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VIESTURS ZARIŅŠ

Ārlietu ministrijas (ĀM) snieg-
 tie dati liecina, ka ārpus Latvi -      
jas pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 
370 000 Latvijas valstspiederīgo, 
no tiem vairāk nekā 200 000 no 
Lat  vijas izbraukuši pēdējo des-
mit gadu laikā, sacīts ziņojumā. 
Tie ir aptuveni dati par 2012. ga -
 du, jo pastāv atšķirība starp Lat -
vijas un  ārvalstu iestāžu sniegto 
informāciju. Jaunākais „DNB 
Lat  vijas barometra” pētījums lie -
cina, ka vairākums Latvijas ie -
dzī  votāju – 60% - uzskata cilvēku 
aiz  braukšanu par lielāko Latvi -
jas demogrāfisko draudu, un ap  -
tuveni puse domā, ka tuvāko 
pie   cu gadu laikā atgriezties Lat -
vijā varētu tikai 10% aizbrauku-
šo. Par galvenajiem atgriešanās 
stimuliem vairākums iedzīvo tā -
ju uzskata labas algas un vairāk 
darbavietu. Skepsi apliecina arī 
Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
kuram, tiekoties un runājot ar 
cilvēkiem, esot kļuvis skaidrs, ka 
jaunajās mītnes zemēs aizbrau-
ku šajiem ir augsts sociālā atbals -
ta līmenis, tāpēc nekādu cerību 
uz viņu drīzu atgriešanos Latvijā 
nav. Ko dara valsts, lai veicinātu 
ekonomisko emigrantu atgrie ša-
nos? Tā saucamais reemigrācijas 
plāns paredz repatriantu loka 
paplašināšanu, plašāku diaspo-
ras informēšanu par aktualitā-
tēm Latvijā, īpaši par darba un 
uzņēmējdarbības iespējām, sko -
lēniem būs vieglāk iekļauties 
Latvijas izglītības sistēmā un cita 

veida palīdzību. Valsts sola arī 
no    drošināt latviešu valodas ap  -
guvi jaunās paaudzes pārstāv-
jiem, kas nolēmuši atgriezties. Te 
gan jāpiebilst, ka atbraukuša -
jiem būs ievērojamas problēmas 
darba meklējumos nevis latvie-
šu, bet gan vāju krievu valodas 
zināšanu dēļ. 

Skaidrs, ka galvenais atgrieša-
nās stimuls būs Latvijas ekono -
miskās situācijas uzlabošanās un 
valsts turpmākā sociālā politika. 
Ir saredzami ne tikai plāni, bet 
arī konkrēti soļi. Labāk vēlu nekā 
nekad –  varam teikt par ilgi li  -
kum devēju zelētajiem pilsonības 
likuma grozījumiem. Tie ir stā-
jušies spēkā, un nu katrs ārzemēs 
dzīvojošais tautietis var aplieci-
nāt savu lojalitāti un piederību 
Latvijai, kļūstot par valsts pilso-
ni, neatsakoties no mītņu zemes 
pilsonības. Raugoties nākotnē 
tas ir it īpaši būtiski, jo, kā aplie-
cina Latvijas vēstnieks Lielbritā-
nijā Andris Teikmanis, no visiem 
Latvijas pilsoņiem, kas pagāju-
šajā gadā ir nākuši pasaulē, vai-
rāk nekā 10% jeb 2281 bērns ir 
dzimis Lielbritānijā.

Jāuzteic, ka līdz ar finansējuma 
piešķiršanu vairāk iespēju pave -
ras darboties speciālo uzdevumu 
vēstniekam diasporas jautāju-
mos Rolandam Lappuķem. Šogad 
Latvijas vēstniecībās Kanādā, 
ASV, Īrijā un Lielbritānijā tiks 
izveidotas 4 papildu amata vietas 
darbam ar diasporas jautājum-

iem. Valsts atbalstu saņēmušas 
36 no 97 apzinātajām latviešu ne -
 dēļas nogales skolām. Lai vei ci-
nātu Latvijas un diasporas plaš-
saziņas līdzekļu sadarbību un 
diasporas tematikas publicitāti, 

šogad plānoti diasporas mediju 
semināri, pieredzes apmaiņas 
iniciatīvas, sadarbības stiprinā  ša-
na ar Latvijas sabiedrisko TV un 
Radio. Kā zināms pastāv autor-
tiesību ģeogrāfiskie ierobežoju-

mi un tas ir viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc Latvijas TV 
nav redzama vismaz interneta 
platformā ārzemēs dzīvojošajiem 
tautiešiem. 

