaterālismam rada jaunu izaicinājumu – spēju sabalansēt
iekļaujošo principu ar vērtībām. Piemērs tālu nav jāmeklē, lai gan šis
nebūt nav vienīgais vai ilustratīvākais – ar tādiem saskaras vai ikkatra
lielāka starptautiska organizācija. 2019. gada jūnijā, pēc piecu gadu
pārtraukuma, Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja atjaunoja
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Krievijas delegācijas pilnvaras pilnā apjomā, kas bija apturētas, ņemot
vērā agresiju Ukrainā. Tiek lēsts, ka galvenais arguments šāda lēmuma
pieņemšanai bijis Krievijas iesaldētais finansējums Eiropas Padomes
budžetā. Protestējot pret šādu soli, Latvijas delegācija nepiedalījās
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rudens sesijas plenārsēdēs
(turpināja darbu tikai politiskajās grupās un organizācijas komitejās),
kā arī kopā ar deputātiem no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Gruzijas
boikotēja asamblejas 70. gadskārtas svētkiem veltītos pasākumus. Tam
sekojošie Krievijas amatpersonu komentāri vienīgi apliecināja šīs valsts
mērķi ietekmēt Eiropas politiskos procesus un instrumentalizēt Eiropas
Padomi: protests tika dēvēts par “nelielo valstu boikotu, kas neko daudz
nenozīmē Eiropas politiskajā arēnā”, sekoja pārmetumi vēlmes trūkumā
veidot politisko dialogu ar Krieviju un pārliecība, ka “vēstures karavāna
iet uz priekšu” un Eiropai ar Krieviju pašlaik priekšā ir lieli uzdevumi –
veidot lielu Eiropu no Lisabonas līdz Vladivostokai,23 bet Baltijas valstis,
Ukraina un Gruzija šajā Eiropas galvenā uzdevuma izpratnes kopējā
tendencē nekādi neiekļaujoties.24 Apstākļi un argumentācija, ar kādu
Krievija atgriezās Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā, liecina gan
par pretrunām pašas Eiropas Padomes paustajās vērtībās un principos,
gan par mēģinājumiem šķelt Eiropu un tieši ar starptautisko organizāciju
palīdzību graut to starptautisko kārtību, ko tās veido.
Latvija savā ārpolitikā mūsdienās liek lielu uzsvaru uz multilaterālismu,
starptautiskajām organizācijām un starptautisko tiesiskumu. Lielā
mērā tas ir mūsu neatkarības, brīvības un pastāvēšanas garants.
Darbojoties dažādās starptautiskajās organizācijas, Latvijas ārpolitikai
un iekšpolitikai būtiski ir, ka starptautiskās organizācijas sniedz savu
ieguldījumu starptautisko attiecību koordinācijā un veidošanā uz
tiesisku principu bāzes.
Multilaterālisms, dalība starptautiskajās organizācijās un atbalsts
starptautiskajam tiesiskumam ir kļuvis par neatņemamu Latvijas
ārpolitikas doktrīnas sastāvdaļu.25 Nereti ir dzirdēti ironiski komentāri,
ka Latvijas ārpolitiskā stratēģija ir “iestāties visur pēc kārtas”. Latvija
tiešām savā ārpolitikā daudz centienu ir veltījusi dalībai starptautiskajās
organizācijās; tūlīt pēc neatkarības atgūšanas, lai iesaistītos starptautiskajā
apritē, valsts kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas,26 Eiropas Drošības
un Sadarbības organizācijas (EDSO)27 un Eiropas Padomes28 dalībnieci,
ilgstošs bija integrācijas process, lai iestātos Eiropas Savienībā29 un
NATO,30 bet jaunākais sasniegums ir dalība starptautiskajā attīstīto valstu
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ekonomikas organizācijā (Organisation for Economic Cooperation and
Development, OECD).3132 Latvijai ir svarīga kolektīvā drošība, starptautiskā
tirdzniecība, ekonomiskā attīstība, tāpat uz mums attiecas ar tādi globālie
izaicinājumi kā starptautiskā migrācija, klimata pārmaiņas un izmaiņas
globālajā ekonomikā. Visi šie jautājumi ir risināmi multilaterāli, turklāt
ņemot vērā pagātnes pieredzi, jo arī mūsdienās rezultāts ir panākams,
tikai balstoties starptautiskajās tiesībās un kopīgās vērtībās, vienlaikus
rūpējoties par visu problemātikā iesaistīto, tai skaitā lielāko un attīstītāko
valstu klātbūtni šajos procesos. 2018. gadā savā uzrunā Apvienoto Nāciju
organizācijā ārlietu ministrs ļoti precīzi norādīja: “Mums jāapvieno spēki,
lai stiprinātu multilaterālisma principu. Savstarpēji atkarīgā un globalizētā
pasaulē mēs varam pievērsties globālām problēmām un tās atrisināt tikai
ar multilaterāliem līdzekļiem. Šajā ziņā Apvienoto Nāciju organizācija
izceļas kā labs globālas pārvaldības instruments, taču tā nav pasaules
valdība. Apvienoto Nāciju spēja reaģēt uz šī brīža izaicinājumiem pasaulē ir
ļoti atkarīga no valdību lēmumiem un atbalsta, ko šiem lēmumiem sniedz
iedzīvotāji. Ar to es vēlos uzsvērt, ka multilaterālisma nākotne drīzāk
būs atkarīga no pārmaiņām dalībvalstu attieksmē, nevis no Apvienoto
Nāciju organizācijas sistēmas reformām. Tomēr, kamēr nav mainītas
starptautiskās sistēmas pamatiezīmes, Apvienoto Nāciju organizācijas var
tikai tiekties pēc augstākas efektivitātes”.33 Šajos pāris teikumos skaidri
iezīmējas Latvijas atbalsts normatīvajam multilaterālismam, kā arī
padziļināta izpratne par to – nevis institūcijas vai formālas normas veido
pamatu starpvaldību sadarbībai, bet gan valstu attieksme un gatavība
ievērot pašu pieņemtos noteikumus ir atslēga mieram un stabilitātei
globālā mērogā.
Savukārt 2019. gada ārpolitikas debatēs ārlietu ministrs norādīja uz
jaunu, Latvijas interesēm neatbilstošu tendenci starptautiskajā sistēmā –
mēģinājumiem mazināt multilaterālisma un starptautiskā tiesiskuma
nozīmi: “Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas visa Latvijas valsts vadība
un diplomātiskais dienests ir nodrošinājuši Latvijai drošību un partnerību
starptautiskajā sistēmā. Diemžēl starptautiskā sistēma, kurā atdzima
Latvijas valstiskums, šodien bieži tiek apstrīdēta. Pēdējos trīsdesmit
gados ierastais varas līdzsvars, kura pamatā ir izpratne par starptautisko
sabiedrību un par starptautisko saistību un tiesību neapstrīdamo raksturu,
ir kļuvis blāvāks”.34 Ministrs arī norādījis uz nepieciešamību atbalstīt
esošās starptautiskās sistēmas un principu saglabāšanu, kā arī Latvijas
mērķi ieņemt nepastāvīgā locekļa vietu Apvienoto Nāciju organizācijas
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Drošības padomē – ietekmīgākajā pasaules mēroga daudzpusējo sarunu
formātā – laikā no 2026. līdz 2027. gadam.35 Atgriežoties pie pirmās tēzes,
jāatzīst, ka diskusija par multilaterālisma un starptautiskās sadarbības
krīzi pasaulē patiešām ir dzīva. To veicina gan valstu vienpusēji un
divpusēji centieni un mēģinājumi globālas problēmas risināt ārpus
multilaterāla sadarbības formāta ietvariem, gan starptautisko tiesību
neievērošana un nacionālisma36 un populisma uzplaukums Eiropā.
Vai normatīvais multilaterālisms ir dziļā krīzē? Diez vai. Bet centieni –
apzināti vai neapzināti – mazināt tā nozīmi patiešām pastāv.
Tiek uzsvērts, ka Latvijas interesēs ir universālajās vērtībās un
starptautiskajā tiesiskumā balstīta starptautiskā kārtība, “jo mēs labi
zinām, ko nozīmē brutāls spēks starptautiskajās attiecībās. [..] Atbalsts
starptautisko tiesību principu ievērošanai pozicionē Latviju kā atbildīgu
starptautiskās sadarbības partneri. Tādēļ Latvija iestājas par Apvienoto
Nāciju, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Eiropas Padomes
lomas spēcināšanu starptautiskajās attiecībās. Starptautiskās tiesības
garantē arī valstu teritoriālo neaizskaramību, un Latvijai ir izšķiroši
svarīgi, lai šis princips tiktu ievērots, jo tas ir cieši saistīts ar Latvijas
drošību”.37 Starptautisko tiesību nozīmīgumu starpvalstu attiecībās
Latvija no savām pozīcijām īpaši uzsver, ņemot vērā vairākus apstākļus.
Pirmkārt, tā ir starpkaru vēsture, prettiesiskais Molotova-Ribentropa
pakts un Latvijas okupācija 1940. gada 17. jūnijā. Otrkārt, starptautiskās
tiesības bija izšķirošas Latvijas neatkarības atjaunošanā un neatkarīgas
Latvijas idejas formulēšanā. Treškārt, Krievijas agresija pret Gruziju un
Ukrainu mūsdienās norāda uz mēģinājumiem atteikties no starptautisko
tiesību principiem un atgriezties pie spēka politikas, kas grauj pastāvošās
starptautiskās kārtības pašus pamatus. Pēdējais Latvijas solis, kas apliecina
valsts gatavību pilnībā iesaistīties starptautiskajā sistēmā, būt uzticamam
starptautiskajam partnerim un stiprināt likuma varu, un paust, ka
Latvija ar vislielāko atbildību izturas pret starptautiskajām saistībām, ir
pievienošanās Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai.38 Vispārīgi
runājot, starptautiskās tiesības kalpo kā priekšraksts starpvalstu attiecību
veidošanai; tādējādi tās arī atspoguļo intereses un vērtības, kas caurvij
šīs attiecības. Latvijas ārpolitikā vērtību konceptam nav tukša skaņa –
piederībai Rietumu vērtību kopienai, atrašanās starptautisko tiesību
ietvarā un partnerībai starptautiskajās organizācijās ir tieša ietekme uz
valsts iekšpolitiku, ārpolitiku, militāro un cilvēkdrošību, suverenitāti un
neatkarību kopumā.
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Secinājumi
Mūsdienu starptautiskā sistēma nepastāv tādēļ, ka to veido attīstīts
starptautisko organizāciju strukturāls tīkls; starpkaru multilaterālisms
cieta neveiksmi ne tādēļ, ka Tautu Savienība bija vāja organizācija.
Visa pamatā ir vērtības, normas un idejas, par ko ir notikusi rakstiska
un nerakstiska vienošanās valstu starpā. Mūsdienu multilaterālisma
pamatā ir starptautisko attiecību principi, kas veido valstu identitāti
starptautiskajā sistēmā. Arī starpkaru starptautiskās attiecības iezīmēja
vispārēji valdoši principi, taču tie balstījās reālismā un spēka politikā.
Tolaik jaunas vēsmas jau bija gaisā; tām tikai vēl bija jānobriest.
Starpkaru periods neradīja multilaterālismu, tas radīja tikai iedīgli
procesiem, kas sākās pēc Otrā pasaules kara. No starptautisko attiecību
attīstības viedokļa šim sākuma posmam ir liela nozīme – notika
eksperimentēšana ar jaunām idejām un pirmie mēģinājumi jaunas
starptautiskās sistēmas radīšanā. Tie neizdevās, tomēr kā praksē
ieviešama vērtību un normu sistēma netika atmesta. Šis periods pierāda,
ka idejas var ietekmēt starptautisko attiecību attīstību gan regulatīvu
normu, gan konstitutīvu normu veidā. Lai arī starpkaru periodā Latvijas
pieredze multilaterālu attiecību veidošanā nebija veiksmīga, tā netika
atmesta kā nederīga.
Daudz par Tautu Savienību un tās likteni pasaka Vudro Vilsona vārdi:
“Tautu Savienībai jāaug, tā nevar tikt radīta”.39 Tātad uz Tautu Savienību
primāri būtu jālūkojas no evolucionārā viedokļa. Tā kodificēja daudzas
mūsdienu starptautiskajās attiecībās valdošas idejas – kolektīvo drošību,
pašnoteikšanos un multilaterālo sadarbību, tādējādi mēģinot iedibināt
pamatu mierpilnai pasaules kārtībai. Neskatoties uz Tautu Savienības kā
organizācijas grandiozo neveiksmi, šīs idejas turpināja dzīvot un vēlāk
veidoja pamatu mūsdienu liberālajai starptautiskajai kārtībai.40 Tādējādi
Tautu Savienība iemieso pirmo mēģinājumu institucionalizēt pasaules
liberālo kārtību globālā mērogā, turklāt šādai kārtībai bija jābalstās nevis
spēku līdzsvarā, bet spēka kopienā.41 Operēt ar pieņēmumiem nav pateicīgs
darbs, tomēr grūti iztēloties, kāda izskatītos drošības arhitektūra un
starptautiskā kārtība pēc Otrā pasaules kara kopumā, ja Tautu Savienība
nebūtu likusi pamatus normatīvā multilaterālisma idejai un valstīm nebūtu
bijusi iespēja veikt pirmos mēģinājumus, meklējumus un arī kļūdas.
Latvija starpkaru periodā bija šo procesu daļa, sākotnēji azartiski
iesaistoties multilaterālisma procesos, bet vēlāk, pieaugot reālisma un
spēka politikas dominancei, mēģināja uzminēt lielvaru politiskās
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kombinācijas un savu vietu tajās. Ne jau Latvijas uzvedība vai lēmumi
izšķīra tās likteni. Tā bija pasaule, kas vēl nebija gatava multilaterālismam
kā vadošajam starptautisko attiecību principam. Tautu Savienību un
multilaterālisma dzimšanu mēdz salīdzināt ar paradoksu. Tā simbolizē
gan ceļu un mieru, gan ceļu uz karu. Tāpat tā iezīmē daudzsološu
pasaules kārtību un vienlaikus utopisku ilūziju. Tajā tiek saskatīts gan
aizgājušā laikmeta artefakts, gan signāls vēl nākošajam. Arī Latvijas
klātbūtne šajos procesos ir līdzīga. Šo periodu ir vērts padziļināti
pētīt, lai izprastu ideju evolūcijas nozīmi starptautiskajās attiecībās,
vēsturiskā konteksta nozīmīgumu un dzimšanas sāpes, kas neglābjami
pavada paradigmu maiņu.
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Institutions), 1 edition, (Routledge: 2017), Loc 497, Kindle.
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Politiskais nacionālisms un Latvija
ALDIS PURS
Nacionālisms ir bijusi viena no dzīvotspējīgākajām un nozīmīgākajām
idejām kopš 18. gadsimta. Izpratne par vienas etniskās grupas kopību ir
radījusi ne tikai identitātes, bet arī valstis un moderno valstu sistēmu. Valstu
attiecības jau vairāk kā divus gadsimtus ir vadījusi nacionālisma ideja,
kam ir bijušas pakārtoti sadarbības vai konfliktu modeļi. Tādēļ šī raksta
ietvaros mērķis ir atsegt nacionālisma kā idejas izcelsmi, popularitātes
pieaugumu, ienākšanu un nostiprināšanos Latvijā. Nacionālisma ideja ir
bijusi pamats un iespēja latviešiem veidot un atjaunot pašiem savu valsti.
Nacionālisma ideja tās dažādajās formās ir iegūlusies latviešu apziņā un
ietekmējusi valsts politisko vēsturi.
Politiskā nacionālisma modernie pirmsākumi
Politiskā nacionālisma kodols ir politiskās varas atrašanās tautas
jeb nācijas rokās. Šīs mantras modernās saknes ir rodamas Franču
revolūcijā, kurā vara tika vardarbīgi izrauta no monarhijas un
aristokrātijas rokām un iedota tautai, iestrādājot to tādos dokumentos,
kā, piemēram, Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija un dažādās
Franču revolūcijas konstitūcijās. Vienlaikus šajos dokumentos
lielākoties nebija definēts, kas ir tauta, un trūka arī specifiska
etniskā elementa. Napoleons savos Revolūcijas aizstāvēšanas un
paša impērijas paplašināšanas karos ideju, ka vara pieder tautai,
izmantoja kā iedarbīgu propagandas un mobilizācijas rīku pret saviem
ienaidniekiem, kas galvenokārt bija dažādas etniskās grupas ietverošas
monarhijas un impērijas. Šis ģeopolitiskais rīks saplūda ar vācu
filozofu, piemēram, Johana Gotfrīda Herdera arvien pilnveidotākajām
idejām, kas piešķīra neapstrīdamu vērtību Eiropas “zemnieku” tautām
un iestājās par to vienlīdzību ar pastāvošajām lielvarām. Herders kļuva
par vadošo kultūras nacionālisma aizstāvi, savukārt viņa aicinājums
uz tautu vienlīdzību iedrošināja darbam “nacionālās atmodas nesēju”
pulku. Tie strādāja, lai paaugstinātu savu tēvu un vectēvu kultūras, un
izmantoja kultūras nacionālisma ideju kā pirmo soli etniski nacionālās
emancipācijas sasniegšanai. Deviņpadsmitā gadsimta laikā nāciju
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atmoda un šo nāciju pieaugošās politiskās prasības pēc atzīšanas,
autonomijas un neatkarības noteica vācu un itāļu valstiņu sanākšanu
kopā un apvienošanu, Hābsburgu impērijas politisko evolūciju, Polijas
pretošanās sava valstiskuma zaudēšanai turpināšanu, īru pretošanos
angļu varai un osmaņu varas vājināšanos dienvidaustrumu Eiropā.
Tā kā katrai daudznacionālajai monarhijai vai impērijai bija atšķirīgi
likumi par indivīdu tiesībām un opozīciju, neizveidojās kāds vienots
modelis, tomēr vairumam gadījumu attiecībā uz minoritāšu etniskās
pārstāvniecības prasību apmierināšanu un irredentisma aizstāvju
nomierināšanu bija raksturīgi uzplūdi un atplūdi. 1848. gada revolūcijas
daudzās valstīs pāragri svinēja etniskā nacionālisma centienu
panākumus, savukārt 19. gadsimta otrajā pusē notika lēns politiskā
nacionālisma kā veiksmīga politiskās mobilizācijas rīka uzvaras
gājiens Dānijā, Grieķijā un Serbijā, un politiskās elites izmantoja un
piesavinājās populārās etniskās jūtas, lai pārvaldītu Itālijas un Vācijas
valstiņu apvienošanu. Ievērojot Eiropas starptautiskās tiesību normas,
vairums šo jauno valstu pieņēma monarhijas, kuru saknes iesniedzās
aristokrātu dinastijās, kuru pārstāvji aptvēra visu Eiropu, un saglabāja
tradicionālās aristokrātiskās kārtības šķietamību, kaut arī politiskā
nacionālisma popularitāte nepārprotami pieauga, tam vienlaikus
konkurējot arī ar radikālāko universālā sociālisma šķiru doktrīnu.
Politiskā nacionālisma attīstība impēriskajā Krievijā bija lēnāka un
vājāka nekā lielākajā daļā deviņpadsmitā gadsimta Eiropas. Cariskā
Krievija turpināja būt uzticama tradicionālās kārtības aizstāve Eiropā
un visneiecietīgāk izturējās pret opozīciju vai neatkarīgām aktivitātēm
savā teritorijā. Relatīvi vēlīnā zemniecības emancipācija kombinācijā
ar lielākajai impērijas daļai piemītošo izteikto lauku vides un agrāro
raksturu radīja vien dažas pret pastāvošo iekārtu vērstas politiskās
vai kultūras elites grupas un vēl vairāk ierobežoja iedzīvotāju
uzņēmību pret jebkādu ar politisko nacionālismu saistītu informāciju.
Tādējādi nav pārsteigums, ka tādās vietās kā Baltijas jūras reģiona
austrumu piekraste, piemēram, cariskās Krievijas Baltijas provincēs,
vietējā etniski politiskā nacionālisma attīstība bija lēna un praktiski
apstājās kultūras nacionālisma fāzē vairāk nekā paaudzes garumā, jo
autokrātiskais režīms noslāpēja jebkādu neatkarīgo politisko procesu
attīstību. Latvijas politiskā nacionālisma saknes iestiepjas šajos
apslāpētājos laikos.
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Proto-politiskais nacionālisms Baltijas provincēs
deviņpadsmitā gadsimta otrajā pusē
Atbilstoši vispārpieņemtajam viedoklim par modernā Latvijas
nacionālisma aizsākumu tiecas uzskatīt izglītoto aktīvistu paaudzi
deviņpadsmitā gadsimta vidū, šie aktīvisti iestājās pret asimilāciju savu
māju un impērijas dominējošajās un hegemonistiskajās identitātēs,
proti, vācu vai krievu, un apzināti izlēma pieņemt savu latvisko identitāti
(dažiem šī “pieņemšana” notika pirmo reizi). Latviešu studenti,
absolventi un citi ar Dorpatas (Tērbatas) Universitāti saistītie aktīvisti –
Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons, Juris Alunāns Atis Kronvalds un
citi – ietilpst agrīnā latviešu nacionālisma līderu panteonā, kaut arī viņu
darbības reti kļuva par aktīvām politiskā nacionālisma prasībām. Viņu
aktivitātes galvenokārt aprobežojās ar latviešu tautiešu kultūras līmeņa
paaugstināšanu, to pašu tautiešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanas
veicināšanu, savukārt viņu kareivīgākās darbības bija vērstas uz to, lai
aizvietotu baltvācu aristokrātijas vietējo politisko monopolu, pašiem
kļūstot par labākiem un lojālākiem cara padotajiem. Tās, protams, bija
ļoti nepieņemamas darbības, un pret tām asi un, galvenokārt, veiksmīgi
cīnījās baltvācu aristokrātija. Baltvācieši sākotnēji šo latviešu aktīvistu
paaudzi nievājoši dēvēja par “jaunajiem latviešiem”, netieši saistot tos
ar jaunajiem itāliešiem un jaunajiem vāciešiem, un citiem jaunajiem
nacionālistiem visā Eiropā, kuri tika kariķēti kā naivi, karstgalvīgi
radikāļi. Pastāvēja skaidras robežas attiecībā uz politiskajām prasībām,
kuras autokrātiskā cariskā iekārta būtu gatava paciest, un lielākā daļa šo
agrīno latviešu kultūras nacionālisma pārstāvju šīs robežas galvenokārt
nepārkāpa. Vienlaikus tādu lielapjoma pasākumu kā 1873. gadā Rīgā
notiekošie pirmie vispārīgie Latviešu dziedāšanas svētki organizēšana
ietvēra būtisku politisko vēstījumu – šie aktīvisti spēja īstenot sarežģītus
organizatoriskos pasākumus un gūt etniskās latviešu nācijas simpātijas
un lojalitāti, bet atklāti šāda rakstura politiskie paziņojumi netika
pausti. Pat šīs aktīvistu paaudzes privātie pieraksti nenorāda uz ticību
neatkarīgas valsts, kas balstīta uz latviešu politisko nacionālismu,
dzīvotspējai, iespējamībai vai pat uz vēlmi pēc šādas valsts izveides.
Iespējams, ka šāda ideja bija šķitusi pārāk fantastiska, lai to apsvērtu,
ņemot vērā cara impērijas varu un spēku. Tāpat arī tie agrīnie latviešu
aktīvisti, kuri savu izglītību un prasmes pārvērta uzņēmējdarbībā un
kļuva bagāti strauji industrializētajās un modernizētajās Baltijas provinču
pilsētās (galvenokārt Rīgā), nespēja iztēloties neatkarīgas, mazas nācijas
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ekonomisko dzīvotspēju; viņu bagātība un labklājība bija pārāk cieši
saistīta ar impērijas ekonomiku.
Pat pirmā latviešu aktīvistu paaudze, kas sapņoja un cīnījās par
radikālām transformējošām pārmaiņām visā impērijā un Eiropā –
19. un 20. gadsimta mijas sociāldemokrāti – neaicināja nedz uz
politisko nacionālismu kā organizējošo principu, nedz neatkarību
vai autonomiju tādam teritorijas ziņā nelielam reģionam kā Baltijas
provinces. Baltijas provinces deviņpadsmitā gadsimta beigās atradās
impēriskās Krievijas industrializācijas galvgalī, un līdz ar šo straujo
attīstību veidojās arī strādnieku nemieri un organizēšanās. Cariskās
Krievijas stingri kontrolētajā politiskajā telpā strādniekiem nebija
neviena pieņemama veida, kā paust savu neapmierinātību, un tie ātri
pievērsās radikālajiem sociālistu aktīvistiem. Līdzīgi arī jaunā latviešu
inteliģences paaudze, kas bija vīlusies iepriekšējās inteliģences paaudzes
lēnās un organiskās attīstības modelī, meklēja radikālākas, straujākas
pārmaiņas un devās visā Eiropā, īpaši Vācijā un Austroungārijā,
bangojošo sociāldemokrātijas straumju virzienā. Jaunās strāvas radikāļi
sākotnēji, izmantojot mākslas un kultūras apskatus, pielietoja Ēzopa
pieeju, lai apspriestu sociālās problēmas, tomēr viņi ātri nonāca aizdomās
turamo lokā pēc tam, kad deviņpadsmitā gadsimta pēdējā desmitgadē
norisinājās nelegālais strādnieku streiks. Ne sociālistu aktīvisti, ne
kareivīgi noskaņotie strādnieki neiestājās par politisko nacionālismu
kā vēlamāko sociālisma formu. Smeļoties iedvesmu no Rietumeiropas
sociālisma teorijas veidotājiem, agrīnie latviešu sociālisti uzskatīja, ka
uz etnisko izcelsmi balstīta politiskā vai sociālā organizācija ir nepatiesa
apziņa, kas tiek izmantota, lai vājinātu strādnieku šķiras vienotību.
Tomēr šim noraidījumam ir tikusi piešķirta pārāk liela vērtība, un
vairāki rietumu vēsturnieki šo etniski politiskā nacionālisma trūkumu
saista ar vāju vai nenobriedušu nacionālo identitāti. Andrejs Plakans
izvirza pārliecinošu argumentu, ka deviņpadsmitā gadsimta beigu
politiskais dialogs un sociālais diskurss latviešu elites un strādnieku
starpā gandrīz pilnībā norisinājās latviešu valodā; latviskā identitāte
bija eksistējoša (iespējams, mazākā mērā perifērijā un amorfajās
robežzonās), bet nebija nekādas vienošanās vai pat definēta mērķa
attiecībā uz politisko nacionālismu. Patiesībā līdz 1905. gadam, kaut arī
sociālisti vēlējās revolūciju, reti kurš uzskatīja, ka cariskajā režīmā ir
vērojamas jebkādas vājuma pazīmes.
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1905. gada revolūcija un imperiālistiskās
Krievijas beigu sākums
1905. gada revolūcija bija negaidīts, haotisks neapmierinātības un
vardarbības uzliesmojums, kas gandrīz iznīcināja cariskās Krievijas
politisko un sociālo struktūru. Zaudējot karā ar impērisko Japānu,
tika atklātas Krievijas impērijas vājās vietas, un, valstij bargi vēršoties
pret miermīlīgo protesta gājienu Sanktpēterburgā, tika izraisītas tautas
dusmas un sašutums. Neveiksmīgajai revolūcijai visā impērijā gan
pilsētās, gan lauku apvidos bija daudz unikālu iezīmju, tomēr Baltijas
provincēs bija vērojams lielākais niknums, un tām bija organizētākās
un noturīgākās prasības pēc radikālām pārmaiņām. Protesta gājieni
pret Asiņaino svētdienu Rīgā notika nepilnas divas nedēļas pēc notikušā
impērijas galvaspilsētā. Visu 1905. gadu Baltijas mazpilsētas un pilsētas
pārpludināja strādnieku aktivitātes, vispārīgie, kā arī specifiskie streiki,
savukārt lauku teritorijās pastāvīgi norisinājās bezzemnieku streiki un
vispārīgi lauku iedzīvotāju nemieri. Liela daļa šo notikumu bija anarhiski
un bez fokusa, un tos drīzāk izraisīja aizvainojums un neapmierinātība
nekā apvienošanās, pamatojoties uz kopēju politisko platformu, nemaz
nerunājot par prasībām pēc etniski nacionālajām tiesībām. 1905. gada
oktobrī cars kļuva piekāpīgāks un savā Oktobra manifestā iezīmēja
pagaidu soļus ceļā uz konstitucionālu monarhiju, kaut arī viņš piekrita
tikai konsultatīvas struktūras – Domes (Duma) – izveidei, šo struktūru
ievēlot, pamatojoties uz neproporcionāliem un nevienlīdzīgiem vēlēšanu
noteikumiem. Progresīvie, ieskaitot daudzus latviešu politiskos aktīvistus,
cerēja izmantot šo jauno struktūru, lai panāktu stiprāku konstitucionālo
kārtību. Revolucionāri, tostarp vairums latviešu politiskos aktīvistu,
pieprasīja revolucionāro prasību paaugstināšanu. Caram izdevās atjaunot
varu pār visā teritorijā izkaisīto impēriju šķeļošo opozīciju, kaut arī
varas atjaunošana Baltijas provincēs ietvēra vairāku gadu kampaņu, kas
sastāvēja no soda ekspedīcijām, īpašajām kara tiesām un ievērojama
skaita aktīvistu izsūtīšanas uz Sibīriju soda izciešanai.
Neviens no Baltijas provincēs periodā no 1905. gada līdz 1907. gadam
eksistējošajiem reformistu un revolucionāru strāvojumiem neizvirzīja
atklātu prasību par politiskā nacionālisma ideālu zenītu – neatkarību.
Reformisti, tostarp nākamais pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste,
iestājās par reformām, bet ne nacionālo neatkarību. Čakste pats
piedalījās pirmās Domes vēlēšanās, tika ievēlēts un pievienojās Kadetu
(konstitucionālo demokrātu) partijas progresīvajam spārnam, kas pirms
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atkāpšanās uz Viborgu un Viborgas deklarācijas parakstīšanas pēc tam,
kad cars bija atlaidis pirmo Domi, iestājās par lielāku liberalizāciju.
Šajā politiskajā aktīvismā tika skaidri izvirzīta prasība par pilsonisko
tiesību un brīvību paplašināšanu, bet netika pausts etniski politiska
nacionālisma vēstījums. Katrā nākamajā Domes sasaukumā etnisko
latviešu delegāti apliecināja savu neapstrīdamo lojalitāti un atbalstu
cariskajai valstij. Latviešu vairākuma politiskais atbalsts tomēr,
visticamāk, tika sniegts radikālākajiem latviešu sociāldemokrātiem un
sociālajiem revolucionāriem. Arī šajā gadījumā, kaut revolucionārās
partijas aicināja izbeigt cariskā režīma autokrātiju, tās neiztēlojās
Krievijas valsts sabrukšanu. Radikālākie Latvijas sociāldemokrāti
pievienojās Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas boļševiku
frakcijai un koncentrējās uz organizatoriskajiem pasākumiem, lai
izveidotu partiju par “proletariāta priekšpulku”, kas vadītu turpmākās
revolūcijas. Lai sasniegtu šo mērķi, varēja izmantot arī ar etnisko
piederību saistītās pāridarījuma jūtas, tomēr etniskā organizācija bija
vājums. Visu novirzienu sociāldemokrāti un, visticamāk, arī lielākā daļa
latviešu aktīvistu atbalstīja ideju par autonomu Latviju demokrātiskas
Krievijas sastāvā. Šis aicinājums izveidojās 1905.–1906. gada periodā
notikušajos neskaitāmajos kongresos un sabiedriskajās sanāksmēs,
kur skolotāji, pašvaldību ierēdņi un intelektuāļi devās autonomijas
virzienā, izmantojot daudzskaitlīgas prasības par vietējo pārvaldi un
etniskās valodas mācīšanu skolās. Tomēr tādi projekti, kā, piemēram,
tas, ko, atrodoties trimdā Londonā, 1903. gadā sagatavoja Miķelis Valters
kā sociāli revolucionārā laikraksta Proletāriats redaktors, un kas,
iespējams, bija pirmais aicinājums par autokrātijas UN Krievijas varas
izbeigšanu, bija tikai ļoti nelielas radikālo intelektuāļu saujiņas projekti,
kas nesasniedza un neietekmēja plašāku publiku.
Ja arī līdz Pirmā pasaules kara sākumam bija dzirdamas tikai
pieklusinātas prasības par lielākas politiskās autonomijas piešķiršanu
latviešiem, un nebija nekādu publisko aicinājumu uz neatkarību, tad
etniskā dalījuma līnijas gan saasinājās. Mēs maz ko zinām par vidējā
strādnieka vai zemnieka politiskajām simpātijām pirms 1905. gada
revolūcijas (vai pat cik noteiktas tās bija), un vienlaikus konkurējošie
vēstījumi par vāciešu vai krievu spaidiem, kā arī zemes īpašnieku
aristokrātijas vai attālās autokrātijas valgiem, visticamāk, šķita kaut kas
savstarpēji maināms; vācu muižas īpašnieks bija vācietis UN zemes
aristokrāts, savukārt vācu mazie tirgotāji, skolotāji un garīdznieki, un
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krievu virsnieki, kā arī ierēdņi bija kaut kas cits. Turklāt arī baltvāciešu
aristokrātija sevi uzskatīja par lojālu cariskās Krievijas padoto un ar
vieglu neizpratni raudzījās uz latviešu zemnieku dēlu nacionālo atmodu,
joprojām sliecoties ticēt, ka vācietība nav tikai asinīs, bet tā ir arī kultūras
identitāte, kas kļūst kopīga caur izglītošanos vācu kultūras pasaules
vidē. Vairums baltvāciešu uzskatīja, ka pa sabiedrības kāpnēm uz augšu
kāpjošo latviešu paaudzes ir vāciskojušās, izmantojot izglītību, bagātību
un laulības, savukārt pārējie latvieši drīzāk ir zemnieku tautai piederoši
vai pilsētu jaunais “lumpenproletariāts”. Latviešu pret baltvāciešiem vērstā
vardarbība un baltvāciešu īpašumu dedzināšana 1905. gada revolūcijas
laikā (Baltijas provinces bija vardarbīgākās provinces visā impērijā, un
tajās bija ievērojami vairāk muižu dedzināšanas gadījumu nekā citur)
ārkārtīgi pārsteidza visu baltvāciešu kopienu un izmainīja tās viedokli
par apkārtnē notiekošo. Līdzīgi arī baltvācu līdzdalība soda ekspedīcijās
pret latviešu revolucionārajiem līderiem (un to ģimenēm, mājām un
kopienām) un to vadīšana nocietināja vispārējo latviešu viedokli par to
vidū esošajiem baltvāciešiem. Kaut arī tikai pavisam nedaudz latviešu
aicināja uz Latvijas neatkarību, daudzi uzskatīja vāciešus par ienaidnieku
un šķērsli ceļā uz Latvijas progresu. Savukārt baltvācieši uztraucās
par savu drošību latviešu radikāļu jūrā, un cariskās valsts pieņemtie
drošības mēri tiem šķita kā quid pro quo apmaiņā pret viņu uzticību
un lojalitāti. Citu etnisko kopienu – krievu, ebreju, baltkrievu, čigānu,
poļu, lietuviešu, igauņu un citu – politiskais aktīvisms atradās tālu no
latviešu nacionālajiem politiskajiem centieniem, un dažādās kopienas
ļoti maz mijiedarbojās politiskā līmenī (izņēmumi bija dažas pašvaldības
un radikālie ebreju sociālisti, kuri atrada kopīgu pamatu ar latviešu un
krievu sociāldemokrātiem).
Vēsturnieki bezcerīgi nespēj vienoties, vai impēriskās Krievijas sakāvi
Pirmajā pasaules karā un Krievijas revolūcijas uzliesmojumu skaidro
cēloņsakarība vai korelācija – vai Lielais karš atklāja sabiedrības lūzuma
punktus un pasteidzināja revolūciju, vai arī tā uzdīga agri kā pirmie soļi
ceļā uz dzīvotspējīgas konstitucionālās monarhijas izveidi. Attiecībā uz
Latviju tādas diskusijas nav. Kara nestais posts, Latvijas reakcija uz to,
spējais lielvaru, kas vēlējās iegūt Latviju un varēja pārmākt latviešu un
daudzu citu centienus izveidot savu valsti, sabrukums radīja ģeopolitiski
unikālu brīdi – un šis īstais patiesības brīdis radās, kad latviešu
nacionālistiem nebija atlikusi neviena cita pieņemama iespēja, jo viņi
nespēja samierināties ne ar boļševiku redzējumu, ne arī reakcionārās
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Krievijas vēlmi atjaunot monarhiju, kas valdītu vienotā un nedalāmā
valstī, ne arī revanšistisko Vācijas valsti, kas pēc savas sakāves rietumos
vēlējās saglabāt laupījumu austrumos. Tomēr sākotnēji, karam izceļoties,
šos notikumus bija gandrīz neiespējami paredzēt.
Sākotnējā Krievijas kara ofensīva sākās veiksmīgi, tomēr pēc vairāku
Krievijas armijas daļu sakāves ilgstoša Vācijas pretuzbrukuma rezultātā
Krievijas spēki atkāpās uz austrumiem, kur tiem strauji sekoja vācieši.
Fronte nostabilizējās gar Daugavas krastu, savukārt vairāk nekā
700 000 Latvijas iedzīvotāju pameta tagadējo Kurzemes un Zemgales
teritoriju, lai aizbēgtu no dzīves vācu okupācijā (došanos bēgļu gaitās
veicināja, ja ne pavēlēja, Krievijas spēki, izplatot baumas par gaidāmajiem
vācu šausmu darbiem). Kaut arī daļa bēgļu palika tagadējās Vidzemes
un Igaunijas teritorijā, vairums izšķīda tālākajos Krievijas impērijas
plašumos. Latvijas bēgļiem pievienojās bēgļu viļņi no visas Krievijas
rietumu robežzonas, un impēriskās civilās iestādes ar grūtībām spēja
sniegt tiem atbalstu. Cara valdības paspārnē bēgļu atbalstam tika izveidota
labdarības iestāde, tā dēvētā “Tatjanas komiteja”, savukārt ietekmīgi
impērijas politiķi no Latvijas (ceturtā Domes sasaukuma deputātu
vadībā) nodibināja Latviešu bēgļu apgādes komiteju, lai sniegtu atbalstu
etnisko latviešu bēgļiem. Šis sākotnējais solis, veicot organizatoriskos
darbus un etniskajiem latviešu aktīvistiem īstenojot etnisko latviešu
apgādi un aizstāvību, kļuva par būtisku faktoru politiskās neatkarības
prasību attīstībā, kaut arī līdz to formulēšanai vēl bija tāls ceļš ejams. Šis
pirmais solis tika sperts vienlaikus ar etnisko latviešu strēlnieku pulku
izveidi Latvijas teritorijas aizsardzībai – kas, iespējams, bija nākamās
Latvijas armijas aizmetnis.
Savukārt baltvāciešu muižnieki okupējošos Vācijas spēkus sagaidīja
ar mazliet citādām sajūtām. Baltvāciešu satraukumam par 1905. gada
revolūcijā pret viņiem un viņu īpašumiem vērsto latviešu naidīgumu un
vardarbību pievienojās arī bailes no pretvāciskā noskaņojuma, kas pāršalca
impērisko Krieviju Lielā kara sākumā. Tā kā iespējamākais scenārijs šķita
Krievijas sakāve un Vācijas impērijas uzvara, daļa baltvāciešu muižnieku
vērsās pie ķeizara, lai apliecinātu viņam savu lojalitāti. Šis flirts nebija
ilgs (pret to iebilda baltvāciešu muižnieki un dažādas Vācijas politiskās
aprindas), tomēr to iespējams uzskatīt par agrīnu baltvāciešu politiskā
nacionālisma apzināšanos, nostājoties pret impēriskās Krievijas varu. Tas
drīzāk bija pēdējais mirstošas aristokrātiskās iekārtas mēģinājums iemainīt
savu lojalitāti vienam kronim pret lojalitāti otram kronim – pieslieties
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vācu politisko nacionālistu aicinājumam savā izmisīgajā mēģinājumā
saglabāt hegemoniju jaunās, drosmīgās pasaules priekšvakarā.
Tā vietā pēc 1917. gada revolūcijas, kurā tika gāzta cara vara, priekšgalā
izvirzījās etniski politiskais nacionālisms. Politiskā vara un autoritāte tika
saspringti sadalīta starp Pagaidu valdību, kuras tiesiskais pamatojums
balstījās uz cara pēdējo valdību un Valsts domi, un radikālo Padomi,
kas iedvesmojās no 1905. gada revolūcijas tāda paša nosaukuma
revolucionārās organizācijas. Tomēr abi varas centri impēriskās Krievijas
pilsoņiem piešķīra plašas vispārējās pilsoņu tiesības un brīvības – vārda
un pulcēšanās brīvība pāršalca kara nogurdināto un nomocīto valsti.
Somi pieprasīja un saņēma politisko autonomiju, tāpat arī poļi, savukārt
latviešus un igauņus Pagaidu valdība iecēla attiecīgo provinču vadošajos
amatos. Politiskās prasības un organizācija lielākoties apsteidza Pagaidu
valdības reformas, savukārt militārā situācija ievērojami pasliktinājās.
Februāra revolūcijai dodoties novembra revolūcijas un boļševiku partijas
īstenotās varas sagrābšanas virzienā, latviešu aktīvisti, daudzi no bēgļu
apgādes komitejām, sāka provizoriski organizēties politiskā nacionālisma
virzienā. 1917. gada septembrī un oktobrī pēc Latviešu bēgļu apgādāšanas
centrālkomitejas pamudinājuma vairāki topošo latviešu politisko
organizāciju pārstāvji vai tie, kuri apgalvoja, ka runā šādu organizāciju
vārdā, paši sevi pasludināja par Latviešu pagaidu nacionālo padomi.
Mazākumtautību politiķi, tāpat kā sociāldemokrātiskās kustības
boļševiku spārns ļoti drīz pārstāja piedalīties šīs Nacionālās padomes
sēdēs Valkas pilsētā. Nacionālās padomes rīcības brīvību ierobežoja
radikālākais Latvijas padomju varas orgāns, un Nacionālās padomes
lielākā daļa pārcēlās uz Petrogradu. Visu 1918. gada sākotnējo posmu
Nacionālā padome centās izveidot jaunās nacionālās valsts ietvaru, bet šo
procesu apgrūtināja materiālie šķēršļi un politiskie pārpratumi. Tomēr,
tā kā neatkarības pasludināšana šķita nenovēršama, vairāki ārvalstu
novērotāji un diplomāti uzskatīja, ka to izdarīs Nacionālā padome, un
tādēļ tie de facto virzījās uz tās kā latviešu nācijas pārstāvja atzīšanu.
Brestļitovskas miera līguma rezultātā notikusī boļševiku atteikšanās
no Latvijas teritorijas par labu Vācijai pēkšņi izmainīja faktisko politisko
realitāti. Latviešu aktīvisti vairs nespēja darboties haotiskajā šķietami
politiskajā vakuumā, kurā viņiem bija ievērojamas pilsoniskās tiesības un
brīvības, bet viņi vai nu atradās tālu prom (Maskavā, Sanktpēterburgā
vai kaut kur citur impērijas teritorijā) no dzimtenes, vai atradās Baltijas
provincēs šķietami uzvarējušās okupācijas armijas militārajā jurisdikcijā.
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Politiskie mērķi arvien pieauga, bet reālu darbu paveikt kļuva arvien
grūtāk līdz brīdim, kad kara veiksme 1918. gada vasaras beigās un rudens
sākumā pavērsās pret Vācijas impēriju. Vācijai padodoties rietumos,
latviešu aktīvisti, apzinoties vāciešu cerības par austrumu laupījuma
paturēšanu un arī atdzimstošās boļševiku valsts kāri atgūt Brestļitovskā
zaudētās teritorijas, saskārās ar diviem nepieņemamiem piedāvājumiem.
Latviešu pagaidu nacionālā padome, kas vairāk nekā gadu bija
atradusies strupceļā, izlēma pārgrupēt politiskos spēkus un aktīvistus,
kā rezultātā ar lielāku gatavību to nometnē tika pieņemts Latvijas
sociāldemokrātiskās kustības mērenākais spārns; steigā un nenoteiktībā
pasludinātais demokrātiskais bloks kļuva par Latvijas Tautas padomi, kas
sanāca kopā 1918. gada 17. novembrī, savukārt 18. novembrī beidzot
pasludināja neatkarību. Nacionālā padome piekāpās Tautas padomes
priekšā, un vairums tās aktīvistu pārgāja uz jauno organizāciju un valsti.
Latvijas iedzīvotāji pasludināja neatkarīgo Latvijas Republiku tikai nedēļu
pēc Vācijas sakāves Rietumos, jo nebija citas iespējas, un šis brīdis bija
vienīgais prognozējamais brīdis, kad šo neatkarību bija iespējams sasniegt.
Lai veidotu nacionālu valsti, kaut arī politiskais nacionālisms iepriekš
gandrīz nekad netika apsvērts, Latvijas politiķi un aktīvisti, kuri ilgstoši bija
strādājuši cariskās impērijas ietvarā, cenšoties panākt progresīvas reformas,
pievienojās Latvijas sociālistiskajiem aktīvistiem, kuri noraidīja boļševiku
modeli (tā joprojām bija mazākā Latvijas sociālistu, kuri sākotnēji pieslējās
boļševikiem un cīnījās par boļševiku valsti, daļa).
Politiskais nacionālisms Latvijas Republikas sākotnē
Neatkarības pasludināšana bija ērkšķiem klāts ceļš, kas noiets īsā
laika periodā, jo tās ideja patiesībā sāka veidoties tikai 1917. gadā.
Neatkarības sasniegšana bija daudz grūtāks izaicinājums. Strauji
mainīgās un daudzskaitlīgās alianses cīņā par neatkarību ir daļa no
standarta vēstījuma par Latvijas neatkarību, un nav būtiska pamatojuma
šeit sniegt to detalizētu kopsavilkumu, tomēr jāatzīst, ka atklāta politiskā
nacionālisma idejas neesamība aicinājumos uz rīcību par daudz ko
liecina. Politika lielā mērā bija sašķēlusies etniskajās partijās, etniskajiem
politiķiem vēršoties pie attiecīgās etniskās auditorijas, savukārt krīzes
kustība, kas cīnījās par neatkarību, labprāt pieņēma palīdzību un atbalstu
no baltvāciešiem, vāciešiem, ebrejiem, igauņiem, poļiem, lietuviešiem un
citiem. Taktika, kas beigās izrādījās iedarbīgs veids, kā mobilizēt plašu
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iedzīvotāju atbalstu Latvijas Republikai, bija nevis valsts latviešiem, bet
gan divdaļīga programma, kas bija gan izplūdusi, gan skaidra: solījums
brīvās un godīgās vēlēšanās ievēlēt Satversmes sapulci, kas noteiktu
politisko kārtību pēc uzvaras, un radikālas agrārās reformas rezultātā
iegūtās zemes kā dāvanas piešķiršana tiem, kuri ņems rokās ieročus,
lai cīnītos par jauno valsti. Pēc neatkarības iegūšanas notika atvērtas
sacensības par politisko varu Satversmes sapulcē, kuras uzdevums
bija pēc ievēlēšanas noteikt politiskā nacionālisma lomu jaunajā
valstī un izstrādāt agrāro reformu, kas galvenokārt sodītu baltvāciešu
aristokrātiju-zemes īpašniekus, bet nedefinētu šo grupu – lielos zemes
īpašniekus –, pamatojoties uz etnisko dalījumu. Agrārā reforma atbalstīja
etnisko latviešu mazo zemes īpašnieku radīšanu, tomēr arī šajā gadījumā
etnisko aspektu neizvirzīja kā īpašuma lieluma kritēriju.
Satversmes sapulces vēlēšanas 1920. gadā sāka iezīmēt tikko dzimušās
Latvijas Republikas turpmākos politiskos dalījumus un vājos punktus.
Mērenie sociāldemokrāti (radikālie boļševiki atgriezās Padomju Krievijā,
lai palīdzētu celt sociālismu, taču nežēlīgas ironijas pēc Staļina režīms
tiem vēlāk trīsdesmitajos gados paraugprāvās un saīsinātajās tiesās citu
nepatiesu apsūdzību vidū izvirzīja arī apsūdzību par nacionāli fašistiskajām
simpātijām) ieguva visvairāk vietu, tomēr stratēģisku un ideoloģisku
apsvērumu dēļ izvēlējās palikt politiskajā opozīcijā. Viņi nepārprotami
noraidīja politisko nacionālismu un vienlaikus lielā mērā paļāvās uz
etnisko latviešu elektorāta atbalstu, mudinot domāt, ka vairumu latviešu
strādnieku vispirms interesēja sociālais un ekonomiskais taisnīgums un
tikai pēc tam etniskās prasības, kaut arī visērtāk viņi tomēr jutās etniskā
sociālistu partijā. Etnisko minoritāšu sociāldemokrātiskās ievirzes
partijas (tādas kā Bunds) Satversmes sapulcē un Saeimā pievienojās
Latviešu sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai, tomēr arī šīs partijas
galvenokārt uzrunāja tikai savas attiecīgās etniskās kopienas un guva to
atbalstu. Līdzīgi arī agrārās partijas tika definētas, pamatojoties uz to
etnisko sastāvu un vēlētājiem, un tās apvienojās ar līdzīgām citu etnisko
grupu agrārajām partijām (piemēram, latgaliešu etniskajām partijām),
tomēr nedefinēja sevi kā ekskluzīvi politiski nacionālas partijas. Agrāro
partiju raksturīgākā pazīmē bija to īstenotā agrāro interešu aizstāvība
valsts politikā. Ļoti zemais vēlēšanu rezultātu slieksnis, lai partija iekļūtu
Satversmes sapulcē un Saeimā, kopā ar pieticīgajām minimālajām
prasībām, lai piedalītos vēlēšanās, radīja situāciju, kurā bija ne tikai
ļoti sadrumstalots parlamentārais sastāvs un daudzu partiju koalīcijas
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valdības, kas varēja krist, tikai pazaudējot dažus deputātus, bet arī partijas,
kurām bija tikai viens konkrēts problēmjautājums vai kuras fokusējās uz
ļoti šauru iedzīvotāju loku. Acīmredzami izņēmumi bija sociāldemokrāti,
Latviešu zemnieku savienība un dažas no reliģiskās ievirzes partijām,
un nepārprotams politiskais nacionālisms nebija galvenais elements šo
partiju priekšvēlēšanu platformās vai darba programmās pēc nonākšanas
pie varas vai opozīcijā. Latvijas Republika radīja savādu kombināciju, ko
veidoja partijas un politiķi ar politiski etniski nacionālu fonu un vēlmi radīt
politiski nacionālu valsti, bet bez aktīvām darbībām šīs vēlmes īstenošanā.
Satversmes sapulces pieņemtā Satversme lielā mērā bija cēlonis
politiskā nacionālisma trūkumam vairumā partiju. Pēc ilgstošas un tiešas
diskusijas par to, kam piederēs politiskā vara, Satversmes sapulce vienojās
par formulējumu, ko aizstāvēja tādi ietekmīgi sociāldemokrāti, kā,
piemēram, Fēlikss Cielēns, un, proti, ka vara pieder Latvijas tautai, nevis
latvju jeb latviešu tautai. Sākotnēji šis jautājums šķiet drīzāk gramatiska
detaļa, tomēr apzinātais lēmums politisko varu piešķirt ģeogrāfiskajai
tautai bija tiešs pretspars etniskās nācijas valsts idejai. Tolaik dažiem šis
kompromiss nešķita būtisks, jo nepārprotamu iedzīvotāju vairākumu
veidoja etniskie latvieši, kuri arī izveidotu Latvijas valsti. Vēlēšanu
rezultātu raksturs un sociāldemokrātu vietu atskaitīšana no iespējamiem
valdību atbalstītājiem (faktiski koalīcijai bija jāatrod 51 balss no nedaudz
vairāk nekā 70 balsīm, nevis 100) nozīmēja, ka stabila etnisko minoritāšu
politisko partiju koalīcija, neatlaidīgi uzturot un paplašinot etnisko
minoritāšu kopienu tiesības, varēja efektīvāk nodrošināt savu politisko
tiesību saglabāšanu, nekā latviešu politiskie nacionālisti varēja izveidot
“Latviju latviešiem”. Tā rezultātā etnisko minoritāšu, īpaši baltvāciešu
un ebreju, partijas nosprauda ciešāko un veiksmīgāko kursu uz politisko
nacionālismu kā sev raksturīgo izvēli gan Saeimās, gan Satversmes
sapulcē pieņemto lēmumu un uzvedības kontekstā.
Sasniegt politisko neatkarību, kas vispirms bija kā gandrīz nezināms
sapnis, kas vēlāk īstenots caur lieliem upuriem un drosmi, un tad
veidot politisku valsti, kuras pamats nebija latviešu tautas politiskais
nacionālisms, jaunajai Latvijas politisko aktīvistu paaudzei šķita liela
traģēdija vai nodevība. Jaunie latviešu profesionāļi, jaunie latviešu
studenti (īpašie tie, kuri bija iekļāvušies latviešu studentu korporācijās)
un jaunākie virsnieki bija vieni no pirmajiem, kuri atsaucās aicinājumam
par kalpošanu jaunajai valstij vai nu cīņas laukā, vai valsts pārvaldē.
Šie agrīnie upuri nereti tika vāji atlīdzināti, un, pieaugot šo latviešu
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nacionālistu vilšanās apmēram, viņi politiku arvien vairāk sāka uztvert kā
“netīru tirgu” un attiecīgi sāka pieprasīt fundamentālu reformu veikšanu.
Šie kaismīgie latviešu nacionālisti daudzas jaunās valsts problēmas un
paši savu neapmierinātību ātri sasaistīja ar Satversmi, par iemīļotu labējo
nacionālistu saukli pieņemot saucienu “Satversme neiet”. Viņu asie uzskati
tomēr tikai nereti guva atbalstu, kas pārsniedza pat ļoti zemo Latvijas
Saeimas vēlēšanu slieksni. Latvijas elektorāts nekad tā arī neatbalstīja
izteiktu politisko nacionālismu pat daudzskaitlīgā balsu apmērā, nemaz
nerunājot par vairākumu. Radikālākie latviešu nacionālisti sāka izteikt
arī skaļu prasību, pieprasot “Latviju latviešiem”.
No Lielās depresijas izrietošās uzticības krīzes rezultātā radikālie
latviešu nacionālisti sāka veidot radikālas politiskās organizācijas, kas tika
modelētas, brīvi pamatojoties uz veiksmīgajiem Eiropas fašistiskajiem
režīmiem, pirmkārt un galvenokārt – Musolīni, bet pēc Hitlera sākotnējām
uzvarām, arvien vairāk pievēršoties arī viņa režīmam. Ugunskrusts un
vēlāk Pērkoņkrusts bija zināmākās no šīm organizācijām, un tām bija trīs
galvenās, iespējams, nepārvaramas problēmas. Pirmkārt, iekšpolitiski tās
bija pretvāciski noskaņotas, un vienlaikus tās daļēji vadījās pēc Vācijas
fašistu parauga, kas radīja grūti atšķetināmu pretrunu. Otrkārt, tās nespēja
gūt lielāku politisko atbalstu no plašāka iedzīvotāju loka, un to elektorāts
lielā mērā aprobežojās ar radikālajiem universitāšu studentiem (kaut arī
dažiem augstāka līmeņa ierēdņiem arī bija labvēlīga attieksme pret šīm
organizācijām). Visbeidzot, šo organizāciju aicinājumi gāzt pastāvošo
valsts iekārtu radīja konfliktu šo organizāciju un Latvijas Politiskās policijas
pārvaldes starpā. Šo organizāciju biedri tika apgrūtināti, arestēti un ik pa
laikam apcietināti. Šī politpārvalde, iespējams, spēja veiksmīgāk ierobežot
radikālo nacionālistu darbības nekā apkarot pagrīdes komunistus (kaut
jāatzīst, ka komunisti bija arī labāk trenēti un sagatavoti pagrīdes darbam).
Dažkārt pilsētu vidusšķiru pārstāvošās latviešu centristu partijas aizņēmās
kaut ko no radikālo organizāciju enerģijas un entuziasma, piemēram,
īstenojot kampaņu par Doma baznīcas izraušanu no Vācijas luterāņu
rokām un atdošanu Latvijas luterāņiem, tomēr lielākoties tās, šķiet, ir
bijušas vēlēšanu stratēģijas, nevis skaidras partiju programmas.
1934. gada 15. maijā Kārlis Ulmanis vadīja apvērsumu, kas uz gandrīz
sešdesmit turpmākajiem gadiem izbeidza demokrātisko parlamentāro
iekārtu Latvijā. Ulmaņa režīms aizņēmās lielu daļu radikālo nacionālistu
spraigās retorikas, tomēr praksē īstenoja vien daļu no tās. Piemēram,
režīms izmantoja valsts varu, lai salauztu turīgo baltvāciešu un ebreju
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ekonomisko spēku, kas balstījās uz nekustamo īpašumu un rūpniecības
sektoru. Šī darbība, šķiet, sasaucās ar latviešu vietējo fašistu aicinājumu
atdot “Latviju latviešiem”. Valsts atsavināja ievērojamu daļu līdzekļu no
etnisko minoritāšu bagātajiem pārstāvjiem, tomēr tā lielākoties paturēja
šos īpašumus valsts rokās, neīstenojot agrārajai reformai līdzvērtīgu
urbāno resursu pārdali. Viens no Ulmaņa galvenajiem saukļiem bija par
“latvisku Latviju”, kas izklausījās ļoti līdzīgs fašistu sauklim par “Latviju
latviešiem”. Kaut arī nav skaidrs, kā režīma amatpersonas šo politiku
saprata un īstenoja, pats Ulmanis uzskatīja, ka šis aicinājums nav tik
radikāls kā sauklis “Latviju latviešiem”. Pēc padomju okupācijas Ulmanis
NKVD nopratināšanā palika pie savas nostājas, proti, ka viņš neizmantoja
ekstrēmāko aicinājumu par “Latviju latviešiem”, un tikai iestājās par
“latvisku Latviju”. Šī aicinājuma izpratne atšķīrās dažādo pašvaldību
starpā, pamatojoties uz katras mazpilsētas vai pilsētas etnisko sastāvu,
savukārt Ulmanis, šķiet, redzēja atšķirības un cerēja, ka mazpilsētas
un pilsētas Latvijas sociāli kulturālajā vidē atspoguļos etnisko latviešu
estētikas principus.
Ulmaņa varas laikā baltvāciešu kopiena novērsās no nenogurdināmās un
principiālās mazākumtautību tiesību aizstāvēšanas, par ko no Republikas
dibināšanas sākuma cīnījās dr. Pauls Šīmanis (Paul Schiemann), un sāka
pieslieties vietējiem censoņiem, kuri ar nacisma simboliku un plāniem
mēģināja atdarināt Hitleru un viņam pieglaimoties. Tā rezultātā lielākā
daļa etnisko mazākumtautību kopienu starpā esošā politiskā aktīvisma
un sadarbības aizgāja nebūtībā.
Traģiskā kārtā triumfālākais un tiešākais Ulmaņa režīma politiskā
nacionālisma vēstījums tika pausts pašā padomju okupācijas priekšvakarā.
Pēc tam, kad Hitlers aicināja Austrumeiropas vāciešus atgriezties Vācijā,
ko lielākā daļa arī izdarīja, režīma laikraksti šajā vēsturiskas etniskās
kopienas izceļošanā saskatīja politiskā nacionālisma sapņa piepildīšanos.
Šāda veida visaptveroša vēsturiskas etniskās kopienas iznīcināšana
atkārtojās arī Otrajā pasaules karā, kad tika iznīcināti Latvijas ebreji un
īstenots genocīds pret lielu daļu čigānu minoritātes. Un tomēr, neraugoties
uz Ulmaņa režīma atbalstu daudzajiem etniski latviskajiem kultūras
pasākumiem un vēstures, kā arī mākslas un ekonomikas latviskošanas
veicināšanai, nepārprotami dominējošais viņa režīma politiskais
vadmotīvs bija fokuss uz “vadoņa principu” un Ulmaņa neapstrīdamo
“saimnieka” lomu. Ulmaņa režīms galu galā paplašināja valsts varu, nevis
etnisko latviešu varu.
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Politiskais nacionālisms Latvijas Republikas
starptautiskajās attiecībās starpkaru periodā
Mazliet vairāk nekā divdesmit starpkaru Latvijas ārpolitikas gadus
raksturo tā pati dihotomija starp etniski politisko nacionālismu un
politiskā nacionālisma trūkumu. Pašā sākumā, kad Latvijas diplomātu
galvenais uzdevums bija nodrošināt savas tikko pasludinātās valsts
de facto un de iure atzīšanu, viņi piesauca Vudro Vilsona četrpadsmit
punktus un tautu pašnoteikšanās tiesības, kas pēc būtības ir politiskā
nacionālisma pamatojums. Tomēr Latvijas diplomāti arī apzinājās
augošās eiropiešu bažas par jauno valstu mazākumtautībām (potenciāls
priekšnosacījums līdzdalībai Tautu Savienībā). Latvija starptautiskajai
kopienai rādīja divējādu seju – tā izmantoja Vilsona aicinājumu kā daļu
no savu tiesību pamatojuma un vienlaikus starptautiskajai sabiedrībai
apgalvoja, ka mazākumtautību tiesības tajā tiek respektētas un attiecīgi
tām nav nepieciešama starptautiskā uzraudzība, savukārt starptautiskās
kopienas iespējamam satraukumam nav pamata. Šis dihotomais
raksturs tika pārnests arī uz Latvijas diplomātu saimes savstarpējo
mijiedarbību – no vienas puses, līdzīgi kā tas bija pārējā valsts aparātā,
absolūtais vairākums bija etniskie latvieši, tomēr no otras puses, netika
radīti daudzi šķēršļi, kas kavētu latviešu mazākumtautību politiķus
strādāt uz starptautiskās skatuves. Iepriekšminētais dr. Pauls Šīmanis
bija ievērojams plašākās Eiropas mazākumtautību tiesību kustības
aktīvists, tomēr arī viņam, atrodoties ārzemēs, tika sniegts viņa valsts
atbalsts un resursi. Tāpat arī, Latvijas valstij aizstāvoties starptautiskajās
tiesās, tas tika darīts, pamatojoties uz Satversmi, kas noteica, ka Latvija
bija ģeogrāfiska, nevis etniska nācija.
Politiskais nacionālisms Otrajā pasaules karā
un daudzo okupāciju laikā
Kaut arī šis jautājums ir krietni ārpus šīs ievada esejas tvēruma, tomēr
jāpiemin, ka politiskais nacionālisms ārzemju okupāciju laikā Otrajā
pasaules karā un pēc tam acīmredzami bija nospiests pagrīdē. Ne Trešais
reihs, ne Padomju Savienība nepieļautu nekādu etnisko latviešu politiskā
vai etniskā nacionālisma atblāzmu – tas patiesībā bija noziegums, kas
paredzēja skarbākos soda mērus. Padomju Savienība un Trešais reihs
neapšaubāmi izmantoja etnisko mobilizāciju saviem mērķiem un
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veiksmīgi iesaistīja etniskos latviešus savās Latvijas teritoriju pārvaldēs,
tomēr nevienas okupācijas vara nepieņēma ideju par neatkarīgas Latvijas
atdzimšanu. Etnisko latviešu centieni pieķerties vismaz kādai politiskajai
varai, un Vācijas un Padomju Savienības īstenotās darbības radīja
situāciju, kurā etniskā autonomija vai neatkarība kļuva par pastāvīgu
zemtekstu, kas caurvija visus garos okupācijas gadus. Kad populārās
tautas politiskās kustības, piemēram, Tautas fronte un Latvijas Nacionālā
neatkarības kustība, sāka pieprasīt radikālu reformu īstenošanu un vēlāk
arī Maskavas hegemonijas pār Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku
izbeigšanu, jaunajai politiķu un sabiedrisko aktīvistu paaudzei nācās rast
līdzsvaru starp etnisko vēlmi izdzīvot un izveidot neatkarīgu nācijas valsti
un Republikas multietnisko realitāti un ģeogrāfiskās nācijas pagātnes
piemēru. Latvijas politika, iespējams, ir visefektīvākā situācijās, kurās šī
dihotomija nav atrisināta un tiek atstāta vieta abiem domas virzieniem –
etniskās nācijas valsts līdztekus mazāk noteiktai ģeogrāfiskajai valstij
un kopienai. Preambulas pievienošana Latvijas Satversmei 2014. gadā,
apņēmīgi atkāpjoties no šī trauslā līdzsvara par labu stingram etniskajam
paziņojumam par valstiskumu un izdzīvošanu, nozīmēja atdalīšanos
no agrākās pieejas, kas atbalstīja neviennozīmīgo jēdzienu “Latvija” un
“latvieši” lietojumu, un pāreju uz tīru etniski politisko nacionālismu.
Secinājumi
Nacionālismam Latvijā ir gara un plaša vēsture. Rietumu domāšanā
izveidojoties un nostiprinoties šim principam līdzās Apgaismības idejām,
tehnoloģiskajām pārmaiņām un moderno politisko un ekonomisko
sistēmu tapšanā, latviešu tauta ieguva savu valsti. Nacionālisma idejas ir
ne tikai Latvijas valstiskuma pamatā arī 21. gadsimtā, bet arī svarīgākais
princips Latvijas ārpolitikas īstenošanā. Savas nacionālās valsts
saglabāšanai un tās nacionālā naratīva nodrošināšanā ideja par Latviju
kā nacionālu valsti starptautiskajā sistēmā ir fundamentāli svarīga,
uzturama un veicināma. Mūsdienu Latvijas nacionālisma politiskā forma
ir likumsakarīga, valstij nostiprinoties ģeogrāfiskā nacionālisma ziņā un
akcentējoties etniskā nacionālisma jautājumam.
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Robežu saplūšana: demokrātija,
vadonisms un Latvija
starptautiskajā kontekstā
DŽORDANS T. KUKS
Latvijas pirmās neatkarības perioda vēsturē ir daudz centrālu
jautājumu. Iespējams, ka neviens no šiem jautājumiem nav sarežģītāks
un pretrunīgāks par to, kāpēc Kārlis Ulmanis 1934. gadā sāka vest Latviju
pa jaunu un politiski nenoteiktu ceļu. Uz šo historiogrāfisko jautājumu
nav atbildes pat 2019. gadā, kaut par šo tēmu ir sarakstīta virkne darbu,
īpaši apjomīgu darbu birumu piedzīvojot pēdējo divdesmit gadu laikā.
Problēmas būtība slēpjas tajā, ka Ulmanis pats joprojām tiek zināmā
mērā, ja ne lielākoties, pārprasts. Tas attiecas gan uz Ulmani – cilvēku,
gan Ulmani – politiķi. Iespējams, ka Ulmaņa ilggadējais politiskais
kolēģis un ilglaicīgais Ulmaņa režīma iekšlietu ministrs Alfreds Bērziņs
vislabāk noformulēja šo aspektu, kad rakstīja, ka centieni pilnībā saprast
Ulmani – cilvēku ir zināmā mērā tas pats, kā raudzīties mājas iekšpusē
caur aizsvīdušu logu. Tādā veidā var ieraudzīt dažas atsevišķas lietas tur
vai šur, tomēr istaba kopumā paliek kaitinoši neskaidra.1 Šīs neskaidrības
cēlonis ir skaidrs: Ulmanis bija ļoti privāts cilvēks, tik privāts, ka mums nav
nedz nozīmīgas autobiogrāfijas, ar ko strādāt, nedz arī kādas viņam tuvas
personas memuāru.2 Turklāt Ulmanis nav arī sniedzis nekādu politisku
manifestu, kā to mēdza darīt starpkaru perioda līderi.3 Retas bija arī tādas
runas, kurās viņš klausītājiem ļautu ieskatīties savās patiesākajās iekšējās
domās. Ņemot vērā, ka mūsu rīcībā nav materiālu, kurus izmantojot
varētu noteikti atbildēt uz šo svarīgāko historiogrāfisko jautājumu, kā tad
lai mēs mēģinām rast šo atbildi?
Šajā nodaļā tiek aizstāvēts uzskats, ka Ulmanis apturēja Latvijas
Satversmes darbību ne jau tāpēc, ka bija narcisistisks, pēc varas izslāpis
politiķis, kurš izmisīgi centās saglabāt savu politisko varu, ne arī tāpēc,
ka pieņēma labējo nacionālistisko intelektuāļu aicinājumu pēc “stingrās
rokas”. Nē, iekšējie faktori pilnīgi noteikti nebija izšķiroši. Izšķiroši bija
starptautiskie faktori, proti, masu politikas attīstība, demokrātisko un
autoritāro ideju sajaukšanās, kas sapludināja politiski ideoloģiskās līnijas,
ekonomikas haoss un plaši izplatītā izmisuma un baiļu sajūta, un to
kombinācija, kas radīja nepieciešamību jaunu alternatīvu starptautiskiem
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meklējumiem. Ulmanis kā kaismīgs ziņu lasītājs un dedzīgs politikas
apguvējs apzinājās šos starptautiskos faktorus. Viņš lasīja par notikumiem
Vācijā un Amerikas Savienotajās Valstīs, minot tikai divus piemērus,
tikpat kaislīgi, kā iesaistījās Latvijas politikā.4 Un viņš to darīja no
progresīva cilvēka skatupunkta. Ulmanis pēc savas būtības bija progresīvs:
sākot ar viņa atbalstu 1905. gada revolūcijai un Latvijas nacionālismam
līdz viņa kā agronoma centieniem modernizēt Latvijas lauksaimniecību,
viņa atbalstam sieviešu tiesībām un viņa pretsmēķēšanas un pretalkohola
kampaņām – praktiski viss, ko Ulmanis darīja savā pieaugušā cilvēka
dzīvē, kaut kādā veidā bija saistīts ar 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta
sākuma progresīvo pasaules izpratni. Kaut šobrīd tas lielā mērā ir aizmirsts,
trīsdesmito gadu agrīnajā posmā autoritārās idejas un politiskās pieejas
daudzviet pasaulē bieži tika uzskatītas par progresīvām. Arī Ulmanis šīs
idejas uzskatīja par progresīvām. Ulmanis galu galā kļuva par vadoni, jo
uzskatīja, ka tā ir progresīva rīcība, kas Latviju tiešāk piesaistīs “jaunajam
laikmetam”, veicinās sabiedrības optimismu un aktivitāti, kā arī apturēs
parlamentārās diskusijas un birokrātiju, kas, viņaprāt, kavēja progresu.
Robežu saplūšana: starptautiskais konteksts
Šī tēze kļūst saprotama tikai, ja 1934. gada notikumi tiek pienācīgi
izvērtēti to starptautiskajā un transatlantiskajā kontekstā. Tikpat svarīgi,
raugoties uz metodoloģiju un pieeju, ir būt uzmanīgiem, lai izvairītos no
anahroniskas domāšanas. Ar to es domāju, ka mums nevajadzētu projicēt
uz pagātni zināšanas par to, cik atšķirīgs vēlāk kļuva šis jaunais ceļš.
Robeža starp demokrātiju un autoritārismu 1933.-1934. gadā bija labākajā
gadījumā izplūdusi, tik izplūdusi, ka tālaika politiskie komentētāji ar
grūtībām spēja atšķirt “demokrātisko” un “autoritāro” līderu politisko
stilu. Kā tikai vienu no daudziem daiļrunīgiem piemēriem var minēt
Annas O'Hāras Makkormikas (Anne O'Hare McCormick) 1933. gada
maijā laikrakstā New York Times rakstīto, ka Vašingtona it kļuvusi par
vēl vienu “revolucionāro galvaspilsētu”. Viņa vēstīja, ka: “Atmosfēra
[Vašingtonā] dīvainā kārtā atsauc atmiņā Romu pirmajās nedēļās pēc
melnkreklu gājiena un Maskavu piecgades plāna sākumā”. Kādā citā
fragmentā Makkormika secināja, ka visi pārējie valsts politikā iesaistītie
bija atteikušies no varas par labu Rūzveltam, kā rezultātā ir radusies
Amerika, kas “burtiski lūdzas pēc pavēlēm”.5 Makkormikas 1933. gada
analīze ir īpašas uzmanības vērta, jo viņa par Benito Musolīni Itāliju
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rakstīja vairāk nekā jebkurš cits Amerikas žurnālists un ieguva Pulicera
balvu par savām Eiropā notiekošā reportāžām – reportāžām, kuras
ietvēra arī intervijas ar Musolīni, Ādolfu Hitleru, Josifu Staļinu un citiem.
Kopumā viņas vārdi mums daudz ko pastāsta par izplūdušo un neskaidro
saikni starp demokrātiskajām un autoritārajām idejām.6 Tie arī atgādina,
ka 1933. gadā Rūzvelts uzskatīja sevi par politisko uzskatu ziņā piederīgu
Musolīni, Staļinam un Hitleram; līdzīgi kā Musolīni un Hitlers regulāri
norādīja uz pierādījumiem par fašisma ietekmi uz Rūzvelta politisko
platformu.7 Protams, turpmākie vēstures notikumi atšķirības starp
demokrātiskajām un autoritārajām idejām padarīja skaidrākas, turklāt
autoritārās idejas starpkaru periodā nereti turpināja radikalizēties,
sasniedzot terora piepildīto zenītu jeb totalitārismu Padomju Savienības
un nacistiskās Vācijas gadījumā. Bet, ja mēs patiesi vēlamies saprast, ko
Ulmanis un viņa sabiedrotie uzskatīja, ka dara 1934. gadā, tad mums
jānoliek malā savas zināšanas par turpmāko gadu notikumiem un tā vietā
jāfokusējas uz saplūdušo politisko robežu, ko Ulmanis un citi redzēja
1933.-34. gada periodā.8
Šīs saplūdušās politiskās robežas bija trīs laikmetu definējošo
notikumu – Pirmā pasaules kara, Padomju Savienības izveides un Lielās
depresijas – rezultāts. Lielais karš un nepieciešamība pēc vispārējas
mobilizācijas kara vajadzībām radīja jaunu masu politikas veidu, kas līdz
kara beigām, valstij savā pakļautībā pārņemot arvien vairāk publiskās
un privātās sfēras daļu – sākot ar darbinieku un darbadevēju attiecību
regulēšanu un beidzot ar pārtikas apgādi – ieguva arvien autoritārākas
nokrāsas iezīmes. Kaut karš arī beidzās 1918. gadā, tomēr politiskā
tendence pat liberāli demokrātiskās valstīs uz krīzēm reaģēt autoritārā
veidā nebeidzās līdz ar brīdi, kad apklusa ieroči. Piemēram, reakcija
uz pēckara pārtikas krīzi ir apliecinājums tam, ka valdības turpināja
īstenot autoritāru politiku.9 Ja Lielais karš radīja masu politiku ar
visaptverošām autoritārisma iezīmēm, tad padomju līderi bija pirmie,
kuri pilnveidoja šo jauno modernās politikas veidu. Stīvens Kotkins
(Stephen Kotkin) šo aspektu ir pārliecinoši pamatojis. Tāpat viņš arī
veiksmīgi argumentēja, ka Padomju Savienība tādējādi 20. gadsimta
divdesmitajos un trīsdesmitajos gados radīja ļoti būtisku ietekmi uz
citām masu politikas variācijām, sākot ar fašismu un beidzot ar liberālo
demokrātiju.10 Visbeidzot, Lielā depresija pastiprināja starptautiskos
mēģinājumus atrast jaunu veidu, kā regulēt ekonomiku, pārvaldīt
darba ņēmēju un darba devēju attiecības, organizēt masu politiku,
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kā arī jaunu veidu, kā mazināt bailes un kulturālo izmisumu, kas,
šķiet, bija paralizējis valstu sabiedrības.11 Šie meklējumi 1933. gadā
vainagojās ar pilnīgu politisko ideoloģiju sakausēšanu. Par šī
politiskā laikmeta garu politiskās neelastības vietā kļuva sinkrētisks
pragmatisms. Vienlaikus šis pragmatisms izrādījās bīstams, jo nereti
izraisīja bezprincipiāla ceļa izvēli.
1933. gadā tikai daži novērotāji saprata, cik ļoti bīstams var kļūt šāds
bezprincipiāls ceļš. Tā vietā lielākā daļa komentētāju fokusējās uz šīs
sinkrētiskās autoritārās kustības panākumiem. Piemēram, plaši atzītais
rakstnieks T. S. Eliots reiz definēja fašismu kā neko vairāk par “panākumu
doktrīnu”, uzsverot, ka laikraksti dievināja tā panākumus tikpat lielā mērā,
kā tie bija slavinājuši Henrija Forda vai “jebkura cita liela uzņēmēja”12
sasniegumus. Līdzīgi arī žurnālists Vils Rodžerss (Will Rogers) centās
apklusināt jebkādas bažas, kas amerikāņiem varētu būt bijušas par
Musolīni kā vadītāju un politisko tendenču noteicēju, minot, ka Musolīni
ir tikai cilvēks ar plānu, tā teikt – viņš ir rīcības cilvēks, kurš “Itālijas labā
dara tikai to, ko Henrijs Fords izdarīja Amerikas Savienoto Valstu labā”.13
20. gadsimta trīsdesmito gadu sākumposma presē bieži ir atrodami arī
vienlīdz pozitīvi viedokļi par Hitlera infrastruktūras programmu vai
Staļina pirmo piecgades plānu.
Šie salīdzinājumi starp Henriju Fordu un trīsdesmito gadu sākumposma
autoritārajiem līderiem ir svarīgi, jo Ulmanis ļoti apbrīnoja Henrija Forda un
citu amerikāņu uzņēmējdarbības titānu progresīvo “varu izdarīt” attieksmi.
Viņš kā iedvesmojošu vērtēja arī darbus, ko varētu dēvēt par Jaunās domāšanas
jeb domas kustības (New Thought Movement) pašpalīdzības literatūru. Šī
intelektuālā un literārā kustība, kurai pievērsās tādi magnāti kā Henrijs Fords,
Hārvijs Fairstons (Harvey Firestone), Tomass Edisons (Thomas Edison),
Dž. P. Morgans (J. P. Morgan) un citi, atbalstīja eksistenciālisma filozofiju,
kas bija piesātināta ar Nīčes idejām par varas gribu jeb gribu pēc varas, kas
uzsvēra izlēmību un rīcību, un šķietami “visu pašu spēkiem sasniegušos”
rūpnieku un kapitālistu magnātus padarīja par varoņiem. Divdesmitajos un
agrīnajos trīsdesmitajos gados Musolīni, jo īpaši itāļu, vācu un amerikāņu
presē, nereti tika raksturots kā cilvēks, kurš visu sasniedzis saviem spēkiem:
kalēja dēls, kurš ieguvis varu, pateicoties savai rūpībai, disciplīnai un darba
ētikai.14 Citiem vārdiem, trīsdesmito gadu agrīnajā posmā nebija nekas
neparasts uzskatīt, ka tādi līderi kā Musolīni, Hitlers, Staļins un pat Rūzvelts
rīkojas kā politiķi – uzņēmuma vadītāji, kuri sper izlēmīgus soļus, lai risinātu
modernā laikmeta krīzes.15
63