Rīgas jaunieši grāmatu ķēdē // Foto: Imants Urtāns

LAI AIZBRAUCĒJI 
ATGRIEZTOS

Vārds periferija apzīmē vietu, 
kas ir  kāda nozīmīga ģeogra fis  -
ka centra nomale. Tā ir robeža, 
tās ir pārejas vieta, kur nav ne 
melns, ne balts, bet ir ēnas un 
pelēkumi. Tā ir vieta, kur vijas 
ta   gadne, nākotne un pagātne.

Man pēdējā pusotra gada laikā 
ir bijusi iespēja būt mūsu ārzem-
ju latviešu sabiedrības periferi -
jās - starp Īrijas latviešiem 2012. 
gada jūnijā, kad vadīju alus ievir-
zi pirmajā 3x3 nometnē Īrijā, un 
ciemojoties pie Anglijas latvie -

Periferijā – Pie Īrijas jaunlatviešiem un 
Manitobas veclatviešiem

šiem, kur, tāpat kā Īrijā, pēdējos 
gados ir bijis milzīgs latviešu pie-
plūdums, un Kanādā starp Ma  -
nitobas veclatviešiem un viņu 
pēctečiem, kad pētīju un rakstīju 
turienes latviešu vēsturi.

Varbūt apzīmēt Īrijas latviešus 
par perifēriju ir nepareizi? Bi -
juš ais Latvijas vēstnieks Īrijā Pē  -
te ris Elferts lēš, ka starp apmē-
ram 20 000 Latvijas iebraucēju, 
40% ir latvieši,  bet 60% nelatvieši. 
Tāpat Lielbritānijā starp 100 000 
iebraucējiem tikai 40 000 varētu 

būt latvieši.  Tomēr skaitliski šīs 
abas valstis apsteidz gandrīz visas 
pēckara trimdas mītņu zemes, 
kurās mīt izceļotāji no Latvijas. 

Es pavadīju nedēļu 3x3 nomet-
nē Īrijā. Tā bija maza nometne. 
Ieskaitot ieviržu vadītājus bijām 
ap 80, tostarp kādi 25 bērni. Īrijā 
notiek baby boom,  un tieši bērni 
liek vecākiem pārdomāt latviešu 
valodas un kultūras mantojuma 
tālāk nodošanu. Īrijā no Latvijas 
ierodas arī vecmāmiņas, kuras 
brauc auklēt mazuļus, kamēr abi 

vecāki strādā. Bet pārsteidza tas, 
ka netrūka pusmūža dalībnieku, 
kuri Īrijā ir jau desmit vai piec-
padsmit gadu. Starp nometnes 
dalībniekiem bija daži īri un Lat-
vijas krievi, ieskaitot vienu ie  -
vir z es vadītāju.

Īrija, tāpat kā Latvija, smagi cieta 
2008. gada globālās ekono mis -   
kās krīzes ietekmē, un tā vairs nav 
me    dus un piena zeme. Bet pat ne -
 kvalificēts strādnieks Īrijā vai An - 
   g  lijā var sevi uzturēt un turklāt sū  -
tīt pietiekami daudz naudas uz 

mājām, lai uzturētu kādu Latvijā. 
Un, ja esi pietiekami ilgi nodzīvo-
jis un nostrādājis Īrijā, tad sociā-
lais pabalsts ir vērā ņemams. Ne 
visi latvieši Īrijā ir strādnieki. 
Nometnē bija arī da    toru tehnolo -
ģijas un finanšu spe ciālisti, kāds 
profesionāls fo   to  grāfs un pavārs. 
Daži  jau izvei  dojuši savus uzņē -
mu mus - pārti  kas veikalu, sporta 
skolu. Lielā kai daļai latviešu Īrijā 
un Lielbri  tānijā ir laba slava. Tie     
ir čakli un strādīgi. 

(Turpinājums 2. lpp.)

(Turpinājums 5. lpp.)
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V I E D OK L I S

Šogad plānots arī izveidot at -
bilstošu sadaļu ārlietu ministri  -
jas mājaslapā, kas kalpos kā in  -
formatīvs ceļvedis Latvijas valsts-
piederīgajiem ārzemēs.

Ārlietu ministrijas arī iesai  stī s-
ies Jaunatnes foruma rīkošanās, 
kas notiks sadarbībā ar biedrību 
„RED-Radošu Efektu Darbnīca” 
un Latvijas Studentu asociāciju 
Lielbritānijā. Šis pasākums šova-
sar Rīgā kopā pulcēs vairākus 
simtus dalībnieku no Latvijas un 
diasporas un par to sīkāk infor-
mēsim nākamajā Jauno Laiks 
numurā.

Aizbraucēji bija vienmēr
Lieki atgādināt, ka Latviju vēs -

turiski skāruši vairāki emigrā-
cijas viļņi, kam pamatā bijuši 
eko nomiski apsvērumi. Atcerē si-
mies, kā uz solījumiem uzķērās 
tūkstošiem Latgales un Kurze-
mes zemnieki, kuri tika aizvilinā-
ti uz Sibīrijas plašumiem. Līdz 
1914. gadam Krievijā bija izvei-
dojušās apmēram 600 lielākas   
un mazākas latviešu kolonijas. 
1924./25. mācību gadā Sibīrijas 
apgabalā vien darbojās 30 lat -
viešu skolas. Tālos Sibīrijas dzi -
ļu  mos Omskas apgabalā ir cie-
mats, kam latviešu emigranti de -
 va sentimentālo Kurzemes Ozo-
laines nosaukumu, tur šodien     
ir palikuši vairs tikai daži, kas   
lat viešu valodu vēl nav aizmirsu-
ši. Reti kuram būs zināms, ka   
Ačins  kā joprojām darbojas Kras-
 nojarskys nūvoda regionaluo sa  -
bīdriskuo organizaceja „Latga-

līšu kulturys centrs”. Vēl jopro-
jām no Krievijā dzīvojošajiem ap  -
mēram 40 tūkstošiem latviešu 
pases sadaļā tautība „latgaļec” 
(latgalietis) ir ierakstīts vienam 
tūkstotim Krievijas pilsoņu. Jau-
no Laiks piedāvā iepazīties ar 
Viestura Zariņa pētījumu par 
vec latviešu kolonijām Kanādā, 
skarot arī asimilācijas un emig-
rantu atgriešanās jautājumu. 
Jo projām ir valstis, kuru ievēro-
jama tautiešu daļa dzīvo emig-
rācijā, visspilgtākie piemēri ir 

Izraēla un Armēnija. Izraēla ir 
kļuvusi par galveno ebreju ap -
dzī voto teritoriju, taču lielākā 
da  ļa joprojām dzīvo ārpus savas 
valsts. Armēnijas iedzīvotāju 
skaits ir nepilni trīs miljoni, taču 
Krievijā un ASV kopā dzīvo pus-
 otrs miljons armēņu izcelsmes 
ļaužu. Latvija nebūt nav vienīgā 
valsts, kas aicina emigrantus at  -
griezties. Zīmīgs piemērs ir Vā  -
cija, kas savā paspārnē uzņēma 
simtiem tūkstošus t.s. Volgas vā -
ciešus un viņu pēctečus. Latvija 

šim piemēram nav sekojusi un 
diemžēl Krievijas latviešus mā -
jup nav aicinājusi. Viens no gal-
ve najiem mūsdienu Latvijas eko-
 no misko emigrantu galamēr-
ķiem ir Īrija. Izmēra ziņā līdzīga 
Latvijai, arī vēsturiski tā piedzī-
vojusi smagus pārbaudījumus, 
kā t.s. kartupeļu badu starp 1845. 
un 1852. gadu. Šajā laikā Īriju pa -
 meta aptuveni miljons cilvēku. 
Pēc Otrā pasaules kara valsts eko-
  nomikai uzlabojoties, īri lēnām 
sāka at  griezties. Valstij īstenojot 

konkrētu reemigrācijas politiku, 
aicinot emigrantus un viņu pēc-
nācējus atgriezties astoņdes mi-
tajos un deviņdesmitajos gados 
tika panākts lūzums - daudzi īri 
no Lielbritānijas, ASV devās uz 
savu senču zemi, līdzi ņemot pie-
 redzi, zināšanas un investīcijas. 
No Īrijas patiešām varam mācī-
ties, protams apstākļi ir savādā -
ki un īri daudz prasmīgāk prata 
izmantot Eiropas Savienības lī  -
dzekļus, taču ir arī kopīgas ie -    
zī  mes. Paskatīsimies uz mūsu 
dien vidu kaimiņiem. Tiek lēsts, 
ka ārvalstīs šobrīd dzīvo vairāk 
nekā 600 000 Lietuvas pilsoņu. 
„Citas valstis paver iespējas ie -
kārtoties darbā trešo valstu pil-
soņiem, bet mūsu prioritāte ir 
reemigrācija,” saka Remigijs Mo -
 tuzs, kura vadītā darba grupa 
izstrādājusi migrācijas politikas 
vadlīnijas. Der piebilst, ka Lat -
vijā pastāvīgi dzīvo aptuveni 72 
tūkstoši ārzemnieku, tajā skaitā 
ES dalībvalstu pilsoņi. Tādējādi 
Latvijā pastāvīgi dzīvojošo ār  -
zem  nieku skaits sasniedz aptuve-
ni 3,4% no kopējā iedzīvotāju 
skai ta. Emigrantu atgriešanas 
vei cināšana tātad jābūt Latvijas 
valdības prioritātei arī skatīju -
mā uz darba roku trūkumu un 
imigrācijas draudiem. Lietuvieši 
ir skaidri nodefinējuši, ka darbi-
niekus no trešajām valstīm do -
māts piesaistīt vienīgi gadīju  -
mos, kad nav iespējas attiecīgajā 
darbā pieņemt Lietuvas iedzī-
votājus vai Lietuvā atgriezušos 
emigrantus.