Kaut arī kapitālisma baronu autoritārās tendences nereti varēja šķist kā
liberāli demokrātiskās sabiedrības jēdziena anatēma, viņu uzvedība un
vadības stils parasti tika pieņemts līdz brīdim, kamēr šī pieeja vainagojās
ar panākumiem – lai arī kā šie panākumi tiktu definēti. Tas pats attiecās
arī uz jauno autoritāro politikas stilu, kā to pareizi uzsvēra T.S. Eliots.
Kaut arī jaunais ceļš bija bezprincipiāls un neskaidrs, iedzīvotāji to
pieņēma līdz brīdim, kamēr tas veda uz panākumiem. Tas savukārt rada
nepieciešamību atbildēt uz jautājumu: ko trīsdesmito gadu agrīnajā
posmā politiskā izpratnē varēja uzskatīt par panākumiem? Tas bija
ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo šie panākumi bija jaunā politiskā stila
galvenais leģitimitātes avots. Šis jautājums atrodas arī Volfgana Šivelbuša
(Wolfgang Schivelbusch) izcilās grāmatas “Trīs jaunie kursi: pārdomas
par Rūzvelta Ameriku, Musolīni Itāliju un Hitlera Vāciju, 1933-1939”
(The Three New Deals: Reflections on Roosevelt's America, Mussolini's
Italy, and Hitler's Germany, 1933-1939) uzmanības centrā. Šivelbušs
norāda, ka par panākumiem (t.i., leģitimitāti) uzskatīja harizmātisku
vadību, prestižus projektus, vienprātības veicināšanu un zemes kā
pamatvērtības (rootedness in the soil) uzsvēršanu.16 Šivelbušs parāda,
ka trīsdesmito gadu agrīnajā posmā politiskās programmas un
politisko panākumu definīcijas izskatījās ļoti līdzīgas, neatkarīgi no
tā, vai runa ir par Amerikas Savienotajām Valstīm, Itāliju, Vāciju vai
pat Padomju Savienību.
Šīm politiskajām līdzībām attiecībā uz to, ko mēs ierasti redzam (vai,
iespējams, vēlētos redzēt) kā noteiktas un stingras politisko ideoloģiju
robežas, ir skaidri saprotami iemesli. Pirmkārt, ierasti uz dramatisku
notikumu atspoguļošanu kārā starptautiskā prese ļoti plaši aprakstīja
šo jauno politiskās vadības veidu. Tādējādi, kā apgalvo kāds no Itālijas
fašisma ekspertiem, fašismu Itālijā primāri uz priekšu gan iekšējā,
gan starptautiskā līmenī virzīja “pēc ziņām izslāpušie mediji un pēc
dramatiskiem “pseido notikumiem” kārā sabiedrība”.17 Tas, ka ziņām bija
būtiska loma starptautiskai atdarināšanas veicināšanai, nav apšaubāms –
un tā noteikti bija taisnība Ulmaņa gadījumā, kas ir arguments, kas
tiks detalizēti apskatīts turpmāk tekstā. Otrs politisko līdzību iemesls
ir “ekspertu” starptautiskais darbs un pieredze. Piemēram, Rūzvelta
padomdevēju grupas (Brain Trust) un Administratīvās pārvaldes
komitejas locekļi tika sūtīti uz Romu, lai pētītu Musolīni pieeju valsts
pārvaldei. Savukārt atbildes braucienā uz ASV jaunatnes organizāciju
un fiziskās izglītības programmu izpētei tika nosūtīti 42 itāļu fašistiskās
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jaunatnes organizācijas Opera Nazionale Balilla biedri. Un trešais
piemērs: Josifs Staļins vērsās pie amerikāņu ekspertiem attiecībā uz savu
modernizācijas programmu, tostarp ideoloģiski svarīgo Magņitogorskas
pilsētu. Šāda ideoloģiskās robežas šķērsojoša starptautiskā ekspertu tīkla
izplešanās noteikti veicināja līdzīgu rezultātu un panākumu definīciju
rašanos. Trešais līdzību iemesls ir propagandas izplatība. Trīsdesmito
gadu sākumā Padomju Savienība un Itālija bija visattīstītākās šajā jomā.
Neatkarīgi no tā, vai padomju vadība propagandēja internacionālismu vai
“sociālismu vienā valstī”, tā izmantoja Kominterni, lai ārzemēs izplatītu
informāciju par padomju sasniegumiem. Šī propaganda visefektīvākā
bija pirmā piecgades plāna laikā (1928-1932), kad kapitālistiskie Rietumi
atradās Lielās depresijas valgos. Savukārt itālieši nebija vienisprātis
par to, vai vajadzētu izmantot propagandu, lai fašismu padarītu par
institucionalizētu starptautisku kustību. Divdesmitajos gados un
trīsdesmito gadu sākumposmā Musolīni uzstāja, ka fašisms nav, kā
viņš do definēja 1928. gada martā: “prece, ko varētu eksportēt”,18 tomēr
1932. gadā Musolīni jau bija pārdomājis. Viņu bija pārliecinājuši jaunākie
fašistu kustības dalībnieki, kuri vēlējās visaptverošāku revolūciju. Viņš
vēlējās arī politiski izmantot Lielās depresijas radīto izplatīto globālo
interesi par fašistisko korporatīvismu.19 Turklāt pilnīgi noteikti viņš juta
spiedienu sacensties ar triumfālo propagandu, kas plūda no Padomju
Savienības. Itāliešu fašistu starptautiskās propagandas kampaņa
ieņēma virkni ievērības cienīgu formu, no kurām īpaši jāpiemin Volta
konference 1932. gadā, divu fašistu starptautisko kongresu organizēšana
(1934, 1935),20 un darbs, ko veica tādas organizācijas kā Fasci italiani
all'estero (Itāliešu fašisms ārzemēs) un Comitati d'Azione per l'Universalitá
di Roma, CAUR (Romas universāluma rīcības komiteja).21 Fašistiskās
propagandas galvenais vēstījums bija, ka tikai fašisms un Romas vadība
var glābt Rietumus no sabrukuma.
“Atjaunotā” Latvija starptautiskajā kontekstā
Pastāv virkne noderīgu veidu, kā analizēt jautājumu par to, kā
demokrātijas un autoritārisma idejas nonāca Latvijā. Viens risinājums
varētu būt fokuss uz lomu, ko veica intelektuāļi kā kolektīva grupa.22
Otrs risinājums varētu būt raudzīšanās uz ietekmi, ko Eiropas
publiskajā telpā atstāja galēji labās grupas, piemēram, Pērkoņkrusts,
kas aicināja uz politikas “fašizāciju”.23 Saskaņā ar trešo pieeju varētu
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uzsvērt Vācijas un Itālijas piemēru centrālumu, uzskatot Latviju un citas
“perifērās”Austrumeiropas valstis vienīgi par bezgribas atdarinātājām.24
Ir tikušas sniegtas visas šīs pieejas. Tomēr neviena no šīm pieejām neļauj
pienācīgi izskaidrot Latvijas konkrēto ceļu uz “atjaunoto” laikmetu
starptautiskā konteksta ietvarā.
Svarīgākais ir saprast, kā Ulmanis nonāca saskarsmē ar šo jauno
demokrātiskās un autoritārās idejas sajaucošo starptautisko politikas
stilu un kā pēc tam to interpretēja iekšpolitikas vajadzībām. Visbiežāk
izmantotais saskarsmes avots bija starptautiskā prese. Sākot ar
divdesmitajiem gadiem, Ulmanis pieturējās pie režīma, kura ietvarā
ikdienas iepazinās ar saturu, ko sniedza laikraksti un žurnāli latviešu,
angļu, vācu un krievu valodā. Tādējādi nepārsteidz tas, ka viņa privātās
rezidences apmeklētāji ar apbrīnu stāstīja par milzīgajām laikrakstu un
grāmatu kaudzēm, kas bija atrodamas uz mēbelēm un grīdas.25 Ulmanim
bija arī paradums atzīmēt, anotēt un izgriezt rakstus, kas, viņaprāt, bija
interesanti vai svarīgi. Šie izgriezumi tagad veido daļu no Kārļa Ulmaņa
kolekcijas. Šo izgriezumu analīze apliecina, ka Pērkoņkrusts nebija
Ulmani pievērsis fašismam (“fašizējis”) un ka viņu nebija pārliecinājuši
arī tā saucamie aktīvie nacionālisti, kuri trīsdesmito gadu sākumā
sāka uzbrukumus liberālajai demokrātijai. Pamatojoties uz rūpīgu šo
izgriezumu izlasīšanu, jāsecina, ka Ulmanis sāka nopietni apsvērt šo jauno
politisko stilu tikai pēc Rūzvelta ievēlēšanas 1932. gadā. Šie izgriezumi
norāda arī, ka Ulmaņa interesi vēl vairāk pastiprināja informācija par
Hitleru, kurš nāca pie varas 1933. gadā. Tobrīd Ulmanis sāka saglabāt
arī rakstus par citiem tālaika līderiem, īpaši Musolīni. Patiesībā mēs
zinām, ka Ulmanis, iespējams, jau mēnešus pirms apvērsuma lasīja
vācu valodā izdoto par fašistisko korporatīvismu aprakstošo laikrakstu
Nachrichtenblatt über die Faschistischen Korporationen. Rezumējot,
no 1932. gada beigām līdz 1934. gada maijam Ulmanis veica intensīvu
jaunā politikas stila izpēti. Un kā vēl viens pierādījums neskaidrajām
politiskajām robežām 1933.-1934. gadā kalpo tas, ka visvairāk rakstu ir
par Rūzvelta Ameriku.
Nesenie pētījumi par starptautisko fašismu ir skaidri apliecinājuši,
ka nav tāda veidojuma kā “vispārējais fašisms”. Tas izriet no tā, ka
fašisms vienmēr ir ticis pārskatīts un mainīts, lai pielāgotos attiecīgajam
nacionālajam kontekstam. Tas neapšaubāmi attiecas uz Latvijas gadījumu.
Ulmaņa interese par šo jauno politisko stilu bija ļoti selektīva. Laikrakstu
un žurnālu izgriezumi vēsta, ka viņu neinteresēja daudzi fašisma
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“stūrakmeņi”, piemēram, antisemītisms, eigēnika, militārisms, pēckara
robežu pārskatīšana utt. Tā vietā viņš koncentrējās tikai uz vadību un to,
kā veicināt kolektīvo rīcību un nacionālo vienotību. Minot tikai dažus
piemērus – Ulmanis bija atzīmējis un anotējis rakstus par “fašisma teoriju”,
“NSDAP agrārpolitisko revolūciju”, fašistu “emocionālo vilinājumu”
un “ideju par līderi” (Führergedanke). Izgriezumu vidū ir atrodami
arī daudzi raksti par jaunatnes kustībām un “prestižiem projektiem”,
piemēram, tādiem kā Akmens aizsprosts Amerikas Savienotajās Valstīs.
Tomēr vēl vairāk ir izgriezumu par Rūzvelta administrāciju. Ulmanis,
piemēram, uzmanīgi lasīja rakstus par Rūzvelta “diktatorisko varu”,
viņa tiešo ietekmi uz ekonomiku, par viņa administrācijas veikto izpēti
attiecībā uz uzņēmējdarbības praksi pirms Lielās depresijas, kā arī viņa
nozīmīgākajām runām.26 Viņš izrādīja arī lielu interesi par Henriju
A. Vollesu (Henry A. Wallace), ko jau sen apbrīnoja. Volless, būdams
lauksaimniecības ministrs, bija lauksaimniecību krīzes atrisināšanas vārdā
uzņēmies funkcijas, ko kāds laikraksts definēja kā “plašas diktatoriskās
pilnvaras”.27 Visbeidzot, Ulmanim bija arī interese noskaidrot specifisko
terminoloģiju, kas bija saistīta ar uzskatu, ka šis jaunais politiskais stils
ievada jaunu laikmetu. Tādējādi viņš, piemēram, izgrieza rakstus angļu
valodā par tēmu “jaunā ēra amerikāņu dzīvē” un rakstus vācu valodā
par tēmu “Eiropa starp tradīciju un revolūciju” un “cīnītāji par jaunu
skatījumu uz pasauli”, un tie ir tikai trīs piemēri.28
Iepriekš tekstā tika minēts, ka ekspertu starptautiskie ceļojumi un darbs
būtiski veicināja politisko robežu sapludināšanu. Arī Ulmanis veidoja daļu
no šī tīkla. Viņa agrākās studijas Vācijā un Šveicē, viņa ceļojumi Ziemeļu
un Rietumu Eiropā, kā arī viņa Amerikā pavadītie gadi būtiski ietekmēja
viņa intelektuālo un politisko uzskatu veidošanos. 1933. gadā Ulmanis
atkal devās uz ārzemēm, šoreiz uz Vāciju. Kaut arī ir grūti noteikt, cik
lielā mērā šis ceļojums veicināja viņa fašisma izpratni, jo mūsu rīcībā nav
nekādu materiālu par viņa gaitām vai novērojumiem šī ceļojuma laikā,
tomēr ir skaidrs, ka viņa Vācijā pavadītais laiks kaut kādu ieguldījumu
sniedza. Daži patiesībā uzskata, ka šis ceļojums bija izšķiroši svarīgs viņa
fašisma izpratnei un plāniem īstenot apvērsumu; ka Ulmanis devās uz
Vāciju tikai, lai redzētu nacismu darbībā un veidotu kontaktus ar Berlīni.
Tā nav taisnība. Ulmanis devās uz Vāciju, lai atgūtos no sirds problēmām.29
1933. gada septembra sākumā Ulmanim tika veikta kaut kāda veida sirds
operācija. Pēc operācijas, sekojot ārsta ieteikumam, viņš devās uz Vācijas
pilsētu Bādnauheimu (Bad Nauheim), kuras sālsavoti bija slaveni visā
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pasaulē, un tika uzskatīts, ka tie spēj izārstēt nervu un sirds problēmas.
Kopumā Ulmanis Vācijā pavadīja aptuveni mēnesi. Atceļā uz Latviju
viņš 18. oktobrī iegriezās Berlīnē. Pamatojoties uz informāciju, kas tika
publicēta baltvācu laikrakstā Rigasche Rundschau, Latvijas vēstnieks Vācijā
Edgars Krieviņš satika Ulmani stacijā un pavadīja viņu uz Vācijas Ārlietu
ministriju, kur viņš satikās ar Karlu Riteru (Karl Ritter) un apsprieda
iespēju palielināt Latvijas sviesta eksportu uz Vāciju. Vēsturnieks Edgars
Dunsdorfs apgalvoja, ka Ulmanis todien vēlāk satikās arī ar pārtikas
un lauksaimniecības ministru Ričardu Valteru Darē (Richard Walther
Darré), kaut par šādu tikšanos laikrakstos nekas nav ticis minēts.30
Kaut arī mūsu rīcībā nav detalizētas informācijas par Ulmaņa gaitām
Vācijā 1933. gadā, viņa 1933. gada 9. novembra runa mudina secināt,
ka viņa pirmie iespaidi par nacismu bija pozitīvi un viņa gaitas Vācijā
padarīja skaidrāku viņa izpratni par fašismu. Savā vairāk nekā divu stundu
ilgajā runā 700 cilvēku auditorijas priekšā Latvijas lauksaimniecības
centrālbiedrības zālē Ulmanis runāja par šādām divām galvenajām
tēmām: nacistu ekonomiku un lauksaimniecības politiku un nacistu
režīma raksturu. Runājot par pirmo tēmu, Ulmanis klausītājiem skaidroja,
kā Vācija izmanto sabiedriskā darba programmas, lai atvieglotu bezdarba
problēmu. Papildus viņš piezīmēja, ka nacistu lēmums regulēt graudu
un mājlopu cenas tā vietā, lai ļautu tās noteikt pasaules tirgum, jau ir
sācis atmaksāties. Kā sacīja Ulmanis, es redzēju “daudz bezrūpīgu seju,
un veikalos bija vairāk pircēju”.31 Savukārt, runājot par režīma raksturu,
Ulmanis informēja klausītājus, ka Hitlera un nacistu mērķis acīmredzami
ir Versaļas līguma izbeigšana. Tomēr Ulmanis neuzskatīja, ka Vācija vēlas
karu. Tas par, ko Ulmanis runāja visvairāk, bija režīma nacionālistiskā
ideoloģija. Šī ideoloģija, viņaprāt, bija kaut kas pilnīgi jauns, jo atbilstoši
viņa formulējumam: “Viss šajā intelektuālajā kultūrā tiek radīts no jauna”.
Tā cēlonis, kā Ulmanis turpināja skaidrot, bija Hitlera, partijas un vācu
tautas ārkārtīgi izteiktā disciplinētība. Šī disciplinētība, kā Ulmanis
norādīja, tiek balstīta uz vēstījumu, ka “virzoties uz priekšu, ikvienam
ir jāstrādā un jāziedojas tautas labā”. Visbeidzot, noslēdzot savu runu un
mēģinot izskaidrot, cik ārkārtīgi svarīgs šis vēstījums varētu būt, Ulmanis
apņēmīgi definēja, ka “nekas iepriekš nav prasījis tādus upurus, kā tos, ko
pieprasa nacionālsociālisti, pat ne kristietība”.32
Ulmaņa runas beigu piezīmes atspoguļo, cik labi viņš izprata fašismu.
Jau 1933. gadā, tikai uzmanīgi lasot un vienreiz aizbraucot uz Vāciju,
viņš spēja ieraudzīt, ka fašisms, un šis jaunais politikas stils vispār, ir
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kaut kas pavisam jauns – politiskā reliģija, kuras principi tiecas aizstāt
acīmredzami vājākās pagātni raksturojošās individuālās vērtības.33
Tomēr šķiet, ka šie mesiāniskie jeb reliģiskie fašisma aspekti Ulmani tā arī
nekad nesaistīja. Viņš drīzāk novērtēja tikai tā prognozēto gala rezultātu:
nacionālo vienotību, kolektīvo darbību un pārticību.
Šeit ir obligāti jānorāda, ka izpēte, ko Ulmanis veltīja šim jaunajam
politiskajam stilam, bija saistīta ar iekšzemē notiekošo diskusiju par
konstitucionālo reformu. Iespējams, ka tieši raugoties uz Rūzvelta
Jauno kursu kā paraugu, Ulmanis un citi Zemnieku Savienības biedri
1933. gada rudenī sāka virzīt likumdošanu ar mērķi grozīt Satversmē
noteikto varas dalījumu. Viņi uzskatīja, ka šīs izmaiņas ir nepieciešamas,
lai valdība izkļūtu no strupceļa, kas divdesmitajos gados un trīsdesmito
gadu sākumposmā bija kļuvis aizvien dziļāks. Kopumā viņu ierosinātie
grozījumi bija vērsti uz to, lai palielinātu prezidenta pilnvaras (kurš
būtu tieši jāievēl), samazinātu Saeimā ievēlamo pārstāvju skaitu,
mainītu vēlēšanu likumus un samazinātu partiju skaitu līdz trim – vienu
zemniekiem, vienu strādniekiem un vienu vidusšķirai. Ulmanis bija
pārliecināts par izmaiņu nepieciešamību, un šo konstitucionālu reformu
varētu saukt par viņa “plānu A”, proti, šī pieeja bija viņa pirmā izvēle, un tā
acīmredzami bija balstīta uz viņa veikto Rūzvelta administrācijas izpēti.
Tomēr pienākot 1934. gadam un izsīkstot Ulmaņa cerībām par
konstitucionālās reformas iespējamību, kad viņa ierosinātā likumdošana
iestiga parlamentārajās debatēs un komiteju sanāksmēs, viņš sāka
nopietnāk apsvērt vajadzību pievērsties “plānam B”, proti, apvērsumam.
Patiesībā laikā starp 1933. gada novembri un 1934. gada maiju Ulmanis
pat izteica virkni publisku piezīmju, dodot mājienu uz viņa iespējamo
nosliekšanos neslēptāka autoritārisma virzienā. Iespējams, ka lielāka
apskaidrība radās līdz ar viņa 1934. gada 18. februāra runu.
Ulmanis ar šo runu uzstājās ikgadējā Lauksaimnieču sanāksmē
Rīgā, kas bija samērā pārsteidzoša izvēle šādai izšķiroši svarīgai
un daudz ko izsakošai runai. Ulmaņa tā vakara uzrunas tēma bija
“Sabiedrības darbs nākotnē”. Tas bija piemērots virsraksts, jo jau no
paša sākuma viņš vairākkārtīgi pievērsās problēmām, kas nomocīja
sabiedrību. Visbūtiskākais, kā norādīja Ulmanis, bija tas, ka tautu un
īpaši kopīgo sabiedrības darbu ir apsēdusi trakojošā individuālisma
un egoisma sērga. Ulmanis par to vainoja valdību, kuras nevienprātība
un šķelšanās, viņaprāt, bija pārmetusies arī uz sabiedrību. Pēc tam
Ulmanis savām klausītājām atgādināja, ka šis arī bija viņa Satversmes
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grozījumi mērķis, proti, izdziedēt tautu. Pēc tam, kad Ulmanis bija
mēģinājis virzīt demokrātisko reformu īstenošanu, viņš pievērsās tam,
ko cilvēki, kuri dzirdēja un lasīja viņa piezīmes, interpretēja kā mājienu
uz iespējamo autoritārisma alternatīvu. Ulmaņa politiskie oponenti jau
ilgstoši pauda viedokli, ka viņa ierosinātie konstitucionālie grozījumi
patiesībā ir nemanāma varas sagrābšana, savukārt savā runā viņš
pirmoreiz deva mājienu par šī autoritārā ceļa iespējamību. Pievēršoties
jautājumam par reformu rezultātu, Ulmanis norādīja: “Sabiedrībā
daudz tiek runāts, ka mūsu valsts vēsturē tiek gatavota jauna ēra.
Mēs neļausim sev gaidīt, kamēr šī ēra atnāk. Mums jādodas tai pretī,
vienlaikus ieviešot un ievērojot mūsu agrākos uzskatus”.34 Lielā savas
atlikušās runas daļā Ulmanis fokusējās uz šiem “agrākajiem uzskatiem”:
uz tautas vienprātību, kas panāca Latvijas neatkarību, un to, kā tikai
spēcīgs vadonis var nodrošināt neatkāpšanos no šiem uzskatiem – un
šeit viņš piesauca Oliveru Kromvelu – militāro “stingro roku”, kas vadīja
Angliju septiņpadsmitā gadsimta pilsoņu kara laikā.
Kaut arī šī runa noteikti nebija autoritārisma manifests, turklāt vairums
Ulmaņa piezīmju fokusējās uz nāciju, nevis vadītāja lomu, tomēr vairāki
novērotāji šo runu tāpat uztvēra kā pagriezienu uz autoritārismu.
Piemēram, laikraksts Rigasche Rundschau savā nākamās dienas izdevumā
iekļāva rakstu ar virsrakstu: “Kārlis Ulmanis par nācijas fīreru”.35 Turklāt,
kaut arī laikraksti par to neziņoja, gaisā virmoja baumas, ka Ulmanis savu
runu bija noslēdzis fašisma stilā, paceļot roku un izkliedzot saukli: “Uz
sauli!”.36 Neatkarīgi no šo baumu atbilstības patiesībai, šķiet, neapšaubāmi,
ka Ulmanis izmēģināja jaunu politisko vēstījumu un stilu, savukārt tas,
ka Ulmanis to izvēlējās darīt lauksaimnieču grupas priekšā, mudina
domāt, ka viņš jutās neērti, izmantojot šo jaunu stilu, un joprojām nebija
pārliecināts arī par Latvijas demokrātijas izbeigšanu.37
Iespējams, ka galu galā 1934. gada 4. maija balsojums bija tas, kas
Ulmani piespieda izlemt par labu apvērsumam. Saeima šajā dienā
atbalstīja Satversmes grozījumus, kas ļautu pilsoņiem tieši ievēlēt
valsts prezidentu. Vienlaikus Saeima noraidīja grozījumu, kas saskaņā
ar Ulmaņa un viņa partijas viedokli bija viņu ierosināto reformu
galvenais nosacījums, proti, prezidenta pilnvaras atlaist parlamentu.38
Ulmanis tā arī nekad nepaskaidroja, vai šis balsojums tiešām bija,
poētiski izsakoties, pēdējais salmiņš, tomēr tikai vienpadsmit dienas
vēlāk viņš vadīja miermīlīgu apvērsumu, kas izbeidza Latvijas
demokrātisko laikmetu.
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“Uz priekšu!”
Kā vadonis, Ulmanis apņēmās atbrīvot Latvijas sabiedrību no apātijas
un šķelšanās.39 Tas, ko viņš vēlējās, bija kolektīva rīcība un progress – tāpēc
viņš Ulmaņlaikā bieži atkārtoti izmantoja tādas frāzes kā: “Uz priekšu!”
un “Vienība!” Tomēr Ulmanim nebija nekādas intereses to panākt,
izmantojot brutālu “stingrās rokas” pieeju. Tāds jebkurā gadījumā vismaz
bija viņa nodoms 1934. gadā. Ulmanis drīzāk cerēja, ka, īstenojot atziņas,
ko bija guvis no rūpīgās jaunā politiskā stila izpētes, viņš varētu veicināt
konsensu un vienprātību, tādējādi ievedot Latviju jaunajā laikmetā.
Ulmanis patiešām bija vērīgs politikas students, jo viņš centās
nodrošināt visus šim jaunajam politikas stilam kopīgos panākumu
elementus. Kā minēts iepriekš, Šivelbušs ir nonācis pie secinājuma, ka
nozīmīgās līdzības starp attiecīgajām šī jaunā politiskā stila variācijām ir:
harizmātiska vadība, prestiži projekti, vienprātības veicināšana un zemes
kā pamatvērtības uzsvēršana. Ulmanim bija visi šie elementi. Dažkārt
rezultāti ļoti līdzinājās notiekošajam ārzemēs, savukārt citās reizēs
Latvijas variants diezgan būtiski atšķīrās.
Raugoties uz harizmātiskās vadības elementu, jāsecina, ka Ulmanis
radīja ļoti unikālu personu. Apturot Latvijas konstitūciju jeb Satversmi,
viņš kļuva par daļu no lielās starpkaru perioda diktatoru grupas. Viņš to
apzinājās, un vienlaikus neredzēja sevi – un arī negribēja, ka viņu redz – kā
tieši tādu pašu kā pārējie Eiropas diktatori. Pat viņa oficiālā ietērpa izvēle
mums to apliecina. Pretstatā lielākajai daļai starpkaru diktatoru Ulmanis
nekad nenēsāja militāro uniformu. Šī iemesla dēļ kādā Šveices laikrakstā,
ziņojot par notikumiem Latvijā, Ulmanis tika nosaukts par “diktatoru
bez uniformas”.40 Ulmanim šis raksts acīmredzami bija paticis, jo viņš
to noglabāja savā kolekcijā. Tāpat Ulmani maz interesēja arī Hitlera,
Musolīni un citu pārspīlētā stila pārņemšana (kaut arī savas valdīšanas
pašās beigās viņš eksperimentēja ar agresīvāku uzrunu stilu). Tā vietā
viņš sevi pasniedza kā “Saimnieku”, kura vienīgais mērķis ir rūpēties par
Latvijas tautu. Šī viņa radītā persona tika balstīta uz aprēķinu, kurā tika
izmantota priekšrocība, ko sniedza tas, ka Ulmanim pašam nebija savas
ģimenes. Kopumā var secināt, ka Ulmaņa izvēlētais harizmātiskais tēls
ļoti līdzinājās Rūzvelta tēlam, un tā nav tikai sakritība.
Prestižie projekti bija vitāli svarīgi Ulmaņa panākumu un leģitimitātes
nodrošināšanai. Šobrīd vislabāk zināmie ir Ķeguma aizsprosts un
hidroelektrostacija, bet bija arī daudzi citi. Divi svarīgi projekti, kas nav
saņēmuši tik daudz historiogrāfiskās uzmanības, ir “Uzvaras laukums”
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un “Uzvaras līdums”. 1936. gadā pirmoreiz piedāvātais Uzvaras laukuma
projekts bija centrālais elements Ulmaņa režīma plānos attiecībā uz
Pārdaugavas rajonu Rīgā. Tas kļuva par svarīgāko valstij nozīmīgo notikumu
svētku atzīmēšanas vietu. Šajā laukumā, piemēram, notika 1938. gada
Dziesmu svētki. Tas tika izvēlēts arī, lai atzīmētu Mazpulku desmit gadu
jubileju. Un, protams, šajā laukumā tika organizēti arī centrālie pasākumi
valsts svētku – 18. novembra un 15. maija – atzīmēšanai. Uzvaras laukuma
ekvivalents ārpus Rīgas bija Uzvaras līdums. Šis bija nosaukums, kas tika
piešķirts no Olaines Tīreļa purva “atgūtajai” zemei, un tas atradās pusceļā
no Rīgas uz Jelgavu. Ielabotā zeme tika pārvērsta astoņpadsmit lauku
saimniecībās, kas pēc tam tika nodotas bez zemes esošajiem strēlniekiem
un Latvijas armijas veterāniem. Šiem projektiem piešķirtie nosaukumi ir
svarīgi. “Uzvara” šajos gadījumos simbolizē kolektīvo rīcību, progresu,
pozitīvu skatījumu un pat attiecību saraušanu ar pagātni, kad Latvijas
iedzīvotāji bija pakļauti ārzemju varām. Šo projektu mērķis bija “latviskot”
un modernizēt vietas un objektus, kas bija pagātnes un ārvalstu varas
liecinieki. Nedrīkst aizmirst arī, ka šie projekti kalpoja kā Latvijas variācija
par ārzemju projektiem, par kuriem Ulmanis bija tik daudz lasījis – sākot
ar Musolīni vadīto Romas pārveidošanu un Pontinas purva (Pontine
Marsh) nosusināšanu līdz Rūzvelta dibinātajai Tenesī ielejas iestādei
(TVA). Visbeidzot, Ulmaņa režīms šos uzvaras objektus popularizēja kā
jaunas vietējo un ārzemju tūristu apskates vietas.41
Vēl viens ļoti svarīgs šo prestižo projektu aspekts bija, ka tie Latvijas
iedzīvotājiem sniedza līdzdalības iespēju. Un tūrisms bija tikai viens no
šiem dalības veidiem – cilvēki varēja ziedot naudu, lietas, savu darbu utt.
Šādas iespējas (izcils piemērs ir arī akcija “Draudzīgais aicinājums”), kas
tika plaši propagandētas, bija nepieciešamas, lai veidotu viendabību un
vienprātību, jo sniedzot ieguldījumu, lai panāktu kolektīvu mērķi, kas
bija vērsts uz labākas nākotnes izveidi, Latvijas iedzīvotājiem tika sniegts
“pozitīvs nacionālās un sociālās solidaritātes demonstrējums”.42 Tikpat
svarīgs aspekts bija arī tas, ka, kaut kādā veidā iesaistoties ziedošanā,
pilsoņi stiprināja “pieņemšanas simbolismu”, un piedalījās procesā, ko
Vita Zelče dēvēja par “mobilizējošām darbībām”.43 Šī politiskā stratēģija
bija ļoti efektīva gan Latvijā, gan ārzemēs; kā divus labus paralēlus
piemērus var minēt Rūzvelta Zilā ērgļa (Blue Eagle) kampaņu un Hitlera
Ziemas atbalsta (Winter Relief) programmu.
Pēdējā sastāvdaļa šajā panākumu receptē bija uzsvērt lauksaimniecības
un zemes kā pamatvērtības nozīmību. Musolīni bija viņa kampaņa “Kauja
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par kviešiem”. Hitlers un citi augstākstāvošie nacisti regulāri runāja
par “asinīm un zemi”. Rūzvelts slavināja lauksaimniekus un veicināja
subsidēto lauku saimniecību izveidi. Kopumā šīs politiskās platformas
uzdevumi bija mazināt trauksmi, īpaši urbanizācijas izraisīto, mīkstināt
kultūras pārmaiņas, kas bija radušās urbanizācijas rezultātā, mazināt
dalījumu “pilsētas – lauki”, kā arī palīdzēt aizmirst vēl esošās atmiņas par
pārtikas trūkumu. Vairāk nekā jebkuram citam starpkaru diktatoram,
Ulmanim bija patiesa vēlme sekmēt lauksaimniecību un lauku
dzīvesveidu. Tā vienmēr bija bijusi viņa misija. Šīs misijas īstenošanai bija
neskaitāmi elementi: augsnes ielabošana, zemes reforma, modernizācijas
un izglītības programmas, izpētes un izmēģinājumu saimniecības,
zemnieku krājsabiedrības, kampaņa “Meža dienas” un ļoti daudz citu.
Tomēr svarīgākie elementi bija Mazpulku organizācija un Pļaujas svētki,
jo to tiešais mērķis bija izlīdzināt dalījumu “pilsētas – lauki”, kas kavēja
nacionālās vienprātības veidošanos. Mazpulku organizācijas dalībnieku
skaita pieaugums (tā bija ievērojami lielākā jaunatnes organizācija)
un milzīgais Pļaujas svētku apmeklētāju skaits (trīs svētku noslēguma
ceremonijas kopā apmeklēja aptuveni 480 000 cilvēku) atspoguļo šo
iniciatīvu panākumus.44 Ulmanis bija pārliecināts, ka šis ļoti plašais
apmeklējums ir pierādījums jaunā politiskā stila efektivitātei.
Ārējo attiecību ietekme
Ulmanis kā progresīvu uzskatu piekritējs bija pārliecināts, ka ir svarīgi,
tā teikt, sekot līdzi laikam. Viņš gribēja nodrošināt, ka Latvija politiski
veido daļu no šī “jaunā laikmeta”. Šī doma tiek apliecināta lielā režīma
īstenotās propagandas daļā. Labs piemērs ir Aleksandra Grīna 1935. gada
grāmata “Vadoņi un polītiķi”. Grāmatas pašā sākumā ir rakstīts: “Pasaule
iet jaunus ceļus, un tautu dzīve sāk pārveidoties uz pavisam jauniem,
pirms vienas paaudzes vēl nemaz neapjaužamiem pamatiem”.45 Viens no
šādiem pamatiem, kā viņš paskaidro nākamajā rindkopā, ir autoritāra
vadītāja loma. Grīns apgalvo, ka: “Šis ir laika periods, ko vēsturē atcerēsies,
kā vadoņu laikmetu”.46 Grāmatas mērķis bija piešķirt starptautisku
kontekstu Ulmaņa vadībai, skaidri parādot, ka Ulmanis nodrošina
Latvijai vietu attīstītāko valstu vidū. Interesantākais šīs grāmatas aspekts,
mūsdienu acīm raugoties, ir tajā ietverto vadītāju saraksts. Pašsaprotami,
ka Grīns iekļāva nodaļas par Musolīni (kas, viņaprāt, ir šīs tendences
radītājs), Hitleru, Jozefu Pilsudski (Józef Piłsudski), Antanu Smetonu
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(Antanas Smetona), Konstantīnu Petsu (Konstantin Päts), kā arī citiem,
kuri mūsdienās tiek lielākoties pieskaitīti starpkaru labējā spārna
autoritārajiem līderiem. Tomēr viņš izvēlējās savā grāmatā iekļaut arī
Staļinu, Rūzveltu, Mustafu Kemalu Ataturku (Mustafa Kemal Atatürk) un
pat Ibn Saūdu (Ibn Saud). Šis saraksts vēl jo vairāk apliecina starptautisko
politisko robežu saplūšanu trīsdesmito gadu sākumposmā.
Mēs esam apskatījuši, ko nozīmēja būt par daļu no šī jaunā laikmeta,
ja runājam par panākumiem bagātu iekšējo politiku. Savukārt ko varēja
nosaukt par “panākumiem” ārpolitikā? Un konkrētāk – kāda veida jaunās
ārpolitikas iniciatīvas mēs varam attiecināt uz šo jauno politisko ceļu
jeb pieeju? Šajā kontekstā, protams, var apskatīt izmaiņas tradicionālajā
ārpolitikā, piemēram, kā divpusējās vienošanās ar Vāciju aizstāja brīvās
tirdzniecības līgumus, vai kā līdzīgi domājošie vadītāji vienojās par
jaunām aliansēm. Var paraudzīties arī uz to, kā šī jaunā laikmeta līderi
iedragāja starptautisko organizāciju, piemēru, Tautu Savienības darbu.
Tomēr patiesi jauna un dinamiska ārpolitikas iniciatīva bija saskaņotie
centieni izveidot starptautiskās saites un sinerģiju jaunatnes vidū.
Jaunatnes organizācijas, kas liberālās demokrātijas laikmetā bija lielākoties
nepolitiskas un/vai daudzšķautņainas savos politiskajos uzskatos, jaunajā
laikmetā atradās pilnīgā valsts pārvaldībā. Patiesībā politiskie līderi nereti
uzņēmās jauniešu organizāciju tiešu vadību. Piemēram, Musolīni bija
organizācijas Opera Nazionale Balilla vadītājs, Hitlers bija Hitlerjugend
(Hitlera jaunatne) fīrers, un Ulmanis bija Mazpulku virsvadonis.
Ja runājam par uzdevumu veidot starptautiskās attiecības un apliecināt
Latvijas piederību jaunajam laikmetam, tad jāatzīst, ka Ulmanis ļoti
veiksmīgi izmantoja jaunatnes organizācijas, īpaši, ja paturam prātā,
cik ļoti tādas valstis kā ASV un Vācija vilcinājās ar Latvijas neatkarības
atzīšanu. Šajā kontekstā visnozīmīgākais ir Mazpulku piemērs. Mazpulki
kā lielākā un politiski svarīgākā jaunatnes organizācija kļuva par aktīvu
izmaiņas nesošā starptautiskā tīkla daļu. Arī analizējot Mazpulku
organizācijas kopējo starptautisko mijiedarbību, nevar nepamanīt, ka
to raksturo politisko robežu saplūšana. Mazpulki, piemēram, tikpat
augstu kā sadarbību ar amerikāņu jaunatnes organizāciju 4-H, vērtēja arī
sadarbību ar organizāciju Hitlerjugend. Tāpat arī Mazpulku vadītāji (kopā
ar Ulmaņa režīmu) uz saviem lielajiem pasākumiem ielūdza jaunatnes
organizāciju vadītājus no ASV, Anglijas, Vācijas, Itālijas utt. Ir skaidrs, ka
viesu saraksta noteikšanā šķietamajām politiski ideoloģiskajām robežām
nebija nozīmes. Turklāt Mazpulku biedri labprāt pieņēma uzaicinājumus
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doties uz svarīgiem pasākumiem ārpus Latvijas – sākot ar nacionālo
4-H kopsapulci Vašingtonā un beidzot ar Campo Mussolini organizēto
starptautisko fašistu jaunatnes samitu Romā un Hitlera Jaunatnes
kongresu Nirnbergā (kas notika tagad bēdīgi slavenā ikgadējā Nacistiskās
partijas kongresa laikā).47 Rezumējot – ārpolitiku caurvija tāds pats
sinkrētiskais pragmatisms, ko daži varētu saukt arī bezprincipialitāti, kas
bija raksturīga iekšpolitikai. Kopumā šķiet, ka Ulmanis uzskatīja, ka jo
vairāk saišu Latvija izveidos a citām valstīm, neatkarīgi no to konkrētās
politiskās orientācijas, jo drošāk Latvijas iedzīvotāji varēs justies par savas
neatkarības saglabāšanu.48
Secinājumi
Jaunajai starpkaru perioda masu politikai bija raksturīga demokrātisko
un autoritāro ideju sinkrētiska sajaukšanās. Tās ietvarā tika mēģināts
saglabāt liberāli demokrātiskas sabiedrības pilsonisko aktīvismu un
vienlaikus atbrīvoties no liberālisma neatņemamajām sastāvdaļām,
proti, individuālisma, būtiski atšķirīgām identitātēm un nebeidzamām
diskusijām. Tiecoties atrisināt pēckara krīzes, līderi mēģināja radīt
jaunas viendabīgas sabiedrības, kurās iedzīvotāju vienprātība organiski
saplūstu ar valsts vadītāja personību un idejām, gala rezultātā radot
progresu un panākumus.
Tas ir nenoliedzami, ka 20. gadsimta trīsdesmito gadu sākumposmā
šī jaunā masu politikas forma izskatījās ļoti iespaidīgi. Vienprātība,
kas parasti izpaudās plaši apmeklētu sabiedrisko pasākumu veidolā,
guva spožas atsauksmes starptautiskās preses pirmajās lapās. Žurnālisti
sajūsminājās arī par jaunā stila vadītāju prestižajiem projektiem. Turklāt
sajaukšanās, aizgūšana un pielāgošana, kas notika šo režīmu starpā,
radīja taustāmu sinerģijas un dinamisma sajūtu, kas ļoti pietrūka liberāli
demokrātiskajiem režīmiem to vājuma periodā. Tas jo īpaši attiecās uz
jaunatnes organizācijām. Piemēram, raugoties uz Latviju: vēl nekad
agrāk Latvijas jaunieši netika lūgti piedalīties tik daudzos aizraujošos un
svarīgos ārzemju pasākumos. Tas ļāva domāt, ka latvieši ir pilntiesīgi šī
jaunā laikmeta dalībnieki, un ka paradoksālā kārtā ultranacionālisma
internacionālisms varētu radīt integrētāku un miermīlīgāku pasauli.
Tā, protams, nenotika. Tā vietā pasaule uzzināja, ka šim politiskajam
stilam ir nosliece uz pastāvīgu radikalizāciju – kaut ko līdzīgu tam, ko
Ļevs Trockis (Leon Trotsky) reiz nosauca par “pastāvīgo revolūciju”. Daļā
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gadījumu gala rezultāts bija totalitārisms – un pasaulei tas nozīmēja vēl
vienu pasaules karu. Šo radikalizāciju sekmēja šī politiskā stila precīzais
raksturs. Tas bija pragmatisks, plūstošs un bezprincipiāls. Un kaut tas arī
sniedza jaunas atbildes uz to, kā risināt 20. gadsimta divdesmito gadu un
trīsdesmito gadu sākumposma krīzes, tas panāca, ka tādi vajāšanas un
valsts kontroles pasākumi, kas liberāli demokrātiskās valstīs būtu pilnīgi
neiespējami, kļuva iedomājami un pieļaujami. Kāpēc tālaika sabiedrības
nespēja pilnībā atpazīt šī jaunā ceļa bīstamību? Viens iemesls, kā to savā
lieliskajā grāmatā skaidro Deivids Roberts, ir tāds, ka cilvēki trīsdesmito
gadu sākumposmā uz totalitārismu raudzījās nevis kā visaptverošu
kontroli, bet gan kā plānu kolektīvai rīcībai.49
Arī Ulmanis to uzskatīja par rīcības plānu. Un nevar noliegt, ka
Ulmaņlaiks bija dinamisks periods. Tomēr kāda bija šo sasniegto
panākumu cena? Šis Ulmaņa izvēlētais bezprincipiālais ceļš noveda pie
intensīvākas minoritāšu vajāšanas, privātīpašuma un publiskās sfēras
uzurpācijas, politiskās opozīcijas pagaidu ieslodzīšanu utt. Savukārt
ārpolitikas kontekstā Latvija trīsdesmito gadu beigās bija nonākusi
bīstamā pozīcijā. Tādējādi, kaut arī ir skaidrs, ka Ulmanis deva priekšroku
attiecību veidošanai ar Ameriku,50 viņš galu galā īstenoja ārpolitiku,
kurai trūka tādas ideoloģiski politiskās skaidrības un pārliecības, kas
nepieciešama, lai gūtu noturīgus sabiedrotos. Tomēr, ja esam godīgi pret
Ulmani, laikmetā, ko definē ideoloģisko robežu saplūšana, ir grūti veidot
šāda veida ideoloģiski politiskās alianses. Turklāt visticamāk nav nekā, ko
Ulmanis būtu varējis paveikt, lai pasargātu Latviju no brutālā reālpolitikas
stilā izveidotā nacistu un padomju varas pakta, kas pats par sevi arī bija
bezprincipiāla politiskā pragmatisma produkts.
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Armands Paeglis, Visu par Latviju!: Latvju Nacionālais Klubs un aktīvais nacionālisms, 1922-1927 (Rīga: autora
izdevums, 2009), un Pērkonkrusts pār Latviju: 1932-1944 (Rīga: Zvaigzne, 1994). Noderīgs ir arī Metjū Kota
(Matthew Kott) raksts: “Latvia's Pērkonkrusts: Anti-German National Socialism in a Fascistogenic Milieu” in:
Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies 4 (2015): 169-193.
24 Divi klasiski šī žanra darbi ir Roberta O. Pakstona (Robert O. Paxton) grāmata The Anatomy of Fascism (New
York: Knopf, 2004); un Rodžera Grifina (Roger Griffin) darbs The Nature of Fascism (London: Routledge,
1991). Šie pūliņi fiksēt “fašisma anatomiju” vai definēt “fašisma minimumu”, vai arī “vispārējo fašismu” ir
izrādījušies nederīgi attiecībā uz ārpus Centrāleiropas esošo gadījumu analīzi. Izsvērtu šīs metodoloģiskās
problēmas izpēti skatīt Maikla Dobrija (Michel Dobry) rakstu “Desperately Seeking “Generic Fascism”: Some
Discordant Thoughts on the Academic Recycling of Indigenous Categories”, no: Rethinking the Nature of
Fascism: Comparative Perspectives, ed by. António Costa Pinto (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan, 2011).
25 Skatīt, piemēram: Eduards Laimiņš, “Kārlis Ulmanis, kādu es viņu redzēju un sapratu kopīgā darbā”, no Kārlis
Ulmanis 75, red. Latviešu Zemnieku savienība (Apgāds “Brīvā zeme”, 1952), 73-74.
26 Šeit esmu plaši apkopojis LVVA materiālus, 5969. f., 1. apr., 301.-305. l.
27 LVVA, 5969. f., 1. apr., 301. l., 7.
28 LVVA, 5969. f., 1. apr., 109. l., 28., 90., 115.
29 Kārlis Ulmanis, vēstule Hermanim Enzeliņam, 1933. gada 7. septembrī, publicēts laikrakstā: Latvijas Vēstnesis,
Nr. 260/262, 1997. gada, https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=45246.