Lai Latvijā darbu varētu atrast 
latvieši, kas atgriezušies uz dzī  -
vi Latvijā, un tie latvieši kā arī 
citu tautību cilvēki, kuri brīvi 
prot latviešu valodu, iesniedzu 
Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijā grozījumus Darba li  -
kumā, iesakot papildināt to ar 
tekstu: „Darba devējam aizliegts 
pieprasīt konkrētas svešvalodas 
prasmi, ja darba pienākumos ne -
 ietilpst šīs svešvalodas lietošana.”, 
un - par darba līgumu: „Dar ba 
lī    gumā neietver pienākumu dar-
biniekam pārvaldīt konkrētu sveš-
 valodu, ja tā nav pamatoti nepie-
ciešama darba pienākumu veik-
šanai.” Par abiem šiem priekšli-
kumiem pēc dažiem mēnešiem 
Saeimā notiks balsojums. 

Kāpēc ir tik svarīgi pieņemt 
šādus grozījumus un kāpēc tik 
būtiski novērst svešvalodu ne  -
pa matotu pieprasīšanu darba 
ņēmējiem? Tāpēc, ka Latvijā at  -
šķirībā no citām Eiropas valstīm 
joprojām ir sarežģīti iegūt dar -
bu, iztiekot tikai ar valsts valo-
das prasmi, un pat nepietiek, ja 
darba ņēmējs prot brīvi arī kā -
du ES oficiālo valodu. 

Zīmīgi, ka kopš 2009. gada jū  -
tami pieaugusi tendence darba 

Par latviešu valodas 
diskriminācijas novēršanu darba tirgū

tirgū pieprasīt krievu valodas 
prasmi, lai arī darba vajadzī bām 
tā nav nepieciešama. Liela daļa 
latviski runājošo, visbiežāk lat -
viešu jaunieši, skolā apguvuši      
ES oficiālās valodas. Joprojām, 
pa   tei coties Austrumu kaimiņ-
valsts ietekmei, kura ir ieinte re-
sēta krievu valodas telpas uztu-
rē šanā t. s. „tuvējās ārzemēs” (Lat  -
vijā, Igaunijā, Lietuvā, Balt krie-
vijā, Ukrainā, Moldovā u. c.) ar 

valodu, izglītību, kultūru, un pa -
 teicoties Latvijas divvalodīga jām 
jeb t. s. mazākumtautību sko  lām 
un pirmsskolas izglītības ie   stā -
dēm krievu valodā, tiek tur pi-
nāta latviešu - krievu valodas     

div valodība sabiedrības līmenī.  
Krie vu valodas prasmes tiek 
pieprasīta tādu profesiju pār -
stāvjiem, kuriem tā nebūtu ne  -
pie ciešama, piemēram, apkopē-
jiem, krāsotājiem, metinātājiem, 
mežsargiem, optiķiem u. c. Lat -
vijā, kā redzams, krievu valodas 
telpa cenšas izplesties uz valsts 
valodas rēķina, un tas ir pretru-
nā ar ES valstu valodas politikas 
praksi. Citā Eiropas valstī būtu 

neierasti jebkuram cilvēkam un, 
jo īpaši - valstsnācijas pārstāvim - 
kad nepietiek zināt valsts valo-
du, bet jāprot arī vienas mazā-
kum tautības valoda – krievu va -
loda, un darba ņēmējam nepa-

līdz tas, ka viņš prot augstā lī  -
menī lietuviešu, angļu, spāņu, 
itāļu, vācu vai citu Rietumeiro  -
pā vai citā pasaules reģionā lie-
totu valodu. Piemēram, Zvied-
rijā cilvēks nevar iegūt darbu, 
pirms viņš nav apmeklējis zvied-
ru valodas kursus un apguvis 
valodu labā līmenī. Valstis daudz 
dara, lai nenotiktu imigrantu 
pašdiskriminācija, kad viņi pa  -
liek bez attiecīgās valsts valodas 
zināšanām. Arī Latvijā ir aktuāli 
valsts līmenī novērst mazākum-
tautību, imigrantu pašdiskrimi-
nāciju, lai to pārstāvji nepaliku 
bez valsts valodas zināšanām. 
Tāpēc arī ir nepieciešams Izglīt ī-
bas likumā paredzēt normu, ka 
jauno imigrantu bērniem obli-
gāta ir izglītība valsts valodā, lai 
novērstu situācijas, kad, piemē-
ram, ķīniešu, ukraiņu ģimenes 
sūta savu bērnu t. s. bilingvālajā, 
bet reāli – skolā, kurā dominē 
krievu valoda un tādējādi turpi-
not apburto apli ar sabiedrības 
divvalodības attīstīšanu. Tāpēc 
arī ir nepieciešams Izglītības li -
kumā paredzēt normu par valsts 
finansēto skolu pakāpenisko pā -
reju uz mācībām valsts valodā.

Samērā jauna un bīstama ten-

VINETA PORIŅA,
Dr. philol., Saeimas deputāte (NA)

dence ir tā, ka arī latviešu ģi  -
menes sākušas sūtīt savus bēr-
nus pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, kurās darbs notiek krievu 
valodā. šādu ģimeņu motīvs ir 
vēlme, lai bērns apgūtu brīvi 
krie  vu valodu. Ideja, ka biling-
vālā izglītība ir vēlama arī lat-
viešiem, kā arī aktuālā tenden -  
ce Latvijas darba tirgū, kad teju 
ikvienas profesijas pārstāvim 
tiek pieprasītas krievu valodas 
prasmes, šobrīd aizved greizā 
vir zienā, un sākas reversā integ-
rācija, kad atsevišķi latvieši un 
joprojām daudz cittautiešu, arī 
jaunie imigranti integrējas 
krievvalodīgo sabiedrībā. 

Šogad noslēdzas Valsts valo-
das politikas programma 2010.-
2014. gadam Jaunajā valdības 
dek larācijā plānots izstrādāt valsts 
valodas politikas plānošanas do -
 kumentu līdz 2020. gadam. Šī 
dokumenta tapšanā ir nepiecie-
šama aktīva plašas sabiedrības 
iesaistīšanās, izvērtējot doku -
mentā plānoto uzdevumu liet -
derību, tāpēc ka iepriekšējā valo-
das politikas programma savus 
mērķus, piemēram, latviešu va -
lo das vides paplašināšanu Lat-
vijā sasniegusi tikai daļēji. 

LAI AIZBRAUCĒJI ATGRIEZTOS

Latvijā atšķirībā no citām 
Eiropas valstīm joprojām 

ir sarežģīti iegūt darbu, iztiekot 
tikai ar valsts valodas prasmi

Kori un tautasdeju kopas - ārzemju latvieši Dziesmu svētku gājienā // Foto: Nīls Ebdens

(Turpināts no 1. lpp.)
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ALJAs L A PA

Ik gadu atsevišķas latviešu jau -
niešu grupas Kanādā un Ame ri-
kā katrs savā pilsētā svin Jaun-
gadu. Diemžēl esam ļoti izplatīti 
pa visu Ziemeļameriku, un tā  pēc 
joprojām ir svarīgi sadarboties, 
lai varam sanākt kopā lielākā 
skaitā. Šogad Latviešu nacionā - 
lā jaunatnes apvienība Kanādā 
nolēmām ar Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienību (ALJA) sa  -
strā dāties un noorganizēt kopī -
gu Jaungada sagaidīšanu Mon-
reālā. Jaungadu ievadījām ar lie -
lu sajūsmu, prieku un pozitīvām 
atsauksmēm!

Monreāla izrādījās ideāla pil-
sēta, kur svinēt Jaungadu, pat ja 
daudziem bija jāmēro liels ceļa 
gabals. Monreālā dzīvo aktīva 
lat viešu jauniešu grupa, kas uz -
ņēmās noorganizēt vairāku die-
nu nodarbības ar Jaungada balli 
noslēgumā. Vispār, Monreāla ir 
lieliska pilsēta, kura daudziem ir 
pievilcīga. Monreālā sastopa  -
mas franču un angļu kultūras,  
kā arī citas pasaules kultūras,      
kas pilsētu izveido par slavenu 
internacionālu centru. Monreālas 
joie de vivre raksturo tās res  to-
rāni, kafejnīcas, māksla, mūzi ka 
un it īpaši nakts dzīve. Tā ir Ei  -
ropas pilsēta Ziemeļamerikā. 
Zie  mas nodarbības dod Mon-
reā lai savu pievilcīgumu: slido-
šana, hokejs, slēpošana, ragavi -
ņu braukšana, utt. Tātad –  kur 
vēl labāk nosvinēt Jaungadu kā 
Monreālā!