77

30 “K. Ulmanis verhandelt in Berlin”, Rigasche Rundschau, Nr. 239, 1933. gada 19. augustā; Edgars Dunsdorfs,
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Feminisms un Latvija
INETA LIPŠA, ELIZABETE VIZGUNOVA
Pēc Pirmā Pasaules kara un Latvijas valsts proklamēšanas 1918. gada
18. novembrī sievietes un vīrieši Latvijā ieguva politisku vienlīdzību.
1918. gada 19. novembra Latvijas Republikas Tautas padomes
pieņemtajā Latvijas Satversmes vēlēšanu likumā tika paredzēts, ka
Satversmes sapulces locekļu ievēlēšana notiek, abiem dzimumiem (kas
sasnieguši 21 gada vecumu) piedaloties uz vispārīgo, vienlīdzīgo, tiešo,
aizklāto un proporcionālo tiesību pamata.1 Salīdzinājumā ar līdz tam
Krievijas impērijā pastāvējušo sistēmu sievietēm šie bija vēl nebijuši
apstākļi.2 Sievietēm, kuras sāka piedalīties politiskajā dzīvē, galvenais
mērķis bija panākt sieviešu ievēlēšanu parlamentā, lai sasniegtu
vienlīdzīgas tiesības arī darba un civiltiesību jomā (sākot ar laulību un
ģimenes tiesībām).3 Tā, piemēram, no Satversme sapulcē ievēlētajiem
164 deputātiem sešas bija sievietes.
Vienlaikus nevienlīdzība izrietēja no stereotipa par sievietes “īsto” darbu –
rūpēm par bērnu audzināšanu un mājsaimniecības vadīšanu. Sievietes,
kuras strādāja algotu darbu, saņēma zemākas algas nekā vīrieši par to pašu
veikumu.4 Turklāt sievietes, par spīti vienlīdzībai “uz papīra”, nevarēja
sasniegt augstākos posteņus darbā. Par spīti vairākiem izņēmumiem, par
kuriem vēstīts šajā rakstā, dominējošajos iedzīvotāju priekšstatos Latvijas
sieviešu dzīves centrā joprojām bija bērnu radīšana, rūpēšanās par vīru
un bērniem. Krievijas impērijā pastāvējušo patriarhālo likumu nomaiņa
ar tam laikam liberāliem laulību likumiem, laulības slēgšanai kļūstot par
gandrīz pilnīgu valsts kompetenci,5 liecināja arī par sieviešu stāvokļa
progresu Latvijas parlamentārajā demokrātijā. Plašas diskusijas izvērtās
arī par citiem sieviešu civiltiesiskā stāvokļa aspektiem, kas attiecās uz
sievietes kā vīra aizbilstamās lomu (aizbildniecība par sievieti tika būtiski
mazināta līdz ar 1938. gadā Kārļa Ulmaņa autoritārās valdības ieviesto
Civillikumu) vai mantojuma tiesībām. Tomēr 20. gadsimta starpkaru
periodā, neraugoties uz pārmaiņām, pilnīgu līdztiesību starp vīrieti un
sievieti civiltiesību jomā sasniegt neizdevās.
Pateicoties tieši parlamentārās demokrātijas pavērtajām iespējām,
vairākas ievērojamas sievietes uzsāka aktīvu cīņu par sieviešu politiskajām
un civilajām tiesībām; tika popularizēta sieviešu pašorganizācija, pašām
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sabiedriskā kārtā veidojot dažādas profesionalizācijas un garīgās izaugsmes
programmas, lai veicinātu sievietes spēju realizēties publiskajā dzīvē.
Kuras personības un kādos kontekstos popularizēja līdztiesības idejas?
Kādā veidā Latvijas sieviešu organizācijas iesaistījās starptautiskajā
sieviešu kustībā? Kādas bija to aktivitātes Latvijā un citur pasaulē? Rakstā
tiks aplūkota starpkaru Latvijas (1918.-1940. gads) feminisma ainava
(neraugoties uz to, ka termins “feminisms” šajā posmā Latvijā teju vispār
netika lietots) starptautiskās dzimtes politikas kontekstā.
Starptautiskās sieviešu organizācijas un Tautu Savienība
Pirms Pirmā pasaules kara pastāvēja uzskats, ka sieviešu statusa
jautājums ir katras valsts suverēnā kompetence. Starpkaru starptautiskajā
politikā to mēģināja mainīt sieviešu organizāciju aktīvistes, lobējot
nozīmīgākās starptautiskās organizācijas ar domu, ka līdztiesības idejas
iekļaušana starptautiskajās tiesībās veicinās straujākas pārmaiņas arī
nacionālajās valstīs.
Starpkaru Eiropas starptautiskās dzimtes politikas galvenais strīdu
priekšmets kopš 20. gadu otrās puses bija sievietes ekonomiskā statusa
līdztiesības jautājums. Tajā sadūrās divi viedokļi – viens prasīja ievērot
dzimtes specifisku (sieviešu aizsardzības) pieeju darba likumdošanas
jautājumos, kamēr otrs aizstāvēja dzimumu līdztiesības principu.6
Galvenie diskusijas dalībnieki bija, no vienas puses, divas vīriešu
dominētās starptautiskās institūcijas: 1919. gadā nodibinātā Tautu
Savienība (TS) un kā tās daļa izveidotā Starptautiskā darba organizācija
(The International Labour Organization, ILO).7 No otras puses, tās bija
starptautisko sieviešu organizāciju un to tīklu aktīvistes.8
Jau 1919. gada februārī un maijā Bernē, Parīzē un Cīrihē pulcējās pirms
Pirmā pasaules kara un tā laikā dibināto lielāko starptautisko sieviešu
organizāciju – Starptautiskās sieviešu savienības9 (The International Council
of Women, ICW, 1888), Starptautiskās sieviešu balsstiesību savienības
(The International Woman Suffrage Alliance, 1904, IWSA),10 Starptautiskās
sieviešu līgas par mieru un brīvību (Women's International League
for Peace and Freedom, WILPF, 1915), kā arī daudzu valstu strādnieču
kustību – pārstāves, lai panāktu, ka Parīzes miera līgumā tiktu iekļauta
Sieviešu harta, proti, deklarācija par sieviešu tiesībām un statusu un Darba
harta.11 To panākt neizdevās, tomēr 30. gadu sākumā, kad starptautiskā
sieviešu kustība pasaulē un Latvijā aktivizējās pasaules ekonomiskās
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krīzes rezultātā, daudzie priekšlikumi nonāca ILO darba kārtībā “sieviešu
statūta”, kā to toreiz dēvēja latviešu aktīvistes, politikas veidā.
ILO aizstāvēja dažas specifiski uz sieviešu aizsardzību orientētas normas
darba tiesībās kā progresīvas politikas līdzekli, kas apvieno dzimtes un
šķiras kategorijas. Savukārt Tautu Savienībā pamazām nostiprinājās
liberālā feminisma paradigmā sakņotā pilnīgas tiesiskās līdztiesības
doktrīna, kas noraidīja dzimtes politikas saistību ar šķiru un centās
izspiest ILO dzimtiskoto politiku no starptautiskajām darba tiesībām.12
Latvijas sieviešu organizācijas minētajos starptautiskajos procesos
iekļāvās pamazām, kļūstot par minēto starptautisko sieviešu organizāciju
dalībniecēm, piedaloties to kongresos un cenšoties panākt līdztiesības
idejas iekļaušanu politiku veidošanas procesos Latvijā. Pēc Pirmā
pasaules kara publisko vidi Latvijā tāpat kā citās Eiropas valstīs raksturoja
naidīgums pret komunismu, pacifismu un citiem starptautiskā aktīvisma
veidiem kā tādiem, kas nav savienojami ar patriotismu un nacionālo
pašmērķi.13 Konservatīva reakcija pret feministu un internacionālistu
mērķiem apgrūtināja sieviešu kustības līderu darbību arī Latvijā.
Starpkaru perioda Latvijas sieviešu emancipācijas kustībā feminisma
jēdziens netika lietots, un sieviešu organizāciju aktīvistes publiskajā telpā
sevi nesauca par feministēm. Tomēr viņu darbības būtība bija tieši tāda –
sieviešu tiesiskās līdztiesības sekmēšana.
Latviešu sieviešu organizācijas
starptautiskajās organizācijās
Starpkaru periodā starptautiskajā apritē pirmā iesaistījās Latvju
sieviešu nacionālā līga (LSNL, dibināta 1917. gadā Petrogradā, atjaunota
1922. gadā Rīgā), 1922. gadā kļūstot par Starptautiskās sieviešu savienības
(ICW) dalībnieci.14 Latvijā LSNL mērķis bija “veicināt nacionālās kultūras
uzplaukumu, vienot sievietes un audzināt tās nacionālā garā, rūpēties par
jaunās paaudzes audzināšanu”.15 Kopumā šīs organizācijas mērķis sakrita
arī ar ICW universālā taisnīguma (kas iekļāva vienlīdzīgas vēlēšanu
un pilsonības tiesību, laulību tiesību, t. sk. tiesības noteikt pašai savu
nacionalitāti) mērķi. Par starptautiskās sadarbības veiksmīgu rezultātu
LSNL biedres uzskatīja tās priekšnieces Bertas Pīpiņas16 ievēlēšanu ICW
vicepriekšsēdētājas amatā no 1936.-1938. gadam.17
Sāka veidoties arī dažādas nozaru sieviešu organizācijas. Latvijas akadēmiski
izglītotās sievietes 1928. gadā nodibināja savu apvienību (LAISA),18 kas
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1929. gadā iestājās Starptautiskajā akadēmiski izglītoto sieviešu savienībā
(International Federation of University Women, 1919). Lauksaimnieces
1933. gadā nodibināja Latvijas Lauku sieviešu centrālbiedrību19 (LLSC)
un 1934. gadā iestājās Starptautisko lauku sieviešu centrālē (Associated
Country Women of the World, ACWW, 1934). Ar filozofes Mildas Palevičas20
iniciatīvu 1934. gadā izveidotā Latvijas Sieviešu darba tiesību aizsardzības
biedrība “Open Door” (LSDTAB) no 1936. gada darbojās Starptautiskajā
“Open Door” strādājošo sieviešu ekonomiskajai emancipācijai (Open
Door International for the Economic Emancipation of the Woman Worker,
ODI, 1929). ODI oponēja ILO, noraidot sieviešu aizsardzības principu un
aizstāvot pilnīgu sieviešu līdztiesību darba tiesībās.21
Latvijas sieviešu un to organizāciju redzamība pakāpeniski palielinājās
starptautiski, nodrošinot arī ideju apmaiņu un savstarpēju mijiedarbību.
Piemēram, Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Sieviešu
centra aktīvistēm bija cieši sakari ar citu valstu sociālistiskajām sieviešu
organizācijām, kuru pārstāves dažkārt Rīgā uzstājās publiskos pasākumos.
Piemēram, Vācijas reihstāga deputāte no Vācijas Sociāldemokrātu
partijas Matilde Vurma 1925. gadā uzstājās ar runu starptautiskās sieviešu
dienas pasākumā Rīgā.22 Klāra Kalniņa vadīja LSDSP sieviešu sekciju,
piedalījās Sociālistiskās strādnieku internacionāles (Labour and Socialist
International, LSI) kongresos 1923. gadā Hamburgā, 1925. gadā Marseļā,
1928. gadā Briselē.23 Viņa bija arī Sociālistiskās strādnieku Internacionāles
Sieviešu komitejas (The LSI Women's Committee, 1927) locekle. Šī
starptautiskā sieviešu institūcija atšķirībā no jau minētajām atbalstīja ILO
dzimum-diferences politiku starptautiskajās darba tiesībās.24
Svarīgi pieminēt, ka starptautiskās feminisma vēsmas netiešā veidā
sasniedza arī Latvijas lasītājus. Piemēram, Latvju sieviešu apvienības
priekšnieces Emīlijas Jurēvicas izdotajā žurnālā “Nākotnes Sieviete”
1926. gadā un 1927. gadā turpinājumos tika publicēts Lielbritānijas
sufražistu kustības vadītājas Emelīnas Pankhērstas (Emmeline Pankhurst)
teksts ar latviskoto nosaukumu “Mana dzīve” par Anglijas sieviešu
kustības vēsturi. E. Pankhērstas darbību raksturoja kareivīga taktika
(piemēram, viņa bez attiecīgas atļaujas mēģināja iekļūt parlamentā,
lai iesniegtu savu prasību), par ko viņa septiņas reizes tika notiesāta ar
brīvības atņemšanu uz vairākām nedēļām cietumā. Ieslodzījumu cietumā
E. Pankhērsta izmantoja kā līdzekli, lai popularizētu sieviešu vēlēšanu
tiesību nepieciešamību.
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Starptautiskie kongresi: ideju
īstenošanas centieni Latvijā
Latvietes meklēja iespējas iesaistīties starptautiskajā sieviešu kustībā
jau pirms savu pašu organizāciju izveides. Latvijas diplomātiskās
pārstāvniecības Informācijas biroja vadītāja Parīzē (1919-1920) Anna
Rūmane-Ķeniņa25 piedalījās Starptautiskās sieviešu balsstiesību
savienības (IWSA) kongresā Ženēvā.26 “Atceros to sajūsmu, ar kādu tiku
sajemta 1920. gadā – Sieviešu Vēlēšanu Savienības kongresā Žeņēvā,
kad tur ierados, kā Latvijas valdības delegāte ar tituli sūtniecības
padomniece un preses nodaļas vadītāja Parīzē”, viņa rakstīja 1931. gadā
pirms kārtējām pašvaldību un 4. Saeimas vēlēšanām. “Latvija bija ne tikai
savām sievietēm piešķīrusi balstiesības, viņa bija tām arī pašķīrusi ceļu
tajā darba laukā, kurš sievietēm aizvien ir bijis un būs visgrūtāk pieejams,
tas ir diplomātijā. Rakstot par mani, rakstīja arī par Latviju kā par ļoti
progresīvu jaunu valsti. Lielais Amērikas dienas laikraksts Philadelphia's
Public Ledger, apskatot uz veselas lapas kongresa darbu un darbinieces,
bija ierādījis Latvijai un viņas delegātei pat pirmo vietu”.27
Tajā pašā 1920. gadā A. Rūmane-Ķeniņa piedalījās ICW kongresā
Kristiānijā (Oslo), Norvēģijā. Tieši šajā starptautiskajā sieviešu
organizācijā 1922. gadā iestājās LSNL, bet aktīvāk sāka darboties
20. gadu vidū. Visplašāko lasītāju loku Latvijā sasniedza ziņas par ICW
1925. gada kongresu Vašingtonā, jo kongresa delegātes A. RūmanesĶeniņas iespaidus par tajā piedzīvoto avīze “Jaunākās Ziņas” publicēja
vairākos turpinājumos. Viņas rakstītais liecina, ka 20. gadu vidū LSNL
simpatizēja sievietes dzimum-diferences izcelšanas idejai. A. RūmaniĶeniņu bija sajūsminājis ICW prezidentes lēdijas Aberdīnas (Ishbel
Maria Hamilton-Gordon) runu filozofiskais noskaņojums, “ka sieviešu
kustības nolūks ir “mothering of the world” jeb atkal “to mother the world
into peace and understanding”.28 A. Rūmane-Ķeniņa skaidroja, ka pēc
būtības tas nozīmē pasaulē stiprināt sievietes-mātes principu, lai tādējādi
tuvinātu cilvēci mieram un lielākai savstarpējai izpratnei. Viņa informēja,
ka ICW kongresā nolemts sadarbībā ar citām starptautiskajām sieviešu
organizācijām nodibināt īpašu komiteju, lai panāktu sieviešu iekļaušanu
TS struktūrās.29 ICW uzdeva nacionālajām organizācijām gādāt, lai
valstu delegācijās uz ILO sieviešu proporcija atbilstu valstī pastāvošajai
dzimumu proporcijai nodarbinātībā.
Rūmane-Ķeniņa, iedvesmojusies no kongresa laikā dzirdētajām
idejām, iesaistījās Latvijas sieviešu organizāciju apvienošanā. 1925. gada
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septembrī pēc LSNL iniciatīvas septiņas lielākās sieviešu organizācijas
sasauca 1. Latvijas sieviešu konferenci. Anna Rūmane–Ķeniņa informēja
par ICW pēdējo kongresu, aizstāvot tur popularizēto ideju, ka sievietēm
ir jāapvienojas ārpus partijām sieviešu apvienībā, un pārliecināja, ka,
“ejot kopā ar vīriešu partijām, var būt tikai niecīgi panākumi”.30 Divās
dienās delegātes nolasīja 16 referātus, pieņemtās rezolūcijas publicēja
žurnāls “Nākotnes Sieviete”.31 Par sievietes tiesisko stāvokli Latvijā
referēja Sieviešu palīdzības korpusa priekšniece, Finanšu ministrijas
notāre Emma Albertiņa.32 Konference īpašā rezolūcijā konstatēja, ka
pastāvošie civillikumi ir pret sievieti netaisnīgi, tādēļ nekavējoties
grozāmi. Tā kā Tieslietu ministrijas izstrādātais grozījumu likumprojekts
situāciju nenovērš, tas ir jāpārstrādā. Savukārt “ar sievietes stāvokli un
cieņu saskaņošus likumus” varēs pieņemt tikai tad, kad parlamentā “būs
reprezentēta arī sieviete”, tāpēc “sievietēm jāorganizējas un jācenšas
ievēlēt Saeimā savas pārstāves”.33
Konference notika 2. Saeimas pirmsvēlēšanu kampaņas laikā. LSNL
tajā piedalījās, izplatot un publiskajā telpā izlīmējot uzsaukuma plakātus,
kuros aicināja vēlētājas savā izvēlētajā vēlēšanu kandidātu sarakstā
ierakstīt arī sieviešu kandidātes no citiem sarakstiem.34 Pēc 1920. gada
Satversmes sapulces vēlēšanām, kurās ievēlēja sešas deputātes, 1. Saeimā
netika ievēlēta neviena sieviete.35 Tomēr, neskatoties uz konferences
izraisīto entuziasma pacēlumu sieviešu organizācijās, arī 2. Saeimā
neviena deputāte netika ievēlēta.
Domājot par situācijas labošanu nākamajās vēlēšanās, LSNL valde virzīja
Latvijas sieviešu organizāciju padomes (LSOP)36 nodibināšanu, par tās
pirmo priekšsēdētāju kļuva A. Rūmane-Ķeniņa.37 Aktīvistes cerēja ar LSOP
starpniecību novērst līdzšinējo praksi, ka Latvijas parlamentā tiek pieņemti
“sieviešu dzīvi aizskaroši likumi”, nenoskaidrojot sieviešu viedokli.38 Tomēr
ideju par LSOP kā Latvijas sievietes apvienojošu organizāciju neizdevās
īstenot. Ar padomi nesadarbojās lielākā strādnieces pārstāvošā organizācija –
LSDSP Sieviešu centrs. Turklāt pēc neilgas (1930-1931) līdzdarbošanās no
padomes izstājās vācu un ebreju sieviešu organizācijas.
Latvijas aktīvistes aktīvi centās iedzīvināt starptautiskās sieviešu kustības
idejas Latvijā. Milda Salnā žurnāla “Zeltene” lasītājus informēja, ka jau
1927. gadā ICW centrālā valde bija vērsusies “pie visām valdībām, arī pie
mūsu Latvijas valdības, ar atgādinājumu – nepiemirst Tautu Savienības
pakta norādījumu un, sastādot delegāciju uz Tautu Savienības sesiju,
dot tur vietu arī kādai sieviešu organizāciju pārstāvei”.39 Runa bija par
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triju lielāko starptautisko sieviešu organizāciju (ICW, IWSA, WILPF)
prezidentu parakstītu vēstuli nacionālo valstu valdību premjerministriem.
1926. gada 11. oktobrī LSNL pārstāve informēja ICW prezidenti, ka
“mūsu premjerministram vēstule ir jau nodota”.40 LSNL informēja arī
vairāku avīžu redakcijas, ka šāda vēstule ir nodota premjerministram
Arturam Alberingam. Pirms TS 1928. gada sesijas LSOP cerēja, ka
“Latvijas valdība papildinās savu delegāciju ar kādu sievieti, kaut arī
substitūtes veidā”.41 Tomēr tas nenotika. Tobrīd gaidāmo 3. Saeimas
vēlēšanu priekšvakarā Milda Salnā,42 raksturojot sieviešu deputāšu skaitu
Eiropas valstu parlamentos, konstatēja, ka “nevienas deputātes nav tikai
tām valstīm, kurās sievietes vispār nebauda balsstiesības un, diemžēl, arī
mūsu Latvijai, kur sievietes gan balsstiesīgas, bet vēl nav piegriezušas
likumdošanas darbam pietiekošu vērību, lai iekarotu sev vietu Saeimā”.43
Šīs sajūtas pastiprināja arī fakts, ka tā paša gada 11.-15. septembrī Rīgā
viesojās ICW sekretāre Luize van Ēgena (Louise Catherina Antoinette
van Eeghen), nolasot referātu vācu valodā par sievieti sabiedriskajā dzīvē,
ko noklausījās teju visu politiski aktīvo Latvijas sieviešu organizāciju
pārstāves.44 Tomēr viņu idejiskā ietekme nav bijusi pietiekama, lai
3. Saeimā ievēlētu sievieti.
20. gadu beigas: starptautiskās sadarbības aktivizēšana
Tādā situācijā LSOP cerības mainīt sieviešu tiesisko stāvokli Latvijā
saistīja ar starptautisko sieviešu organizāciju centieniem panākt
līdztiesības principa atzīšanu starptautiskajā dzimtes politikā un
nacionālo valstu tendencei sekot starptautiskās politikas paraugam.
20. gadu beigās – 30. gadu sākumā LSNL būtu vēlējusies paplašināt
iesaisti starptautiskajās organizācijās. Starptautiskās sieviešu līgas par
mieru un brīvību (WILPF) 1929. gada konferencē piedalījās LSNL
biedre Paula Ābele (1880-1929).45 Savukārt uz Starptautiskās sieviešu
balsstiesību savienības (IAW) kongresu Berlīnē 1929. gadā LSNL
deleģēja Audzināšanas sekcijas priekšnieci Mildu Liepiņu (18891972).46 1931. gadā LSNL apsvēra iestāšanos IAW, tomēr jautājums tika
atcelts, iespējams, finansiālu apsvērumu dēļ. Tobrīd LSNL bija grūtības
samaksāt biedru naudu (320 latus) jau esošajai starptautiskās sadarbības
partnerei ICW.47
LSNL biedres, kuras piedalījās ICW kongresos, informēja lasītājus
(pārsvarā sieviešu žurnālos) par to, kā TS sokas ar līdztiesības ideju
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iekļaušanu starptautiskajās tiesībās. LSNL kā ICW dalībniece 30. gados
atbalstīja pilnīgas tiesiskās līdztiesības principu.
TS pirmās kodifikācijas konferences laikā 1930. gadā Hāgā
starptautisko sieviešu organizāciju pārstāves iesniedza prasību par
vienlīdzīgām pavalstniecības tiesībām precētajiem. LSOP uz Hāgu
nosūtīja atbalstošu Latvijas sieviešu memorandu. LSOP un LAISA bija
lūgusi Latvijas valdību iekļaut valsts delegācijā uz šo TS konferenci
LAISA biedri zvērinātu advokāti Otīliju Ķempeli,48 bet saņēma
Ministru kabineta atteikumu.49 Neformālās sarunās LAISA tika
informēta, ka “Latvijas delegācija aizstāvēšot sievietes tiesības izvēlēties
pavalstniecību”.50 Tādā situācijā sieviešu organizācijas savu viedokli
varēja paust tikai starptautiskā iesaistē.
Lai lobētu pilnīgas sieviešu līdztiesības principa iestrādi TS
starptautiskajā dzimtes politikā, 1931. gadā sieviešu starptautiskās
organizācijas izveidoja Sadarbības komiteju (Liaison Committee of
Women's International Organisations). Latvijas sieviešu organizācijas
komitejā bija pārstāvētas ar ICW, kurā darbojās LSNL, un ar
Starptautisko akadēmiski izglītoto sieviešu savienību, kuras locekle bija
LAISA. 1931. gads bija veiksmīgs arī aktīvistēm Latvijā, jo 4. Saeimas
vēlēšanās pirmo reizi (pēc 1920. gada Satversmes sapulces vēlēšanām)
tika ievēlēta sieviete – LSNL priekšniece, LSOP priekšsēdētāja B. Pīpiņa
no Demokrātiskā Centra saraksta. Tomēr no LSOP Vēlēšanu komitejas
izveidotā sieviešu saraksta, kurā kandidēja arī A. Rūmane-Ķeniņa un
M. Palēviča, netika ievēlēta neviena deputāte.
Latvijas aktīvistes mēģināja panākt, lai valdība īstenotu dzimumu
līdztiesības idejas. Par svarīgāko uzdevumu 1931.-1933. gadā kļuva
nepieciešamība nosargāt precēto sieviešu darba tiesības, kuru aizstāvības
priekšgalā izvirzījās akadēmiski izglītotās sievietes.51 Tomēr centieniem
iedibināt līdztiesības principu Latvijas diplomātijā nebija panākumu.
A. Rūmane-Ķeniņa LSOP sasauktajā 1934. gada Latvijas sieviešu kongresā
konstatēja, ka 16 no 25 Eiropas valstīm savu TS delegāciju un TS komisiju
sastāvā ir iekļāvušas arī sievietes. Viņa secināja, ka “Latvijas vārds nav
šo progresīvo valšķu starpā”.52 Pamatojoties uz A. Rūmanes-Ķeniņas
aicinājumu, un saskaņā ar starptautisko sieviešu kongresu lēmumiem
kongress lūdza Ārlietu ministriju pieņemt diplomātiskajā darbā arī
sievietes amatos ministrijā un Latvijas delegācijās TS. Līdz Otrajam
pasaules karam tādu iespēju valsts viņām nedeva.
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Pēc 1934. gada autoritārā apvērsuma:
uzsvars uz darba tiesībām
Lai panāktu sieviešu līdztiesību darba tiesībās, M. Paleviča 1934. gadā
izveidoja LSDTAB. Biedrība mēģināja iesaistīties ODI, kas ar mērķi
“panākt sievietes pašnoteikšanos saimnieciskā ziņā, atvērt viņai durvis
uz visiem darba laukiem, uz kuriem viņai ir spējas un uz kuriem viņa
jūtas aicināta”, cieši sadarbojās ar TS Starptautiskā darba biroju un
ILO.53 1935. gadā IV Starptautiskajā sievietes darba tiesību konferencē
Kopenhāgenā kā Latvijas valdības novērotāja piedalījās Latvijas
konsulāta darbiniece Orhusā, Dānijā, M. Bergmane. Tomēr M. Palevičas
vadīto LSDTAB 1935. gadā ODI neuzņēma, jo biedrība statūtos nevarēja
ierakstīt punktu, ka sieviete – precēta vai neprecēta – var brīvi lemt
pieņemt vai nepieņemt algotu darbu. Tobrīd Latvijā Civillikumi “vīram
piešķir tiesības lemt par sievas algota darba pieņemšanu”.54 1936. gadā
tomēr ODI uzņēma LSDTAB un pat aicināja rīkot 5. starptautisko
konferenci 1937. gadā Latvijā.55 Biedrība Iekšlietu ministrijai 1936. gada
27. jūnijā lūdza atļauju organizēt konferenci, bet pēc pusgada 9. decembrī
saņēma noraidījumu.56 Tādējādi autoritārā valdība izvairījās formulēt
attieksmi pret feministu prasībām, ko tai nāktos darīt, ja Rīgā sabrauktu
internacionālistes feministes.
Autoritārās valdības nostāju sieviešu līdztiesības jautājumā raksturo
1937. gada 28. janvārī pieņemtais jaunais Civillikums (CL), kura
izstrādāšanu sieviešu organizācijas sekmēja no 1920. gada. Tas
neattaisnoja līdztiesības cīnītāju cerības, jo sieviešu civiltiesiskā
līdztiesība netika juridiski nodrošināta.57 Lai gan CL stiprināja sievas
tiesiskās pozīcijas, tomēr “vīra vara” netika atcelta pilnībā.58 Uzskatāmi
to demonstrē pārejas laika noteikumi, “kas visumā ciniski norādīja, ka,
“ja sievai nav rakstisku pierādījumu par kustamās mantas piederību
viņai, tad pieņemams, ka tā pieder vīram, kamēr ieinteresētās personas
nav pierādījušas pretējo” (12. pkt.). Šādas tiesiskas izpratnes garā
arī tika sastādīta visa ģimenes tiesību daļa”.59 Tomēr pēc autoritārā
apvērsuma sieviešu organizāciju vadītājas bija spiestas rēķināties ar
režīma spiedienu. Tas atspoguļojās pat sieviešu līdztiesības prasībās
viskonsekventākās organizācijas – LSDTAB – ziņojumā ODI par
darbību, norādot, ka 1937.-1938. gadā biedrībai “nav bijis jācīnās pret
likumiem, bet pret sabiedrisko domu”,60 kamēr apstākļi liecināja, ka
nācās cīnīties gan pret likumiem, gan pret sabiedrisko domu.
Turpretim starptautiski tieši šajā laikā sieviešu kustības darbība kļuva
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arvien rezultatīvāka. Sieviešu starptautisko organizāciju Sadarbības
komitejas locekles 1937. gadā izveidoja Sieviešu statusa grupu (Status
of Women Group), lai īstenotu kampaņu un panāktu, ka TS pieņem
starptautisku konvenciju, kas piešķirtu sievietēm vienlīdzīgas tiesības
un atbildības.61 Par svarīgu atspēriena punktu kļuva rezolūcija, ko
pēc sieviešu iniciatīvas 1933. gadā pieņēma septītajā Amerikas valstu
konferencē Montevideo, un ar to saistītais Līdztiesības līguma (the
Equal Rights Treaty) projekts.62 Līguma projekts (ko parakstīja četras
valstis) deklarēja, ka vīriešiem un sievietēm šo valstu teritorijās ir
vienlīdzīgas tiesības. Savukārt konferences rezolūcija par sieviešu
civilajām un politiskajām tiesībām aicināja Amerikas valstu
valdības iedibināt maksimālu dzimumu līdztiesību, ciktāl to atļauj
to konstitūcijas un tradīcija. Vairākas valstis 1934. gada septembrī
pieprasīja Tautu Savienības prezidentam iekļaut TS asamblejas darba
kārtībā sieviešu statusa jautājumu, atsaucoties uz Montevideo līgumu
un rezolūciju. B. Pīpiņa lepni uzsvēra, ka priekšlikumu parakstīja arī
Latvijas ārlietu ministrs Vilhelms Munters.63 Jautājumu apsprieda TS
komisijā un asamblejā 1935. gadā. Tika nolemts izsūtīt sievietes civilo
un politisko tiesību projektus nacionālo valstu ģenerālsekretāriem
ar lūgumu formulēt savas valsts viedokli un nostāju, kādu tā paudīs
TS. Savukārt starptautiskajām sieviešu organizācijām lūdza turpināt
informācijas apkopošanu par sieviešu stāvokli savās valstīs un nodot
tos TS ģenerālsekretāram.
B. Pīpiņa secināja, ka sievietes nav ieguvušas tiešu aizsardzību, tomēr
jautājumi tika apspriesti TS un dalībvalstīm ieteikts ņemt tos vērā.
Autoritārismā raksturīgās valdībai adresēto reveransu leksikā viņa
rezumēja: “Mēs, Latvijas sievietes, lai esam pateicīgas mūsu Ārlietu
ministrijas vadītājiem un Muntera kgm, kas ar savu parakstu līdzēja
Montevideo konvencijām nonākt TS”.64 1938. gada ICW kongresā Latvijas
delegātes ziņojums par alimentu ātru piedzīšanas kārtību (no 1937. gada –
ieslodzījums darba namā uz laiku līdz diviem gadiem) pievērsa kongresa
un preses ievērību.65
LSNL kā ICW locekle sekoja turpmāko notikumu gaitai.66 1937. gadā TS
asambleja apstiprināja plānu salīdzinošam zinātniskam TS finansētam
pētījumam par sieviešu tiesisko statusu visā pasaulē. Izpētes komiteja
apkopoja informāciju par sieviešu stāvokli privātajās, publiskajās un
krimināltiesībās. Neskaitot dažus likumus, kas ierobežoja precētu
sieviešu līgumu slēgšanas tiesības un uzņēmējdarbības aktivitātes,
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nodarbinātības jautājumus apkopoja ILO paralēlā pētījumā par sieviešu
ekonomisko statusu.67
Pēc ICW 1938. gada kongresa B. Pīpiņa konstatēja: “Pēdējo gadu
vislielākais sasniegums ir sieviešu statuta (the Status of Women)
uzņemšana Tautu Savienības darba programmā. [‥] Sieviešu statuts prasa
sievietēm vienlīdzīgas pilsoņa tiesības ar vīrieti. [‥] Starptautiskam darba
birojam Ženēvā ir iesniegts Sieviešu darba statuts, kur prasa sievietei
līdzīgi vīrietim, brīva darba tiesības, kā arī par līdzīgu darbu līdzīgu algu.
Kad arī šo statutu reiz pieņems, kā Starptautisku konvenciju, tas tad būs
vaiņagojums Starpt. sieviešu savienības darbam”.68 Līdz Otrajam pasaules
karam tas nenotika.
1939. gadā LSDTAB iniciēja septiņu sieviešu organizāciju memorandu
Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim (1877-1942), protestējot pret
“vienpusīgi vīrietiska gara izkopšanu mūsu kultūras dzīvē un nekaunīgo
izturēšanos pret sievietes darbu”.69 Tomēr līdz padomju okupācijai
1940. gadā sieviešu tiesiskās līdztiesības nodrošināšana neatradās
autoritārās valdības veicamo uzdevumu sarakstā.
Secinājumi
Rakstā aplūkota feminisma ideju ietekme uz Latviju 1918.-1940. gadā.
Atspoguļoti centieni mainīt sieviešu tiesisko stāvokli Latvijā, kas
vienlaikus sasaucās arī ar starptautisko sieviešu organizāciju centieniem
panākt līdztiesības principa atzīšanu starptautiskajā dzimtes politikā.
Tiekšanās pēc sieviešu vienlīdzības tika īstenota vairākās sfērās:
diplomātijā, cenšoties panākt sieviešu pārstāvniecību starptautiskās
organizācijās; politikā, cenšoties panākt sieviešu pārstāvniecības politikā
palielināšanu; un civiltiesiskajā sfērā, cīnoties gan par sieviešu darba, gan
laulības un mantošanas tiesībām. Tāpēc Latvijas sieviešu organizāciju un
to kontekstā izcelto personību aktivitātēm ir bijusi nozīmīga loma sieviešu
tiesību attīstībā starpkaru Latvijā (kaut arī savu prasību piepildījumu šajā
posmā sievietēm sasniegt neizdevās).
Kopumā uzskatāms, ka starptautiskās sieviešu kustības idejiskais
iespaids uz sieviešu pašorganizāciju un aktivitātēm starpkaru periodā ir
ievērojams, taču tikai ierobežotā sabiedrības daļā. Kopējais sabiedrības
noskaņojums bija vērsts lielākoties uz nacionālpatriotiskas sabiedrības
audzināšanu un noskaņots pretišķīgi starptautiskajām kustībām
(t. sk. pacifismam, kas bija nozīmīgs starptautisko sieviešu organizāciju
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dienaskārtībā). Latvijas sieviešu kustībā šajā periodā novērota arī
sašķeltība, kas pasliktināja kustības iespējas panākt uzstādītos mērķus.
Turklāt sieviešu organizāciju mērķis palielināt sieviešu pārstāvniecību
Latvijas diplomātijā, panākot sievietes iekļaušanu TS delegācijas sastāvā
un Ārlietu ministrijas amatos, netika sasniegts. Līdz ar to Latvijas aktīvo
sieviešu vārds un darbi tapa zināmi tikai personām, kuras interesējās par
starptautisko sieviešu organizāciju aktivitātēm.
Apskatot feminisma ideju ietekmi mūsdienu Latvijas kontekstā,
jānorāda, ka globalizācijas un eiropeizācijas procesu rezultātā Latvijas
likumiskais satvars nodrošina pilnīgu vienlīdzību starp sievieti un vīrieti
(un vienlaikus tiek vērtēts kā viens no pilnīgākajiem ES). ES dzimuma
politikas strāvošana ietekmējusi arī Latvijas normatīvo aktu transformāciju
atbilstoši Rietumu standartiem. Sieviešu vieta sabiedrībā lielākoties
tiek uztverta kā vienlīdzīga (kaut arī European Institute for Gender
Equality ikgadējā aptauja norāda uz vairākām nopietnām problēmām
dzimumu vienlīdzības jomā), par spīti faktam, ka tradicionālais ģimenes
modelis joprojām dominē Latvijas sabiedrības izpratnē par sabiedrības
uzbūvi. Sieviešu pašorganizācijas formāti mūsdienu Latvijā savukārt
pilda citas, lielākoties nišas un sektorālas funkcijas, kaut arī milzīgs
darbs joprojām veicams sieviešu tiesību un interešu aizstāvēšanā (t. sk.
vardarbības un cilvēktirdzniecībās novēršanā). Papildus tam svarīgi
norādīt, ka sieviešu pārstāvniecība Latvijas ārpolitikā un starptautiskā
tēla veidošanā mūsdienās ir ievērojama un pētniecības vērta. Lielākā daļa
Latvijas nozīmīgo starptautisko partneru – piemēram, Vācijas, Francijas,
Lielbritānijas, Nīderlandes, tā arī ES un Krievijas – vēstnieka pienākumus
pildījušas vai pilda sievietes. Domājot par ES Prezidentūru ES Padomē
2015. gada pirmajā pusē, pirmām kārtām nāk prātā sieviešu-līderu
figūras, kuras tobrīd pildīja valstij nozīmīgus amatus. Šeit atliek piezīmēt,
ka ASV vēstnieka pienākumus līdz šim nav pildījusi neviena sieviete.
2018. gada Saeimas vēlēšanu iznākums, ievēlot 31 sievieti deputāšu kārtā,
pierādīja, ka senie stereotipi par sieviešu vietu sabiedrībā un ģimenē
turpina mainīties atbilstoši laikmeta garam.
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Neatzīšanas politika Latvijas
okupācijas jautājumā
1