Jaungada svinības Monreālā 
bija vairāku dienu notikums, kas 
iesākās 28. decembrī un beidzās 
1. janvārī. Jaunieši apmetās no  -
īrētos dzīvokļos, lai būtu kopī-
gums. Pirmā dienā gājām slidot 
Monreālas vecā pilsētā un tad 
sasildījāmies, baudot karsto šo -
ko lādi un slavenās „bebru astes”. 
Pirmajā dienā bijām maza gru-
piņa, bet tomēr darbojāmies. 
Nā   kamajās divās dienās mūsu 
skaits arvien pieauga. Satikā -

Sadarbība ar LNJAK

mies, lai ēstu Kvebekas slavenās 
poutine pusdienas un iepazinā -
mies ar Monreālu, katrs pēc sa -
vām iecerēm. Vakaros satikā  -
mies draudzības stundās Mon -  
 reā las naktslokālos. Visintere-
san tākais bija Monreālas jaunais 
“apt 200”, kas ir dzīvokļa stilā 
izveidots naktsklubs. 

Vecgada vakaru nosvinējām 
un 2014 gadu ievadījām Mon-
reālas Latviešu centrā. Daudzi 
pie  lika savu roku, lai Centrs kļū-
tu par ziemas brīnumpasauli,  
kur satikām vecus paziņas un ie -
 pazināmies ar jauniem drau -
giem. Visu vakaru DJ Aleks Ķe  -
niņš un Andrejs Vilks spēlēja mū -
ziku - tātad protams bija daudz 
dejošanas. Ievadījām 2014. gadu 
ar šampanieša glāzi un ap -
sveikumiem. 

Lai LNJAK un ALJAs Jaungads 
Monreālā tiktu nosvinēts go  -
dam, liela pateicība ALJAS un 
LNJAK valdēm par atbalstu. 
LNJAK izsaka lielu pateicību 

Prieka strādāt 
latviešu sabiedrības 

stiprināšanai
Saruna ar  ALJA kongresā Denverā rīkotāju 

Pēteri Rāceni

vai arī  biji galvenā kārtā aiz-
ņemts ar plānošanu un orga ni-
zēšanu?

Noteikti labi izbaudīju kon - 
g resu!  Es nesaku, ka varēju atslā-
bināties, bet bija četras trakas die-
nas pilnas ar darbu un prieku.

Tavs ieteikums tiem, kas šo -
ruden rīkos ALJA kongresu 
Sietlā.

Jums ir liels darbs priekšā, bet 
tas ir labi!  Nebaidieties no dar ba, 
jo tas ir prieka darbs, ko var da -       
rīt kopā ar draugiem ar mērķi 
stiprināt mūsu latviešu sabie - 
d rību!

Tavuprāt ALJA kongress Den-
verā izdevās kā cerēts ?

Kongress ļoti labi izdevās!  Bija 
92 dalībnieki. Visi pasākumi bija 
labi apmeklēti un kongresā val  -
dīja pozitīvs gars, jo visi jaunieši 
bija priecīgi piedalīties un pavadīt 
laiku kopā!

Kā šī pieredze maina tavus 
uzskatus par to, kas ir latviešu 
sarīkojumi?

Šī pieredze nemaina manus uz  -
skatus par latviešu sarīkojumiem, 
tie ir jauki un jautri pasākumi      
kā vienmēr.  Mainījies ir mans uz -
skats,  par to, cik daudz darba jāie-
liek, lai šādu pasākumu sarīkotu, 
un par to visiem liela pateicība. 
Tagad es saprotu, ka mūsu sa  -
bied rība turpinās tamdēļ, ka ir 
darbīgi cilvēki, kas uzņemas lielu 
darbu sabiedrības labā.

Kas bija grūtāka daļa no rī -
košanas projekta?

Grūtākais bija tas, ka nezinā -
jām, cik būs dalībnieku. Tādā si   tuā   -
cijā ir  pasākumu grūti izplānot, jo 
nevar zināt, cik lielu zāli vaj a dzēs, 
vai cik daudz ēdienu un dzē rie -     
nu vajadzēs, vai cik izīrētas is  tabas 
var apsolīt hotelim.  

Vai varēji izbaudīt kong resu, 

Pēteris Rācenis

Monreālas Latviešu centra val-
dei, kas Jaungada sagaidīšanai 
piešķīra savas telpas. Paldies arī 
Amandai Bērziņai, Ērikai Jaun-
kalnei un Andrim Kaniņam, kas 
brīvprātīgi palīdzēja rīcības ko -
mitejai, lai sagatavotu Centru 
Jaungada svinībām. Pie reizes, 
palīdzējām Monreālas pensio-
nāriem izdekorēt zāli viņu Jaun-
gada svinībām. 

Pirmajā janvarī bija žēl atva-
dīties no visiem veciem un jau-
niem draugiem. Lai gan svētki 
ilga vairākas dienas, laiks ātri pa -
skrēja, un katram bija jāmēro 
ceļš mājās. Tagad skatāmies uz 
priekšu un gatavojamies uz 
LNJAK Draudzības dienām feb-
ruārī Otavā un ŠMIJ (Šī Māks -      
la Ir Jauna) no 6. līdz 8. martam, 
Toronto. Ceram, ka nākotnē at -
kal sadarbosimies ar ALJA, lai 
sarīkotu kopīgus svētkus visiem 
Ziemeļamerikas latviešu jaun ie-
šiem! 

LNJAK un ALJA priekšsēdes kopīgajās Jaungada svinībās. No 
kreisās - Līga Upeslācis, Indra Purmale

KAIVA MATEUS, 
LNJAK Informācijas nozares vadītāja

INDRA EKMANE

Strādāsim un 
tiksimies Sietlā!

Vēlos izteikt pateicību 2013. 
gada ALJAs valdei par piešķirto 
stipendiju „Brauc uz kongresu”. 
Denverā es otro rezi apmeklēju 
ALJAs kongresu un priecājos sa  -
tikt gan vecus, gan jaunus drau-
gus. Vairākās lekcijās tika pār  ru-
nāti ļoti svarīgi temati. Helēnas 
Godiņas pārskats par Latviju in -
formēja ne tikai par izklaidi un 
mūziku, bet arī par Latvijas ak -
tualitātēm. Domāju, ka visi 
ALJAs biedri jūt līdzi Zolitudes 
Maximas nelaimē cietušajiem.     
Ir ļoti svarīgi arī uzsvērt, ka dau-
dzi cilvēki ir ziedojuši gan laiku, 
gan naudu, lai palīdzētu tiem, 
kuriem tas ir nepieciešams. 

Citās lekcijās biedri pārrunāja 
ļoti aktuālus jautājumus kas skar 
latviešus ārpus Latvijas. Mārtiņš 
Andersons savā prezentācijā ie  -
skicēja dubultupilsonības jau-
tāju mu, savukārt Kārlis Lenšs va -
 dīja diskusiju par latvietību ASV. 
Saprotam, ka ir pienācis reāls 
laiks spriest par ASV latviešu 
jaun atnes nākotni, gan arī vei -
dot ciešākas saites ar Latviju, kā 
arī daudzveidot mūsu kultūras, 
izglītības un izklaides iespējas 

latviešu sabiedrībā ASV.
Lekcijas bija interesantas, un 

izklaidējošā daļa bija labi orga-
nizēta, par to paldies Denveras 
kongresa rīcības komitejai! Man 
pašai šis kongress bija ļoti sva-
rīgs. Draugu ierosināta es pirmo 
reizi kandidēju uz ALJAs valdes 
amatu. Esmu pagodināta, ka   
mēs ar Annu Bērziņu tikam ie -
vēlētas „Vējas Zvanu” redakcijā. 
Es esmu sajūsmināta, ka man 
būs iespēju strādāt kopā ar viņu, 
tāpat kā ar citiem 2014. gada 
ALJAs valdes locekļiem. 

Esmu gandarīta, ka no Vašing-
tonas štata un Sietlas pilsētas ļoti 
daudz biedru piedalījās kong-
resā. Mēs ar lielu prieku aicinām 
visus nākamgad uz Sietlu, kur 
rīkosim 62. ALJAs kongresu. 
Ļoti vēlētos, ka visi varētu iz -
baudīt to, ko Sietla var piedāvāt, 
kā arī satikt jaunus un vecus 
ALJAs biedrus un draugus Rie-
tumkrastā. Vēlreiz saku paldies 
2013.gada valdei – gan par at -
balstu, gan par labu paveikto 
dar bu. Strādāsim un tiksimies 
Sietlā!
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Grūti saprast to, bet katrs sep-
tītais latvietis nedzīvo Latvijā, 
un tas nozīmē, ka savu latvie - 
tī bu viņi var apliecināt arī ār -
zemēs. 