INETA ZIEMELE
Valsts paustā atzīšanas (recognition) vai neatzīšanas (non-recognition)
nostāja ir svarīgs instruments starptautiskajā politikā, kam var būt
arī tiesiskas sekas. Vēsturiski šo instrumentu valstis visupirms ir
izmantojušas valstu dibināšanas procesā. Proti, pastāv uzskats, ka,
lai varētu uzskatīt, ka ir izveidota jauna valsts, kas var uzņemties
starptautiskās saistības, ir nepieciešams, lai to būtu atzinušas jau
pastāvošās valstis. Nav gan skaidrs, vai ir kāda prasība jautājumā par
to, kāds ir nepieciešamais minimālais atzinušo valstu skaits. Tomēr,
ņemot vērā starptautisko tiesību dabu, proti to, ka saistības rodas un
pastāv vismaz divu valstu starpā, varētu pieņemt, ka pietiek ar to, ka
jauno valsti atzīst vismaz vēl viena esošā valsts, un tādējādi varētu
veidoties starptautiskās attiecības šo divu valstu starpā. Vienlaikus
starptautiskajās tiesībās pastāv pilnīgi pretējs viedoklis saistībā ar
atzīšanas nepieciešamību valsts dibināšanas procesā. Proti, atzīšana nav
nepieciešamais valsts dibināšanas elements, jo modernās starptautiskās
tiesības var atpazīt valsti pēc to veidojošajiem elementiem, kā teritorija,
tauta un neatkarīga valdība. Savukārt neatzīšanas instruments vēsturiski
ir ticis izmantots, lai neatzītu kādas valsts prasības, līdz ar to nepiešķirot
prasībai tiesiskas sekas. Piemēram, valstu praksē netika atzītas dažu
veidojumu prasības pēc valstiskuma, jo to atzīšanas rezultātā tiktu
pārkāptas tiesības uz pašnoteikšanos2 vai aparteīda aizliegums, kā to
parāda Dienvidrodēzijas3 un Bantustanu4 gadījumi. Jebkurā gadījumā
ir būtiski saprast, ka starptautiskās saistības veidojas prasības un
atzīšanas procesa rezultātā. Šajā procesā nevalda pilnīga brīvība vai
anarhija, uz ko norāda arī pieminētie piemēri. Kopš modernās valstu
sistēmas izveidošanās ir nostiprinājušies arī zināmi noteikumi, uz
kuriem valstis veido savas attiecības. Šo noteikumu ietvaros valstis
formulē savas prasības, lai nonāktu līdz konkrētam mērķim un to
nostiprinātu arī tiesiski.
Latvijas un pārējo Baltijas valstu gadījumā brīdī, kad šīs valstis
okupēja Padomju Savienības karaspēks, kā arī visā okupācijas laikā līdz
neatkarības atjaunošanai 1990.-1991. gadā radās jautājums par to, vai un
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kādu prasību šajos apstākļos uztur Baltijas valstis. Kā šo situāciju vērtē
citas valstis? Tāpat bija jāvērtē, vai visā PSRS okupācijas laikā turpināja
saglabāties viedoklis par to, ka Baltijas valstīm to neatkarība tika atņemta
prettiesiski un ka tādējādi ilgus gadus palika spēkā pienākums atjaunot
neatkarību, pašām valstīm, protams, uzturot spēkā šādu prasību.5
Valstu pozīciju un to, kā valstis tiesiski vērtē konkrēto situāciju, var
noskaidrot, iepazīstoties ar valstu praksi, kas tiek pausta gan ar oficiālu
paziņojumu starpniecību, pieņemot likumus parlamentā, gan ar atbilstošu
nacionālo tiesu praksi. Valstis var sevi pozicionēt gan vispārīgi par prasības
tiesiskumu vai prettiesiskumu, gan arī konkrētos ar prasību saistītos
jautājumos. Tādējādi, lai novērtētu Latvijas un pārējo Baltijas valstu
okupācijas neatzīšanas politiku un tās tiesiskās sekas, ir nepieciešams
pievērsties diplomātisko attiecību analīzei, kā arī noskaidrot, kas notika ar
šo valstu saistībām pēc neatkarības atjaunošanas. Šajā rakstā tiks sniegts
ieskats minētajos valstu prakses aspektos attiecībā uz Latviju un pārējām
Baltijas valstīm, jo parasti neatzīšanas jautājumā valsts pieņēma vienotu
nostāju pret trim Baltijas valstīm.
Diplomātiskās attiecības
Divpusējo attiecību līmenī ir iespējams valstis iedalīt vismaz trijās
grupās, pamatojoties uz to attieksmi pret Baltijas valstīm to okupācijas
laikā un brīdī, kad Igaunijā un Latvijā pēc valsts apvērsuma Maskavā
tika pieņemti likumi par pārejas perioda beigām, atjaunojot šo valstu
neatkarību.6 Pirmkārt, ir valstis, kurām bija diplomātiskās attiecības
ar Baltijas valstīm pirms to okupācijas un kuras neatzina to iekļaušanu
Padomju Savienībā par likumīgu de iure vai arī de facto.7
Amerikas Savienoto Valstu prakse ir vistuvākā okupācijas neatzīšanai
de facto. ASV Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politiku aizsāka jau
1940. gada 23. jūlijā ar oficiālu Valsts departamenta paziņojumu “Par Baltijas
Republikām”, kurā tika norādīts, ka “ASV tauta noraida vardarbīgu rīcību
neatkarīgi, vai tā ir īstenota ar spēka piemērošanu vai draudu piemērot
spēku izmantošanu. Tā arī iebilst pret jebkuru intervences formu no vienas
valsts puses, lai arī cik šī valsts būtu spēcīga, otras valsts iekšējās lietās”.8
Līdz ar šo paziņojumu ASV iesaldēja Baltijas valstu īpašumus. Jāatzīmē,
ka ASV savā politikā pret Baltijas valstīm vadījās pēc Stimsona doktrīnas
principiem. Savulaik Mandžūrijas krīzes laikā ASV prezidenta Hūvera
administrācija (Herbert Hoover) definēja Stimsona doktrīnu kā atbildi uz
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Japānas agresiju pret Ķīnu, neatzīstot Japānas armijas izveidoto Mandžūrijas
valsti. Lai arī 1941. gada februārī Valsts departamenta darbinieki tikās ar
PSRS vēstnieku Vašingtonā, tomēr Baltijas valstu jautājumā domstarpības
neizdevās atrisināt. Šajā sarunā PSRS vēstnieks norādīja, ka divas problēmas
traucējot cieņpilnām abu valstu attiecībām. Proti, PSRS īpašumi piederot
personām, kurām neesot tiesību uz tiem, un Baltijas valstu vēstnieki un
konsuli turpinot uzturēties un darboties ASV. Šajā sarunā PSRS vēstnieks
norādīja uz to, ka Stimsona doktrīna nav piemērojama Baltijas valstu
gadījumā, jo ASV it kā bija atzinusi brīvprātīgo Baltijas valstu apvienošanos
ar PSRS, un tās jebkurā gadījumā vienmēr ir bijušas daļa no Krievijas. Šo
tēzi Valsts sekretāra vietnieks Samners Velss (Sumner Welles) noraidīja,
norādot, ka Padomju Krievija bija atzinusi Baltijas valstu neatkarību uz
mūžīgiem laikiem. Šajā laikā izkristalizējās ASV neatzīšanas politikas
praktiskie aspekti. ASV bija gatava uzskatīt līgumus par spēkā esošiem, kā
arī atzīt diplomātisko pārstāvniecību statusu un akceptēt to dokumentus
un darbības Baltijas valstu pilsoņu un tiesību pārstāvībā.9 Tādējādi,
piemēram, Igaunijas vēstnieks ASV Ernests Jāksons (Ernst Jaakson) tika
atzīts par diplomātu ar visilgāko dienesta stāžu pasaulē (75 gadi), jo viņš
līdz savas dzīves beigām turpināja pārstāvēt Igauniju attiecībās ar ASV.10 Lai
arī ASV neatzina to, ka Baltijas valstu pārstāvniecības būtu trimdas valdību
vietas, tomēr ASV turpināja pieņemt akreditācijas rakstus no Baltijas valstu
pārstāvjiem Amerikā. Kad Alfreds Bīlmanis nomira, viņa vietā stājās Jules
Feldmans. Valsts departaments norādīja, ka Kārlim Zariņam bija ārkārtas
pilnvaras, kas viņam deva tiesības pilnvarot Feldmani stāties Bīlmaņa
vietā. ASV skaidri neizteicās par Baltijas valstu trimdas valdību esību, bet
turpināja akceptēt jaunos Baltijas valstu pārstāvniecību vadītājus līdz pat
valstu neatkarības atgūšanai.11
Lielākā valstu daļa atsāka diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm
1991. gadā. Principā Baltijas valstiskuma oficiālā atzīšana šajā gadījumā
nenotika.12 Atsevišķas tās grupas valstis, kas īstenoja de iure neatzīšanas
politiku, uzskatīja par nepieciešamu atzīt Baltijas valstu neatkarību un
tādējādi uzsvērt to valstiskuma atjaunošanas faktu.13 Otrkārt, ir valstis,
kurām bija diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm, bet kuras atzina
to iekļaušanu Padomju Savienībā kā fait accompli, piemēram, Zviedrija,
Nīderlande, un, saskaņā ar dažiem avotiem, Spānija.14 Tomēr pat šo
piemēru gadījumos valstu nostāja ne vienmēr ir bijusi skaidra.15 Treškārt,
bija jaunas valstis, kuras radās pēc Otrā pasaules kara un kuras nodibināja
diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm pēc 1991. gada.
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Daži pētnieki ir atzinuši, ka valstu viedokļi, “gadiem ejot, sāka mainīties
virzienā, kas akceptēja izveidojušos situāciju kā nemainīgu”.16 Ir redzams,
ka 1991. gadā, ja tas bija nepieciešams, valstis centās izskaidrot savu
nostāju par Baltijas valstu iekļaušanas PSRS neatzīšanu, bieži retrospektīvi
atgriežoties pie 1940. gada notikumiem.17 Šo iespēju izmantoja bijušās
sociālistiskās valstis, kurām līdz Padomju Savienības pastāvēšanas
beigām nebija ļauts izteikt to patieso viedokli, kā arī dažas pēc 1945. gada
radušās valstis.18 Padomju Savienība, atzīstot Baltijas valstu neatkarību,
ļoti neskaidri atsaucās uz “īpašo vēsturisko un politisko situāciju pirms”
to iekļaušanas PSRS. Tā arī atsaucās uz šo valstu neatkarību, pretstatot
to valstiskumam.19 Interesanti, ka Krievija atsaucas uz šo Padomju
Savienības aktu par atzīšanu kā uz patieso Baltijas valstu atzīšanas aktu
vairāku agrāku KSFPR paziņojumu vietā. 20
Līgumi
Vērtējot valstu reakciju uz Baltijas valstu pārstāvju prasībām par
okupācijas neatzīšanu, ir jānoskaidro arī, kas notika okupācijas laikā ar
tām līgumsaistībām un citiem pienākumiem, kas bija saistošas Baltijas
valstīm pirms okupācijas.21
Pirmkārt, jāatceras, ka ir bijuši daži piemēri, kad šīs saistības tika
piemērotas attiecībā uz Baltijas valstu pilsoņiem, kuri okupācijas laikā
dzīvoja citās valstīs. Lietā Re Estate of Antonia S. Niggol Ņujorkas Safolkas
apgabala mantojuma lietu tiesa nolēma, ka saskaņā ar Amerikas-Igaunijas
līgumu par draudzību, komerctiesībām un konsulārām tiesībām Igaunijas
ģenerālkonsuls varēja kļūt par nekustamā īpašuma daļas aizgādni un
rīkoties pilsoņu nerezidentu vārdā un ka viņu varēja pilnvarot veikt
attiecīgo līdzekļu pārskaitījumu. Tomēr tiesa viennozīmīgi ierobežoja
konsula pienākumus attiecībā uz Igaunijas pilsoņiem, kas dzīvoja
citās valstīs Igaunijas Padomju Sociālistiskās Republikas pastāvēšanas
laikā.22 Lietā Gerbaud v. Meden Francijas Kasācijas tiesa nolēma, ka
1937. gada Latvijas-Francijas līgums ir piemērojams šajā strīdā un
ka saskaņā ar līgumā noteikto lielākās labvēlības režīmu pilsoņiem
Latvijas pilsoņiem līgumā minētajos jautājumos ir tādas pašas tiesības
kā Francijas pilsoņiem.23 Dažos gadījumos un dažādos kontekstos varas
institūcijām un citu valstu tiesām bija jālemj par Baltijas valstu pilsoņu vai
īpašuma valstisko piederību.24 Dažās valstīs šādi lēmumi tika pieņemti,
ievērojot neatzīšanas politiku attiecībā uz Baltijas valstu iekļaušanu
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Padomju Savienībā, tādējādi uzturot spēkā Baltijas valstiskā statusa
principu. Savukārt citās valstīs tā nenotika.25 Tajās valstīs, kurās Baltijas
valstu diplomātiskās pārstāvniecībās joprojām kaut kādā ziņā atzina,
diplomātiskās pārstāvniecības varēja veikt nepieciešamās juridiskās
darbības Baltijas valstu okupācijas laikā.26 Kontakti ar Baltijas padomju
republiku marionešu valdībām piesardzības nolūkā bija ierobežoti.27
Pamatojoties uz šiem piemēriem, var apgalvot, ka starptautiskā līmenī
zināma Baltijas valstīm piemītoša starptautiskā tiesībsubjektība tika uzturēta
spēkā ne tikai de iure, bet arī de facto. Diplomātiskie dienesti nevarēja slēgt
jaunus līgumus, jo tāda pilnvarojuma nebija un nebija valdību trimdā, bet
varēja bieži īstenot spēkā esošās starptautiskās saistības attiecībā uz pilsoņu
tiesībām un valstu īpašumiem. Diplomātiskie dienesti turpināja paust
pēdējo brīvo Baltijas valstu valdību viedokli par nelikumīgo okupāciju.
1991. gadā visbeidzot radās iespēja nokārtot jautājumus, kas bija saistīti
ar pirmsokupācijas laika līgumu statusu. Principā Baltijas valstis atteicās
uzņemties saistības saskaņā ar bijušās Padomju Savienības noslēgtajiem
daudzpusējiem vai divpusējiem līgumiem.28 Izskatās, ka to valstu vairākums,
kurām bija līgumattiecības ar Baltijas valstīm pirms to iekļaušanas,
ieņēma nostāju, ka šie līgumi turpina darboties, ja nav nolemts citādi.29
Kamēr Baltijas valstis piedāvāja rūpīgi pārskatīt šos līgumus, tas nekādā
ziņā netraucēja piemērot restitutio in integrum principu, jo tas palika kā
atskaites punkts līgumattiecību pārskatīšanā. Piemēram, Latvijas Ārlietu
ministrija pārrunāja saturu ar katru attiecīgo valsti, kā rezultātā līgums
zaudēja spēku vai tika grozīts. Igaunijas un Lietuvas ministriju pieeja bija
līdzīga.30 Interesanti atzīmēt, ka desmit gadus pēc neatkarības atgūšanas
Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu 1918. gadā noslēgtais līgums Par
draudzību, komerctiesībām un konsulārām tiesībām izrādījās noderīgs,
noregulējot diplomātisku pārpratumu. Šajā gadījumā ASV saskaņā ar
līguma noteikumiem bija piešķīrusi Latvijas vēstniecībai ASV nodokļu
atvieglojumus, taču Latvija nebija atmaksājusi ar to pašu līdz brīdim, kad
ASV, pamatojoties uz līgumu, iesniedza oficiālu pieprasījumu.31
Polijas un Latvijas valdības 1997. gada 11. februārī ir parakstījušas
vienošanos par pirmsokupācijas gados noslēgto sešpadsmit divpusējo
līgumu piemērošanu. Divi no tiem palika spēkā, bet četrpadsmit zaudēja
spēku.32 Paralēli un ar līdzīgiem rezultātiem notika konsultācijas ar
Igauniju un Lietuvu. Pārrunas notika arī starp Latviju un Norvēģiju,33
Baltijas valstīm un Somiju, un citām valstīm.34
Vissarežģītākais bija robežu jautājums. Tomēr arī šajā jautājumā var
97

teikt, ka Baltijas valstis savu iespēju robežās centās pieturēties pie principa,
ka šo valstu teritorija tajās robežās, kuras bija spēkā, Baltijā ienākot PSRS
armijai, bija atskaites punkts jebkurām sarunām par robežu izmaiņām.35
Ņemot vērā šos faktus, ir grūti piekrist secinājumam, ka “ar niecīgiem
izņēmumiem Baltijas valstu noslēgto līgumu statuss atbilst situācijai, kas bija
1990. gados, nevis 1930. gados, – praktiskā sadarbība kaimiņvalstu starpā
joprojām tiek regulēta, piemērojot daudzus Padomju Savienības noslēgtos
līgumus”,36 vai ka lielāko daļu pirms 1940. gada noslēgto līgumu to slēdzēji
ir atzinuši par novecojušiem, un ka tiem nav bijusi interese tos izmantot.37
Nav reāli sagaidīt, ka Baltijas valstis vai kāda cita valsts līdzīgos apstākļos
praktiski spētu uzreiz pirmajos gados pēc neatkarības atgūšanas pārskatīt to
starptautiskās saistības. Tāpēc jebkādi juridiski secinājumi par šo situāciju
ir apstrīdami.38 Kā tika minēts, Baltijas valstu skaidrā nostāja ir tāda, ka
principā visi pirmsokupācijas laika līgumi turpina darboties līdz turpmākai
pušu viedokļu noskaidrošanai. Pušu turpmākā rīcība ir daudzveidīgāka, nekā
bieži tiek secināts no robežlīgumiem, kas pats par sevi ir īpašs gadījums. Šajā
sakarā ir grūti piekrist akadēmiskajā diskusijā izskanējušam secinājumam,
ka valstīm nav bijis intereses izmantot pirmsokupācijas līgumus. Vēl jo
vairāk, neviena valsts nav iebildusi pret Baltijas valstu piedāvāto šo līgumu
turpināšanās principu un pret praktiskajiem pasākumiem, kas tika veikti šo
līgumu spēkā esamības precizēšanai. Izskatās, ka prakse atspēko argumentus
par šādu līgumu a priori uzskatīšanu par novecojušiem.
Šāda nostāja Baltijas valstu līgumsaistību jautājumā tika pārbaudīta
Latvijas un Japānas pārrunu gaitā, kad sākotnēji Japāna uzskatīja, ka
Latvija ir pārmantojusi Padomju Savienības līgumus. Pārrunu rezultātā
Japāna ir atzinusi Latvijas nostāju, t. i., to, ka tā nav pārmantojusi
Padomju Savienības līgumus. Abas valstis sarunu rezultātā vienojās, ka to
vienošanās, kas noslēgtas līdz 1940. gadam, vairs nav spēkā.39
Pat ja kāds varētu teikt, ka lielākā daļa pirmsokupācijas laika līgumu
tika izbeigti, ir daži svarīgi līgumi, kas palika spēkā un tiek piemēroti.
Šāda pieeja līgumattiecībām, lai arī bieži retrospektīvi, bet tomēr būtiski
paskaidro Baltijas valstu stāvokli okupācijas laikā.
Krievijas Federācija līdz šim atbilstoši tās jau 1940. gadā paustajai
nostājai ir atteikusies būt saistīta ar jebkādiem nolīgumiem, ko Baltijas
valstis ir noslēgušas ar Padomju Savienību pirms 1940. gada.40 Pieturoties
pie tēzes, ka Baltijas valstis 1940. gadā ir pievienojušās Padomju Savienībai
brīvprātīgi,41 Krievija ir atteikusies veikt jebkādas atsauces uz 1920. gada
Miera līgumiem robežlīgumos ar Latviju un Igauniju.
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Finansiālās saistības
Pēc tam, kad Baltijas valstis okupēja Padomju karaspēks, 1940. gada
15. jūlijā Amerikas Savienotās Valstis izdeva izpildrakstu Nr. 8484,
ar kuru tika aizliegti darījumi ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vai
šo valstu pilsoņu īpašumu. Šis rīkojums attiecās uz Amerikas bankās
glabātajām zelta rezervēm.42
Pirms okupācijas visas trīs Baltijas valstis glabāja zināmu savu zelta
rezervju daļu arī Apvienotās Karalistes bankās. 1967. gadā leiboristu
valdība nolēma izlietot Baltijas zeltu un citus aktīvus savstarpējo
prasījumu ieskaitam starp Padomju Savienību un Apvienoto Karalisti
un to pilsoņiem.43 Tomēr 1992.-1993. gadā Apvienotās Karalistes valdība
pārskaitīja līdzvērtīgu zelta daudzumu atpakaļ Baltijas valstīm un
nokārtoja turpinājušās finansiālās saistības, kas bija radušās starp Baltijas
valstīm un Apvienoto Karalisti un to pilsoņiem. Igaunijai un Lietuvai
nosūtīto diplomātisko notu redakcija ir identiska, un tajās ir vienošanās
par to, ka finansiālie un ar īpašuma tiesībām saistītie jautājumi vai
tiesības, kas varētu rasties vai kas ir turpinājušās līdz tam brīdim, tiek
pilnībā un galīgi nokārtotas ar zelta pārskaitījumu. Tika noteikts, ka
“[A]pvienotās Karalistes valdība nedz pati, nedz arī tās fizisku vai
juridisku personu vārdā nevērsīsies pret Lietuvas Republikas valdību un
neatbalstīs prasības, kas radušās laika posmā pēc 1939. gada 1. janvāra
un pirms 1991. gada 27. augusta44 attiecībā uz Lietuvas Republikā esošo
un Apvienotās Karalistes valdībai vai pilsoņiem piederējušo īpašumu,
tiesībām un banku, komerciāla un finansiāla rakstura interesēm, ieskaitot
tās, kas ir cietušas nacionalizācijas vai citu pasākumu rezultātā, kā arī
attiecībā uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem piederējušām obligācijām;
Lietuvas Republikas valdība nedz pati, nedz arī tās fizisku vai juridisku
personu vārdā nevērsīsies pret Apvienotās Karalistes valdību un
neatbalstīs prasības, kas radušās laika posmā pēc 1939. gada 1. janvāra
un pirms 1991. gada 27. augusta attiecībā uz īpašumu un citiem aktīviem,
kas atrodas Apvienotās Karalistes teritorijā (tostarp attiecībā uz kontiem
bankās, Lielbritānijas varas institūciju aizturētajiem kuģiem un banku,
komerciāla un finansiāla rakstura interesēm), kas piederēja Lietuvas
fiziskām un juridiskām personām”.45
Latvijas gadījumā pieeja bija nedaudz citādāka. Latvija un Apvienotā
Karaliste turpināja atzīt abu valstu fizisko un juridisko personu tiesības
uz prasību iesniegšanu attiecīgajai valdībai saskaņā ar tās valsts likumiem,
kurā atrodas īpašums vai kurā ir izcēlusies tiesība.46 Abas valdības atrisināja
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finansiālo un īpašuma prasību problēmu, piemērojot restitutio in integrum
principu, kas skaidri nozīmēja, ka šīs prasības turpināja darboties visā
okupācijas laikā. Šī pieeja pastiprina Lielbritānijas neatzīšanas politiku,
kas brīžiem gan nebija tik skaidra kā ASV.
Francija atteicās pārskaitīt Baltijas valstu zeltu Padomju Savienībai,
ieskaitot pēdējo pieprasījumu, kas tika veikts 1985. gadā.47 Tā vietā
1992. gadā Francija pārveda Lietuvas zelta rezerves (aptuveni 25 miljonu
ASV dolāru vērtībā), kas glabājās Francijas bankā Lietuvas okupācijas
laikā, uz Lietuvu.48 Pārvedums tika veikts, balstoties uz restitutio in
integrum principu, kas apliecināja Francijas neatzīšanas politiku un to, ka
Baltijas valstis ir izdzīvojušas pēc okupācijas.49 1998. gada martā Zviedrijas
valdība atklāja Baltijas valstu fiziskām un juridiskām personām piederošos
kontus Zviedrijas bankās. Daži no depozītiem pirms 1940. gada piederēja
Baltijas valdību aģentūrām.50 Jau 1991. gadā Zviedrija bija apsolījusi
Igaunijai atlīdzināt zeltu, kas tika noguldīts Zviedrijas Bankā, bet tika
nodots PSRS jau 1940. gadā.
Kad 1991. gada 4. decembrī bijušās PSRS republikas parakstīja Līgumu
par pēctecību attiecībā uz bijušās PSRS ārējo valsts parādu un īpašumu,
kurā tās nolēma sadalīt bijušās PSRS ārējo parādu, Baltijas valstis jau
bija neatkarīgas un nebija šī Līguma dalībvalstis. Tām tika iedalītas
attiecīgas PSRS īpašuma daļas, taču tās atteicās uzņemties atbildību par
bijušās PSRS parādiem. Šāds viedoklis līdz šim tika vispārēji akceptēts
starptautiskajā kopienā un vēlāk to akceptēja arī Krievijā, iespējams,
savu iemeslu dēļ.51
Īpašumi ārvalstīs
Sakarā ar okupāciju radās jautājumi par Baltijas valstu pilsoņu
īpašumiem ārzemēs, kā arī par ārzemju ostās esošo Baltijas kuģu statusu.
Vairākums valstu atteicās nosūtīt šos kuģus uz Padomju Savienības
ostām. Padomju valdības aģentūras bija ierosinājušas vairākas tiesu lietas
pret kuģu īpašniekiem Kanādā, Īrijā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas
Savienotajās Valstīs.52 Tas radīja sarežģītus juridiskus jautājumus par
sekām izpildvaras prerogatīvai noteikt ārpolitiku uz privāttiesību
jautājumiem. Vispārējā atteikšanās atzīt padomju nacionalizācijas aktus
Baltijas valstīs attiecībā uz īpašumu, kas atrodas ārpus to teritorijas,
liecināja par to, ka tiesas nesaskatīja atšķirības starp padomju varas
neatzīšanu Baltijas valstu teritorijā un to darbībām.53 Tādējādi tika
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atbalstīta padomju varas neatzīšana de iure un de facto Baltijas valstīs.
Līdzīga pieeja tika izmantota attiecībā uz Baltijas valstu pilsoņu īpašumu.
Amerikas un Lielbritānijas tiesas neatzina padomju valdības konfiskācijas
un nacionalizācijas rīkojumu iespējamo ekstrateritoriālo spēku.54
Kas attiecas uz Baltijas valstu vēstniecībām un konsulātiem, dažas valstis
nodeva to ēkas PSRS.55 Dažas tomēr skaidri noteica, ka šāda nodošana
neattiecas uz īpašuma tiesībām. Latvijas misija Tautu Savienībā Ženēvā,
kaut arī to aizņēma PSRS, Ženēvas nekustamo īpašumu reģistrā tika minēta
kā Latvijas valdības īpašums. Uz mēģinājumu 1985. gadā iegūt īpašuma
tiesības tika saņemts atteikums, ko pamatoja ar to, ka Šveices valdība ir
atzinusi Latvijas valsti de iure un ka īpašums tiek glabāts un pārvaldīts līdz
brīdim, kad Latvijas valsts atgūs savu starptautisko rīcībspēju.
1991. gadā Šveices valdība ierosināja Latvijai un Krievijai savā starpā
risināt jautājumu par Latvijas vēstniecību. Latvija uzskatīja Šveici par
atbildīgu par tās īpašuma nodošanu PSRS un uzstāja uz pienācīgas
kompensācijas izmaksu, kas atlīdzinātu Latvijai radītos zaudējumus.
1994. gada 10. jūnijā tika parakstīts divu valdību līgums, un Šveices
valdība samaksāja Latvijas valdībai pielīgtās kompensācijas summu.56
1991. gada 23. septembrī Berlīnes tiesa atcēla aizgādnību, kurā atradās
Igaunijas vēstniecības ēka pēc Otrā pasaules kara, tādējādi padarot
iespējamu šī īpašuma atgriešanu Igaunijai.57
Jautājuma par Latvijas un Igaunijas vēstniecībām Francijā un par
Lietuvas vēstniecībām Francijā un Itālijā atrisināšana prasīja laiku.
Pēc Krievijas Federācijas uzņemšanas Eiropas Padomē 1996. gadā
organizācijas Parlamentārā Asambleja minēja, ka “1940. gadā Padomju
Savienība ekspropriēja [‥] nekustamos īpašumus (vēstniecību ēkas citās
valstīs), kā arī kultūras un vēsturiskos īpašumus, un turpmākajos gados
tie netika atgriezti Baltijas valstīm. Asamblejai jāveicina un, ja vien
iespējams, jāatvieglo šī jautājuma ātrākā risināšana”.58
Parlamentārās Asamblejas Juridisko lietu un cilvēktiesību komiteja
sekoja šim jautājumam. Tika atzīmēts, ka Francijas un Itālijas varas
iestādes turpina atzīt attiecīgo Baltijas valstu spēkā esošās īpašuma tiesības
uz to īpašumiem. Tajā pašā laikā Francija un Itālija, atšķirībā no Šveices,
nevēlējās risināt šo jautājumu. Pēc to domām, strīds būtu jārisina Krievijas
Federācijas un attiecīgās Baltijas valsts divpusējo pārrunu ceļā.59 Lietuvas
mēģinājumi nokārtot šo jautājumu pārrunu ceļā bija neveiksmīgi. Sekoja
mēģinājums risināt strīdu Francijas tiesā, taču tas atdūrās pret imunitāti,
kas šīm ēkām ir kā tādām, ko Krievija izmanto diplomātiskajiem mērķiem.
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2001. gadā pārrunās ar Franciju tika panākts liels sasniegums. Gan
Latvija, gan Lietuva piekrita pieņemt attiecīgu kompensāciju no Francijas
valdības par savu īpašumu un tādējādi nokārtot šo jautājumu līdzīgi, kā
tas tika nokārtots ar Šveici. Ir vērts atzīmēt, ka līgumos par kompensāciju
Francija atzīst Lietuvas vēstniecības Parīzē “aizņemšanu bez īpašuma
tiesību apliecinājuma” “no trešo valstu diplomātisko pārstāvju puses”.60
Šos piemērus var izmantot kā vēl vienu pierādījumu Eiropas valstu pozīcijai,
atzīstot Baltijas valstu iekļaušanu PSRS par prettiesisku, kas neizdzēsa šīs
valstis no pasaules kartes un kā rezultātā tās neļāva ekspropriēt Baltijas
valstu īpašumus un/vai atzīt par spēkā esošām Krievijas īpašuma tiesības
uz šiem īpašumiem. Praksē īpašuma tiesību strīdu risināšana ar Krieviju
izrādījās visai sarežģīta vai neiespējama. Šajā gadījumā kompensācija bija
atlīdzinājuma veids, ko Baltijas valstis saņēma par tādiem zaudējumiem, ko
citas valstis nevarēja novērst. Par to Baltijas valstis nodeva savas īpašuma
tiesības tām valstīm, kuru jurisdikcijā atradās īpašumi.
Secinājumi
Lielākā daļa valstu uzskatīja Padomju Savienības 1940. gadā veikto
Baltijas valstu okupāciju par starptautisko tiesību pārkāpumu.
Rezultātā daudzas valstis visā okupācijas laikā padomju varu Baltijas
valstu teritorijās neatzina de iure. Ja runa bija par padomju varas
attiecināšanu uz fiziskām vai juridiskām personām, tad tos, kuri
atradās ārpus Baltijas valstu teritorijas, atsevišķos gadījumos turpināja
uzskatīt pat par Baltijas valstu pilsoņiem. Tajās valstīs, kurās Baltijas
valstu diplomātiskās pārstāvniecībās joprojām kaut kādā ziņā atzina,
diplomātiskās pārstāvniecības varēja veikt nepieciešamās juridiskās
darbības Baltijas valstu okupācijas laikā.
De iure un de facto PSRS prettiesiskās okupācijas neatzīšanas politika,
ko īstenoja daudzas valstis un ko viskonsekventāk piekopa Amerikas
Savienotās Valstis, ir svarīgs valstu prakses elements starptautisko tiesību
konsolidācijas procesā. Tā pierāda, ka pienākumu, kas izrietēja no spēka
pielietošanas aizlieguma valstu attiecībās, spēkā esamība Baltijas valstu
gadījumā tika saglabāta, vai parāda vismaz zināmu neapmierinātību ar
situāciju, kas turpinājās gadu garumā.61 Padomju valdības vara de facto
Baltijas valstu teritorijā netika apšaubīta. Līdzīgi kā atsevišķos citos valstu
prakses gadījumos, tās likumība gan tika apšaubīta, pamatojoties uz
primārām normām par spēka pielietošanas aizliegumu un par tiesībām
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uz pašnoteikšanos. Ir pietiekami daudz pierādījumu īstenotās neatzīšanas
politikas ietvaros, lai apgalvotu, ka Baltijas valstu jautājums ar dažādiem
praktiskiem rezultātiem tika uzturēts spēkā vismaz līdz 1990. gadam,
kad tas atkal kļuva aktuāls ar atjaunotu spēku un jaunos apstākļos.
Daudzo valstu retrospektīvie komentāri par Baltijas valstu statusu to
okupācijas laikā apstiprina tēzi, ka Baltijas valstu lieta nebija pazudusi
no starptautiskās darba kārtības ilgajos gadu desmitos.62 1991. gadā
tika apliecināts arī, ka tām valstīm, kas bija atzinušas Baltijas valstis
1920. gados, nav vajadzības atzīt to valstiskumu no jauna. Šī principa
piemērošana attiecībās starp ASV un Baltijas valstīm visprecīzāk ir
īstenota, 1998. gada 16. janvārī parakstot Partnerības hartu starp Latvijas
Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku un Amerikas
Savienotajām Valstīm. Harta ir parakstīta, atceroties draudzīgās attiecības
šo valstu starpā, kas “ir nepārtraukti uzturētas kopš 1922. gada”, un to, ka
Amerikas Savienotās Valstis nekad nav atzinušas Baltijas valstu iekļaušanu
Padomju Savienībā un “uzskata to valstiskumu par nepārtrauktu kopš
neatkarības nodibināšanas, un to, ka ASV ir nepārtraukti apstiprinājušas
šo politiku piecdesmit gadu garumā”.63
Restitutio in integrum bija atskaites punkts tiesisko attiecību novērtēšanā
Baltijas un citu valstu starpā. Mēģinājums atjaunot status quo ante deva
zināmus, kaut arī ierobežotus praktiskus rezultātus. Tāpēc ir grūti
piekrist uzskatam, ka restitutio in integrum principa piemērošana Baltijas
kontekstā bija juridiska fikcija vai ka pirms 1940. gada nodibinātās
tiesiskās attiecības jebkurā gadījumā bija novecojušas.64 Kā jau norādīts,
ar šo principu tika noteiktas nepieciešamās juridiskās un praktiskās
vadlīnijas, un 1990. gados tas bija ieinteresēto valstu juridisko saistību
pārskatīšanas pamatā. Visbeidzot, šo valstu tiesisko statusu nenosaka
kopš 1940. gada spēku saglabājušo līgumu skaits, to atgūtie īpašumi vai
zelta rezerves. Lai arī šādi fakti ir un paliek svarīgi pierādījumi ar statusu
saistīto lēmumu pieņemšanas kontekstā.
Kā pareizi secināja Satversmes tiesa: “Latvijas nepārtrauktību ir atzinusi
arī starptautiskā kopiena. Sākotnēji šī atzīšana izpaudās kā Latvijas
prettiesiskās iekļaušanas PSRS sastāvā neatzīšana, bet pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas pārvērtās Latvijas valsts nepārtrauktības
atzīšanā, proti, starptautiskā kopiena atzina 1990. gada 4. maijā atjaunoto
Latvijas valsti par to pašu valsti, kuras neatkarība tika prettiesiski
pārtraukta 1940. gadā”.65
Tādējādi starptautiskajās tiesībās, nostiprinoties virknei starptautisko
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tiesību normu, var runāt par neatzīšanas pienākuma konsolidāciju.
Proti, situācijās, kurās tiesisko attiecību izmaiņas ir tikušas panāktas
pretēji starptautisko tiesību normām, valstīm ir pienākums neatzīt
šādas izmaiņas. Īpaši svarīgs neatzīšanas pienākums ir prettiesiska spēka
pielietošanas gadījumos valstu attiecībās, un Baltijas valstu gadījums ir
sekmējis neatzīšanas pienākuma tvēruma noskaidrošanu.
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17 San Marino atsaucās uz Latvijas tautas “likumīgām cerībām” “uz … autonomiju, kas tika pazaudēta traģiskā un
netaisnīgā ceļā”. Tunisija atzina “Latvijas Republikas starptautiskās suverenitātes atgūšanu”. (Arhīvs.)
18 Dažas no bijušām sociālistiskām valstīm retrospektīvi deklarēja aneksijas neatzīšanu un nodibināja
diplomātiskās attiecības no jauna. Skatīt Rumānijas ārlietu ministra V.E. Adrians Nastase (H.E. Adrian Nāstase)
1991. gada 26. augusta Vēstuli par diplomātisko attiecību atjaunošanu ar Latvijas Republiku; Polijas valdības
1991. gada 26. augusta Lēmumu; 1991. gada 25. augusta Сообщение Правительства Венгерской Республики
(kopija atrodas autores arhīvā). Skatīt arī 1991. gada 9. septembra Latvijas Republikas un Čehijas un Slovākijas
Federatīvās Republikas kopīgo deklarāciju par diplomātisko attiecību atjaunošanu (Arhīvs). Bulgārija ir atzinusi
Latvijas neatkarību 1991. gada 29. augustā. 1991. gada 10. septembrī abas valstis parakstīja Latvijas Republikas
un Bulgārijas Republikas kopīgo deklarāciju par diplomātisko attiecību atjaunošanu, lai gan faktiskajā deklarācijas
tekstā minēta diplomātisko attiecību nodibināšana (Arhīvs).
19 1991. gada 6. septembra PSRS Valsts padomes lēmums “Par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu”
(Постановление Государственного Совета СССР О признании независимости Латвийской Республики)
(Arhīvs). Krievijas zinātnieki iebilst, ka šī atzīšana ir bijusi nelikumīga saskaņā ar padomju valsts tiesībām. Skatīt

105

Кремнев П. П. Образование и прекращение СССР как субъекта международного права (2000) Вестник
Московского Университета № 3-5 75.-77.
20 Šī informācija atrodama Krievijas Ārlietu ministrijas mājas lapā.
21 Skatīt arī I. Ziemeles rakstu par šo tēmu grāmatā Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā, op.cit.
22 William Hough, op.cit., 401. Par līdzīgiem piemēriem ASV tiesu praksē skatīt: Thomas D. Grant, op.cit., 42.
23 Lieta Gerbaud v. Meden (1951), in: International Law Reports 288. Vairāk par Francijas praksi skatīt Rytis
Satkauskas, “The Practice of France with respect to the Baltic States”, in: Baltic Yearbook of International Law,
2001, 112.
24 Piemēram, ASV kara noziegumu tiesas, pasludinot ASV naturalizējušos bijušo Baltijas pilsoni par vainīgu,
norādīja attiecīgo Baltijas valsti kā pilsonības un ekstradīcijas valsti. Skatīt: Nash (Lech), Amerikas Savienoto Valstu
starptautisko tiesību prakses apkopojums (Digest of United States Practice 1981-1988), 1. grāmata, 269-270, 531-532,
334-539.
25 Piemēru par Holandes tiesu praksi, atzīstot Lietuvas pilsoņus par Padomju Savienības pilsoņiem, skatīt:
W. A. Timmermans, “The Baltic States, the Soviet Union and the Netherlands: A Historical Note”, in: Netherlands
International Law Review, 1985, 291-293.
26 Skatīt: Stefan Talmon, Recognition of Governments in International Law. With particular reference to governments in
exile (Oxford: Clarendon, 1998), 190.
27 Piem., atbilde ar šādu nozīmi uz jautājumu “kā ir rīkojies Viņas Majestātes vēstnieks Maskavā, apstiprinot to, ka
Viņas Majestātes valdība neatzīst Baltijas valstu iekļaušanu Padomju Savienībā de iure”. Skatīt: British Yearbook of
International Law, 1985, 389.-390.
28 Starptautisko tiesību asociācija (International Law Association – ILA), Rapport preliminaire sur la succession d'etah
en matierc de treaties, 1996, 20, 24.
29 Par ASV praksi skatīt: Lucinda Love, “International Agreement Obligations After the Soviet Unison's Breakup:
Current United States Practice and its Consistency with Internationl Law”, in: Vanderbilt Journal of Transnational
Law, 1993, 398. Austrija “pārskatīja” dažu 1920. un 1930. gados ar Baltijas valstīm noslēgto līgumu piemērošanu.
Skatīt: Helmut Tichy, “Two Recent Cases of State Succession-Austrian Perspective”, in: Austrian Journal of Public
International Law, 1992, 127; Gerhard Hafner & Elisabeth Kornfeind, “The Recent Practice of State Succession: Does
the Clean Slate Rule Still Exist”, in: Austrian Review of International and European Law, 1996, 18. Igaunija, kā arī
Latvija, atjaunoja bezvīzu režīmu ar Apvienoto Karalisti, pamatojoties uz līgumiem, ko šīs valstis ir noslēgušas pirms
Otrā pasaules kara. Par Vācijas praksi skatīt: International Law Association, Rapport preliminaire sur la succession
d'Etats en matiere de treaties, 1996, 25. Par Francijas praksi skatīt: Rytis Satkauskas, op.cit., 120.
30 Par Igaunijas praksi salīdzinājumam: Baltic Yearbook of International Law, 2001, 226-232; par Latvijas praksi
241-243; par Lietuvas praksi 306-307. Arī: Tanel Kerikmäe and H. Vallikivi, “State Continuity in the Light of
Estonia Treaties Concluded befor World Waw II”, in: Juridica International, 2000.
31 Skatīt: 1997. gada 18. februāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 73.
32 Skatīt: Diena, “Igaunija informēja Poliju, ka bijušās PSRS noslēgtais Līgums par tiesisko palīdzību to attiecībās netiek
piemērots”, 1997. gada 11. februāris.
33 1994. gada 2. novembra Protokols starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par divpusējo
attiecību regulējošiem līgumiem (kopija atrodas autores arhīvā).
34 Somija ir akceptējusi Latvijas un Lietuvas atteikumu piemērot Padomju līgumus. Skatīt ILA, Rapport preliminaire
sur la succession d'Etats en matiere de treaties, 1996, 28.
35 Skatīt: Ineta Ziemele, “The State Border between Latvia and Russia and the Doctrine of Continuity of the
Republic of Latvia. International and Constitutional Law in Interaction”, in: Baltic Yearbook of International
Law, 2009, 95-132.
36 Martti Koskenniemi, “Report of Director of Studies of English-speaking Section of the Centre”, in: Pierre Michel
Eisemann and Martti Koskenniemi op.cit., 84, 105.
37 Tarja Långström, “The Dissolution of the Soviet Union in the light of the 1978 Vienna Convention on Succession
of States ir Respect of Treaties”, in: Pierre Michel Eisemann and Martti Koskenniemi op.cit., 772.
38 Par Igauniju skatīt: Tanel Kerikmäe and H. Vallikivi, op.cit.
39 Informācijai skatīt: Baltic Yearbook of International Law, 2001, 242., 13. atsauci un pievienoto tekstu.
40 Principa restitutio in integrum piemērošana Baltijas valstu un Krievijas attiecībās varētu nozīmēt, ka pušu starpā
ir spēkā 1939. gada Savstarpējās palīdzības pakts. Skatīt: Dītrihs A. Lēbers, “The Russian-Latvian Territorial
Dispte Over Abrene”, in: The Parker School Journal of East European Law, 1995, 9. Taču šo vienošanos noteikumus
ir aizstājuši vairāki citi risinājumi. Pirmkārt, jāmin Krievijas un Baltijas valstu attiecīgās vienošanās par Padomju
armijas izvešanu. Otrkārt, ANO un EDSO atteicās akceptēt Padomju/Krievijas karaspēka izvietošanu Baltijas
valstīs.
41 Līdzīga rakstura piemērs ir Krievijas Valsts Domes (Дума) ģeopolitikas komitejas sagatavotais lēmuma projekts,
kurā noteikts, ka 1991. gada augustā bijušās PSRS veiktā Baltijas valstu atzīšana būtu jāatsauc. Skatīt Krievijas
Ārlietu ministrijas mājas lapu.
42 Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Vellesa (Welles) kungs noteica, ka “Tika mēģināts pārvest Lietuvas, Latvijas
un Igaunijas bankām piederošo zeltu brīdī, kad kļuva skaidrs, ka svešs karaspēks, kas ir iekļuvis to teritorijā ar varu
vai draudot ar varu, ir atņēmis šo valstu valdībām un tautai rīcības brīvību”. Foreign Relations (1959) 395-396, 414.
43 Publisko un valdības debašu izklāstu skatīt William Hough, op.cit., 418-423.

106

44 1991. gada 27. augustā Eiropas Kopienu dalībvalstis ir izdevušas deklarāciju par Baltijas valstu neatkarību. Ar to var
izskaidrot iemeslu, kura dēļ Apvienotā Karaliste, nokārtojot šo lietu, ir izvēlējusies atsaukties uz minēto datumu.
45 Skatīt Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Lietuvas Republikas valdības apmaiņu ar
notām par zelta pārvedumu no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības uz Lietuvos Bankas
(Lietuvas banku) un par citu jautājumu nokārtošanu saistībā ar divpusējām prasībām, 1992. gada 27. martā;
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Igaunijas Republikas valdības apmaiņu ar notām par
neizpildītu saistību un finansiālo jautājumu nokārtošanu, 1992. gada 26. martā.
46 Skatīt Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības un Latvijas Republikas valdības apmaiņu ar notām
par zināma daudzuma zelta, kas glabājas Anglijas bankā, pārvedumu Latvijas Republikai, 1993. gada 19. martā.
47 William Hough, op.cit., 430, 451. atsauce.
48 Martti Koskenniemi, Marija Lehto, “La succession d'Etats dans l'ex-URSS, en ce qui concerne particulierement les
relations avec la Finlande”, in: Annuaire francais de droit international, 1992, 197. Latvijai bija apmēram viena tonna
zelta Francijā. Francijas Banka atzina, ka Latvijas Banka pilnībā pārvaldīja šīs rezerves.
49 Michael Bothe, Christian Schmidt, “Sur quelques questions de succession posées par la dissolution de l'URSS et
celle de la Yugoslavie”, in: Revue générale de droit international public, 1992, 827. lpp.
50 Diena 06.03.1998. Skatīt arī Valstu prakse valsts pēctecības jautājumos, 126.
51 Pekka T. Talari, “State Succession in Respect of Debts: The Effects of State Succession in the 1990's on the Rules
of Law” in: Finnish Yearbook of International Law (1996) 167-169. Piemērus, kuros minēti dažu trešo valstu tiesu
lēmumi Baltijas valstu un Krievijas strīdos par īpašuma tiesībām, skatīt: Valstu prakse valsts pēctecības jautājumos,
128. Gadījumos, kad strīds ir izcēlies no tiesiskām attiecībām ar bijušo PSRS, tika atzīta Krievijas atbildība.
52 ASV tiesu lietas Maret, Signe un Denny, Lielbritānijas kuģniecības prasību tribunāla lietas Jaak and other Estonian
Vessels un Īrijas augstākās tiesas lietas Ramava analīzi skatīt William Hough, op.cit., 397.-400, 416.-407, 427.-428,
arī lieta Estonian Cargo and Passengers Steamship Line v. Proceeds of the Steamship Elise and Messers Laake and
Baltser (1949), skatīt Baltic Yearbook of International Law, 430; lieta Latvian State Cargo and Passengers S.S.Line
v. Clark (1948), Ann. Digest & ILR 45-48.
53 Lietā Latvian State Cargo and Passengers S.S.Line v. Clark Amerikas Savienoto Valstu Kolumbijas apgabala tiesa
noteica, ka tiesa nevar atzīt par spēkā esošu neatzītas valdības aktu, jo tādējādi tā taktiski atzītu valdību.
54 Lietā Re Grauds' Estate Ņujorkas apgabala tiesa nav atradusi pierādījumu tam, ka Latvijas pilsoņi būtu brīvprātīgi
ieguvuši Padomju Savienības pilsonību. Tiesa nolēma arī, ka neatzītās valdības rīkojumi nav piemērojami atzītās
valsts pilsoņiem. Re Grauds Estate lieta (1943-48), 12. Ann.Digest & ILR 39-43; arī The Estate of Feivel Pikelny lieta,
William Hough, op.cit., 416. lpp.
55 Francija, Itālija, Zviedrija, Šveice. Skatīt Romuald Misiunas, “Sovereignty without Government: Baltic Diplomatic
and Consular Representation, 1940-1990”, in: Governments-in-Exile in Contemporary World Politics, ed. by
Y. Shain, (N.Y., London: Routledge, 1991), 139.
56 Šveices valdība ir samaksājusi aptuveni deviņus miljonus Šveices franku kā kompensāciju. Latvija ir atguvusi
īpašuma tiesības uz zemi, uz kuras agrāk atradās tās vēstniecības un konsulāti Vācijā, Polijā un Lietuvā. Somija
un Igaunija ir nodevušas vecās Latvijas vēstniecību ēkas Latvijai. Lietuva turpina lietot savu veco vēstniecību ēkas
Apvienotajā Karalistē un ASV.
57 Valstu prakse valsts pēctecības jautājumos, 126.
58 Paskaidrojuma memorands par Krievijas dalības pieteikumu, 1996. gada 2. janvārī, Eiropas Padomes Parlamentārās
asamblejas dok. 7443, 22, 99. punkts.
59 Gorans Magnusons (Goran Magnusson), Juridisko lietu un cilvēktiesību komitejas referents, Baltijas valstu bijušās
vēstniecības dažu Eiropas Padomes dalībvalstu teritorijā, Parlamentārās Asamblejas Juridisko lietu un cilvēktiesību
komitejas dok. AS/Jur (1997) 52, 1997. gada 11. decembrī. Eiropas Padomes Ministru Komiteja ir vērsusies
pie iesaistītām valstīm ar aicinājumu risināt šo jautājumu pārrunu ceļā. Skatīt: 2000. gada 18. septembra dok.
Nr. 8824 (Anciennes ambassades des Etats baltes sur le territoire de certains Etats members du Conseil de l'europe.
Recommendation 1392 (1998)). Saskaņā ar Ministru komitejas viedokli attiecīgajā Baltijas valstu īpašuma
gadījumā var atsaukties uz risinājumiem, ko Eiropas Padome bija piedāvājusi valstu pēctecības gadījumos saistībā
ar īpašuma tiesību aspektiem.
60 Skatīt: Accord entre le gouvernement de la Republique de Lituanie et le gouvernement de la Republique française
relatif au statut de l'immeuble de la legation de la Republique de Lituanie a Paris, 13 décembre 2001 (atrodas autores
arhīvā).
61 Skatīt: I. Ziemele, State Continuity and Nationality: The Baltic States and Russia. Past, Present and Future as Defined
by International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, 5.2.(3). un 5.3. nodaļa.
62 Ibid.
63 Partnerības Harta starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku un Amerikas Savienotajām
Valstīm, Diena, 1998. gada 17. janvārī.
64 Par skeptisko viedokli attiecībā uz Baltijas valstu pieejas pamatotību šī principa piemērošanā skatīt Rein Müllerson,
“The Continuity and Succession of States, by Reference to the Former USSR and Yugoslavia”, 1993, International
and Comparative Law Quarterly, 483.
65 Satversmes tiesas 2007. gada 29. novembra sprieduma lietā Nr. 2007-10-0102 34. punkts.

107

“Vēstures beigas” un Latvija
DAINA BLEIERE
1989. gada vasarā ASV žurnālā “The National Interest” tika publicēta
politologa un Valsts departamenta politikas plānošanas nodaļas
direktora vietnieka Frensisa Fukujamas eseja “Vēstures beigas?”, kas
balstījās uz 1989. gada februārī Čikāgas universitātē nolasīto lekciju.1
1992. gadā raksta pamattēzes tika izvērstas grāmatā “Vēstures beigas
un pēdējais cilvēks”.2 Esejas galvenā tēze, balstoties uz vācu filozofa
Georga Hēgeļa (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) un krievu izcelsmes
franču filozofa Aleksandra Kožēva (Alexandre Kojève) idejām,
apgalvoja, ka Aukstā kara beigas nozīmē to, ka Rietumu tipa liberālajai
demokrātijai globālā mērogā nav alternatīvas, jo fašisms un komunisms
kā ideoloģijas ir cietušas sakāvi – pirmā 1945. gadā, bet otrā – līdz ar
Mihaila Gorbačova “jaunās domāšanas” pasludināšanu. F. Fukujamas
eseja 1989. gadā radīja bumbas sprādziena efektu, jo viņš bija uztvēris
virzību, kas esejas publicēšanas laikā vēl nebija pati par sevi saprotama un
sākās dažus mēnešus vēlāk – komunistiskās “nometnes” dezintegrācija,
Vācijas apvienošanās, kā arī PSRS sabrukums divus gadus vēlāk.
Latvijā F. Fukujamas idejas 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā
vairumam politiķu un sabiedrībai kopumā šķita kā aksioma:
1) demokrātija ir vislabākā valsts iekārtas forma; 2) tirgus ekonomika
vienīgā spēj nodrošināt labklājību; 3) valstis un sabiedrības, kas
nedodas šajā virzienā, ir nolemtas palikšanai “vēstures” telpā atšķirībā
no attīstītajām tirgus demokrātijām, kas virzās uz pēcvēstures telpu.
“Vēstures beigas” tika izprastas kā izraušanās no ģeopolitiskās
nolemtības, kurā Latvijas kā mazas valsts likteni ir noteikusi lielvaru cīņa
par ietekmes sfēru sadalīšanu, iekarojumi un iebrukumi. Šāda izpratne
noteica ārējās un drošības politikas prioritāšu izstrādi, kurā nosacīts
noslēguma posms bija Latvijas ārpolitiskās koncepcijas apstiprināšana
Saeimā 1995. gadā. Integrācija Eiropas politiskajās, ekonomiskajās
un drošības struktūrās tika noformulēta kā galvenā prioritāte, bet “šī
uzdevuma sasniegšanas obligāti priekšnoteikumi ir parlamentārās
demokrātijas attīstība, iekšpolitiskā stabilitāte un ekonomisko reformu
nepārtrauktība Latvijā”.3
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“Vēstures beigu” vēsturiskais konteksts
un tā izpratne Latvijā
Lai saprastu, kādēļ F. Fukujamas eseja piesaistīja tik lielu uzmanību, ir
nepieciešams iezīmēt tās tapšanas vēsturisko kontekstu. Pretēji populāram
uzskatam tai nebija nekāda sakara ar Padomju Savienības sabrukumu. Tas
ne tikai nebija saskatāms, bet lielākajai daļai novērotāju šķita neiespējams.
Vēl nebija sagruvis Berlīnes mūris, nebija notikusi “samta revolūcija”
Čehoslovākijā, 1989. gada pavasarī komunistiskie režīmi izrādīja vājuma
pazīmes tikai Polijā un Ungārijā, kur februārī–martā sākās valdošo partiju
sarunas ar opozīciju. Tomēr tas, kas izraisīja esejas autora un vispār Rietumu
liberāļu optimismu, bija pārmaiņas PSRS ārpolitikā un iekšpolitikā.
F. Fukujama saskatīja “pēcvēstures” domāšanu liberālajā inteliģencē, kas
grupējās ap M. Gorbačovu. Padomju Savienībai nebija citas izejas kā
virzīties tirgus ekonomikas, demokratizācijas un decentralizācijas virzienā.
Kad F. Fukujama 1992. gadā raksta pamattēzes izvērsa grāmatā, tā
atstāja daudz mazāku iespaidu nekā 1989. gada publikācija. Trīs gados
situācija pasaulē bija būtiski mainījusies, Aukstā kara beigu eiforiju
bija nomainījušas bažas, ko izraisīja bruņotie konflikti, sabrūkot
Dienvidslāvijai, neskaidrības ar Krievijas tālāko attīstības kursu
un lomu pasaules politikā u. c. problēmas. Taču grāmata rosināja
F. Fukujamas skolotāju Semjuelu Hantingtonu (Samuel Huntington)
1992. gadā nolasīt lekciju un 1993. gadā to publicēt kā rakstu,4 polemiski
izvirzot civilizāciju sadursmes ideju, respektīvi, domu par to, ka pēc
Aukstā kara pasaulē dominēs kultūrā un reliģijā balstīti konflikti.
Laikā, kad notika kari Dienvidslāvijā un islāma fundamentālisms
sāka izpausties kā nopietns un draudīgs spēks, Hantingtona tēze šķita
daudz atbilstošāka reālajai situācijai nekā F. Fukujamas koncepcija,
jo skatījums uz pasauli, kurā dominē konflikts, ir vienkāršāks un
labāk saprotams nekā skatījums, kurā uzsvars tiek likts uz cilvēku
sabiedrības spēju pašpārveidoties. S. Hantingtonam vēsturē mainās
konfliktu daba, taču tie vienmēr caurauž valstu, tautu, reliģiju,
civilizāciju attiecības. Savukārt F. Fukujamas uzskatā vēsturē pastāv
progress, ir iespējams sasniegt tādu starpvalstu attiecību stadiju, kur
vardarbīgi konflikti starp valstīm vairs nebūs iespējami, vismaz starp
attīstītajām demokrātijām. Pēdējā tēze atrada plašāku izvērsumu
vairākās starptautisko attiecību teorijās, kas kļuva īpaši populāras
90. gados – demokrātiskā miera teorijā, drošības kopienu teorijā un
Aleksandra Venta anarhijas kultūru teorijā.
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Pretēji ne pārāk uzmanīgi eseju un vēlāk grāmatu lasījušiem kritiķiem,
kuri pārmeta F. Fukujamam naivitāti, jo viņš esot apsolījis vēstures beigas
tūlīt un tagad, kad visi dzīvosim demokrātijā, kurā nebūs konfliktu, bet
šīs beigas tā arī nav pienākušas, F. Fukujama neapgalvoja, ka vēstures
beigas būs klāt “rīt uz brokastu laiku” un ka liberālās demokrātijas uzvara
nozīmē automātisku konfliktu izbeigšanos – tuvākajā nākotnē un vispār.
Viņa skatījumā konflikti, īpaši Trešajā pasaulē, turpināsies pārskatāmā
nākotnē, tāpat arī Krievijas (Padomju Savienības) un Ķīnas kļūšana
par liberālām demokrātijām nav tuvākas nākotnes perspektīva. Tirgus
reformas Ķīnā ļāva cerēt, ka tām agri vai vēlu sekos politiska liberalizācija
(slaktiņš Tiaņaņmeņa laukumā notika laikā, kad eseja tika gatavota
publikācijai). F. Fukujama uzsvēra, ka PSRS atrodas krustcelēs – tā var
izvēlēties ekonomisku un politisku liberāli demokrātisko reformu ceļu,
bet var arī palikt “iestrēgusi vēsturē” (stuck in history). Šodien redzam, ka
PSRS mantinieces Krievijas vadītāji ir izvēlējušies otro ceļu. Vēstures beigas
F. Fukujama saprot nevis kā stāvokli, kad nekas nenotiks, nebūs vairs
nekādu konfliktu, bet gan to, ka Rietumu tipa liberālā demokrātija un tirgus
ekonomika kā noteiktas sabiedrības organizācijas formas globālā mērogā
tiek atzītas par vislabākajām, ilgtermiņā tām nav alternatīvas. Konflikti
būs, bet tie būs starp liberālajām demokrātijām, kas pārstāvēs pēcvēstures
pasauli, un valstīm, kas nav izrāvušās no vēstures. Nacionālisms un reliģija
joprojām būs iespējamais konfliktu avots. Amerikāņu liberāļu antipātijas
pret nacionālismu izpaudās 1993. gadā F. Fukujamas kritikā par Latvijas
un Igaunijas attieksmi pret krieviem kā aicinājums liberalizēt pilsonības
likumdošanu.5 Jāatzīmē, ka šie izteikumi latviešu presē radīja daudz plašāku
un, saprotami, asāku reakciju nekā 1989. gada raksts.
Latvijā un latviski rakstošajā presē Rietumos vēstures beigu konceptam
80. gadu beigās un 90. gadu sākumā tika pievērsta samērā neliela
vērība. Visumā tas vairāk tika uztverts kā metafora, interesants, dažādi
apspēlējams izteikums. Ir tikai dažas publikācijas, kurās koncepcija tiek
aplūkota tās filozofiskajā un vēsturiskajā kontekstā. To var izskaidrot
ar zināmu netīksmi, ko izraisīja “vēstures beigu” koncepcijas saistība
ar Hēgeļa idejām cilvēkiem, kas augstāko izglītību bija ieguvuši PSRS.
Tā asociējās ar Kārļa Marksa vēsturisko determinismu un vēsturisko
materiālismu un tā tēzi par komunismu kā augstāko un galīgo sabiedrības
attīstības stadiju. Tomēr, neskatoties uz kopīgām saknēm Hēgeļa filozofijā,
F. Fukujamas pieeja būtiski atšķīrās. Kā 1991. gadā uzsvēra Pēteris
Laķis: “F. Fukujamas koncepcija pamatojas uz ideju par cilvēces dabiski
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vēsturisko attīstību, kuras gaitā sabiedrība pati izstrādā savu optimālo
ideoloģiju un sociāli politiskās organizācijas formu. Šāda metodoloģiskā
pieeja ir pretstatā dažādām finālistiskām izpratnēm par sabiedrību –
kad tās attīstība, neraugoties uz dažādām atrunām par objektīvajiem
likumiem, tiek aplūkota kā virzība uz noteiktu stāvokli, kuru priekšstatījis
kāds ģēnijs, piemēram, K. Markss”.6
Pirmais, kurš devis dziļāku ieskatu F. Fukujamas idejās, bija Leons
Briedis. 1990. gada 4. maijā rakstītajā esejā viņš uzsvēra, ka “šobrīd mēs
diemžēl esam “iestrēguši vēsturē” – cilvēces kultūras vēsturē, un nu gluži
kā prusaki izmisīgi pūlamies izlīst no stikla burkas”, kā arī, ka 1990. gadam
“beidzot jākļūst arī par komunisma kā politiskas, ekonomiskas un
ideoloģiskas sistēmas pilnīgu krahu”.7
Plašāk “vēstures beigu” koncepciju 1991. gada martā aplūkoja Pēteris
Laķis rakstā “Cilvēces vēstures beigas”. Viņš atzina: “Liekas, ka viedoklis
par liberāli demokrātisko ideju uzvaru ir diezgan labi pamatots.
Vismaz pašlaik nav iespējams priekšstatīt tādu ideoloģisku uzskatu
sistēmu, kura varētu veidot reālu alternatīvu šai sabiedrības politiskajai
organizācijai un gara praktiskajai dzīvei”.8 P. Laķis norādīja uz pašas
liberāli demokrātiskās sabiedrības iekšējām pretrunām, piemēram,
uz marksisma ideju popularitāti zināmā Rietumu sabiedrības daļā,
Hēgeļa racionālisma iespējamo sadursmi ar sabiedrības vajadzību pēc
mītu radīšanas. Tāpat viņš norādīja uz to, ka nav zināms, kā attīstīsies
PSRS tās “pussabrukšanas periodā”, vai neattīstīsies ekstrēmisms un
valsts terorisms? No šodienas skatu punkta P. Laķa izteiktās šaubas
daudzējādā ziņā ir izrādījušās pamatotas.
Gadu vēlāk P. Laķis atkal atgriezās pie “vēstures beigām”. Šoreiz iemesls
bija Ērika Jēkabsona raksts izdevumā “Pilsonis”, kura autors saskatīja
līdzību starp F. Fukujamas uzskatiem un sociālismu. P. Laķis, norādot
uz šādu paralēļu nepamatotību, rakstā pievērsās lielākai problēmai – vai
mēs esam nobrieduši liberāli demokrātiskai sabiedrībai. Jāatzīst, ka viņa
secinājums bija visai uzmanīgs, varētu pat teikt, ka pesimistisks: “Katrā
ziņā ja ne visai sabiedrībai, tad vismaz tās daļai vēsturiskā attīstība ne
tikai vērtību maiņas aspektā, bet arī F. Fukujamas skatījumā vēl nav
beigusies. Teiktais attiecas arī uz Latviju, jo nenoliedzama ir attīstības
alternatīvu esamība. Mēs atrodamies krustcelēs, jo līdz Rietumu
liberāli demokrātiskajai sabiedrībai vēl ļoti tāls ceļš ejams, uz Krievijas
totalitārismu labāk neatskatīties. Šādā situācijā Baltijas postkomunisma
valstīs iespējamas ir attīstības īpatnības – vismaz pārskatāmā nākotnē”.9
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“Izlīšana no stikla burkas” divos posmos
L. Brieža pielietotā metafora bija visai ietilpīga – būtībā tā ietvēra visas trīs
“vēstures beigu” komponentes, jo atrašanās PSRS sastāvā tolaik nozīmēja ne
tikai valstiskās suverenitātes jautājumu, bet arī problemātisku demokrātisko
un tirgus ekonomikas reformu perspektīvu. Neatkarības atgūšana, ārējās un
drošības politikas orientācija tika sasaistīta ar demokrātiju un brīvā tirgus
ieviešanu. Šajā ziņā paraugs bija Viduseiropas postkomunistiskās valstis –
Čehoslovākija (par divām valstīm tā kļuva 1993. gada 1. janvārī), Polija
un Ungārija. Saprotams, ka tās bija arī pamata komponentes Rietumvalstu
un starptautisko organizāciju ieteikumos un prasībās. Tomēr katrā valstī
situācija ir atšķirīga, un konkrētie risinājumi Latvijas politiķiem bija
jāmeklē pašiem vai arī jāpielāgo ieteikumi, pārējo Baltijas valstu un citu
postkomunistisko valstu izmēģinātie risinājumi savai situācijai. Aplūkojot
ārējās un drošības politikas veidošanos, ir skaidri saskatāmi divi posmi –
pirms un pēc pilnīgas neatkarības atgūšanas 1991. gada augustā.
Pirmais posms
Lai gan L. Brieža minētā “izlīšana no stikla burkas” principā bija vispārējs
un saprotams mērķis, jautājums, kā to izdarīt, bija daudz neskaidrāks. Tas
izpaudās arī premjerministra Ivara Godmaņa Latvijas Augstākajā padomē
1990. gada 7. maijā un ārlietu ministra kandidāta Jāņa Jurkāna 22. maijā
prezentēto ārpolitisko programmu atšķirībās, kā arī 1990. gada 4. aprīlī
Latvijas Tautas frontes (LTF) frakcijas izskatītajā “Platformā sarunām par
Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu”.
Visi trīs F. Fukujamas deklarētie “vēstures beigu” parametri Latvijas
neatkarības atgūšanas procesā tika uztverti kā vienoti un paši par sevi
saprotami. Uzstājoties Augstākajā padomē kā ārlietu ministra kandidāts,
Jānis Jurkāns 1990. gada 22. maijā runu sāka ar šādiem vārdiem:
“Atjaunotās Latvijas valsts Ārlietu ministrijas galvenais uzdevums ir atgūt
savu vietu brīvo un demokrātisko valstu saimē. Tāpat kā mūsu dzīves
pamatā ir 1922. gada Satversmes nostādne, arī mūsu ārpolitika jāveido
pēc brīvās, demokrātiskās Latvijas ārpolitikas principiem”.10 Neatkarības
deklarācijas pieņemšana 1990. gada 4. maijā radīja pamatu ārpolitikas
principu konkrētākai formulēšanai. Laikā no 1989. gada 31. maija līdz
1990. gada 4. maijam LTF ārpolitisko aktivitāšu galvenais uzdevums bija
panākt atbalstu kā Rietumos, tā arī Padomju Savienības demokrātiskajos
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spēkos tiesībām uz neatkarības atgūšanu. Būtībā pēc 4. maija deklarācijas
maz kas mainījās. Potenciālie sabiedrotie palika tie paši – Rietumu
liberālās demokrātijas un demokrātiskie spēki PSRS, it īpaši Maskavā,
taču ne vienu, ne otru atbalsts nebija pats par sevi saprotams. Centrālais
jautājums bija Baltijas valstu neatkarības starptautiskas atzīšanas
panākšana. Tas arī tika konkretizēts J. Jurkāna programmā: “Latvija
uzskata Baltijas valstu sadarbību politikas un ekonomikas laukā par savas
ārpolitikas pamatu pamatu. Tai neatlaidīgi jāveicina Baltijas jautājumu
tālāka internacionalizācija. Mums jāpanāk, lai pasaule saprastu un atzītu,
ka Baltijas process ir Austrumeiropas procesa sastāvdaļa, un, to panākot,
sarunas starp Latviju un PSRS tiktu traktētas nevis kā PSRS iekšējā lieta,
bet gan kā sarunas starp divām valdībām, kuras abas ir starptautisko
tiesību subjekti. Pasaulei ir jāpalīdz apzināt, ka, neatrisinot Baltijas
jautājumu, nevarēs nodrošināt Eiropas drošību un sadarbību, uzbūvēt
Eiropas kopējo namu”. Taču “Latvija apzinās gan ģeopolitiskā stāvokļa
vārīgumu, gan savas plašās iespējas piedalīties jaunas Eiropas tapšanā,
kuras pamatā būs visu lielo un mazo valstu līdztiesība un sadarbība”.11 Šis
ceļš bija ērkšķiem pilns.
Rietumvalstu valdības līdz pat 1991. gada augusta pučam Maskavā
uzskatīja, ka tādā vai citādā formā PSRS turpinās pastāvēt. Ņemot vērā
PSRS kodolieročus un globālo lomu, tās nevēlējās veicināt procesus,
kas paātrinātu valsts sabrukumu. Lai gan kopš 1990. gada pavasara bija
skaidrs, ka Baltijas valstis agri vai vēlu izstāsies no Padomju Savienības,
bailēs no nacionālisma un no tā, kā tas varētu ietekmēt PSRS stabilitāti, kā
arī no iespējas, ka valsts vadība izšķirsies par vardarbīgu iekšējo konfliktu
risināšanas ceļu,12 ASV un citu Rietumu lielvaru atbalsts Baltijas valstīm
bija ierobežots un galvenokārt aprobežojās ar aicinājumiem baltiešiem
vest sarunas ar Maskavu par izstāšanos no PSRS un aicinājumiem
Maskavai nelietot vardarbību.
Latvijas politiķi labi apzinājās šo situāciju. Tā Augstākās Padomes (AP)
priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs 1990. gada 3. maijā jaunievēlētās
AP pirmajā sēdē norādīja, ka “pasaule piecu miljonu baltiešu dēļ negrib
riskēt ne ar saspīlējuma atslābumu, ne ar atbruņošanos, ne arī ar Mihailu
Gorbačovu”, kādēļ nepieciešams pārliecināt kā Rietumus, tā Maskavu,
ka neatkarības centieni neapdraud “Austrumu un Rietumu dialogu,
Eiropas drošību, [‥] mūsu darbība nav vērsta uz konfrontāciju”.13 Tomēr
šī situācija iezīmēja arī vilšanos, kuru izjuta liela daļa sabiedrības, redzot,
ka padomju okupācijas neatzīšanas politika nekonvertējas viennozīmīgā
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atbalstā neatkarības atgūšanai. Protams, pastāvēja atšķirības Rietumu
lielvaru līderu pozīcijās un arī atsevišķu valstu valdībā Baltijas jautājumā.
Tā Vācijas kanclers Helmūts Kols (Helmut Kohl), raizējoties par to, kā
M. Gorbačova pozīciju vājināšanās varētu ietekmēt Vācijas apvienošanos
un tās dalību NATO, uzskatīja Baltijas valstis par draudu PSRS stabilitātei.
Toties ārlietu ministra Hansa Dītriha Genšera (Hans-Dietrich Genscher)
pozīcija Baltijas jautājumā bija atbalstošāka. Lielbritānija centās
sabalansēt atbalstu Gorbačovam un prasību risināt sarunas ar Baltijas
valstīm, savukārt Francijas prezidenta Fransuā Miterāna pozīciju Baltijas
valstu neatkarības jautājumā Sandra Kalniete raksturo kā “piesardzību,
pragmatismu un cinismu”.14
Latvijas ārpolitikas saturs bija centieni paplašināt diplomātiskās
aktivitātes un politiskus, ekonomiskus un kultūras kontaktus ar ārvalstīm,
panākt ekonomiskās, humanitārās un tehniskās palīdzības piešķiršanu
Latvijai, “īpaši cīnoties par uzņemšanu Austrumeiropai domātos
attīstības fondos un programmās”, iekļauties dažādu starptautisko
organizāciju darbā, pirmām kārtām, “Helsinku procesā”, piedaloties
viesu, pēc tam novērotāju statusā Eiropas Drošības un sadarbības
apspriedēs (EDSA).15 Panākumi šajā ziņā bija, lai gan šodien tie var šķist
pieticīgi. Būtiska nozīme bija dažādiem simboliskiem žestiem. Latvijas
pastāvīgās pārstāvniecības vadītājs Maskavā Jānis Peters ir aprakstījis
dažus no tiem: sarkanbaltsarkanā karoga izkāršana un atklāšana pie
Latvijas pārstāvniecības, Latvijas karoga un krāsu izmantošana, kultūras
pasākumi pārstāvniecībā.16 Rietumu lielvaru attieksmes maiņa bija ļoti
lēna, un Baltijas valstis sāpīgi izjuta disonansi starp neatzīšanas politikas
deklaratīvo raksturu un grūtībām panākt reālu diplomātisku atbalstu
neatkarības panākšanā. Lielāku pretimnākšanu izrādīja Ziemeļvalstis,
kā arī Viduseiropas postkomunistiskās valstis. Uz nelielo panākumu
fona atkritieni bija sāpīgi. Vissāpīgākais bija Baltijas valstu delegāciju
izraidīšana no EDSA 1990. gada 19. novembrī. Pirmais ASV vēstnieks
Latvijā 1991.-1995. gadā Ints Siliņš vēlāk rakstīja: “Pēc ilgām sarunām
tika rūpīgi izstrādāta formula neatkarību vēl neieguvušo Baltijas valstu
ārlietu ministru klātbūtnei šajā sēdē [Francijas valdības īpašo viesu
statusā – D.B.]. Tomēr, kad Gorbačovs pārlaida skatienu zālē sēdošajiem
un ieraudzīja Baltijas ministrus, ar čukstus izteiktu ultimātu Miterānam
pietika, lai liktu prezidentam viņus izraidīt no zāles”.17
Attieksmes maiņa bija vērojama, sākot ar 1991. gada janvāri, pēc
traģiskajiem notikumiem Viļņā un Rīgā. Nenoliedzami, Rietumvalstu
114

sabiedriskā doma tādā vai citādā pakāpē ietekmēja arī valstu līderu nostāju,
tomēr nemainīja viņu prioritātes. Sakarā ar Irākas invāziju Kuveitā bija
nepieciešams iesaistīt starptautiskajā koalīcijā pret Sadamu Huseinu arī
Padomju Savienību, un M. Gorbačovs atkal bija svarīgs partneris ASV,
Lielbritānijai un Francijai. M. Gorbačova pozīcija Rietumiem bija svarīga
arī sakarā ar Vācijas apvienošanos un PSRS karaspēka izvešanu no Vācijas.
Šķiet, apgalvojums, ka “būtībā 1991. gadā Latvijas valdība jau bija atzīta
de facto”, ir visai optimistisks stāvokļa novērtējums, jo konsulāro attiecību
izveidošana, starpvalstu līgumu slēgšana par informācijas birojiem utt.18
būtībā bija tikai diplomātiski žesti, kas maskēja vēlēšanos novilcināt
Baltijas jautājuma atrisinājumu pēc iespējas ilgāk, lai neiedragātu jau tā
visai vājās M. Gorbačova pozīcijas PSRS.
Baltijas neatkarības centieni ietekmēja līdzīgus procesus arī citās PSRS
republikās, bet Rietumu prioritāte joprojām bija PSRS stabilitāte un
M. Gorbačova kā stabilitātes garanta pozīciju stiprināšana, tādēļ būtiska
attieksmes maiņa Baltijas valstu neatkarības jautājumā tika sasaistīta ar
šo valstu sarunām ar Maskavu, bet šajā ziņā praktiski nekāda progresa
nebija. Sarunas līdz 19. augustam, kad notika apvērsuma mēģinājums
Maskavā, tā arī nesākās pēc būtības.19 Maskava demonstrēja Rietumiem
gatavību risināt attiecības ar Latviju miermīlīgiem līdzekļiem, bet faktiski
centās novilcināt sarunas.
Protams, izvirzās jautājums, kā Latvijas valdība saskatīja attiecību
perspektīvu ar Maskavu, ja sarunas tomēr sāktos un PSRS atzītu valsts
neatkarību, cik ilgs varētu būt pārejas process un kāds varētu būt Latvijas
ārpolitiskais kurss? Edijs Bošs norāda, ka visu triju Baltijas valstu vadības
pozīcija bija tāda, ka statuss, kādu varētu panākt sarunu rezultātā ar PSRS,
varētu būt starptautiski atzīta neatkarība, kas ietvertu neitralitāti drošības
politikas risinājumos, būtībā t. s. finlandizācijas modelis. Attiecībā uz
Baltijā izvietoto PSRS karaspēku iespējamie risinājumi tika saskatīti vai
nu kara bāzu pieļaušanā, vai arī Baltijas demilitarizācijā.20 1990. gada
22. maijā Augstākās Padomes sēdē ārlietu ministrs J. Jurkāns izteica
domu, ka “mēs ceļam kopīgu Eiropas māju, un, kad būs atrisināts Vācijas
jautājums, kad būs atrisināts Baltijas jautājums, vispār pazudīs jautājums
par NATO. Es domāju, ka pienāks tāds laiks, kad visas Eiropas problēmas
izlems sadarbības un kooperācijas konference, kas būs galvenais orgāns”.21
Ne tikai LTF politiķi, bet arī nacionāli radikālais spārns pieturējās pie
neitralitātes koncepcijas. Finlandizācija kā iespējamā Baltijas valstu
ārpolitiskā stratēģija atbilda arī daudzu PSRS Ārlietu ministrijas
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pārstāvju, kā arī Rietumvalstu diplomātu skatījumam.22 Jāpiezīmē, ka
J. Jurkāna liktās cerības uz drošības risinājumiem, kuros dominētu
plaša multilaterāla pieeja, bet alianses tika uzskatītas par Aukstā kara
risinājumu, atspoguļoja viedokli, kas 1990. gadā bija plaši izplatīts
Rietumos, arī postkomunistiskās valstis skatījās uz Eiropas Drošības un
sadarbības organizāciju (EDSO) kā uz reālistiskāko drošības risinājumu,
lai gan neuzskatīja, ka NATO likvidācija būtu nepieciešama.
Otrais posms
1991. gada 19.-21. augusta notikumi Maskavā kardināli izmainīja
Baltijas valstu situāciju. Neatkarības iegūšana un tās vispārēja atzīšana
izbeidza nenoteikto situāciju un mazo soļu politiku. Neatkarīgas
valsts institūciju veidošanas sastāvdaļa bija arī ārpolitisko prioritāšu
formulēšana, kurā izvairīgumam vairs nebija vietas. Tomēr pirmajos
mēnešos pēc neatkarības atgūšanas drošības politikas jomā vispārējā
vīzija mainījās maz. Somijas neitralitātes modelis joprojām baltiešiem
šķita pieņemams, bet Eiropas drošības jomā – EDSO kā galvenais
drošības balsts. Drīz vien priekšstati sāka mainīties, un tos ietekmēja
divi apstākļi: Višegradas valstu ārējās un drošības politikas attīstība un
prioritāšu maiņa un Latvijas attiecības ar PSRS mantinieci Krieviju.
Lai gan šodien var šķist, ka Aukstā kara beigas un komunistisko
režīmu krahs tika uztverti kā “vēstures beigas” Austrumeiropā, 90. gadu
sākumā gan pašās postkomunistiskajās valstīs, gan arī apkārtējā pasaulē
skatījums bija daudz pesimistiskāks. Vardarbība bijušajā Dienvidslāvijā
un etniskie konflikti postpadomju telpā lika domāt, ka divpolārās
sistēmas beigas atjaunos situāciju, kāda Eiropā pastāvēja pirms Otrā
pasaules kara – ar etniskiem un teritoriāliem konfliktiem. Čehoslovākijas
sadalīšanās divās valstīs, ungāru neapmierinātība ar Trianonas miera
līguma netaisnībām, konflikti ukraiņu un poļu, lietuviešu un poļu
attiecībās, krievu un t. s. krievvalodīgo stāvoklis Baltijā – tas viss pēc
neilgās eiforijas, kuru bija izraisījusi komunisma nāve, lika Rietumiem
raudzīties uz Austrumeiropu ar neslēptām aizdomām. Aukstā kara
beigas lika raizēties arī par to, ka ASV vēlme ieguldīt pūles Eiropas
drošībā varētu mazināties, bet Vācijas apvienošanās varētu rosināt
revanšisma atdzimšanu. Būtiskas šaubas, it sevišķi tuvākajos Krievijas
kaimiņos, bija par to, kāds būs tālākais Krievijas kurss. Amerikāņu
drošības politikas eksperts Stīvens Larabijs (F. Stephen Larrabee)
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1993. gadā rakstīja, ka “Austrumeiropā mēs esam liecinieki nevis
vēstures beigām, bet gan vēstures atpakaļatnākšanai (return)”.23 Viņa
un daudzu amerikāņu, un vispār Rietumu drošības politikas ekspertu
skatījumā demokrātijas atdzimšana Austrumeiropā bija izraisījusi arī
etniskas neiecietības, nacionālā pārākuma un netolerances pieaugumu.
Taču problēma bija ne tikai Rietumu bažās, bet arī pašu Viduseiropas
valstu nedrošībā. Īslaicīgo eiforiju pēc PSRS sabrukuma nomainīja
bažas, kas bija īpaši izjūtamas Polijā par to, kādā virzienā virzīsies Jeļcina
Krievija. Ideja par EDSO kā alternatīvu NATO, par vispārēju sadarbību
drošības jomā visai ātri nomainīja katras atsevišķas valsts bailes palikt
“vēstures” zonā vai arī atrasties kaimiņos valstīm, kas tajā eventuāli varētu
palikt vai atgriezties.
Kā Viduseiropas valstis varēja aizbēgt no “vēstures” un pierādīt, ka
tās ir daļa no nosacītajiem Rietumiem? Pirmkārt, pierādīt, ka tās spēj
sadarboties un risināt vēsturiskos un jaunos konfliktus diplomātiskā
ceļā. Šajā ziņā būtiska nozīme bija 1991. gada 15. februārī Ungārijas
pilsētā Višegradā Čehoslovākijas, Ungārijas un Polijas nodibinātajai
politiskajai savienībai. Tāpat arī diezgan daudz tika darīts, lai atrisinātu
iekšējus etniskus konfliktus un vēsturiski mantotos konfliktus ar trešajām
valstīm, kas gan ne vienmēr bija vienkārši. Taču sekmīga sadarbība varēja
pārvērsties par sava veida slazdiem, ieganstu Rietumiem novērsties
no reģiona. Ekonomiski, drošības ziņā un arī simboliski aizbēgt no
“Austrumeiropas” bija iespējams vienīgi, iekļaujoties Rietumu struktūrās.
Pirmā ideju par dalību NATO izteica Ungārija, kuras vēlmi iegūt
NATO drošības garantijas ietekmēja katastrofa, kas attīstījās kaimiņos –
Dienvidslāvijā. Nākamā bija Čehoslovākija, kuras gadījumā pavērsiens
bija visai krass, jo prezidents Vāclavs Havels (Václav Havel) un ārlietu
ministrs Jirži Dinstbīrs (Jiří Dienstbier) 1989.-1990. gadā bija konsekventi
uz EDSO balstītas Eiropas drošības sistēmas aizstāvji. J. Dinstbīrs rakstīja:
“Aizvietojot iepriekšējo atrašanos padomju ietekmes sfērā ar integrēšanos
jaunas ietekmes sfērā, diez vai uzlabosim drošību Centrāleiropā”.24
Čehoslovākijas vadības attieksmes maiņa pret NATO skaidri noformējās
1991. gada pavasarī. Polija bija visuzmanīgākā, baidoties no attiecību
pasliktināšanās ar Krieviju, tomēr arī šajā valstī 1991. gadā arvien
uzstājīgāk izskanēja aicinājumi iestāties aliansē, bet 1992. gada sākumā
tā jau bija oficiāla valdības pozīcija. 1993. gada 25. augustā Krievijas
prezidents Boriss Jeļcins, tiekoties ar Polijas prezidentu Lehu Valensu
(Lech Wałęsa), izteicās (un tas tika fiksēts arī tikšanās komunikē), ka
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Krievijas neiebilst pret Polijas dalību NATO. Tas bija pretrunā ar Krievijas
ārlietu ministra Andreja Kozireva tikai divas dienas iepriekš teikto, ka viņa
valsts neakceptē šādu notikumu attīstību. Dienu vēlāk B. Jeļcins sarunā ar
V. Havelu izteicās, ka Krievija uzskata Čehijas dalību NATO par tās brīvu
izvēli.25 Tomēr neoimperiālistiskās tendences Krievijas ārpolitikā sāka
gūt virsroku, un 1994. gada decembrī EDSA galotņu sanāksmē Budapeštā
Krievijas prezidents jau brīdināja, ka NATO paplašināšanās veidos jaunas
Eiropas sadalījuma līnijas.26
Lai gan sākotnēji NATO attieksme pret postkomunistiskajām valstīm
bija visai ieturēta, pamazām virsroku ņēma viedoklis, ka nepieciešams
attiecības pacelt jaunā līmenī, un 1991. gada novembrī tika izveidota
Ziemeļatlantijas Sadarbības padome (ZASP, North-Atlantic Cooperation
Council, NACC), kurai uzaicināja pievienoties Austrumeiropas
postkomunistiskās valstis, Baltijas valstis un postpadomju valstis. Tomēr
padomei tikai uz laiku izdevās pieklusināt Viduseiropas valstu vēlmi
kļūt par pilntiesīgām NATO dalībvalstīm. 1992. gada maijā Višegradas
valstu premjerministri atkārtoti apstiprināja valstu nodomu iestāties
aliansē. Pastāvēja cerības, ka 1994. janvārī NATO galotņu sanāksmē šāds
uzaicinājums tiks izteikts. Tas nenotika, taču alianse piedāvāja jaunu
sadarbības un tuvināšanās instrumentu – Partnerattiecības mieram
(PAM – Partnership for Peace, PfP). Pārvarot vilšanos, Viduseiropas un
Baltijas valstis izvēlējās to iztulkot kā pirmo pakāpienu ceļā uz NATO,
taču faktiski alianse neuzņēmās nekādas saistības attiecībā pret PAM
valstīm. 1995. gads bija sava veida robežšķirtne jautājumā par NATO
paplašināšanu, kad paplašināšanās iespējamība principā tika akceptēta,
lai gan 1996. gadā sakarā ar Krievijas prezidenta vēlēšanām, nevēloties
vājināt B. Jeļcina pozīcijas, šajā jautājumā nebija reāla progresa.
Eiropas Kopiena bija sākusi attīstīt attiecības ar Čehoslovākiju, Poliju
un Ungāriju jau pirms komunistisko režīmu krišanas, tādēļ to attiecības
90. gadu sākumā attīstījās visai strauji. 1989. gadā Eiropas Kopiena
uzsāka PHARE27 projektu palīdzības sniegšanai pārejas procesos Polijai
un Ungārijai. Jau 1991. gada decembrī visas trīs Višegradas valstis
parakstīja asociācijas līgumus ar Eiropas Kopienu. 1992. gada beigās
Eiropas līgumus noslēdza arī ar Bulgāriju un Rumāniju. Eiropas līgumi
nenozīmēja automātisku dalību Eiropas Savienībā pēc līgumu termiņa
izbeigšanās. Višegradas valstis 1992. gada septembrī iesniedza Briselei
kopīgu paziņojumu (Višegradas memorandu), aicinot noteikt skaidrus
dalības kritērijus un perspektīvu. ES atbilde – iestāšanās procesa
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vadlīnijas līdz galam neapmierināja Višegradas valstis, tādēļ jautājums
par iestāšanās kritērijiem tika apspriests Kopenhāgenas galotņu sanāksmē
1993. gada 21.-22. jūnijā, kurā tika formulēti trīs kritēriji: 1) demokrātisko
institūciju stabilitāte, likuma vara, cilvēktiesību un minoritāšu tiesību
ievērošana; 2) funkcionējoša tirgus ekonomikas un spēja izturēt Eiropas
Savienības brīvā tirgus spiedienu; 3) institucionālā kapacitāte, lai ieviestu
ES likumdošanu un spētu uzņemties ar dalību ES saistītos pienākumus,
tajā skaitā politiskās, ekonomiskās un militārās savienības mērķus.28
1994. gada martā Ungārija, bet aprīlī Polija oficiāli iesniedza pieteikumu
dalībai ES. Čehoslovākijas sadalīšanās dēļ Slovākija šādu iesniegumu
iesniedza 1995. gada jūnijā, bet Čehija – 1996. gada janvārī.
Viduseiropas postkomunistisko valstu politika un izvēles būtiski
ietekmēja Baltijas valstu un Latvijas ārējās un drošības politikas prioritāšu
veidošanos. Zināmu ieskatu šajā procesā sniedz Georga Andrejeva
veiktā 45 deputātu rakstiskā aptauja 1992. gada pavasarī “Kādu Eiropu
jūs vēlētos redzēt nākotnē?”. Dažādu starptautisku institūciju nozīmību
Eiropas konsolidācijā parlamentārieši vērtēja šādi: 1. vietā Eiropas
Kopiena, 2. vietā – Eiropas Padome, 3. vietā – EDSO, 4. vietā – NATO,
5. vietā – Ziemeļu Padome.29 Eiropas Savienība jau tika saskatīta kā
prioritārā Eiropas organizācija, bet NATO perspektīva šķita visai tāla.
To apstiprina arī diplomāta un politologa Kārļa Eihenbauma publikācija
1993. gadā, kurā viņš, aplūkojot Latvijas ārpolitisko prioritāšu veidošanos
kopš neatkarības pilnīgas atgūšanas, par Latvijas ārpolitikas pamatmērķi
definēja integrāciju Eiropas Savienībā, augstu novērtējot tirdzniecības
un sadarbības līguma parakstīšanu un stāšanos spēkā (1993. gada
1. februārī) kā “pussoli” ceļā uz asociētā locekļa statusa iegūšanu un
iespēju 10-15 gadu laikā kļūt par pilntiesīgu locekli. Lai to panāktu, pēc K.
Eihenbauma domām, bija nepieciešams atrisināt vairākus iekšpolitiskus
un ārpolitiskus uzdevumus: veikt privatizāciju; pabeigt naudas reformu;
izveidot nepieciešamo ekonomisko likumdošanu; piesaistīt ārējās
investīcijas; nodrošināt valsts robežas; izvest bijušās PSRS karaspēku.
Dalību NATO K. Eihenbaums minēja kā varbūtēju visai tālas nākotnes
iespēju, lielākas cerības saistot ar Rietumeiropas savienības revitalizāciju.30
Eiropas Padomes un EDSO augsto vietu parlamentāriešu aptaujā
noteica tas, ka 1992. gadā tās bija Eiropas organizācijas, kuras visaktīvāk
bija iesaistītas Latvijas politikā, un to noteica Krievijas centieni
internacionalizēt jautājumu par minoritāšu tiesību pārkāpumiem
Latvijā saistībā ar pilsonības un valodu likumu. Lai gan apsūdzības
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par krievvalodīgo diskrimināciju tika izvirzītas arī pret Igauniju, tās
parlaments jau 1992. gadā pieņēma Pilsonības likumu (1938. gada likuma
papildinātu versiju) ar relatīvi viegliem naturalizācijas noteikumiem. Tas
pavēra iespēju uzņemšanai Eiropas Padomē jau 1993. gada maijā (kopā ar
Lietuvu). Latvijā pilsonības jautājuma izlemšana tika atlikta līdz 5. Saeimas
sanākšanai, turklāt, kad Saeima to pieņēma 1994. gada 22. jūnijā, likumā
bija iestrādātas naturalizācijas kvotas. Būtisku ieguldījumu situācijas
saasināšanā ap Latviju deva Krievijas aktīvā vēršanās starptautiskajās
institūcijās, apsūdzot Latviju minoritāšu diskriminācijā. Krievijai
centieni internacionalizēt problēmu EDSO, Eiropas Padomē, ANO un
citās institūcijās, kā arī aizkavēt Latvijas uzņemšanu starptautiskajās
organizācijās (Eiropas Padomē) bija noderīgs instruments, lai izdarītu
spiedienu uz Latviju ar mērķi pagarināt armijas izvešanas termiņus,
panākt piekāpšanos jautājumā par Skrundas lokatora nomu un par
Krievijas militāro pensionāru tiesībām palikt Latvijā un, kas ir būtiski,
mazinātu Rietumvalstu atbalstu Latvijai.
Turklāt Krievijas valdībā un politiskajās aprindās uzreiz pēc PSRS
sabrukuma sākās cīņa starp nosacīti prorietumnieciskā un nosacīti
postimpēriskā ārējās un drošības politikas virziena pārstāvjiem.
Prorietumniecisko spēku politiskā pozīcija no paša sākuma bija vājāka,
bet attiecībā pret Baltiju nostāja bija imperiālistiska, jo “ir iespējams būt
demokrātam, taču sevī saglabāt imperiālisma refleksus”.31 To, cik lielā
mērā armijas izvešanas sarunas un ar tām saistītie minoritāšu tiesību
un pilsonības likuma pieņemšanas jautājumi dominēja Latvijas politikā
1992.-1994. gadā, cita starpā apliecina tas, ka Latvijas ārlietu ministra
Georga Andrejeva visai apjomīgajos memuāros viņš koncentrējas gandrīz
vai vienīgi uz centieniem panākt Krievijas armijas izvešanu uz Latvijai
pieņemamiem noteikumiem un, cīnoties pret Krievijas centieniem
internacionalizēt minoritāšu statusa un pilsonības jautājumus Latvijā.32
Tādējādi Krievijas spiediens un neskaidrība par tās attīstību, ņemot vērā
komunistu un liberālo demokrātu panākumus 1993. gada parlamenta
vēlēšanās Krievijā, kā arī ārpolitikas koncepcijas, kurās postpadomju
valstis bija definētas kā Krievijas ietekmes sfēra,33 Latvijai bija svarīgi
panākt, lai integrācija Eiropas struktūrās notiktu pēc iespējas ātrāk un
lai Baltijas valstis tiktu uzskatītas par tikpat nopietnām kandidātēm kā
Viduseiropas valstis, respektīvi, iekļūt tajā pašā grupā.
Problēmu radīja Rietumvalstu šaubas par Baltijas valstu attīstības
līmeni un stabilitāti, kā arī par iespējamo Krievijas reakciju, it sevišķi
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NATO integrācijas jautājumā. Viduseiropas valstis demonstrēja
solidaritāti un atbalstu, bet atturīgi vērtēja mēģinājumus veidot ciešākus
kontaktus.34 Visas šīs iniciatīvas nedeva rezultātus, kam bija vairāki
iemesli, taču viens no tiem bija Eiropas un NATO integrācijas avangardā
esošo valstu nevēlēšanās palēnināt savu ceļu uz šīm organizācijām. Lai
gan 90. gadu sākumā tika izteiktas dažādas idejas par ekonomiskajiem
un drošības veidojumiem, kas atrastos starp NVS un NATO/ES, šīs idejas
neguva atbalstu ne Viduseiropā, ne arī Baltijas valstīs ne tikai tādēļ, ka
tās nedotu reālas drošības garantijas iespējamo dalībvalstu militārā un
ekonomiskā vājuma dēļ, bet arī tādēļ, ka tas varētu rosināt Rietumus
pamest postkomunistiskās valstīs “pelēkajā zonā”.
Pirmā pietura ceļā uz “pēcvēsturi”
Situācija apkārtējā vidē noteica Latvijai pieejamo ārpolitisko prioritāšu
izvēli un virzienu. Ja “sākotnējie centieni formulēt Latvijas ārējo un
drošības politiku izpaudās tādējādi, ka mūsu valsts politiķi akceptēja
un īstenoja jebkuru darbību, kas atjaunoto Latvijas valsti attālināja no
realitātes, kurā tā bija atradusies iepriekšējos piecdesmit gadus”,35 un tas
tika darīts bez noteikta plāna, tad līdz ar Latvijas ārpolitikas koncepcijas
izstrādāšanu un pieņemšanu Saeimā 1995. gada 7. martā, bija izveidojies
skaidrs priekšstats par to, kādā virzienā jādodas. Kā pirmā prioritāte bija
izvirzīta dalība Eiropas Savienībā. Lai gan drošības politikas risinājumos
pirmā vieta bija iedalīta Rietumeiropas savienībai kā ES drošības politikas
sastāvdaļai, tomēr koncepcijā bija skaidri pateikts, ka “Latvija izmantos
visas iespējas, lai kļūtu par pilntiesīgu NATO dalībvalsti”.36 31. decembrī
Saeima apstiprināja Andra Šķēles valdību, kuras deklarācijā tika uzsvērts,
ka valdība “turpinās virzību uz NATO kā vienīgo reālo drošības garantu
transatlantiskajā telpā”.37 No šā brīža integrācija NATO kļuva par šīs
un nākamo valdību ārpolitikas prioritāti. 1994. gada 30. aprīlī bija
parakstīti līgumi par Krievijas armijas izvešanu, bet 31. augustā izvešana
pabeigta. Latvijai nācās piekāpties Skrundas lokatora un Krievijas armijas
pensionāru jautājumā, tomēr tas bija nopietns panākums drošības jomā,
vēl jo vairāk tādēļ, ka bija panākts ASV vadības solījums, ka “Baltijas valstis
ir ieguvušas prioritāru vietu ASV politikā”.38 Tas bija vairāk simbolisks
žests, kas tomēr liecināja par būtiskām izmaiņām Latvijas starptautiskajā
statusā. Attiecības ar Krieviju turpināja palikt saspringtas, tā turpināja
izvirzīt pretenzijas uz īpašām interesēm un tiesībām “tuvajās ārzemēs”,
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taču cīņas ap Krievijas armijas izvešanu, kā arī Krievijas ārpolitiskās
identitātes meklējumi bija parādījuši Krievijai, ka Baltijas valstīm ir
sabiedrotie un ka pretenzijas uz to iekļaušanu savā ietekmes sfērā netiks
saklausītas. Neskatoties uz Krievijas iebildumiem, Latvija bija pilntiesīga
Eiropas Padomes dalībvalsts, un tās viedoklis par krievu minoritātes
stāvokli tika uzklausīts.
Latvija 1995. gada 12. jūnijā parakstīja asociācijas līgumu, bet
1995. gada 27. oktobrī iesniedza oficiālo pieteikumu uzņemšanai Eiropas
Savienībā. Jau jūnijā ES Padome pieņēma “Balto grāmatu” likumdošanas
saskaņošanai, kas jau bija solis virzienā uz reālu dalību.
1995. gada 21. augustā, atskatoties uz četriem gadiem, kas bija pagājuši
kopš 1991. gada 21. augusta, Egils Levits, tolaik Latvijas vēstnieks Austrijā
un Šveicē, rakstīja, ka “ideoloģiski demokrātijai vairs nav nopietnas
alternatīvas”. Viņa skatījumā tas gan nenozīmēja “vēstures beigas”, tomēr
pasaules sabiedrība vairs nesadalās divās alternatīvās sistēmās, tās vairāk
vai mazāk iekļaujas vienotā shēmā – pēc demokrātijas attīstības līmeņa.39
Asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību viņš novērtēja kā reālu iespēju
Latvijai ar laiku kļūt par Rietumvalsti. E. Levits uzsvēra, ka šis ceļš nebūs
viegls un pašsaprotams, jo demokrātijas pamatvērtību izpratne un
pieņemšana ir komplicēts un ilgstošs process, turklāt to sarežģī ekonomikas
strukturālās reformas, kas ir apsteigušas lielas sabiedrības daļas izpratni.
Secinājumi
F. Fukujamas koncepcijas publicēšana 1989. gadā iezīmēja būtisku
pavērsienu Eiropas vēsturē. Postkomunistiskās valstis dažādā ātrumā,
bet visas virzījās uz tirgus ekonomiku, demokrātiskā pārvaldības forma
gandrīz visur kļuva par normu, un tas ietekmēja Latvijas iekšpolitisko
reformu, kā arī ārpolitisko prioritāšu veidošanos. Latvijas politiķu
apsvērumus pirmām kārtām noteica drošības sasniegšana plašākā
nozīmē – ne tikai drošība pret ārējo agresiju, bet arī valsts iekšējā
stabilitāte, ko var palīdzēt nodrošināt ekonomiska izaugsme, kam
savukārt ir nepieciešamas ārējās investīcijas, bet tās nenāks uz valsti,
kas ir nestabila un nedroša. Pamazām veidojās arī izpratne par to, ka
multilaterālisms ES un NATO ietvaros ir izdevīgs mazajām valstīm, jo
nodrošina pret lielvaru ietekmes sfēru sadalījumu nākotnē.
Ceļš, kuru 1990.-1995. gadā izgāja Latvija, nenoveda pie vēstures beigām
un pat ne pie galīgas iekļūšanas kārotajā “pēcvēstures” starptautiskajā
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telpā. Galvenais, kas tika panākts, bija tas, ka tika atzītas tiesības piederēt
šai telpai nākotnē, un tas jau nebija maz, ņemot vērā sākuma punktu,
iekšējos un ārējos riskus. “Atgriešanās Eiropā” nebija pati par sevi
saprotama, tiesības piederēt Rietumiem un “pēcvēstures” telpai vēl nācās
pierādīt, un to nācās darīt līdz pat uzņemšanai Eiropas Savienībā un
NATO un arī pēc tam.
30 gadus pēc F. Fukujamas raksta parādīšanās mēs redzam autoritārā
populisma ideju ietekmes pieaugumu postkomunistiskajās valstīs,
liberālisma krīzi tā citadelē ASV, ekonomiskās krīzes un to izraisīto
sociālo nedrošību, eiroskepses pieaugumu ne tikai Lielbritānijā, islāma
terorisma radītās bailes, liberālismu kā lamuvārdu iepretim “tradicionālo”
vērtību saglabāšanai un citas parādības, kas it kā runā pret F. Fukujamas
paredzējumu. Raksta trīsdesmitgade tika atzīmēta ar daudzām
publikācijām, kurās pārsvarā tika norādīts, ka viņš ir par zemu novērtējis
reliģijas un it sevišķi nacionālisma lomu, bet it īpaši “autoritāro politisko
alternatīvu dzīvotspēju”.40 Tomēr jāuzsver, ka F. Fukujamas skatījums uz
vēstures beigām bija smalkāks un niansētāks. 1989. gadā viņš rakstīja,
ka vēstures beigas būs skumīgs laiks, kad globālo ideoloģisko cīņu,
kas prasīja drosmi, ideālismu un iztēli nomainīs ekonomisks aprēķins,
bezgalīga tehnisku problēmu risināšana, vides problemātika un pieaugošo
patērētāju sabiedrības prasību apmierināšana. Tas raisīs nostalģiju pēc
“vēstures” laikiem un veicinās sāncensību un konfliktus pēcvēstures
pasaulē. “Iespējams, gadsimtiem ilgās garlaicības perspektīva vēstures
beigās liks vēsturei atsākties”.41
Latviju 20. gadsimtā bija ietekmējusi un plosījusi globālo ideoloģiju
konfrontācija, un vēlēšanās izrauties no “vēstures” telpas pēc neatkarības
atgūšanas būtībā atspoguļo mazai valstij dabisku vēlmi atrasties
F. Fukujamas aprakstītajā telpā, kur ekonomisku, tehnisku un vides
problēmu risināšana ir galvenais darbs. Kā liecina kaislības, ko ir
izraisījušas zviedru skolnieces Grētas Tunbergas aktivitātes, patiesībā arī
šīs jomas nemaz nav “garlaicīgas”. Mūsdienu pasaulē redzam kā vēstures
turpināšanos un/vai atdzimšanu, tā arī liberālās kārtības nostiprināšanos kā
paralēlus procesus. Tāpat kā liberālās demokrātijas un tirgus ekonomikas
funkcionēšana nav bez iekšpolitiskiem un ārpolitiskiem konfliktiem, tā
arī Latvijai nākas rēķināties ar to, ka pašreizējās starptautiskās sistēmas
saglabāšanās nav pati par sevi saprotama, taču tā ir Latvijas interesēs.42
“Vēstures” telpa ar domāšanu un politiku, kas balstās uz ietekmes sfērām
un nulles iznākuma spēli ārējā un drošības politikā, demokrātisko brīvību
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noniecināšanu iekšpolitikā, joprojām ir tepat blakus, tādēļ atbalsts
valstīm, kas vēlas no tās izrauties un nonākt “pēcvēstures” telpā, ir svarīgs
Latvijas ārpolitikas uzdevums. Vai “vēstures beigas” ir iespējamas? Tas
ir jautājums, uz kuru nav atbildes. Taču kā metafora tā izsaka visus tos
priekšnoteikumus, kas ir nepieciešami Latvijas kā nacionālas valsts
pastāvēšanai. Ņemot vērā liberālisma antipātijas pret nacionālismu, tas ir
sava veida politiski filozofisks paradokss.
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“Civilizāciju sadursme” un Latvija
LEONS TAIVĀNS
“Civilizāciju sadursme” ir viena no politikas zinātnes teorijām, kuru
tās autors Semjuels Hantingtons dēvēja par “hipotēzi”, citiem vārdiem,
par “pieņēmumu”. Šāds uzmanīgs definējums teorijai pastāv sakarā
ar to, ka tā mēģināja prognozēt starptautiskās vides nākotnes norises.
Teorijas saturs ir izsakāms sekojoši: pēc tam, kad ir kritusi Padomju
Savienība un līdz ar to komunistisko valstu bloks ar tās ideoloģiju, ir
beidzies “aukstais karš”, kura pamatā bija ideoloģiju konfrontācija starp
kapitālistiskiem Rietumiem un komunistisko Padomju Savienību. Tātad
viena no ideoloģijām bija bankrotējusi, taču cilvēce vienmēr ir karojusi.
Globalizētās pasaules mērogos konflikti iegūs plašākas aprises nekā
agrāk, tādēļ sadursmes veidosies starp civilizācijām, jeb kultūrām, kā arī
reliģijām, kas ir dabiski cilvēces pašidentificēšanās veidi.
Šī raksta uzdevums ir parādīt divas lietas. Hantingtons pieskaitīja
Latviju “Rietumu civilizācijai”, taču vēstures gaitas to ir padarījušas par
“pārejas” zonu. Latvija ar gandrīz līdzvērtīgām izredzēm darbojas abas
kaimiņos esošās – Ortodoksālā Krievijas un Rietumu civilizācijas ar ļoti
nelielu pēdējās pārsvaru. Otra lieta ir zināma apoloģija daudz kritizētajai
Hantingtona teorijai. Tās īstā vieta un pozitīvs vērtējums ir meklējums
ne tik daudz politiskajās zinātnēs, cik vēstures un antropoloģijas teorijās.
Jēdziens “civilizāciju sadursme” prasa skaidrojumu. “Civilizācijas”
ir kultūras loki, kuri sakrīt ar izplatītāko reliģiju ģeogrāfiju. Rietumu
kristietība (protestantisms un katolicisms) ir izveidojusi civilizāciju,
kurā ietilpst ne tikai Rietumeiropa, bet arī tās vēsturiskie atvasinājumi –
ASV un Kanāda Ziemeļamerikā un Austrālija. Krievija ar tur izplatīto
pareizticību ir atsevišķa no Rietumiem civilizācija. Pie Pareizticīgās, jeb
Ortodoksālās civilizācijas pieder arī citas pareizticības zemes: Grieķija,
Bulgārija, Serbija, Gruzija, u.c. Islāma zemes attiecīgi veido “Islāma
civilizāciju”, hinduisma zemes – Indija, Šrilanka – Hinduisma civilizāciju,
utt. Kopā ir 8 civilizācijas. Šo teoriju Semjuels Hantingtons pirmajā versijā
publicēja ASV politisko zinātņu žurnālā “Foreign Affairs” 1993. gadā.1
“Sadursme” nav obligāti karš un asinsizliešana, bet var būt vienkārši
spriedze, nepatika, psiholoģiska nepieņemšana.2 Civilizāciju robežas
ļoti nosacīti sakrīt ar nosaukto valstu ģeogrāfiskajām robežām. Islāma
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civilizācijai piederīgie var dzīvot Rietumeiropā, imigrantu kopienā, vai
citādi. Tas pats attiecas uz citu civilizāciju piederīgajiem.
Hantingtona teorija, jeb “hipotēze” nebija gluži jauna. Pirms viņa
terminu “civilizāciju sadursme” kā apakšvirsrakstu savam rakstam
ielika redzamākais mūsdienu islāma un arābu vēstures speciālists
Bernards Lūiss (Bernard Lewis). Tā bija publikācija, kas lūkoja izskaidrot
musulmaņu pasaules nepatiku pret visu rietumniecisko un pasniedza
islāma reliģijas ģeogrāfisko izplatījumu kā īpašu civilizāciju, kas atrodas
vismaz emocionālas un daļēji – politiskas konfrontācijas stāvoklī ar citu –
Rietumu civilizāciju.3
Taču kā viens, tā otrs autors bija parādā par idejām ievērojamam
20. gadsimta vēstures teorētiķim Arnoldam Toinbijam (Arnold Toynbee).
Kā vēsturnieks viņš izpētīja 26 pagātnes un mūsdienu civilizācijas un nāca
pie slēdziena, ka bijušās un esošās lielās reliģijas ir izauklējušas civilizācijas,
kuras Toinbijs nosauca attiecīgo reliģiju vārdā. Šos nosaukumus ar nelielām
izmaiņām pārņēma S. Hantingtons. Toinbijs nebija reliģiozs cilvēks un
tādējādi viņa teorijā nebija nekādas mistikas. Viņš secināja, ka reliģijas ir
bijušas specifiskas domāšanas sistēmas, kas izskaidro un kategorizē apkārtējo
pasauli. Semjuels Hantingtons nebija vēsturnieks, bet gan politologs
un viņš lūkoja piemērot Arnolda Toinbija teoriju politiskās zinātnes
vajadzībām. Toinbija teorija ļoti labi saskanēja ar struktūrantropoloģijas
pētījumiem, bija viens no vērtīgākajiem ieguldījumiem vēstures teorijā, kā
arī orientalistikā, taču tā ne īpaši labi darbojās ļoti pragmatiskajā un mazas
laika distances raksturojošajā politoloģijā. Tādēļ viņa teorija pirmajā laikā
ieguvusi neiedomājamu popularitāti, ātri tika pakļauta iznīcinošai kritikai.
Savu lomu šeit spēlēja tas, ka bija arī citi teorētiķi, kas piedāvāja alternatīvas
teorijas. Vienu no tā laika starptautisko attiecību skolām izveidoja Frensis
Fukujama (Francis Fukuyama).
Fukujama un viņa sekotāji kapitālisma uzvaru Aukstajā karā uzskatīja
par galīgu, kas nozīmēja, ka cilvēka tiesības, liberālā demokrātija un
brīvā tirgus ekonomika paliks par vienīgo izdzīvojušo un dzīvotspējīgo
ideoloģiju, kurai pakļausies visa pasaule. Attiecīgi atkritīs nepieciešamība
karot. Šo viedokli kritiķi sauc par “pelagiānisma” skolu, jo tā idealizē
cilvēka un sabiedrības dabu, domājot, ka ir iespējama saprāta uzvara
vēsturē. Pelagiānisms politikas zinātnē ir ienācis no teoloģijas, kur ar šo
vārdu apzīmē īru mūka Pelagija (360 – 418) mācību par to, ka cilvēkam
nepiemīt iedzimta tieksme uz ļaunumu. Citiem vārdiem, tā ir utopija.
Hantingtons piederēja pie tās starptautisko attiecību skolas, kurus
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sauc par “reālistiem”, un kuri aizvien ieņem centrālo vietu mūsdienu
starptautisko attiecību pētniecībā. “Reālisti” iestājas pret “utopistiem”.
“Reālistu” tradīcijas pirmsākumus ir licis Tukidīds, vēlāk papildinājis
Makiavelli, jauno laiku vēsturē pilnveidojuši Hobss, E.H.Karrs (Carr)
un Morgentau (Morgenthau).4 Pēdējais iespaidojās no Karla Šmita
(Carl Schmitt), kurš savā filozofijā turējās pie viedokļa, ka valsts vara
izriet no tās spējas pasargāt savus pilsoņus, kuri, savukārt, atmaksā
tai ar savu lojalitāti. Šmitam nebija starpības starp karu un politiku, jo
politika, viņaprāt, ir kara turpinājums ar citiem līdzekļiem. Tādējādi
attiecības starp valstīm nav obligāti pastāvīgi notiekošs karš, bet gan
konstants konfrontācijas stāvoklis, kur pasaule ir sadalīta draugos un
ienaidniekos.5 Konflikts ir permanents cilvēces vēstures stāvoklis un
īpaši – starptautisko attiecību mods. Citiem vārdiem, starptautiskajā
politikā nav iespējams progress virzienā uz mieru un saticību. Atšķirībā
no “utopistiem”, “reālisti”, tādi, kā Hantingtons, uzskata, ka politikā nav
morāles (arī tāpēc, ka pasaulē nav vienotas morāles mācības un etalonu),
bet tikai izdevīgums, piesardzīgums, kas tiek īstenots politiskas kopības
(piem., valsts, valstu savienības) interesēs.
Tuvākais apdraudējums, saskaņā ar Hantingtonu, nāks no Islāma
civilizācijas puses. Kas ir šīs civilizācijas agresivitātes motīvs un mehānika?
Tas, pēc Hantingtona, ir saistīts nevis ar ekonomisko progresu, bet ar
demogrāfisko eksploziju uz Rietumu zemās dzimstības fona. Milzīgais
iedzīvotāju skaita pieaugums dzen iedzīvotājus emigrācijā, jo citu
ekonomisku risinājumu, sakarā ar saimniecisko un zinātnisko atpalicību,
nav. Citiem vārdiem, tā ir nestabilitāte uz islāma zemju robežām, kā arī
pašu islāma zemju iekšienē. Šai nedrošajā situācijā ļoti populāras kļūst
fundamentālistu kustības, kas agresivitātei piešķir reliģisku attaisnojumu.
Ideoloģiski Islāma un Rietumu civilizāciju konfrontācijas iemesls ir
teleoloģiskā, jeb “totālā” reliģija, kas tikai sevi uzskata par pareizo, domā,
ka visai pasaulei ir to jāpieņem, vai vismaz tai jāpakļaujas. Modernie
Rietumu gan vairs nav reliģiski tradicionālā nozīmē, taču ir saglabājuši
savu no kristietības mantoto universālismu. Tāpēc Rietumi uzstāj, ka
visai pasaulei ir jāpieņem Rietumu vērtības, kas savukārt, musulmaņiem
(un dažām citām civilizācijām) ir absolūti nepieņemami. Šie apstākļi ved
uz Rietumu-musulmaņu asiņainu sadursmi.6
2001. gada 11. septembra terora akts Ņujorkā, teroristu uzbrukumi
Eiropā 21. gadsimta otrajā desmitgadē, “Islāma valsts” agresīvie akti
likās apstiprinām Hantingtona paredzējumu. Tomēr citos punktos
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Hantingtona tēzes neapstiprinājās. Tas lika teorijas kritiķiem aizrādīt
uz primitivizētu civilizāciju formulējumu, empīrisku pierādījumu
trūkumu. Kritiķi, atsaucoties uz detaļām, tādām, kā civilizāciju
iekšējo daudzveidību un citiem fragmentāriem datiem, pārmeta
Hantingtonam, ka viņa civilizācijas ir pārlieku monolītiskas un
homogēnas,7 ka Hantingtons aizstāv neeksistējošu bipolārismu
civilizāciju iekšējā uztverē.8 Daži kritiķi kā noteicošajam aspektam
pievēršas civilizāciju sadursmei no militārā viedokļa un tam pretī
liek dažādu valstu militāro konfliktu statistiku, kas notikuši laika
posmā no 1950. līdz 1998. gadam. Tādējādi no vienas puses – tiek
konfrontēts Hantingtona nākotnes redzējums ar pagātnes statistiku,
kurai Hantingtons neredz turpinājumu. Citiem vārdiem, tiek pielietota
ne īpaši korekta kritika, jo Hantingtons neraksta par evolūciju (kas
izrietētu no iepriekšējās piecdesmitgades), bet par paradigmas maiņu
(atgriešanos pie dabiskām pirmsideoloģiskā laikmeta vērtībām –
reliģijas un kultūras).9 Netrūka arī politiska rakstura pārmetumi,
proti, ka Hantingtona teorijas nolūks ir musināt musulmaņus uz
ekstrēmismu, mazināt saprašanās atmosfēru pasaulē,10 u.c.
Īpašu komentāru prasa pati civilizāciju sadursmes teorija, kuru nav
iespējams pareizi izprast, nesaistot to ar šīs teorijas pirmautoru Arnoldu
Toinbiju. Politoloģijā atslēgvārds ir “sadursme”, taču filozofi, vēsturnieki
un antropologi par galveno termina daļu uzskata “civilizācijas”. Runa ir
par to, ka struktūrantropologi, tādi, kā Pitirims Sorokins, Klods LevīStross (Cl. Lévi-Strauss) un Klifords Gircs (Cl. Geertz), Aleksandrs
Dugins, ja nosaucam pašus ievērojamākos, civilizācijas klasificē,
pievēršot uzmanību nemainīgām iekšējām struktūrām, jeb noturīgām
sakarībām, kas izpaužas, kā sabiedrību atšķirīgā organizācija, vērtību
sistēma, ģimenes struktūra, utt. Lai arī kā progresētu, vai globalizētos
atšķirīgās civilizācijas, tās saglabās savas struktūras gluži tāpat, kā mainās
dažādu valodu leksika, taču gramatika paliek salīdzinoši nemainīga. No
politiskās zinātnes viedokļa ir jāatzīmē, ka Hantingtons veiksmīgi bija
notvēris sabiedrībā valdošās izjūtas pirmajos gados pēc Aukstā kara
beigām. Arī reliģija ir atgriezusies starptautiskās politikas apritē, kā to
paredzēja Hantingtons.11
Svarīgs un bieži lietots arguments ir islāma pasaules potenciāls
kļūt demokrātiskiem: “Ja tomēr islāma sabiedrības uzrāda spēju
kļūt demokrātiskākas, tad atšķirībām starp Rietumiem un islāmu
jākļūst mazāk izteiktām”.12 Šeit kritiķi kļūst par Rietumu civilizācijas
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misionāriem, uzsverot nepieciešamību ieviest demokrātiju sabiedrībās,
kurās tādas nav. Musulmaņu apgalvojums skanētu pretēji: “anarhiskās
demokrātijas (tautvaldības)” vietā būtu jāievieš svētīgā “dievvaldība”, kā
to ir noteicis pats Radītājs. 20. gadsimtā izplatīts uzskats bija, ka tikai
demokrātija nodrošina ekonomisko efektivitāti. Tagad ir skaidri redzams,
ka vienvaldība bez demokrātijas nav kavēklis fenomenālai ekonomikas
attīstībai. ĶTR, Singapūra, Taivāna ir augsti attīstītas ekonomikas piemēri,
kas sasniegti bez rietumnieciskās demokrātijas. Paliek arī jautājums par
to, kuras islāma sabiedrības tad ir ceļā uz demokrātiju. Populārākais
piemērs ir skaitliski lielākā islāma zeme Indonēzija, kas, kā rāda pēdējās
desmitgades pētījumi, virzās viennozīmīgi islāma šariāta valsts virzienā
pēc Pakistānas parauga. Tas nozīmē, ka islāma politiskā projekcija
nekad nav demokrātija. Islāma sabiedrību pētniekiem ir labi pazīstamas
arī optimistiskās islāma “kontekstualizācijas”, “modernizācijas”,
“vesternizācijas” teorijas, vērstas pret Hantingtona teoriju, un darinātas,
balstoties uz nelielu musulmaņu grupu asimilācijas pieredzi zemēs ar citu
dominējošo kultūru.13 Taču šie modeļi nedarbojas tur, kur pastāv desmitu
un simtu miljonu musulmaņu masas.
Civilizāciju sadursme un Latvija
Latvija saskaņā ar Hantingtona teoriju kopā ar pārējām Baltijas valstīm
pieder Rietumu civilizācijai. Hantingtona teorija Latvijai no politiskā
viedokļa ir būtiska kā akadēmisks apstiprinājums Latvijas piederībai nevis
Krievijai, bet Rietumiem. 19. gadsimtā ģeogrāfijas un vēstures grāmatās
Latvijas piederība Krievijai parasti tika motivēta ar ģeogrāfiskiem
argumentiem, proti ar to, ka Latvijas atrodas uz Austrumeiropas
līdzenuma, ka Latviju un Krieviju nenorobežo dabiskas ģeogrāfiskas
barjeras, tādas, kā kalnu grēdas, vai lielākas upes. Kas attiecas uz etnisko
dalījumu, tad latviešu tauta tika dēvēta par “narodnostj”, (“tautiņu”) bet
valoda par “narečije” (“dialektu”). Šie deminutīvi kalpoja par asociatīvu
liecību tam, ka šeit nevar būt runas par latviešiem kā politiskās varas
subjektu. Šie stereotipi saglabājas līdz mūsu dienām kā daļa no izplatītiem
krievu uzskatiem par latviešiem un viņu apstrīdamām tiesībām uz
valstiskumu, nereti skan Krievijas masu saziņas līdzekļos.14
Latvijas sabiedrisko izjūtu civilizāciju sadursmes jautājumos lielā mērā
nosaka Latvijas tuvība Krievijai, tās triju gadsimtu dzīve Ortodoksālās
civilizācijas ēnā vai pat tās tiešā pakļautībā. Latvijas sabiedrībai ir
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raksturīga izjūta, ka tai ir nācies eksistēt zem svešas varas, kultūras
dominantes un ekonomiskajiem spaidiem. Mūsdienu globālās migrācijas
apstākļos, kad Latvija tiek aktīvi aicināta uzņemt imigrantus no Āzijas un
Āfrikas, sabiedrības noraidošo attieksmi diktē jau tā augstais imigrantu
procents (pie 30%), kas ieradies no bijušās Padomju Savienības,
salīdzinoši zemais ekonomiskās labklājības līmenis, kas rada situāciju,
pie kuras vietējie pensionāri un sociāli neaizsargātie vietējie iedzīvotāji
būs atstumti otrajā vietā salīdzinājumā ar jaunajiem ienācējiem, kuri
prasīs sociālā budžeta pārskatīšanu par labu pēdējiem. Aplūkosim īsumā
Ortodoksālās civilizācijas klātesamību Latvijā.
Saskaņā ar Toinbija-Hantingtona civilizāciju karti, Latvija kopā ar
pārējām Baltijas valstīm atrodas pie Rietumu (kristīgās) civilizācijas
galējās austrumu robežas, kur tai blakus atrodas Krievijas valsts, kas
uztver sevi kā pašpietiekamu, hegemonistisku valsti-civilizāciju.15
Krievija jauno laiku vēstures gaitā ir vairākkārt mēģinājusi izrauties
no saimnieciskās un sabiedriskās atpalicības. Tāds periods bija arī
18. gadsimtā, kad norisinājās intensīva modernizācija, kurai pietrūka
prasmīga darba spēka un kaimiņos esošās, no Zviedrijas atkarīgās
Livonijas sagrābšana solīja jautājumu risināt iespējami efektīvi. Latvija
saskaņā ar visiem parametriem, tai skaitā – administratīvajiem un
tehnoloģiskajiem, bija piederīga Rietumu civilizācijai. Ar 1721. gadā
Zviedrijas-Krievijas Nīstades miera līgumu Latvija tika padarīta par
Krievijas impērijas sastāvdaļu. Tālākā vēsturē Latvijai nācās sniegt savu
ieguldījumu Krievijas modernizācijā.
Krievijas galvaspilsēta tika pārcelta no tradicionālās un aziātiskās
Maskavas16 uz Sanktpēterburgu. Jaunajā galvaspilsētā tika izveidotas
12 kolēģijas, jeb ministrijas pēc Zviedrijas parauga. Kolēģiju vadību lielā
mērā nodrošināja vācbaltieši no Livonijas. Arī zemāka līmeņa Krievijas
administratīvais aparāts tika nokomplektēts ar baltvācu ierēdniecību.
Livonijas amatnieki (latvieši un igauņi) tika plaši iesaistīti jaunās
galvaspilsētas būvniecībā un, jādomā, manufaktūru ražošanā.17
Tradicionālās civilizācijas glabātāja Pareizticīgā baznīca ar monarha
lēmumu tika modernizēta saskaņā ar protestantisma paraugiem.
Baznīcas vadītāji – bīskapi tika meklēti nevis pēc tradīcijas – no
Krievijas klosteriem, bet tika patapināti no Ukrainas un Baltkrievijas
garīdzniecības elites, kas bija izglītota Rietumu (jezuītu) skolās. Pēc
protestantu valstu parauga par faktisko valsts galvu kļuva Krievijas
monarhs, bet patriarha postenis tika likvidēts.
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18. gadsimta izmaiņu gaitā Krievijā veidojās īpašs iedzīvotāju slānis
“inteliģence”, kuras pārstāvji bija formāli piederīgi Ortodoksālajai
civilizācijai, taču bija baudījuši rietumniecisku izglītību, paši turējās pie
Rietumu vērtībām. Krievijas modernizācijas mērķis bija vesternizēt,
jeb “rietumnieciskot” turienes iedzīvotājus, taču šis process nebija tik
veiksmīgs, kā iecerēts. Rezultātā izveidojās iedzīvotāju dalījums divās
grupās: tā dēvētajā “Pēterburgas Krievijā” un “Maskavas Krievijā”. Pirmā
pārstāvēja vesternizēto iedzīvotāju mazākumu, bet otrā – Pareizticības
civilizācijai piederīgo vairākumu. Deviņpadsmitajā gadsimtā šo
dalījumu pārstāvēja divi filozofiski konfrontējoši virzieni “rietumnieki”
(“zapadņiki”) un “slavjanofili”, taču valsts vara bija visumā rietumnieciski
orientēta. Šis faktiskais dalījums saglabājas arī mūsdienās. Politiskā
opozīcija mūsdienu Krievijā pārstāv tieši uz Rietumu vērtībām orientēto
iedzīvotāju daļu.
Latviju šī situācija tiešā veidā neskāra. Nīstades miera līgums paredzēja
Rietumu civilizācijas saglabāšanu kādreizējā Livonijā, kuru pārstāvēja
baltvācu politiskā un mantiskā elite, nodrošināja juridiskā autonomija
un vācu valodas aprite, evaņģēliski-luteriskās baznīcas dominante. Ne
latviešus, ne igauņus kā etnosus un tiesiskos subjektus Nīstades līgums
nepieminēja vispār.
Svešai civilizācijai piederošās Baltijas guberņas pārraudzīja īpaša
kolēģija, vēlāk – ministrija. Krievu valodas ienākšana administratīvajā
sistēmā bija jūtama tikai ar 19. gadsimta otro pusi, kad Rietumu civilizācijas
autonomiju sāka nomākt rusifikācijas politika. Iekšējā civilizāciju
konfrontācija sasniedza kulmināciju un atrisinājumu 20. gadsimta
sākuma revolūcijās. Pēdējā no tām – 1917. gada Oktobra revolūcija gāza
rietumnieciskās elites varu un drastiskā veidā mēģināja ieviest ideoloģiju
ar jaunu “revolucionāru” saturu, saglabājot Ortodoksālās civilizācijas
[gramatiskās] struktūras. No civilizāciju sadursmes viedokļa bija pilnīgi
likumsakarīgi, ka Baltija, tai skaitā Latvija, atkrita no revolucionārās
Krievijas, kas bija atgriezusies pie Ortodoksālās civilizācijas principiem
un tāpēc Baltijas valstis pasludināja savu neatkarību.
Oktobra apvērsums Krievijā izvērsās par atgriešanos pie Ortodoksālās
civilizācijas ar tās autokrātiju, sekošanu ideoloģiskajām nostādnēm,
indivīdu autonomijas likvidāciju. Krievijas valsts galvaspilsēta tika no
jauna pārcelta atpakaļ uz Maskavu, tika atjaunota patriarhija. Impērijas
vesternizēto eliti represēja un to nomainīja šķiriski zemākas kategorijas
cilvēki no Rietumu civilizācijai piederīgiem latviešiem un ebrejiem, kā
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izrādījās – uz pārejas laiku. Šī iepriekšējā vēsturiskā perioda – Krievijas
impērijas politiskā izkārtojuma kopija pakāpeniski (līdz 1937. gadam)
tika likvidēta, varas grožus nododot etniskajiem krieviem. Vienlaicīgi arī
bija pabeigta atgriešanās pie Ortodoksālās (krieviskās) civilizācijas.
Daži vārdi ir sakāmi par civilizācijas tradīcijas galveno uzturētāju –
Pareizticīgo Baznīcu. Oficiāli tika ieviests valsts uzturēts karojošais
ateisms, taču tas aizvietoja pareizticīgo kristietību tikai saturiski.
Civilizācijas “gramatika” saglabājās ideoloģijas formās, kas bija
labi pamanāms politiskajos rituālos. Pirmā Maija demonstrācijas
ar politisko līderu portretiem un valsts karogiem aizvietoja
pirmsrevolūcijas ikgadējās Lieldienu procesijas, kur tāpat nesa
svēto attēlus un baznīcas karogus. Reprezentatīvajā arhitektūrā par
ikoniskām kļuva Maskavas augstceltnes ar četriem vai diviem torņiem
agrāko četru vai divu kupolu katedrāļu vietā. Rietumu kristīgajās
nomalēs, tādās, kā Rīga un Varšava attiecīgi parādījās celtnes ar
vienu smaili, kā konkurents turienes baznīcu torņiem. Svēto relikviju
vietu ieņēma Ļeņina un līdz 1957. gadam – arī Staļina mauzolejs –
ar “netrūdošām” komunistisko līderu relikvijām un Kremļa sienas
panteons kā mistiskais komunistiskās “ticības” centrs. Liturģisko
dievkalpojumu aizvietoja regulārās partijas, komjaunatnes, vai
arodbiedrību sapulces, kurās ik pa laikam vajadzēja “izvērst kritiku
un paškritiku”, tātad īstenot “grēksūdzes” komunistisko versiju, vai arī
pieņemt rezolūcijas, kas saturēja ideoloģiskus “ticības” apliecinājumus.
Šādu piemēru virteni var turpināt.
Toties marksisma ētiskā sistēma bija lielā mērā patapināta no Rietumu
civilizācijai raksturīgās kristīgā dekaloga un “protestantisma ētikas”,
interpretācijas, kā to tika skaidrojis pagājušā gadsimta sociologs Makss
Vēbers.18 Tas, kas marksismu padarīja dēmonisku, bija “kristīgās
mīlestības” koncepta aizvietojums ar “šķirisko ienaidu” un klosteru vietā
ienākušām “Gulaga” koncentrācijas nometnēm ar to piespiedu “askētisko
dzīvi”. Ne velti daudzi reliģiju pētnieki komunisma valstīs pastāvošo
ideoloģisko sistēmu uzskatīja vienkārši par reliģiju un netrūka mācību
grāmatu, kur komunisms tā arī tika definēts.
1928.-1937. gados zem kolektivizācijas izkārtnes tika atjaunota
dzimtbūšana. Arī pilsētu strādniecība un ierēdniecība tika pakļauta
uzbāzīgam paternālismam, kuru īstenoja Krievijas lauku un mazpilsētu
izcelsmes zemnieki un sīkpilsoņi, kas padomju varas apstākļos
bija kļuvuši par amatpersonām. Paternālisms izpaudās kā politiska
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vienvaldība visos varas līmeņos ar sīkumainu privātās dzīves un īpaši –
ģimenes budžeta kontroli, kā rīku izmantojot plānveida ekonomiku.
Tradicionālās vides atražošana kultivēja beziniciatīva dzimtcilvēka
psiholoģiju, kas bija Krievijas ekonomiskās atpalicības svarīgs iemesls
pirms dzimtbūšanas atcelšanas 1861. gadā. Šī dzimtcilvēka psiholoģija
padomju režīma apstākļos izplatīja ticību, ka valsts rūpējas par
iedzīvotāju vajadzībām. Citiem vārdiem, šis modelis psiholoģiskā
līmenī producēja infantilismu, valsti nostādot “vecāku” lomā, kur valsts
pilsoņiem bija jājūtas kā aprūpējamiem “bērniem”.
Latvijas okupācija 1940. gadā nozīmēja Rietumu civilizācijas apspiešanu
no Krieviskās civilizācijas puses uz noteikumiem, kas bija pilnīgi atšķirīgi
no 1721. gada Nīstates līguma. Visa veida juridiskā, valodas un reliģiskā
autonomija tika likvidēta. Juridiskā prakse tika īstenota pēc Padomju
Krievijas likumiem pirms formālās Latvijas Republikas likumu atcelšanas,
valoda pakļauta rusifikācijai un baznīca – drošības orgānu sīkumainai
kontrolei. Pēckara gados paātrinātā tempā tika kolektivizēta lauksaimniecība
un nacionalizēta rūpniecība, kā arī pakalpojumu sfēra. Industrializācijas
politikas ietvarā Latviju pārpludināja kvalificēts un nekvalificēts krieviski
runājošs darbaspēks. Ja Latvijā pirms II Pasaules kara latvieši sastādīja
75%, tad 1959. gadā viņu skaits samazinājās līdz 62% un 1989. gadā jau
bija nokrities līdz 52%19 saskaņā ar oficiālo statistiku (realitātē šis skaitlis
varēja būt stipri zemāks). Latviskajam etnosam tas nozīmēja piespiedu
eksistenci tam svešā vērtību sistēmā, nepieciešamību izdzīvošanas nolūkā
konformēties ar valsts uzspiestās svešas civilizācijas realitāti.
Rezultātā – atgūstot valstisko neatkarību Latvija jau no demogrāfiskās
statistikas viedokļa izrādījās daļēji piederīga kaimiņos esošajai
Ortodoksālajai civilizācijai. Mūsdienās ne mazāk par trešdaļu iedzīvotāju –
imigranti no pārējās Padomju Savienības ir piederīgi svešam civilizācijas
modelim. Arī vietējie latvieši divu paaudžu laikā, dzīvojot piespiedu
izolācijā no Rietumiem, izglītojoties svešā vērtību sistēmā, manāmi
izmainījās. Atceroties Toinbija-Hantingtona civilizāciju ģenēzes reliģiskās
saknes, šīs atšķirības ir vērts aplūkot no reliģijas skatu punkta. Latvijas
luteriskā baznīca pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas ātri vien
izrādījās pilnīgā opozīcijā saviem ticības brāļiem Rietumeiropā. Iemesls
bija Krievijas pareizticības dziļais iespaids uz Latvijas luterticību.
Krievijas pareizticībā valda konservatīvais priekšstats par to, ka
pestīšanas mācībā nav nepieciešamas izmaiņas, jo septiņu pirmo katoliskās
(vispārējās un vienotās) Baznīcas koncilu (līdz 787. gadam) lēmumi
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ir pietiekami un nemainīgi cilvēka reliģiskās glābšanas (“pestīšanas”)
nosacījumi. Rietumos dominē pilnīgi pretējs – luterisma princips “Ecclesia
semper reformanda” (Baznīca ir pastāvīgi reformējama). Pareizticīgās
baznīcas uzstādījums 50 okupācijas gados kļuva par pašsaprotamu lietu
arī Latvijas evaņģēliski-luteriskajā baznīcā ar to vien starpību, ka par
reformu pēdējo un galīgo notikumu tika uzskatīta Konkordijas grāmatas
pieņemšana (1577. gadā). Attiecīgi visa veida jaunievedumi, tādi, kā ētiskās
koncepcijas (situatīvā ētika, feminisms, dzimumdzīves ierobežojumu
atcelšana, eitanāzijas pieļaušana, u.c.) tika traktēti nevis nepārtrauktas
reformācijas kontekstā, bet gan kā nepieļaujami (grēcīgi) kristīgās ētikas
pārkāpumi. Rietumu Baznīcas pieņemtās izmaiņas šajās jomās Latvijas
luterāņu pārstāvji nosodīja, ar to pēc būtības pievienojoties Pareizticīgās
baznīcas doktrīnai, kuru pastāvīgi atskaņo Krievijas Federācijas Dome un
integrē valsts likumos.
Latvijas iedzīvotāju daļā saglabājas tradicionālais viedoklis, ka Baznīca
ir sabiedrības ētiskā standarta glabātāja, tādējādi arī sekulārā sabiedrības
daļa atkārto nedraudzīgo viedokli feminisma un seksuālās emancipācijas
(piem. homoseksuālisma) jautājumos. Tie izpaužas arī Saeimas publiskajās
debatēs. Sabiedrības viedoklis nereti atrodas konflikta situācijā – no vienas
puses – vēlme atrasties Rietumu attīstīto valstu kopā, no otras puses –
nevēlēšanās izkāpt no ētiskā komforta zonas, kas Latvijas iedzīvotājiem,
tai skaitā – latviešiem ir kopīga ar Krievijas aktuālo pozīciju.
Tas padara Latviju un pārējās Baltijas valstis nedrošas par jaunas
okupācijas un pārtautošanas draudiem, vienlaicīgi dalot tautas lojalitāti
starp divām aktuālajām civilizācijām – Rietumeiropas un Krievijas
ortodoksālo.
Latvijas robežsituācija un Rietumi
Latvijas vēsturiskā un aktuālā robežsituācija ir nostādījusi to īpatnējā
pozīcijā. Ja iepriekšējās desmitgadēs Eiropas Savienība atkārtoti tika
norādījusi uz Latvijas neadekvātām bailēm un aizdomīgumu attiecībā uz
Krieviju, tad tikai pēc Krimas aneksijas 2014. g. Latvijas un citu Baltijas
valstu pozīcija ir tikusi atzīta par pamatotu un kompetentu.
Līdz tam Rietumeiropas un Latvijas sinhronitātes trūkums vairākos
principiālos uzstādījumos radīja gan sabiedrisku, gan politisku noslieci
turēties tuvāk ASV, nevis Eiropai. (Piem., dalība ASV-Irākas karā, kurā
nepiedalījās Kanāda, Vācija un Francija). Politiski Latvijas dalība NATO,
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kas ir galvenais drošības garants Krievijas agresijas gadījumā, lika izvēles
gadījumos pieslieties ASV, nevis ES. Taču ir arī civilizāciju sadursmes
jautājums, kur ASV prezidenta pozīcija, sekojot 2001. g. 11. septembra
notikumiem ir atbalstoša Hantingtona teorijai. ASV prezidenta Buša
“karš pret teroru” bija izteikti vērsts pret musulmaņiem, kas sabiedrības
acīs izskatījās kā apstiprinājums “civilizāciju sadursmei”. ASV karš
pret Afganistānu (2001) un Irāku (2003) piešķīra zināmu politisko
inerci “civilizāciju sadursmes” teorijai un nav brīnums, ka prezidenta
Trampa pirmsvēlēšanu kampaņas viens no uzsvariem bija musulmaņu
un amerikāņu pretnostatījums (“I think Islam hates us”, 2017).20 To, ka
civilizāciju sadursmes jautājums ārpus Eiropas tika ņemts nopietnāki,
apliecināja pēc Turcijas un Meksikas iniciatīvas 2005. g. izveidotā ANO
apakšvienība “Civilizāciju Alianse” (Alliance of Civilizations, UNAOC).
Jaunās ANO organizācijas dažādu līmeņu līdzdalībnieku skaitā ir arī
Latvija. UNAOC virsuzdevums ir novērst iedomātu, vai reālu “civilizāciju
sadursmi” un tā vietā attīstīt dialogu starp reliģiju un kultūru grupām.21
2014.-15. g. risinājās tā dēvētā “bēgļu krīze” sakarā ar kara darbību
Sīrijas, Irākas un Afganistānas teritorijās, kas aktualizēja “civilizāciju
sadursmes” izjūtas ES. Eiropas Savienība sāka lūkot ceļus, kā sadalīt
migrantus pa dalībvalstīm, lai samazinātu ekonomisko spiedienu, ko
izjuta gan dienvidu pierobežā esošās valstis (Itālija, Ungārija, Austrija,
u.c.), gan migrantu mērķa valstis (Zviedrija, Vācija, Francija, u.c.).
Sākās domstarpības starp valstīm, kas nevēlējās šos migrantus uzņemt
un spēcīgu pretdarbību sāka izrādīt tieši tās Austrumeiropas valstis,
kas vēsturiski bija atradušās zem Krieviski Ortodoksālās civilizācijas
dominantes (Ungārija, Čehija, Polija). Kaut arī sabiedrības noskaņojums
nebija īpaši labvēlīgs, ārpolitiskais pragmatisms lika Latvijas valdībai
2015. g. piekrist uzņemt 250 bēgļus, kas Latvijā ierastos divu gadu
laikā. Vēlāk sabiedrības opozīcija pastiprinājās un valdības gatavība
sadarboties ar ES šai jautājumā gāja mazumā. Tādējādi Latvijas
iedzīvotāji izrādīja savu rezervēto attieksmi pret dažām deklaratīvām
Eiropas vērtībām, tādām, kā atvērtība citām civilizācijām, globalizācija,
individuālo brīvību bezlimita realizācija.
Kamēr ES politiķi balansēja uz civilizāciju sadursmes noraidīšanas
robežas, imigrācijas plūsma un tās ietvaros notikušie terora akti
izmainīja arī ES pilsoņu attieksmi par labu “civilizāciju sadursmes”
teorijai. Eirobarometra standarta pārskata ziņojums (2015. g. rudens un
2016. g. pavasaris) uzrādīja, ka 48% eiropiešu uzskata imigrāciju un
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39% – terorismu par ES galveno apdraudējumu. 2015. g. šis viedoklis bija
pārstāvēts ar 10% imigrācijas jautājumā un 14% terorisma jautājumā. 60%
ES pilsoņu nevēlas imigrāciju no zemēm, kas nepieder Savienībai, bet tai
pašā laikā 79% uzskata par pieņemamu brīvu ES pilsoņu pārvietošanos ES
ietvaros. Sabiedrības noskaņojums veicināja galēji labējo partiju popularitāti
un to panākumus vēlēšanās, kas sekoja “bēgļu krīzei un terorisma vilnim.22
Tādējādi Hantingtona teorija, kaut teorētiķu apstrīdēta, daudzviet kļuva
par teorētisko pamatu radikāli labējām partijām. Svešām civilizācijām
naidīgas partijas iekarotās balsis parlamentos un pašvaldībās, protams, nav
karš, taču tā jau ir civilizāciju sadursme.
***
Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturiskā pieredze dara turienes
iedzīvotājus izprotošākus attiecībā uz Hantingtona teoriju. Latvija
teorētiski skaitās piederīga Rietumu civilizācijai, ko uzskatāmi apstiprina
Latvijas demokrātiskā valsts iekārta, dalība Eiropas Savienībā. Taču
iedzīvotāju sastāvs un tā vērtību orientācija nav pārliecinoši piederīga
Rietumu civilizācijai. Tas dara Latvijas neatkarību trauslu.
Hantingtona teorija, iespējams, ir nepietiekami produktīva aktuālā
starptautiskā politikā, taču tā pietiekami precīzi ir spējusi atspoguļot
sabiedrības noskaņojumu pēc “Aukstā kara” beigām. Kā teorētiskās
zinātnes pārstāvis Hantingtons veiksmīgi pielāgoja Arnolda Toinbija
civilizāciju teoriju 21. gadsimta realitātei, iezīmējot vismaz dažas jaunā
laikmeta iezīmes. To skaitā ir dažādu civilizāciju indivīdu piederības
sajūta tai vai citai civilizācijai, reliģijas atgriešanās starpvalstu attiecībās,
hegemonistisko valstu dominante atsevišķās civilizācijās.
Tas, kas paliek aktuāls Hantingtona teorijā ir lielo reliģiju izauklēto
civilizāciju vēsturiskais un antropoloģiskais fakts Tas gan vairāk sakņojas
sabiedrību apziņā, mazāk – politiķu rīcībā.
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Liberālie vanagi, reālpolitiķi un
legālisti: ārpolitikas ideju tipoloģija
Latvijas debatēs par Irākas karu
1

EDIJS BOŠS
Diskusija par ASV vadīto iebrukumu Irākā 2003. gadā bija ļoti skarba
visā pasaulē. To lielākoties veidoja skaļa pretkara kustība. Miljoniem
cilvēku dažādās galvaspilsētās devās ielās, lai paustu savu protestu. Arī
Latvijā tā izvērtās par vienu no tās modernajā vēsturē intensīvākajām
sabiedriskajām debatēm par starptautisko attiecību jautājumiem,
neraugoties uz to, ka šī tēma zināmā mērā bija ārpus Latvijas ierastajiem
ārpolitikas problēmjautājumiem.
Ir bijuši tikai daži citi vēstures krustpunkti, kas izraisījuši tikpat skaļu
argumentu un pretargumentu vētru par ārpolitikas jautājumiem. Latvija
pēdējo trīsdesmit gadu laikā neapšaubāmi ir veikusi milzu pārmaiņas.
Tā atguva neatkarību. Tai izdevās aizvirzīties no Krievijas orbītas. Tā
kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti. Pievienojoties NATO, Latvijai
izdevās iekļauties ASV aizsardzības perimetrā. Šie panākumi šobrīd šķiet
pašsaprotami, kaut pirms kāda laika tie bija Hērakla cienīgi uzdevumi.
Tomēr tikai reizumis šos notikumus pavadījušas līdzvērtīga apjoma
debates. 1994. gadā notika kaismīgas diskusijas par to, vai piekrist
nosacījumiem par Krievijas militāro spēku izvešanu no Latvijas. Līdzīgas
pretrunas izraisīja Latvijas-Krievijas robežlīgums 2006.-2007. gadā.
Bet tas arī viss, ja runājam par lielajām Latvijas ārpolitikas debatēm
periodā pēc Aukstā kara. Iespējams, ka sabiedrisko diskusiju kūtrums ir
skaidrojams ar Latvijas niecīgo ietekmi uz starptautiskajām attiecībām un
atziņai par to, ka īstenojamajam ārpolitikas kursam nav daudz alternatīvu.
Tādējādi katra reize, kad šādas diskusijas rodas, ir īpaši vērtīga, jo palīdz
ieraudzīt dažādās uzskatu kopas attiecībā uz Latvijas ārpolitiku, kas pastāv
dažādos politiskās elites segmentos un starp viedokļu līderiem. Šīs nodaļas
mērķis ir mēģināt iezīmēt dažas no šīm pieejām, kā izpētes gadījumu
izmantojot diskusiju par karu Irākā. Tomēr vispirms ir nepieciešams īsumā –
no Latvijas perspektīvas raugoties – izklāstīt Irākas diskusiju kontekstu un
notikumu secību, kas pie tām noveda.Transatlantiskais pagrieziens
20. gadsimta deviņdesmitajos gados būtiski mainījās tas, kā Latvijas
139

ārpolitikas veidotāji raudzījās uz Amerikas Savienotajām Valstīm.
Vispārīgā izpratnē, protams, ASV vienmēr ir tikusi atzīta kā globāla
superlielvara. Tās Aukstā kara loma kā “ļaunuma impērijas” uzvarētājai
tāpat kā ASV simboliskais atbalsts Latvijas valstiskumam, neatzīstot
PSRS 1940. gadā veikto Baltijas valstu aneksiju, tika atzinīgi novērtēta.
Tomēr praktiskā līmenī diplomātiskā pieredze deviņdesmito gadu
agrīnajā posmā neļāva viennozīmīgi secināt, ko periods pēc Aukstā kara
nesīs ASV-Baltijas valstu attiecībām. Džordža H. V. Buša administrācijas
atbalsts Baltijas valstu neatkarības centieniem 1990.-1991. gadā tika
vērtēts kā remdens. Savukārt deviņdesmito gadu vidusposmā kļuva
skaidrs, ka Amerikas Savienotās Valstis dodas citā virzienā. Tā vietā,
lai turētos pie iepriekšējās pieejas, kas nozīmēja netiešu atbalstu otras
superlielvaras tiesībām uz buferzonu, ASV izvēlējās rīkoties, pamatojoties
uz pieņēmumu, ka Eiropai ir nepieciešams atbrīvoties no šāda pagātnes
mantojuma. Centrālās un Austrumeiropas valstīm, kas vēlējās kļūt
par liberāli kapitālistiskām demokrātijām, tika atvērtas NATO durvis.
Līdztekus citām reģiona valstīm arī Baltijas valstis izmantoja šo iespēju.
1997. gadā Polija, Ungārija un Čehijas Republika sāka iegūt ASV drošības
garantijas, saņemot uzaicinājumu pievienoties NATO. Turklāt tika solīts,
ka pirmā alianses paplašināšanas kārta nebūs pēdējā. 1998. gadā tika
parakstīta ASV-Baltijas harta, kas apliecināja ASV attieksmes nopietnību.
1999. gadā NATO samitā Vašingtonā Latvija, Lietuva un Igaunija saņēma
savus rīcības plānus dalībai NATO. 2001. gada vasarā, dažus mēnešus
pirms 11. septembra teroristu uzbrukumiem, jaunā ASV administrācija
Džordža V. Buša vadībā solīja turpināt Klintona administrācijas uzsākto
darbu, un 2002. gadā notikušajā NATO samitā Prāgā Bušs izpildīja savu
solījumu, mudinot NATO aicināt Baltijas valstis iestāties aliansē. Tas
bija ļoti gaidīts mirklis. “Latvija [‥] saprot, ko nozīmē brīvība un tās
zaudēšana”, Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga sacīja klātesošajiem.
“Tamdēļ ielūgums stāties Aliansē [‥] ir ļoti nozīmīgs brīdis, kas mūsu
tautas vēstures lappusēs tiks rakstīts lieliem burtiem”.2
Svinības sabojā Irāka
NATO 2002. gada samitam bija jābūt priecīgam brīdim, taču svinības
aizēnoja būtiskas domstarpības starp galvenajiem transatlantiskajiem
sabiedrotajiem. Prezidents Bušs samita ietvaros uzsvēra, ka ASV panāks
Sadama Huseina vadītā Irākas diktatoriskā režīma atbruņošanu, pat ja
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tas būs jādara, vienpusēji pielietojot militāro spēku.3 Gatavošanās karam
ritēja pilnā sparā jau kopš gada sākuma, kad Bušs Irāku līdztekus Irānai
un Ziemeļkorejai bija pasludinājis par “ļaunuma asi”.4
Kaut arī nomācošais Irākas režīma īstenoto cilvēktiesību pārkāpumu
skaits un atbruņošanās gausums bija kalpojis par pamatu daudzām
arvien draudīgākām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes
(ANO DP) rezolūcijām, bija mazticams, ka tā sankcionētu iebrukumu.
Tādas ANO DP valstis ar veto tiesībām kā Krievija, Ķīna un Francija bija
pret, un pat tāda tradicionāli tuva ASV NATO sabiedrotā kā Vācija ne
tuvu nebija pārliecināta, ka Irākai piedēvētās masu iznīcināšanas ieroču
programmas bija tik nepārprotams apdraudējums, kura neitralizēšanai
būtu nepieciešams karš. Buša administrācijai bija citāds viedoklis, un tā
aizstāvēja uzskatu, ka Sadama Huseina režīma eksistence “pretterorisma
kara” laikmetā vairs nebija pieļaujama.
Irākas jautājumā Centrālās un Austrumeiropas valstis nonāca
lojalitātes krustugunīs starp galvenajām Eiropas Savienības valstīm un
ASV. To valdības arī saskārās ar iekšpolitisku kritiku no to iedzīvotāju
puses, kuri asi iestājās pret karu. Neraugoties uz to, Latvijas ārpolitikas
virzītāji bija pārliecināti par savām prioritātēm. Tiklīdz amerikāņi
paziņoja par savu nodomu radīt “gribas koalīciju” (coalition of the
willing), lai panāktu zināmu starptautiskās leģitimitātes pakāpi attiecībā
uz karadarbības īstenošanu, Latvija atbildēja, ka tā šādā koalīcijā
piedalītos “jebkurā veidā, kādā spēj”.5
2003. gada sākumā Latvija kļuva par vienu no diplomātiski redzamākajām
“jaunās Eiropas” valstīm, kas atbalstīja Amerikas pozīciju Irākā. Janvārī
Latvijas vēstnieks Vašingtonā Aivis Ronis publiski paziņoja, ka Rīga atbalstīs
amerikāņu militārās operācijas pat tad, ja tām nebūs ANO DP mandāts.6
Februārī Latvija līdztekus citām valstīm parakstīja “Viļņas grupas” valstu
paziņojumu, kurā atzina “tirānijas radītos draudus un demokrātisko
valstu īpašo pienākumu aizstāvēt mūsu kopīgās vērtības”, un apņēmās
nepieciešamības gadījumā doties karā kopā ar amerikāņiem.7 Latvija par
to tika atalgota ar ielūgumu Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai
ierasties augsta līmeņa vizītē Baltajā namā, tomēr viņai nācās arī saskarties
ar pārmetumiem no Berlīnes un Parīzes, jo tās bija aizkaitinājis Centrālās
un Austrumeiropas valstu šķietami pārmērīgā piesliešanās amerikāņiem.8
Tajā pašā laikā sabiedriskās aptaujas rādīja, ka ļoti ievērojams
iedzīvotāju vairākums neatbalsta karadarbību.9 Vairākos diplomātiskās
krīzes posmos Latvijas politiskajās aprindās un medijos bija vērojami
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diskusijas uzliesmojumi, visaugstāko punktu sasniedzot kaismīgās
debatēs Saeimā 2003. gada 19. martā, kad jau bija uzsāktas operācijas pret
Irāku un valdībai bija nepieciešams izcīnīt atļauju Latvijas dalībai ASV
vadītajā militārajā kampaņā.
Šīs raksts ir mēģinājums kategorizēt dažādos šajā laika posmā
izvirzītos argumentus par un pret Latvijas valdības pozīcijai. Šo
argumentu loģiskās robežas ir zināmā mērā izplūdušas, tomēr uzskatu,
ka ir lietderīgi pievērsties trim vairāk vai mazāk nodalītām uzskatu
kopām attiecībā uz kara un miera jautājumiem, kā arī par Latvijai
piemērotāko ārpolitikas īstenošanas veidu. Nosaukuma došana šīm
uzskatu kopām varētu būt pretrunīga pati par sevi, tomēr ierosinu tās
nosaukt šādi: “liberālie vanagi”, “reālpolitiķi” un tiesiskās starptautiskās
kārtības aizstāvji jeb “legālisti”.
Bija arī kāda cita uzskatu grupa, kas izvirzīja izteikti pacifistiskus
argumentus, kas, iespējams, bija pat vieni no skaļāk paustajiem
argumentiem Latvijas diskusijā par Irāku. Kustības “Es par mieru”
vadītājs Ēriks Stendzenieks, visticamāk, izteica nozīmīgas Latvijas
sabiedrības daļas viedokli, paziņojot, ka “šis būs viens no pēdējiem
kariem. Un varbūt arī – pats pēdējais. Un es negribu, lai ar savu bezdarbību
būtu palīdzējis to pietuvināt”.10 Tomēr šajā nodaļā pacifistisko uzskatu
kopa netiks detalizētāk apspriesta, jo šķiet, ka tā palika morāli-ētiski
paziņojuma līmenī, neveidojot ārpolitikas doktrīnai nepieciešamos
elementus, proti, pieņēmumus par cēloni un sekām un attiecīgajiem
politiskajiem risinājumiem.
Liberālie vanagi
Latvijas valdības publiski paustā argumentācija attiecībā uz atbalstu ASV
iebrukumam Irākā bija pamatā balstīts uz divām paralēlām, taču loģiski
nodalāmām pieejām. Tās šajā nodaļā dēvētas par “liberālajiem vanagiem”
un “reālpolitiķiem”. Otrā uzskatu kopa tiks apspriesta tālāk tekstā, savukārt
“vanagu” attiecīgajā periodā izmantotie argumenti lielākoties atspoguļoja
Buša administrācijas neokonservatīvo ārpolitikas diskursu.
“Liberālo vanagu” uzskati balstās uz pieņēmumu, ka liberālās demokrātijas
ideoloģiskā ekspansija spēj fundamentāli pārveidot starptautiskās
attiecības, tāpēc demokrātijas izplatīšana veido nacionālo interešu kodolu.
Liberālajiem “vanagiem” un liberālajiem “baložiem” atšķiras viedoklis
par to, kādas metodes pieļaujams izmantot, lai šīs intereses īstenotu, bet
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abām pusēm ir kopīgs liberālais optimisms, proti, uzskats, ka starptautisko
politiku ir iespējams uzlabot ar demokratizācijas palīdzību.
Neokonservatīvisma piekritēji atrodas liberālā spektra kareivīgākajā
galā. Atbilstoši viņu uzskatiem pasaules lielākā cerība ir demokrātiskās
valstis, kuras ASV vadībā vadībā “bez sirdsapziņas pārmetumiem
[definē] pasaules kārtības noteikumus un [ir gatavas] nodrošināt, ka tie
tiek ievēroti”.11 Atbilstoši neokonservatīvajiem domātājiem Viljamam
Kristolam (William Kristol) un Robertam Kaganam (Robert Kagan): “Lai
uzturētu, saglabātu un paplašinātu demokrātiskajām valstīm labvēlīgu
starptautisko kārtību [‥], liberāli demokrātiskajai civilizācijai [‥] ir
nepieciešama amerikāņu virsvadība, pretojoties diktatūru un citu naidīgu
ideoloģiju attīstībai”.12
Šādu pasaules skatījumu un no tiem izrietošo ārpolitisko darbakārtību
Irākas diskusijas laikā, īpaši tās agrīnajā posmā, pauda virkne Latvijas
politikas veidotāju un lietpratēju. Iespējams, ka detalizētāko un
daiļrunīgāko šīs uzskatu kopas piemēru var atrast viedokļrakstā, ko
tolaik publicēja Latvijas vēstniecībā Vašingtonā strādājošais diplomāts
Andžejs Viļumsons: “Sadama Huseina vardarbīgā režīma maiņa ir arī
daļa no Latvijas nacionālajām interesēm. Pirmkārt un galvenokārt, jo kā
totalitārs, represīvs un staļinistisks režīms, tas apdraud demokrātiskās,
cilvēku brīvību cienošās rietumu pasaules valstis [‥]. Starptautisko
attiecību vēsture liecina, ka nedemokrātiski, totalitāri un policejiski režīmi
daudz lielākā mērā sāk agresīvu militāro un ārējo politiku [‥]. Centieni
runāt ar tirāniem maigā valodā sevi diskreditēja jau Hitlera Vācijas laikā
[‥]. Starptautiskajai sabiedrībai ir jādod Irākai iespēja kļūt par vēl vienu
atveseļotu sabiedrību demokrātisku valstu saimē, un Latvijai ir jāiegulda
sava artava šajā lietā”.13
Latvijas Ministru prezidenta Eināra Repšes tālaika viedoklis arī bija
piesātināts ar liberālās režīmu nomaiņas (regime change) argumentiem.
Kā norādīja E. Repše: “Mēs esam lepni par to, ka demokrātijas un
miera sardzē pasaulē varam nostāties principiāli [‥] Šobrīd skaidrs ir
viens – diktatori ir jāatbruņo”.14 Lielajās Saeimas debatēs par Irāku viņš
piebilda: “Šodien mēs [‥] balsosim [‥] par to, lai jebkurš diktators [un]
autoritāri, pusautoritāri režīmi nopietni saprastu, ka viņi nevar nesodīti
piekopt agresijas politiku, ka viņiem jārēķinās ar uzvedības normām
demokrātiskajā pasaulē”.15 Savukārt Repšes partijas Saeimas frakcijas
vadītājs Krišjānis Kariņš, kurš pēc 16 gadiem pats kļuva par Ministru
prezidentu, izteicās, ka Latvijas atbalsts ASV parādīja “kurā sētas pusē
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esam [‥]. Tas, ka Rietumu demokrātijas vēlas piespiest diktatoriskai
valdībai atbruņoties, nenozīmē, ka Rietumu demokrātijas dara ko
ļaunu, tas nozīmē, ka diktatoriskā valdība ir ko ļaunu nodarījusi”.16
“Mūsu izpratnē ārpolitikai ir morāla dimensija”, pauda Guntars Krasts,
viens no iepriekšējiem Ministru prezidentiem. “Mēs zinām, ko nozīmē
dzīvot tirānijā. Dažkārt šīs dimensijas trūkums citviet Eiropā ir ļoti labi
saskatāms no Rīgas, no Tallinas, no Varšavas skatupunkta”.17
“Liberālo vanagu” nometni plašsaziņas līdzekļos pārstāvēja
ietekmīgais, liberāli noskaņotais laikraksts “Diena” savā komentāru
lapā. “Ja arī daži Rietumeiropā ir aizmirsuši, ko nozīmē reāli draudi
brīvībai, tad mēs to nevaram atļauties”, rakstīja žurnālists Aivars
Ozoliņš.18 “Latvija zina, kāda ir brīvības cena un cik dārgi var maksāt
ilūzijas, ka ar diktatoriem var sarunāt”.19
Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga Irākas debašu laikā arī bieži
izmantoja liberālās režīmu nomaiņas retoriku, jo īpaši ja bija darīšana
ar amerikāņu auditoriju, tomēr šķiet, ka viņas pasaules uzskata un
ārpolitikas doktrīnas kodols ietvēra arī reālpolitikas pazīmes, kas bija
vispamanāmākās viņas paziņojumos pašmāju auditorijām. Saskaņā
ar viņas teikto, Irākas kara tiesiskajam pamatojumam bija sekundāra
nozīme, jo starptautiskās tiesības iespējams interpretēt dažādi.20 Taču
būtiski bija tas, ka Krievija joprojām bija potenciālais drauds pie Latvijas
robežas, un ts nozīmēja, ka Latvijai bija jāpiesaista sevi Savienotajām
Valstīm, lai tā justos drošībā. “Kā mazai valstij nosargāt sevi, tas vienmēr
ir bijis vissvarīgākais Latvijas ārpolitikas uzdevums [‥] Mazām valstīm
ārpolitika ir “būt” vai “nebūt” jautājums. [‥] Mums jābūt gataviem pašiem
sevi aizstāvēt, bet mēs pārāk labi zinām, ka ar pašu spēkiem mēs savu
zemi nosargāt nespējam. [‥] Mums nepieciešami sabiedrotie – tādi, kuri
būtu gatavi un spējīgi vajadzības brīdī ar mums stāvēt plecu pie pleca”.21
Sandra Kalniete kā Latvijas ārlietu ministre savos daudzajos pirmskara
mēnešu paziņojumos vēlējās operēt ar daudziem paralēliem argumentiem,
kas, šķiet, bija mērķēti dažādām mērķauditorijām, tomēr kopumā šķiet, ka
arī viņas viedoklis pārstāvēja reālpolitikas pieeju kombinācijā ar vairākām
liberālisma iezīmēm. Kalniete tolaik publicēja apjomīgu viedokļrakstu,
kura galvenā doma bija, ka Latvijai nepieciešams veicināt Rietumuvalstu –
īpaši ASV – praksi izlēmīgi sodīt starptautiskās kārtības pārkāpējus
(piemēram, potenciāli arī Krieviju), un ka Irākas karš sniedza iespēju
nostiprināt Latvijas aliansi ar Amerikas Savienotajām Valstīm. “Savulaik
mums bija jāmaksā ļoti augsta asins cena par ārvalstu konsekventi
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ievēroto neiejaukšanās principu. [‥] Latvijas sabiedrībai ir jāsaprot, ka
mēs nevaram stāvēt malā un cerēt, ka mūs jau neviens neapdraud, jo mēs
nevienu neapdraudam”.22
Martā, pretkara protestiem kļūstot skaļākiem, liberāļu nometne savā
argumentācijā sāka arvien vairāk iekļaut reālpolitikas. Ietekmīgā politiķe,
tolaik konservatīvo opozīciju pārstāvošā Helēna Demakova norādīja, ka
“Latvija ir kopā ar ASV ne tikai tāpēc, ka jānovērš draudi, ko globālai
drošībai rada masu iznīcināšanas ieroči neprognozējama diktatora rokās.
Mēs esam kopā arī tāpēc, ka pirmo reizi vēsturē kāds Latvijai ir piedāvājis
drošības garantijas”.23 Savā pēdējā pirmskara komentārā laikrakstā
“Diena” A. Ozoliņš pauda līdzīgu skatījumu: “Ar šo lēmumu Latvija ir
skaidri pateikusi, ka tās stratēģiskais drošības partneris ir NATO vadošā
valsts ASV. Ņemot vērā Eiropas lielāko valstu militāro vājumu un bieži
vien arī gribas trūkumu, citāda izvēle faktiski nebija iespējama. Lai
kādi būtu Irākas debašu juridiskie un politiskie argumenti, Latvijas
vēsturiskā pieredze mums neļauj pat apsvērt iespēju paļauties valsts
drošības jautājumos uz Krieviju, Franciju, Ķīnu, kuras šajā konfliktā
nostājās Irākas staļinistiskā režīma saudzēšanas pusē. Katrā ziņā Latvijas
ārpolitiskie mērķi noteikti nesakrīt ar šo valstu ambīcijām tēlot globālas
lielvaras pretstatā Amerikai”.24
Reālpolitiķi
Analizējot Latvijas diskusiju par karu Irākā nav iespējams novilkt precīzu
dalījuma līniju starp “liberālo vanagu” un “reālpolitiķu” uzskatu kopām.
Taču pēdējos tomēr vēlams nodalīt, ņemot vērā, ka no starptautisko
attiecību reālpolitikas tradicionālās pieejas izriet krietni šaurāka nacionālo
interešu interpretācija. Tā dēvētie reālisti kopumā ir daudz pesimistiskāki
par iespēju uzlabot pasauli, izplatot liberālo vai jebkuru citu ideoloģiju,
un viņi uzskata, ka norises starptautiskajās attiecībās galvenokārt nosaka
valstu varas samēri. No šī skatupunkta raugoties, pasaule ir bīstama
vieta, kurā valstīm nemitīgi jāieņem aizsardzības pozīcija vienai pret
otru, vardarbība vienmēr ir iespējama un to var apturēt tikai atmaksas
draudi. Saskaņā ar šiem uzskatiem gan starptautiskā likumdošana, gan
starptautisko organizāciju funkcionalitāte ir tieši atkarīga no vadošo
valstu interesēm un spēku samēriem.25
Ir kāds 19. gadsimta vācu kancleram un reālpolitikas ikonai Oto fon
Bismarkam piedēvēts citāts, kurā viņš norāda, ka Vācijai būtu jāinteresējas
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par pasauli ārpus Eiropas tikai tādā gadījumā, ja tur notiekošais varētu
ietekmēt varas līdzsvaru Eiropā, kur Vācijas drošībai izšķiroši svarīgi bija
novērst Francijas un Krievijas tuvināšanos. “Jūsu Āfrikas karte patiešām
ir diezgan jauka”, tā esot atbildējis Bismarks kādam piedzīvojumu
meklētājam, kurš aicinājis uz lielāku Vācijas iesaistīšanos koloniālajos
jautājumos. “Bet mana Āfrikas karte ir Eiropā. Šeit ir Krievija un šeit [‥]
ir Francija, un mēs esam pa vidu – tā ir mana Āfrikas karte”.26
Divi ietekmīgi Latvijas nacionālie laikraksti atbalstīja valdības
nostāju, paužot ļoti līdzīgu argumentāciju, to neaizplīvojot ar jebkādām
liberālisma izkārtnēm. Tas, kas notika Irākā vai ANO Drošības padomē
pēc būtības bija mazsvarīgi, un Latvijai nebija citu interešu attiecībā uz
Tuvajiem Austrumiem, kā vien tas, kā tur notiekošais ietekmēja procesus
Austrumeiropā. Svarīgākais bija tas, ka Latvijai nepieciešami amerikāņi,
lai līdzsvarotu Krieviju. “Jautājums par Irāku nav intelektuāla spēle, tā ir
politika”, rakstīja Sandris Točs savā komentārā “Neatkarīgajā Rīta Avīzē”.
“Mums jādomā par savām interesēm”.27 “Varbūt Francijai, Vācijai vai
Beļģijai var nepatikt amerikāņu doktrīna, ka ASV nacionālās intereses
ir visā pasaulē un ka ASV savu interešu aizstāvībai var lietot arī militāru
spēku. Taču, ja šādas doktrīnas nebūtu, Baltijas valstu neatkarība arī
šodien būtu graša vērta. [‥] Vecā Eiropa mūs nekad nav aizstāvējusi un
nekad to nedarīs. Varbūt arī Amerika to nedarīs, taču vismaz ir spējīga to
darīt. [‥] Ja man jāizvēlas, esmu ar amerikāņiem”.28
Garas politiskās debates par Irākas jautājumu šķita pilnīgi liekas arī
ietekmīgā konservatīvā laikraksta “Lauku Avīze” vadošajam komentētājam.
“Bez lieka populisma katram pašam sev jāuzdod jautājums”, sprieda Māris
Antonevičs, “vai mums nākotnē būs vajadzīgs ASV atbalsts?”29 Tas, kā
rīkoties Irākas kontekstā, viņaprāt bija pilnībā atkarīgs no atbildes uz šo
vienkāršo jautājumu, un “nav ko tālāk vispār spriest”.30
Agrākais Nacionālo bruņoto spēku komandieris un Saeimas deputāts
Juris Dalbiņš bija tikpat lakonisks, paužot, ka ne starptautisko tiesību
sistēma, ne attiecības ar kādu citu valsti nesniedz uzticamas drošības
garantijas. “Es teikšu diezgan konkrēti un asi. Draugus izvēlas, bet
kaimiņus dod Dievs. Un šajā gadījumā Latvijas politiķiem ir ļoti rūpīgi
jādomā – un to viņi arī darīja – par to, kādus drošības garantus sev [‥]
izvēlas šajā situācijā. Un es uzskatu, ka esam izvēlējušies pareizo”.31
Arī virkne agrāko un vēlāko Latvijas ārlietu ministru Irākas diskusiju
laikā neslēpa savu piederību pragmatiķu nometnei. Jānis Jurkāns32 sniedza
vienu no savām ierastajām sarkastiskajām tirādēm, lai netiktu uztverts
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kā valdības atbalstītājs, tomēr viņa loģika bija caurcaurēm reālpolitiska:
“Latvija tāpat kā pārējās Baltijas valstis ir kļuvušas par tādu kā ASV klēpja
sunīti. Jautājums par to, vai mums ir cita izeja šajā ķildīgajā laikmetā. [‥] Ja
amerikāņu interese Eiropā būs vēl ilga, tad viss vēl būs kaut cik normāli”.33
Artis Pabriks34 tolaik rakstīja: “Ne Francija, ne Vācija nespēj aizstāt ASV
pozitīvo devumu mūsu nacionālajām interesēm. To nespēj arī ANO.
[‥] Nostājoties Francijas un Vācijas pusē, mēs varbūt novērsīsim karu,
bet [‥] zaudēsim savu [‥] vienīgo stratēģisko partneri – ASV”.35 Valdis
Birkavs36 arī pauda viedokli, ka Latvijas interesēs ir atbalstīt amerikāņus
neatkarīgi no jebkāda ANO mandāta, un tāpēc, viņaprāt, Latvijas valdība
bija pieņēmusi riskantu, bet drosmīgu lēmumu. Tas, ko mēs izdarījām
“paliek mūsu attiecībās ar ASV uz mūžīgiem laikiem. Jo tad, kad tu paud
savu atbalstu grūtā brīdī, tad tas nekad netiek aizmirsts”.37 Aizsardzības
ministrs Ģirts Valdis Kristovskis bija pilnībā vienisprātis, norādot, ka
“pasivitātes dēļ mēs varam zaudēt to sabiedroto, kas konsekventi iestājas
par Latvijas neatkarību [‥] tas ir, varam zaudēt Amerikas Savienoto
Valstu atbalstu – Latvijas drošības un attīstības garantu”.38
Legālisti
Pretstatā reālistu argumentam, ka galvenokārt varas samēri ir tie,
kas starptautiskajās attiecībās diktē kara un miera jautājumus, legālisti
balstās uz pieņēmumu, ka pasaules politiku var vadīt un tā būtu jāvada
ar likumdošanas palīdzību. Atbilstoši Džordža Kenana (George Kennan)
uzskatiem, legālisti ir “pārliecināti, ka, pieņemot noteiktu tiesību normu
un ierobežojumu sistēmu, vajadzētu būt iespējamam apspiest valdību
haotiskos un bīstamos centienus starptautiskajā vidē”.39
Tieši tāpat kā liberālisma un reālisma gadījumā arī šai izpratnei par
starptautisko politiku ir gara vēsture. Kādā nesenā publikācijā, kurā tika
izmantoti šīs pieejas argumenti, tiesību pētnieki Ūna Hezaveja (Oona
Hathaway) un Skots Šapiro (Scott Shapiro) pauž viedokli, ka 20. gadsimtā
izstrādātās starptautiskās tiesību normas, kas aizliedz agresīvu
karadarbību, ir viens no “transformējošākajiem notikumiem cilvēces
vēsturē”, un likuma vara pēc būtības ir nomainījusi veco starptautisko
kārtību, kurā spēles noteikumus definēja spēka politika.40 Legālistu
izpratnē starptautiskā kārtība neizriet no kādas politiskās ideoloģijas
izplatības un spēka politikai arī nedrīkstētu ļaut vaļu. Saskaņā ar šiem
priekšstatiem, precedenti un tiesiskās normas ir tas, kas tieši ietekmē
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kara un miera jautājumus, un šādi precedenti un normas būtu jāaizstāv
un jāveicina, nevis jāmazina to ietekme. Runājot specifiski par ASV
veiktajām vienpusējām militārajām intervencēm, Hezaveja un Šapiro
uzskata, ka šīs valsts pieļautie ANO hartas pārkāpumi nozīmē, ka arī citas
valstis nekautrēsies sev piešķirt tādas pašas pilnvaras, un tas savukārt
“apdraud visu kārtību, kas nosaka, ka valstīm jāpakļaujas karadarbības
īstenošanas aizliegumam”.41
Tādējādi legālisti uzskatītu, ka pienācīga nacionālo interešu aizstāvība –
īpaši mazu un ievainojamu valstu gadījumā – nav īstenojama, šķietami
pragmatiski balstoties viena uz varas un spēka apsvērumiem. Tā vietā
kā prioritāte būtu jāizvirza politika, kas stiprina starptautisko tiesisko
kārtību. Nepieciešamības gadījumā starptautisko normu pārkāpējus būtu
jāsoda vai vismaz jānosoda, neatkarīgi no tā, vai tās ir vājas vai spēcīgas
valstis. Irākas gadījumā, protams, bija arī juristi – galvenokārt ar valdībām
saistītie – kuri argumentēja, ka ASV iebrukums Irākā ir leģitīms, jo to
esot atļāvušas agrākās ANO DP rezolūcijas. Taču plašākās akadēmiskajās
aprindās nebija daudzu, kas šaubītos, ka šādas interpretācijas ir maldinošas
un apzināti radītas, lai attaisnotu izvēlēto politisko kursu.
Latvijā legālistu kritiku par valdības atbalstu Savienotajām Valstīm
galvenokārt pauda eksperti, kuri specializējas starptautisko tiesību
jomā. Tiesību pētnieks un agrākais aizsardzības ministrs Tālavs Jundzis
savos komentāros mēģināja sapludināt legālistu pieeju ar spēka politikas
apsvērumiem, tomēr beigās nonākot līdz viedoklim, ka Latvijas atbalsts
ASV vienpusējai rīcībai, visticamāk, sniedz īstermiņa taktiskos ieguvumus
un taču ilgtermiņā rada būtiskus riskus. “Pasaulē pastāvošā tiesiskā kārtība
nav ideāla, tomēr tās ignorēšana vai pārkāpšana vairo haosu un nedrošību”,
minēja Jundzis. “ANO Drošības padome ir [‥] vienīgā institūcija pasaulē,
kas pilnvarota risināt miera un drošības jautājumus starptautiskās
sabiedrības vārdā, nevis atsevišķas valsts [‥] interesēs. [‥]Baltijas valstis [‥]
varētu konsekventāk apelēt pie [‥] starptautiskās tiesiskās kārtības”.42
Citi akadēmiskie novērotāji, piemēram, vēlākā Satversmes tiesas
priekšsēdētāja Ineta Ziemele, ieņēma vēl kritiskāku nostāju. “Izvēle tātad
ir par ļoti svarīgiem juridiskiem principiem, kas līdz šim ir nodrošinājuši
pasaulē vismaz relatīvu kārtību. Vismaz mazām valstīm šie principi ir
ļāvuši uz vienlīdzīgiem pamatiem ar lielām valstīm piedalīties pasaules
procesos. Tāpēc tieši mazām valstīm par šiem principiem būtu īpaši
jāiestājas.43 Mani satrauc, ka tiek apšaubītas ANO spējas un kompetence
novērst draudus mieram pasaulē. [‥] Tas tiešām vieš ļoti nopietnu
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satraukumu, jo ar tādām grūtībām nācies izveidot esošo pasaules
kārtību, kuru mēģina uzturēt Eiropas Savienība un ANO. Tāpēc neesmu
pārliecināta, ka ilgtermiņā šis ir politiski prātīgākais risinājums”.44
Saeimas debašu priekšvakarā Latvijas Juristu biedrība publicēja
savu viedokli, paziņojot, ka “paredzētā militārā akcija Irākā grauj
starptautisko tiesisko kārtību un rada bīstamu precedentu starptautisko
tiesību pārkāpšanai, kas nākotnē var apdraudēt pašas Latvijas drošību”.45
Citi juristi arī brīdināja, ka ilgtermiņa sekas Latvijai būs nepatīkamas:
“Atsevišķu valstu voluntārajai un separātajai rīcībai ir [‥] [negatīvas,
neatgriezeniskas sekas]. Neaizmirsīsim, ka pārkāpt citas valsts tiesības
nozīmē jau nākamajā pakāpē pieļaut prettiesiskumu pret sevi”.46
Arī atsevišķi politiķi pauda pārliecību, ka precedents, ko amerikāņi
gatavojās radīt Irākas gadījumā, tieši apdraudēja Latvijas pozīciju iepretim
Krievijai. Tā piemēram, konservatīvo opozīciju pārstāvošais Saeimas
deputāts Aleksandrs Kiršteins bija nešaubīgi pārliecināts, ka valdība
rīkojas bezatbildīgi.47 “Ja kāds Latvijas vēstnieks var paziņot, ka Latvija
atbalsta karadarbību arī bez ANO Drošības Padomes piekrišanas, tad
vajadzētu paskatīties, kas ir mūsu kaimiņi. Kam būtu izdevīga tāda nostāja,
lai [‥] atbrīvotu mazākuma jūgā nomāktos tautiešus kādā pribaltikas
rajonā”.48 Līdzīgi arī žurnālistikas veterāns Viktors Avotiņš nebija drošs
par to, ka ir viedi balstīt Latvijas drošību vienīgi uz amerikāņiem, ja tas
jādara ziedojot “starptautiskas vienošanās par valstu sadzīvi”.49
Arī citur presē līdzīgi legālistiskie uzskati guva atbalstu. Ietekmīgā
ziņu portāla “Delfi” galvenais redaktors Ingus Bērziņš minēja, ka šajā
gadījumā Latvijai, iespējams, par lielāko problēmu būtu jāuzskata
kaitējums, ko Amerikas Savienotās Valstis ir nodarījušas starptautiskajai
tiesiskajai kārtībai. Kara priekšvakarā viņš šo argumentu izmantoja
kā centrālo elementu savā diskusiju programmā, kas tika pārraidīta
sabiedriskajā televīzijā: “Ja karš tiks uzsākts bez ANO DP sankcijas, tad
tas nozīmē, ka būs radīts precedents, lai pasaule atgrieztos pie agrāko
laiku kārtības – kam spēks, tam vara. Nevar neredzēt, ka pasaule atkal
atgriežas pie imperiālistiskas noskaņas, un neviens nevar garantēt, ka
pēc gadiem desmit, divdesmit Krievija, ASV un Ķīna no jauna nepārdala
pasauli. Pie šāda scenārija nav jāšaubās, kurā ietekmes sfērā nokļūsim
mēs. Vai [atbalstot] ASV vēlmi iebrukt Irākā, [mēs] neatbalstām reizē
arī haosu starptautiskajās tiesībās, un tas nu Latvijai kā mazai valstiņai
būtu tas neprātīgākais, ko darīt”.50
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Secinājumi
Šī raksta mērķis nav noteikt, kuram Latvijas debatēs bija taisnība un šis
raksts arī necenšas sniegt retrospektīvu spriedumu par Latvijas valdības
izvēli, entuziastiski atbalstot ASV iebrukumu Irākā. Mērķis drīzāk bija
ieskicēt dažādus starptautisko attiecību izpratnes modeļus, kas turpina
veidot intelektuālo vidi, kurā tiek pieņemti Latvijas ārpolitikas lēmumi.
Jebkurš nopietns mēģinājums domāt par valsts ārpolitiku ir jāsāk ar
pāris šķietami vienkāršiem, tomēr fundamentāliem jautājumiem: kā
darbojas pasaule; kas nosaka kara un miera jautājumus? Tikai pēc tam,
kad iegūtas atbildes uz šiem jautājumiem, ir iespējams izdarīt turpmākus
loģiskos spriedumus par to, kas ir valsts vitālās nacionālās intereses un
kādas izvēles valstij jāizdara, lai izdzīvotu un uzplauktu.
Politika nav precīza zinātne, un attiecībā uz to, kā funkcionē
starptautiskās attiecības un kā tām vajadzētu funkcionēt, pastāv
savstarpēji konkurējošas idejas. Tamdēļ šo ideju apzināšana ir svarīga.
Tajā pat laikā mēģinājumi klasificēt priekšstatu kopas un identificēt šīm
kopām piederīgās personas ir nenovēršami pretrunīgs process. Mēs visi
mēdzam būt skeptiski pret to, ka mūsu uzskatus kāds klasificē. Turklāt
ideju sagrupēšana pati par sevi ir izaicinājums. Runās un intervijās
paustās domas ne vienmēr ir labi strukturētas. Turklāt diskusijās, kas
uzjunda kaislības publiskajā telpā, paziņojumi nereti ir oportūniski, tiek
koriģēti laika gaitā, un viedokļu paudēji priekšroku mēdz dot retoriski
pievilcīgiem, nevis autentiskiem un loģiskiem argumentiem.
Taču, pat ņemot vērā visas šīs atrunas, diskusijas par karu Irākā
neapšaubāmi izgaismoja savstarpēji konkurējošu uzskatu kopas par
Latvijas ārpolitiku. Tās nevajadzētu vērtēt kā pārejošas tendences, kas bija
aktuālas tikai 2000. gadu sākumposma notikumu kontekstā. Modificētas
un pielāgotas tās turpina veidot dažādo Latvijas ārpolitikas veidotāju
elites grupu skatījumu uz pasauli. No šiem skatījumiem izrietošās
politiskās izvēles atkal būs aktuālas, kad nākamreiz būs jāpieņem lēmumi,
kā rīkoties kādas starptautiskas krīzes gadījumā.
2002.-2003. gada debates par Irāku parāda, ka krīzes situācijas skaidri
akcentē ārpolitisko izvēļu variantus. Krīzes atsedz valsts patiesās
prioritātes. Taču nav jau arī tā, ka šīs konkurējošās uzskatu kopas ir
aktuālas tikai krīžu situācijās. Tās ietekmē lielos, stratēģiskos lēmumus,
kurus jāpieņem Latvijas ārējā un aizsardzības politikā, veidojot attiecības
ar Krieviju, Eiropas Savienības valstīm un ASV.
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Kas attiecas uz paša Irākas kara cēloņiem un sekām, tad par to ir daudz
rakstīts, un šajā nodaļā būs pietiekami secināt tikai to, ka – pat noliekot
malā morāli-ētiskos apsvērumus – Džordža V. Buša administrācijas
lēmums bija kļūda. Apgalvojumi, ka Irākas rīcībā ir masu iznīcināšanas
ieroči un ka Sadama Huseina režīms rada terorisma draudus, veidoja
casus belli. Šie apgalvojumi jau sākotnēji radīja lielas šaubas un arī vēlāk
noskaidrojās to neatbilstība patiesībai. Tomēr starptautiskās attiecības
ir vide, kurā taisnība nereti atrodas spēka pusē, un vājš attaisnojums
karadarbībai vēl nenozīmē, ka karš beigu beigās arī tiks uzskatīts par
neleģitīmu. Jo nekas nerada lielākus panākumus kā panākumi. Taču
Irākas karš bija katastrofa no visiem skatupunktiem.
Karā tehniski uzvarēja ASV vadītā koalīcija, tomēr tā labākajā gadījumā
bija īslaicīga uzvara. Sākotnēji veiksmīgajai militārajai kampaņai sekoja
ilgstošs nemieru un pilsoņu kara periods ar simtiem tūkstošu upuru
un triljoniem dolāru nelietderīgu tēriņu. Karš provocēja ilgtermiņa
nestabilitāti Tuvajos Austrumos un tika radīta vēl auglīgāka augsne, kur
attīstīties ekstrēmismam. Pretēji Amerikas Savienoto Valstu un sabiedroto
vēlmēm karš uzlaboja arī Irānas pozīciju reģionālajā varas līdzsvarā.
Turklāt fiasko Irākā veicināja arī ASV iekšējās vienprātības mazināšanos
attiecībā uz nepieciešamību saglabāt aktīvu iesaisti globālajos procesos.
Iespējams, tieši Irākas karš iezīmēja beigas pēc-Aukstā kara posmam, ko
raksturoja neapstrīdama ASV līderība starptautiskajā sistēmā.
Kas attiecas uz Latviju, tad gadu pēc Irākas diskusijām, proti,
2004. gada pavasarī, tā noslēdza savu NATO iestāšanās procesu,
iegūstot ASV drošības garantijas. Militārajās operācijās Irākā gāja bojā
trīs Latvijas karavīri.
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Cilvēktiesību idejas
ietekme uz Latviju
NILS MUIŽNIEKS
Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā vairumam Latvijas politiķu,
ierēdņu, tiesību un citu nozaru profesionāļu bija diezgan vāji attīstīta
izpratne par starptautiskajām cilvēktiesībām. Tas izrietēja no ilgajiem
Padomju Savienības okupācijas gadiem un tai sekojošās starptautiskās
izolācijas periodā pēc Otrā pasaules kara, kurā radās un attīstījās
cilvēktiesības mūsdienu izpratnē.
Svarīgs sākotnējais faktors, kas veicināja lielāku cilvēktiesību izpratni,
bija kritiskā starptautiskā uzmanība, ko Latvijai veltīja gan Krievija,
gan starptautiskās organizācijas. Vienlaikus šī uzmanība Latvijā nereti
fokusējās tikai uz mazākumtautību stāvokli. Šis aspekts sekmēja ļoti
politizētas cilvēktiesību izpratnes veidošanos, jo īpaši no jauna atgūtās
neatkarības trausluma kontekstā. Cita Latvijā valdošās cilvēktiesību
vides agrīnā iezīme bija nepilnīga cilvēktiesību izpratne, par prioritāti
izvirzot pilsoniskās un politiskās tiesības un gandrīz pilnībā atstājot
novārtā sociālās un ekonomiskās tiesības.
1990. gadu beigās un 2000. gadu sākumā pakāpeniski nostiprinājās
depolitizētāka un līdzsvarotāka pieeja cilvēktiesībām. Galvenie
notikumi, kas veicināja šīs pārmaiņas, bija Latvijas pievienošanās
Eiropas Padomei un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu ietekme.
Būtisku ietekmi atstāja arī nodaļas “Cilvēka pamattiesības” pievienošana
Satversmei un Satversmes tiesā iesniegto individuālo sūdzību
pieaugošais svarīgums, kā arī administratīvo tiesu izveide un darbība.
Arī iestāšanās Eiropas Savienībā padziļināja izpratni par cilvēktiesībām.
Šobrīd, ja neskaita būtiskos izņēmumus, proti, migrācijas un lesbiešu,
geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) jautājumus,
Latvijas sabiedriskā doma un politika atbilst Eiropā valdošajai izpratnei.
Visbeidzot, tā vietā, lai aizstāvētos, Latvijas amatpersonas pēdējā laikā
ir īstenojušas proaktīvāku cilvēktiesību ārpolitiku.
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Cilvēktiesību idejas izcelsme un evolūcija
Kā labi zināms, moderno cilvēktiesību ideja dzima no Otrā pasaules
kara pelniem. Savukārt cilvēktiesību kā tādu vēsture ir krietni apjomīgāka
ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē. Visizplatītākā pieeja cilvēktiesību
izcelsmi saista ar Džona Loka (John Locke), Žana Žaka Ruso (Jean-Jacques
Rousseau), Tomasa Peina (Thomas Paine) un Edmunda Bērka (Edmund
Burke) 17. un 18. gadsimta darbos ietvertajām “dabisko tiesību”, “cilvēka
tiesību” un sabiedriskā līguma idejām. Šie darbi savukārt ietekmēja
1776. gadā pieņemto ASV Neatkarības deklarāciju un 1789. gadā Francijā
pieņemto Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarāciju.1
Vienlaikus daudzas no cilvēktiesības veidojošajām pamata idejām jau
sen ir bijušas klātesošas dažādās kultūrās un civilizācijās. Kā norādījis
Pēteris Loiprehts (Peter Leuprecht), cilvēktiesību pamatā esošajiem
saprāta, taisnīguma un cieņas jēdzieniem var izsekot līdz Senajai Ķīnai
ar Konfūciju un Mendzi un tad caur islāma zelta laikmetu ar Avicennu,
Averoesu un Ibn Haldūnu nonākt 16. gadsimta Spānijā pie de las Kasass
un de Vitoria.2 Kaut arī idejas par “tiesībām” un neatņemamo cieņu pret
cilvēku bija izplatītas jau pirms 20. gadsimta, modernās cilvēktiesības
radās tikai pēc divu pasaules karu radītajām šausmām un starpkaru Tautu
Savienības nespējas šīs idejas aizstāvēt.
Uzreiz pēc Otrā pasaules kara tika izstrādāti gan universālie, gan
reģionālie cilvēktiesību līgumi, kas tika nostiprināti starptautiskajās
organizācijās. Universālā sistēma – universāla tādā izpratnē, ka tā
pretendēja uz visu pasaules valstu līdzdalību, – tika fokusēta uz
Apvienoto Nāciju Organizāciju. Šīs nodaļas ietvarā aktuālā reģionālā
sistēma ir Eiropas sistēma, kuras centru vēl pavisam nesen primāri
veidoja Eiropas Padome. Pēdējo desmitgažu laikā Eiropas Drošības
un sadarbības organizācija (EDSO) un Eiropas Savienība (ES) arī ir
izveidojušas cilvēktiesību instrumentus un mehānismus, kas papildina
Eiropas Padomes rīcībā esošos. Reģionālo cilvēktiesību instrumentu
izveidē iedvesma tika gūta no universālajiem instrumentiem, kuriem
reģionālie instrumenti sniedza konkrētāku izpausmi.
Pirmais lielais universālā līmeņa dokuments bija Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) statūti, kas tika pieņemti 1945. gada 26. jūnijā.
ANO statūtos ir ietverta virkne cilvēktiesību atsauču, bet ne cilvēktiesību
uzskaitījums. Piemēram, preambulā tiek “no jauna apstiprināta ticība
cilvēka pamattiesībām, cilvēka cieņai un vērtībai, vīriešu un sieviešu
līdztiesībai, kā arī lielo un mazo valstu līdztiesībai”. Savukārt 1. panta
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3. punktā kā viens no organizācijas mērķiem tiek norādīts “cilvēktiesību
un pamatbrīvību nodrošināšanas veicināšana un sekmēšana”. Lai
sasniegtu šo mērķi, tika izstrādāta un 1948. gada 10. decembrī pieņemta
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Šī deklarācija ietver pilnu pilsonisko,
politisko, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību spektru, norādot uz to
savstarpējo saistību un atkarību.
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (UDHR) tika pieņemta kā nesaistoša
rezolūcija, un to vēlāk ieviesa kā saistošus līgumus, kurus valstis varēja
ratificēt. Nozīmīgākie no šiem saistošajiem līgumiem ir Starptautiskais
pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) un
Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras
tiesībām (ICESCR). Tiesību sadalīšana divās plašās kategorijās izrietēja no
viedokļa, ka dažādiem tiesību veidiem ir vajadzīgas atšķirīgas ieviešanas
metodes. Tika uzskatīts, ka pilsoniskās un politiskās tiesības var ieviest
nekavējoties, jo tās tika uzskatītas par iztiesājamām, un tām galvenokārt
bija nepieciešams, lai valstis atturētos no iejaukšanās indivīda tiesībās.
Savukārt attiecībā uz ekonomiskajām un sociālajām tiesībām (kurās tika
iekļautas arī kultūras tiesības) tika uzskatīts, ka to ieviešanai ir nepieciešams
vairāk resursu, tātad vairāk laika un starptautiskās sadarbības.3
Kaut lielākā daļa abu paktu satura attiecas uz indivīdu tiesībām, tomēr
abiem ir arī identiski pirmie panti, kuros teikts, ka “visām tautām ir
pašnoteikšanās tiesības”. Ir ticis daudz diskutēts par to, kas ir “tauta” un
kādai vajadzētu būt pašnoteikšanās formai – amplitūdā no autonomijas
eksistējošas valsts ietvarā līdz neatkarīgai valstij.4 Laikā, kad šie pakti tika
izstrādāti, ļoti aktuāls bija dekolonizācijas jautājums. Tomēr šī ideja bieži
tiek piesaukta arī saistībā ar dažādiem konfliktiem un cīniņiem, kuros
iesaistītas etniskās minoritātes un pamatiedzīvotāji.
Pakti tika papildināti ar virkni specializētu līgumu, kas risina tādus
jautājumus kā rasu diskriminācija, sieviešu diskriminācija, bērnu
tiesības, aizsardzība pret spīdzināšanu, viesstrādnieku tiesības, personu
ar invaliditāti tiesības, aizsardzība pret piespiedu pazušanu un citus. Šie
līgumi parasti nosaka, ka valdībām ir pienākums sniegt ziņojumus, kurus
pēc tam izskata ekspertu organizācijas. Dažos ir paredzēta arī individuālo
sūdzību iesniegšana. Tomēr izpilde universālā līmenī joprojām ir daudz
vājāka nekā reģionālā līmenī, jo īpaši Eiropas sistēmā, kas ir visattīstītākā
no visām reģionālajām sistēmām.5
Eiropas sistēma radās aptuveni vienlaikus ar universālo sistēmu. Eiropas
Padomes statūti tika pieņemti 1949. gada 5. maijā, un 1950. gadā šai
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institūcijai bija jau 14 dalībvalstis. 1950. gadā tika parakstīta Cilvēktiesību
un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (parasti saukta par Eiropas
Cilvēktiesību konvenciju). Šis līgums, kas galvenokārt attiecas uz indivīdu
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 1961. gadā tika papildināts, pieņemot
Eiropas Sociālo hartu, kas ietver garu sociālo tiesību sarakstu. Neskatoties uz
to, konvencijai tika ieviests daudz attīstītāks izpildes mehānisms nekā hartai.
Sākotnēji konvencijas ieviešanu uzraudzīja Komisija, savukārt pēc tam –
pilntiesīga Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), kas izskata individuālās
sūdzības par pārkāpumiem. Tiesa pieņem saistošus spriedumus, kas
bieži vien nosaka, ka valstīm-atbildētājām jāmaksā kompensācija un/
vai jāmaina likumi un prakse. Turpretī Sociālās hartas ieviešanu uzrauga
ekspertu komiteja, kas izskata valstu sagatavotos ziņojumus. Valstis var
izvēlēties, kurus pantus tās apņemas īstenot, un tām nav pienākuma
pieņemt hartā noteikto sūdzību mehānismu. Konvencija un harta veido
kodolu Eiropas sistēmai, kurai vienlaikus ir plašs citu instrumentu un
mehānismu kopums gan Eiropas Padomē, gan citās Eiropas organizācijās.
Universālajos un Eiropas instrumentos tiek skaidri definēti vispārīgie
principi, kas pēc tam ir jāpiemēro valstu līmenī. Šo principu piemērošanai
ir nepieciešams, ka tos interpretē politiķi, ierēdņi, tiesību nozares
profesionāļi un citi, lai tādējādi nonāktu pie šo principu konkrētās
būtības. Lai šos principus pienācīgi interpretētu, ir nepieciešams pārzināt
starptautisko tiesu un ekspertu institūciju judikatūru, izmantot atbilstošu
metodoloģiju un, ņemot vērā globalizācijas laikmeta specifiku, veikt
starptautiskus salīdzinājumus un iesaistīties starptautiskajā dialogā.6
Tādējādi, kamēr Latvija atradās dziļā padomju varas pakļautībā,
cilvēktiesību ideja tika dziļi iestrādāta sarežģītā universālo un reģionālo
līgumu un mehānismu tīklojumā. Eiropā valdošais pieņēmums ir, ka
tiesības izriet no individuālajām cilvēciskajām būtnēm, ne tik daudz
“tautām” un vēl mazāk – dzīvniekiem vai vides. Vienlaikus cilvēktiesību
izpratnei piemīt dinamisks raksturs, un Eiropas Cilvēktiesību konvencija
tiek uzskatīta par “dzīvu instrumentu”, kura interpretācijai ir jāatspoguļo
mainīgie sociālie un politiskie notikumi.
Kā cilvēktiesību ideja ietekmēja Latviju
Daudzējādā ziņā Latvijas neatkarības kustība simbolizēja atteikšanos
no padomju varas īstenotās cilvēka cieņas noliegšanas un ilgstošās visa
veida tiesību apspiešanas. Latvijas tautas kustība līdztekus tautas kustībām
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Igaunijā un Lietuvā iezīmēja ceļu, lai paplašinātu robežas attiecībā uz
izteikšanās brīvību, pulcēšanās brīvību, tiesībām uz brīvām vēlēšanām un
citām vēlīnajā Padomju Savienības periodā jauniegūtajām tiesībām.
Jau pirms pilnīgas neatkarības atjaunošanas Latvijas politiskā elite
mēģināja demonstrēt savu vēlmi atkal pievienoties pasaulei kā līdztiesīgai
valstu saimes dalībniecei saskaņā ar cilvēktiesību vērtībām. 1990. gada
4. maijā, kad jaunievēlētā Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas
Augstākā Padome pasludināja pārejas periodu līdz pilnīgai neatkarībai, tā
pieņēma arī deklarāciju, ar kuru Latvija pievienojās 51 starptautiskajam
cilvēktiesību dokumentam, tostarp ANO Vispārējai cilvēktiesību
deklarācijai, paktiem, citiem ANO līgumiem, deklarācijām un rezolūcijām,
kā arī Helsinku Nobeiguma aktam un EDSK Madrides dokumentam.7
Kaut arī deklarācijas mērķis bija apliecināt Latvijas labo gribu un
piederību Rietumvalstu politiskajai kopienai, tās uzlikto praktisko
saistību nokārtošanai bija nepieciešami daudzi gadi. Pirmkārt, jau bija
nepieciešami vairāki gadi, lai daudzus dokumentus tikai iztulkotu latviešu
valodā. Otrkārt, tikai daži tolaik apjauta, cik apjomīgas atskaites prasības
izriet no pievienošanās šiem dokumentiem. Visbeidzot, izrādījās, ka
starptautisko normu pasludināšana par saistošām un to piemērošana
ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Kā 1998. gadā rakstīja Egils Levits:
“Faktiski saskaņā ar padomju juridisko izpratni Latvijas institūcijas un
tiesas turpināja raudzīties uz cilvēktiesību normām kā deklaratīviem
dokumentiem, un pat tagad tās reti piemēro šīs normas, lai atrisinātu
konkrētas lietas, kā tas būtu jādara valstī, kurā valda likuma vara”.8
Kaut arī daudziem tiesību jomā strādājošajiem cilvēktiesības vēl ilgi
bija abstrakts jēdziens, ārpolitikas veidotāju elite ātri saprata, kādu
kaitējumu var nodarīt valsts reputācijai, ja tā tiek apvainota cilvēktiesību
pārkāpumos. Viena no deviņdesmito gadu Latvijas galvenajām diskusijām
attiecās uz to daudzo “krievvalodīgo” (iedzīvotāji, kuru dzimtā valoda ir
krievu valoda) ieceļotāju un viņu pēcnācēju statusu un tiesībām, kuri
Latvijā ieradās vai piedzima pēc Otrā pasaules kara. Ar pilsonību un
valodu saistītie jautājumi politiski kļuva ārkārtīgi uzlādēti.
Definējot īsumā, Latvija centās “(re-)nacionalizēt” savu valsti un
sabiedrisko telpu, izmantojot ierobežojošus normatīvos aktus pilsonības
un valodas jomā. Šāda rīcība radīja zināmu etnisko spriedzi valsts
iekšienē un piesaistīja ievērojamu starptautisko uzmanību. Savukārt
Maskava cilvēktiesības “padarīja par ieroci” un sniedza par tām sagrozītu
informāciju, apvainojot Latviju “masīvos” vai “sistemātiskos” pārkāpumos
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pret “krievvalodīgo minoritāti”, savos izteikumos pat piedēvējot Latvijai
“aparteīda”, “etniskās tīrīšanas” vai pat “genocīda” pielietošanas praksi.9
Baidoties no iespējamā à la Dienvidslāvija konflikta un ņemot vērā
Krievijas potenciālu radīt nepatiesu informāciju, starptautiskās institūcijas
pievērsās šai situācijai un tās novērtēšanai sūtīja uz Latviju misiju pēc
misijas.10 Tā rezultātā Latvijas ierēdniecība nereti ieņēma aizsardzības
pozīciju, jo tā dažkārt jebkuru kritiku interpretēja kā “Maskavas pirkstu”.
Starptautiskās uzmanības pievēršana Latvijā izraisīja virkni dažādu
rezultātu. Pirmkārt, Latvijas valdība izlēma, ka tai ir jāveic pozitīvi
pasākumi, lai atvairītu uzbrukumus un apliecinātu savu apņēmību ievērot
cilvēktiesības. Tādējādi pēc ANO, EDSO un Eiropas Padomes ekspertu
starptautiskas misijas Latvija 1995. gadā izveidoja Valsts cilvēktiesību
biroju (tagad – Tiesībsarga birojs), lai izskatītu sūdzības, palīdzētu
upuriem un palielinātu izpratni. Pēc grūtībām pilnā sākuma un daudzu
gadu vājas vadības birojs tagad veido labi nostiprinātu institucionālās
vides daļu un aktīvi iesaistās visaptveroša tiesību spektra jautājumu
risināšanā.11
Otrkārt, starptautiskās uzmanības rezultātā tika palielināta izpratne ja
ne par cilvēktiesībām, tad vismaz par starptautiskajām organizācijām. Kā
norāda Ineta Ziemele: “Ja tolaik nebūtu notikuši cīniņi par formulējumiem
Pilsonības likumā, Izglītības likumā, Valsts valodas likumā un citos
normatīvajos aktos, plašāka Latvijas sabiedrība, visticamāk, nezinātu,
ka ir tādi starptautiskie komisāri, Eiropas tiesas un citas starptautiskās
organizācijas; turklāt politiķu un valsts administrācijas pieredze šajā
jomā arī būtu nesalīdzināmi vājāka”.12
Tomēr starptautiskās uzmanības pievēršana radīja arī zināmu politisko
jutīgumu. Kā 2005. gadā norādīja divi tiesību nozares praktiķi: “Daļa
politiskās elites uzskata, ka jebkuram cilvēktiesību jautājumam veltītā
uzmanība ir kritika un valsts tēla iedragāšana, tajā nesaskatot neatņemamu
demokrātijas sastāvdaļu”.13 Šī politizācija un jutīgums sāka mazināties
tikai pēc 2004. gada, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā un NATO.
Vēl viena Latvijas deviņdesmito gadu vides iezīme bija sociālo un
ekonomisko tiesību atstāšana novārtā gan publiskajā diskursā, gan
akadēmiskajās aprindās, gan lielākās daļas NVO14 veiktajā monitoringā,
gan arī citur. Šai iezīmei bija virkne cēloņu. Tā bija atteikšanās no padomju
varas pieejas, kas liedza un apspieda pilsoniskās un politiskās tiesības un
apgalvoja, ka tās prioritāte ir sociālās un ekonomiskās tiesības, kaut arī pat
šajā jomā norma bija vienlīdzība attiecībā uz nabadzību. Turklāt Latvijas
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politiskās elites pieeja ekonomikas jautājumiem periodā pēc neatkarības
atgūšanas bija izteikti neoliberāla,15 un kreisā politiskā spārna pieeja tika
cieši saistīta ar atbalstu komunismam vai Krievijai, vai gan komunismam,
gan Krievijai. Arodbiedrības bija diezgan vājas, jo tās iepriekš bija bijušas
Komunistiskās partijas “piedēkļi”. Visbeidzot, daudzas amatpersonas
un aktīvisti, kuri deviņdesmito gadu Latvijā bija iesaistīti cilvēktiesību
jautājumos, nāca no ārzemju latviešu kopienas,16 jo īpaši no Amerikas
Savienotajām Valstīm, kur sociālajām un ekonomiskajām tiesībām netiek
piešķirta tāda pati leģitimitāte kā pilsoniskajām un politiskajām tiesībām.
Svarīgu grūdienu labākai cilvēktiesību izpratnei deva Latvijas iestāšanās
Eiropas Padomē 1995. gadā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas
stāšanās spēkā 1997. gadā. Dalība Eiropas Padomē pavēra durvis uz
noteiktu finansējumu un daudziem sadarbības pasākumiem attiecībā
uz apmācībām un izpratnes uzlabošanu cilvēktiesību jomā. Tomēr
svarīgāka bija padziļinātāka ietekme uz tiesnešu, juristu un politiķu
domāšanu, Latvijai zaudējot pirmās lietas Eiropas Cilvēktiesību tiesā un
2000.-2009. gada periodā saskaroties ar šo zaudējumu radītajām
finansiālajām, juridiskajām un politiskajām sekām.17 Cilvēktiesības vairs
nevarēja uzskatīt par cēliem ideāliem bez praktiskas ietekmes. Līdzīgs
pacēlums attiecībā uz sociālo tiesību apzināšanos, visticamāk, sākās tikai
pēc tam, kad Latvija 2013. gadā ratificēja Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu.
Vēl ļoti svarīgi paralēli notikumi bija nodaļas “Cilvēka pamattiesības”
pievienošana Latvijas Republikas Satversmei 1998. gadā un individuālo
sūdzību procedūras ieviešana Satversmes tiesā 2000. gadā. Pirms un pēc
nodaļas “Cilvēka pamattiesības” pieņemšanas notika plašas diskusijas,
kas politiķiem un tiesību nozares profesionāļiem ļāva dziļāk izprast
cilvēktiesības.18 Kā atzīmēja Mits, pirms šis nodaļas pieņemšanas
tiesību speciālistu galvenais uzdevums bija noteikt cilvēktiesību statusu
Latvijā. Pēc tās pieņemšanas par uzdevumu kļuva cilvēktiesību normu
satura izskaidrošana.19
Cilvēktiesību normu saturs tika izgaismots ne tikai Eiropas
Cilvēktiesību tiesas spriedumos pret Latviju, bet arī Satversmes tiesas
judikatūrā un tās juridiskajos komentāros.20 Nozīmīgs solis, lai attīstītu
uz tiesībām balstītu konstitucionālismu un izprastu indivīda lomas
nozīmību attiecībā pret valsti, bija individuālo sūdzību iesniegšanas
iespējas ieviešana Satversmes tiesā. Tas ir redzams Satversmes tiesas
pirmo piecpadsmit gadu darba plūsmā, kurā būtisku pārsvaru veidoja
fizisko vai juridisko personu, nevis parlamenta, prezidenta vai Ministru
159

kabineta iesniegtās sūdzības.21 Satversmes tiesa savos spriedumos
regulāri atsaucas uz starptautisko tiesu judikatūru, tādējādi iedzīvinot
starptautiskās normas nacionālajā kontekstā.
Vēl viens svarīgs notikums tieslietu jomas attīstībā bija administratīvo
tiesu izveidošana 2004. gadā. Šīs tiesas risināja arī daudzus cilvēktiesību
jautājumus, tādējādi palielinot izpratni ne tikai tieslietu nozares
profesionāļu vidū, bet arī plašākā sabiedrībā. Piemēram, 2000. gadu
vidusposmā administratīvajās tiesās attīstījās bagātīga judikatūra attiecībā
uz pulcēšanās brīvību.22
Pēdējais nozīmīgais solis cilvēktiesību izpratnes attīstībā bija Latvijas
iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā. Šajā kontekstā dalībai izvirzītie
priekšnosacījumi pilsonības un valodas jautājumos bija ļoti nozīmīgi.
Kā es kopā ar Ilzi Brandu-Kehri rakstīju pirms vairāk nekā 15 gadiem:
“Sensitīva likumdošana tika liberalizēta atbilstoši Eiropas standartiem. [‥]
Tas nevarētu būtu noticis bez mazas, bet spēcīgas vietējās politiskās elites
daļas centieniem un spējas mācīties un pielāgoties Eiropas liberālajām
normām”.23 Kad ierēdņi un politiķi pierada pie ikdienas komunikācijas,
koordinācijas un kompromisu panākšanas, kas nepieciešama dalībai
Eiropas Savienībā, šī adaptācija notika ne tikai jutīgos ar mazākumtautībām
saistītos jautājumos, bet arī pārējās jomās.
Latvija un cilvēktiesības plašākā salīdzinošajā kontekstā
Šobrīd Latvijas pieeja attiecībā uz lielāko daļu cilvēktiesību jautājumu
atbilst Eiropā vadošajai domai. Latvija veido pozitīvu pretstatu
vairākām citām reģiona valstīm, piemēram, Ungārijai un Polijai, kuras
pēdējos gados piedzīvojušas smagu demokrātijas vājināšanos, tādējādi
piesaistot daudz negatīvas uzmanības no Eiropas Padomes un izraisot
nesen izveidotā ES Likuma varas mehānismu aktivizāciju.24 Latvija
un tās Baltijas kaimiņvalstis nav Eiropas Cilvēktiesību tiesai radījušas
ievērojamu skaitu lietu, un tām nav arī “pilotspriedumu”, kas signalizētu
par sistēmisku vai strukturālu problēmu eksistenci, kā tas ir noticis
daudzu citu reģiona valstu gadījumā.25
Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO būtiski mazinājās arī
starptautiskā kritika attiecībā uz mazākumtautību jautājumu Latvijā.
To daļēji var skaidrot ar to, ka Krievija ir novirzījusi savu uzmanību uz
citām kaimiņvalstīm, un šī jautājuma kontekstā tās sniegtā informācija
ir zaudējusi ticamību. Tas, visticamāk, arī atspoguļo esošās iekšējās
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situācijas normalizēšanos. Tādējādi, piemēram, nesenas aptaujas dati
liecina, ka Latvijā dzīvojošie krievu mazākumtautības pārstāvji ļoti reti
saskaras ar jebkādu diskrimināciju vai piedzīvo uz aizspriedumiem
balstītus aizskārumus, kas ir krasā pretrunā ar citu mazākumtautību
kopienu pārstāvju pausto citur Eiropā.26
Latvijas sabiedrības attieksme pret cilvēktiesībām atklāj dažas
interesantas iezīmes. Jautāti par to, kuras vērtības viņiem personīgi ir
svarīgākās, respondenti Latvijā kā svarīgākās norādīja gan “cilvēktiesības”,
gan “mieru” (51%) – padarot Latviju par vienu no retajām ES valstīm,
kurā cilvēktiesības tiek vērtētas kā tik nozīmīgas. Tomēr tajā pašā aptaujā
tika noskaidrots, ka Latvijas respondenti, salīdzinot ar respondentiem
jebkurā citā ES dalībvalstī, viszemāk vērtē demokrātiju (11%)!27 Tas liek
domāt, ka dīvainā kārtā Latvijas respondenti neuzskata, ka cilvēktiesības
ir cieši saistītas ar demokrātiju.
Kaut Latvija demonstrē salīdzinoši pozitīvu ainu attiecībā uz lielāko
daļu cilvēktiesību kategoriju, ir arī divas problemātiskas jomas, proti:
migrācija un LGBTI tiesības. Kaut arī Latvija nesen piedalījās ES
programmā par bēgļu pārvietošanu no Grieķijas un Itālijas, sabiedrības
attieksme šajā jomā ir diezgan konservatīva. Latvijā, salīdzinot ar jebkuru
citu ES dalībvalsti, bija vismazāk respondentu, kuri piekrita viedoklim, ka
“imigranti sniedz lielu ieguldījumu mūsu valstij”. Turklāt Latvija bija arī
viena no septiņām ES valstīm, kurās respondentu vairākums nepiekrita
apgalvojumam, ka “mūsu valstij vajadzētu palīdzēt bēgļiem”.28
Šo attieksmi neapšaubāmi ir radījusi Latvijas traumatiskā pieredze
ar padomju laika migrāciju un relatīvā nabadzība. Nepārsteidz arī tas,
ka Latvija ieguva zemāko vai gandrīz zemāko vērtējumu attiecībā uz
salīdzinošajiem pasākumiem migrantu integrācijas veicināšanai.29
Latvijas autsaidera statuss šajā jautājumā tika izcelts, kad tā kopā ar tikai
saujiņu citu valstu 2018. gadā atturējās no balsojuma par ANO Globālo
migrācijas paktu 2018.30
Latvija ir aizkavējusies arī ar LGBTI jautājumu risināšanu. Tā pēdējos
gados nav piedzīvojusi tādas vardarbīgas homofobijas izpausmes, kas
dominēja pirmajā praida parādē 2005. gadā. Tomēr sabiedrības attieksme
šajā jautājumā joprojām ir diezgan konservatīva,31 un Latvijas normatīvie
akti nav tikuši būtiski reformēti. Tādējādi, piemēram, seksuālā orientācija
nav skaidri norādīta naida izraisīto noziegumu likumdošanā, un
neeksistē arī tiesiskais regulējums attiecībā un viendzimuma partnerībām
vai laulību. Saskaņā ar Eiropas vadošās LGBTI tiesību aizsardzības
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nevalstiskās organizācijas ILGA vērtējumu Latvijā, salīdzinot ar jebkuru
citu ES dalībvalsti, ir LGBTI visnedraudzīgākais tiesiskais ietvars.32
Tādējādi, kaut arī cilvēktiesību ideja Latvijā ir labi iesakņojusies, tomēr
vēl ir noteiktas jomas, kurās nepieciešams darbs. Savukārt ārpolitiski
Latvija ir demonstrējusi pieaugošu pašpārliecību un aktivitāti. Pirmā reize,
kad Latvija uzvarēja vēlēšanās par vietu ANO cilvēktiesību mehānismā,
bija jau 1999. gadā, kad tā kļuva par ANO Cilvēktiesību komisijas locekli.
Kopš tā laika daudzi Latvijas pārstāvji ir ieņēmuši nozīmīgas vietas
starptautiskajās cilvēktiesību organizācijās, atspoguļojot ne tikai viņu pašu
talantus, bet nereti arī Latvijas Ārlietu ministrijas veiksmīgo lobiju un
diplomātiju. Prominentāko vidū ir bijusī prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
(Madrides kluba prezidente, īpašā sūtne ANO reformu jautājumos,
Eiropas Savienības ilgtermiņa nākotnes Pārdomu grupas viceprezidente),
Jānis Kārkliņš (UNESCO ģenerāldirektores vietnieks), Nils Muižnieks
(Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, Eiropas Komisijas pret rasismu
un neiecietību priekšsēdētājs) un Ilze Brands-Kehris (ANO Cilvēktiesību
komitejas locekle, ES Pamattiesību aģentūras valdes priekšsēdētāja,
EDSO Augstā komisāra mazākumtautību jautājumos biroja direktore).
Latvija savā ārpolitikā ir pakāpeniski intensificējusi aktivitātes
attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanas un demokrātijas veicināšanu.
Visbiežākās dažādo atbalsta projektu mērķa valstis šajā jomā ir bijušas
Moldova, Gruzija un tagad arī Ukraina. Tomēr, kā secina Ozoliņa un
Rostoks: “Kaut arī atbalsta sniegšana citu valstu demokrātijai pēdējo
desmit gadu laikā ir kļuvusi par svarīgu Latvijas ārpolitikas prioritāti,
praktiskais atbalsts šai prioritātei ir bijis nepietiekams, un tā rezultātā
sniegtās divpusējās attīstības palīdzības jomā Latvija ievērojami atpaliek
no Igaunijas un Lietuvas”.33
Pēdējais novērojums attiecas uz Latvijas vēstures ietekmi uz Latvijas
diplomātiju. Padomju okupācija, daudzu valstu īstenotā šīs okupācijas
neatzīšana un neatkarības atjaunošana no vienas puses ir likusi Latvijas
diplomātiem un plašākai ārpolitikā iesaistīto kopienai īpaši novērtēt
starptautisko likumdošanu un no otras – just īpašu interesi un simpātijas
pret Austrumu partnerības valstīm. Kā ANO Ģenerālās asamblejas sesijā
2018. gadā uzsvēra ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs: “Esmu pārliecināts,
ka reiz Ukrainā starptautiskās tiesības un tiesiskums gūs uzvaru, un
Ukrainas, kā arī citu Eiropas Savienības austrumu partneru teritoriālā
integritāte tiks atjaunota. Apvienoto Nāciju Organizācijai kopā ar citiem
nozīmīgiem reģionāliem spēlētājiem jāturpina iesaistīties un jāsaglabā
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apņēmība risināt ieilgušos konfliktus Kalnu Karabahā, Piedņestrā,
Abhāzijā un Dienvidosetijā. Baltijas valstu vēsture ir pierādījums
starptautisko tiesību un tiesiskuma morālajam spēkam”.34
Secinājumi
Cilvēktiesību idejai ir bijusi nozīmīga loma Latvijas stāstā par atgriešanos
pasaules kopienā kā neatkarīgai valstij un pilntiesīgas vietas ieņemšanu
pie Eiropas valstu galda. Minoritāšu jautājums, kas piesaistīja tik daudz
kritikas neatkarības pirmajos gados, vairs nav tik aktuāls, un vairākos
aspektos krievu minoritātes stāvoklis Latvijā šobrīd salīdzinoši izskatās
diezgan labs. Latvijas rīcībā ir stabils institucionālais ietvars cilvēktiesību
aizstāvībai, tostarp labi funkcionējošs Tiesībsarga birojs, Satversmes
tiesa un administratīvās tiesas, kas starptautiskās cilvēktiesības ir aktīvi
iedzīvinājušas nacionālajā tiesību sistēmā. Turklāt, salīdzinot ar vairākām
citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, kas vai nu nodarbojas ar
likuma varas noārdīšanu un/vai sniedz ECT virkni lietu, kas atkārtojas,
Latvijas prakse ir bijusi diezgan pozitīva.
Vienlaikus Latvija joprojām atpaliek vairākās jomās: migrācija un
patvēruma sniegšana, LGBTI tiesības un ieguldījums cilvēktiesību un
demokrātijas starptautiskai veicināšanai. Šiem trūkumiem būtu jāpievērš
gan cilvēktiesību īstenotāju, gan politiķu uzmanība un pūliņi. Dīvainajai
pretrunai starp atbalstu cilvēktiesībām kā personiskai vērtībai un atbalsta
trūkumu attiecībā uz demokrātijas vērtību ir nepieciešama turpmāka
analīze. Kā no savas vēsturiskās pieredzes pārāk labi zina Latvijas
iedzīvotāji, cilvēktiesības nevar aizstāvēt nedemokrātiskā iekārtā.
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Par autoriem
Dr. Gints Apals dzimis Rīgā 1965. gadā. Mācījies Rīgas
2. vidusskolā un studējis vēsturi Latvijas Universitātē. Zināšanas
papildinātas Stokholmas Universitātes Baltijas studiju centrā. No
1990. gada strādājis Latvijas Vēstures institūtā, kur 1994. gadā ieguvis
doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu par latviešu nacionālo kustību
19. gadsimtā. 1996. gadā pabeidzis Oksfordas Universitātes Diplomātijas
studiju programmu. Kopš 1994. gada strādājis Latvijas ārlietu dienestā
ar politikas plānošanas jautājumiem, Eiropas Savienības ārpolitikas
un drošības politikas problemātiku. Nodarbojies arī ar Latvijas un
Rietumeiropas valstu divpusējo attiecību jautājumiem. No 2004. līdz
2010. gadam strādājis ES Padomes Ģenerālsekretariātā, pildot ES īpašā
pārstāvja Centrālāzijā politiskā padomnieka funkcijas. No 2010. līdz
2013. gadam bijis Latvijas pastāvīgais pārstāvis ANO, EDSO un citās
starptautiskajās organizācijās Vīnē. Pēc tam, līdz 2017. gadam pildījis
Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka pienākumus Īrijā.
Dr. Daina Bleiere ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūta vadošā pētniece. 2005.-2018. gadā Rīgas Stradiņa Universitātes
Eiropas studiju fakultātes asociētā profesore. Rakstījusi publikācijas par
Latvijas vēsturi 1940.-1941. un 1944.-1991. gadā (sovetizācijas process,
nomenklatūra, padomju varas sociālā un ekonomiskā politika), kā arī par
Latvijas ārējo un drošības politiku pēc neatkarības atgūšanas.
Dr. Edijs Bošs divdesmit gadus ir strādājis dažādās Latvijas
ziņu raidorganizācijās (LNT televīzija, laikraksts “Diena”, sabiedriskā
raidorganizācija LTV un šobrīd – TV3 Latvija) gan kā žurnālists,
gan kā raidījumu vadītājs. Vienlaikus viņš arī ir koncentrējies uz savu
akadēmisko karjeru, Kembridžas Universitātē, Apvienotajā Karalistē,
iegūstot maģistra un doktora grādu starptautiskajā politikā. Šobrīd viņš
ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors un vada lekcijas par
ASV ārpolitiku, ASV un Baltijas attiecībām, kā arī starptautisko vēsturi.
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Dr. Kārlis Bukovskis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktora
vietnieks un pētnieks. K. Bukovskis analizē, raksta, komentē un docē
lekciju kursus Rīgas Stradiņa universitātē par starptautiskās politiskās
ekonomikas un Eiropas Savienības jautājumiem. Kopš 2017. gada
Bukovskis ir arī Eiropas Starptautisko attiecību pētniecības institūta
(ECFR) asociētais pētnieks. Viņš ir ieguvis maģistra grādus Latvijas
Universitātē un Helsinku Universitātē un doktora zinātnisko grādu
(Dr. sc. pol.) starptautiskajā politikā Rīgas Stradiņa universitātē. Strādājis
ar ES institucionālo, politisko un ekonomisko pārmaiņu jautājumiem gan
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, gan Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē sekretariātā (izstrādāja prezidentūras sešu mēnešu
darba programmu), gan arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijā.
Dr. Džordans T. Kuks (Jordan T. Kuck) ir vēstures docents Bevardas
Koledžā (Bevard College) Ziemeļkarolīnā, ASV. Dž. Kuka publikācijas
vēsta par Latvijas pirmās neatkarības laiku, īpaši par Ulmaņa režīmu.
Bevarda koledžā viņš pasniedz moderno Eiropas vēsturi un globālo
vēsturi.
Dr. Ineta Lipša ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
vadošā pētniece. Pēta 20. gadsimta sociālo vēsturi. Šobrīd viņas pētniecības
fokusā atrodas seksualitāte, dzimte un sociālā kontrole padomju Latvijā.
Dr. Nils Muižnieks ir politologs un cilvēktiesību eksperts.
Viņš bija Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs no 2012. līdz
2018. gadam. Pirms tam viņš ieņēma dažādus vadošus amatus: Eiropas
komisijas pret rasismu un neiecietību priekšsēdētājs (2010.-2012. g.),
Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktors
(2005.-2012. g.), Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās
(2002.-2004. g.), un Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra
direktors (1994.-2002. g.).
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Dr. Aldis Purs ieguva doktora grādu Toronto universitātē,
vēstures fakultātē, rakstot disertāciju par pašvaldībām Latvijā starpkara
gados. Viņš ir bijis pasniedzējs Vidzemes Augstskolā, Veinas universitātē
(Wayne State University), Austrummičiganas universitātē (Eastern
Michigan University), Vašingtonas universitātē (University of Washington)
un Klusā Okeāna Luterāņu universitātē (Pacific Lutheran University), kā
arī ir pētnieks Vudro Vilsona Starptautisko Pētījumu institūtā (Woodrow
Wilson Center for International Studies). Purs ir rakstījis grāmatas, žurnāla
rakstus un recenzijas vismaz astoņās valstīs. Dr. Puram ir plaša pieredze
akadēmiskās konferencēs, kā arī pieredze Skandināvijas pētniecības
veicināšanas biedrības un Baltijas studiju veicināšanas asociācijas (Society
for the Advancement of Scandinavian Study and the Association for the
Advancement of Baltic Studies) pirmās kopīgās konferences organizēšanā.
Dr. Gunda Reire ir Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece
un Starptautisko pētījumu centra direktore, darbojas arī kā vieslektore
Rīgas Juridiskajā augstskolā. Apvienojot politikas akadēmisko un
praktisko jomu, viņa ir pildījusi Stratēģiskās analīzes komisijas, kas
darbojās prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas paspārnē, priekšsēdētājas
vietnieces pienākumus. Bijusi Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja,
vairāku ministru padomniece. Viņas pētnieciskās intereses aptver
starptautisko drošību, daudzpusējo politiku, Krievijas studijas, ANO
globālo politiku, kā arī starptautiskā miera uzturēšanu.
Dr. Andris Sprūds ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktors. Viņš
ir arī profesors Rīgas Stradiņa universitātē un Eiropas Studiju fakultātes
dekāns kopš 2018. gada. Andris Sprūds ir ieguvis maģistra grādu
Centrāleiropas vēsturē Centrāleiropas Universitātē Budapeštā, Ungārijā,
un starptautiskajās attiecībās Latvijas Universitātē. Viņš arī ir ieguvis
doktora grādu politikas zinātnē Jageloņu universitātē (Krakovā, Polijā).
Andris Sprūds ir studējis un bijis pētnieks Kolumbijas, Džona Hopkinsa,
Oksfordas un Upsalas universitātēs, kā arī Norvēģijas Starptautisko
attiecību institūtā un Japānas Enerģijas ekonomikas institūtā. Viņa
galvenās pētnieciskās intereses ietver enerģijas drošību un politiku
Baltijas jūras reģionā, postpadomju valstu iekšpolitiku un ārpolitiku, kā
arī Eiroatlantiskās attiecības.
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Dr. Valters Ščerbinskis ir beidzis vēstures studijas Latvijas
Universitātē, kur 2003. gadā ieguvis vēstures zinātņu doktora grādu
pēc promocijas darba “Somija Latvijas ārpolitikā, 1918. – 1940. g”.
aizstāvēšanas. Strādājis pētnieka kapacitātē Latvijas Kara muzejā, Latvijas
Valsts vēstures arhīvā. No 2002. gada docents Rīgas Stradiņa universitātes
Eiropas studiju fakultātē. Pētījis starpkaru Latvijas politisko vēsturi,
ārpolitiku un studentu sabiedriskās organizācijas. No 2014. gada ir
Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors.
Leons Taivāns studējis Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes
Austrumu valodu institūtā austronēziešu valodas un vēsturi. Kandidāta
disertāciju par zemnieku kustību aizstāvējis toreizējās PSRS Zinātņu
Akadēmijas Orientālistikas institūtā. Vēstures doktora grādu ieguvis
Maskavas universitātē. Strādājis dažādās zinātniskās intitūcijās Izraēlā,
Indonēzijā, Itālijā, Filipīnās, Kanādā, Oksfordas Universitātē Anglijā.
Vairāku monogrāfiju un daudzu rakstu autors par Āzijas vēsturi,
antropoloģiju un starptautiskām attiecībām.
Elizabete Vizgunova ir pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtā un
doktorantūras studente Rīgas Stradiņa universitātē, kur raksta disertāciju
par dzimuma lomu drošības diskursa formulēšanā Ukrainā. Elizabetes
reģionālās intereses saistītas ar Ukrainu, Gruziju, Moldovu un Armēniju,
kā arī Baltkrieviju, bet tematiskās – ar ES Kaimiņu politiku un sieviešu
lomu iekšpolitikā/starptautiskajā politikā. Elizabete ieguvusi maģistra
grādu starptautiskajā drošībā no Sciences Po-Parīzes Starptautisko
Attiecību skolas un maģistra grādu Eiropas starpdisciplinārajās studijās
no Eiropas Koledžas.
Prof., Ph.D. Ineta Ziemele ir Satversmes tiesas priekšsēdētāja,
bijusī Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese un palātas priekšsēdētāja.
Pastāvīgās Arbitrāžas tiesas locekle, ad hoc tiesnese Eiropas Cilvēktiesību
tiesā. Vairāku zinātnisku publikāciju autore starptautiskajās tiesībās
grāmatās, kuras izdotas Oksfordas, Kembridžas un Brill izdevniecībās.
Baltijas Starptautisko tiesību gadagrāmatas dibinātāja un galvenā
redaktore.
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