Es saprotu to milzīgo gribas-
spēku un to pārliecību, kas bija 
manos vecākus, ka viņi uzaudzi-
nāja mūs par tiem, kas esam. Tas 
nozīmē, ka arī viņos bija liela 
pārliecība par latvietību. Katram, 
kurš ir uzaudzis ārzemēs, noteikti 
ir radi, ar kuriem tā nenotika,   
ku  ri ir asimilējušies. Visa trimdas 
sa  biedrība pastāvēja tāpēc, ka mēs 
bijām gatavi maksāt par to, lai 
būtu latvieši. Un cilvēki, kas bija 
ļoti augstos amatos, atdeva savas 
brīvdienas, kas toreiz Rietumos 
bija ļoti īsas, ziedoja savu brīvo 
laiku, lai audzinātu jauno latvie -
šu paaudzi. Tas ir pašapziņas jau-
tājums un mīlestība pret savu 
valsti, tautu, valodu.

Pašapziņa jums  ir ieaudzi-
nāta lielāka, finansiālā rocība 
arī ir bijusi labāka, lai uzturētu 
latvietību…

Tam es nepiekrītu, jo tad, kad 
veidojās trimdas sabiedrība, re  tais 
pelnīja  nopietnu naudu, visi pār-
 svarā bija nabagi. Tas ar gadiem 
mainījās, taču Rietumu latviešu 
sabiedrībā ir ļoti maz miljonāru. 
Droši vien mazāk nekā Latvijā 
mūsdienu oligarhu laikmetā.     
Tas jautājums ir, kā tu no tā lielā 
pulka saliec naudiņu un laiku 
kopā. Vispirms ir jābūt mīlestī - 
bai pret to valsti, kuru tu gribi 
noturēt, mīlestība pret tās vēsturi.

Varbūt jūs esat „ultra latviete” 
un varbūt arī tas ir iemesls, 
kāpēc Latvijā vēl varam dzirdēt 
šo „viņi” un „mēs”. Jūs vairāk 
pārdzīvojat, vairāk ieguldāt sa -
vu enerģiju, vai tās būtu latvis-
kās nedēļas nogales savās sest-
dienas, svētdienas skoliņās, un 
varbūt šis „ultra” arī ir pārāk 
traks, lai Latvijā dzīvojošs lat-
vietis spētu to saprast. 

Tā tas varētu būt, taču par to 
nekad neesmu domājusi. Kad 
sanākam kopā un sākam dzie dāt, 
jūs dziedat citas dziesmas nekā 
mēs, bet arī tās arvien vai rāk sa -
plūst kopā. To apliecinājuši arī 
beidzamie Dziesmu svētki. Ta  -
gad visi vairāk ceļo, un modernie 
mediji satuvina, padara daudz 
taustāmāku šo pasauli un vieno 
cilvēkus. Tas, kas mani visvairāk 
kaitina, ir tas, ka daži joprojām 
ap  galvo, ka mani vecāki savulaik 
pameta Latviju, lai viņiem būtu 
labāka dzīve. Tas ir tāds bleķis! 
Mani vecāki bija bērni, kad atstā-
ja Latviju, viņi bēga, lai nenonāk-
tu okupācijā. Otra lieta ir tas, ka 
visās sabiedrībās ir konservatī-
vais spārns un ir daudz liberā -
lāks spārns – nāc ejam darīt kaut 
ko! Man us vecākus, arī Freiber -
gu ģimeni un citas šodien pazīs-
tamas ģimenes savulaik Kanā -
das latviešu sabiedrībā apzīmēja 
par komunistu līdzskrējējiem, 
tāpēc, ka mēs izvēlējāmies „saka-
rus ar Latviju”, taču frontes mai-
nās, un robežas atkal tiek mai nī-
tas, tāpēc vispirms ir jāatrod kop-
saucējs. Ja „viņi” – jaunie iebrau-
cēji no Latvijas –  kaut kur nonāk, 

„Mēs” un „viņi” – kā tam var tikt pāri?
Baiba Rubesa intervijā Latvijas Radio raidījumā „21.gadsimita latvietis”

es apgalvošu, ka pārsvarā gribu, 
protams, tiem palīdzēt, nevis vi  -
ņus nopelt. „Dod, Dieviņ, otram 
dot, ne no otra mīļi lūgt” – un šī 
doma mums ir dziļi iedēstīta.

Tajā mirklī, kad jūs izšķīrā -
ties pārcelties uz Latviju, vai 
bijāt jau uzreiz pieņemta sa  -
biedrībā vai tomēr jūs bijāt tā 
bagātā kundze no Kanādas, ku -
rai ir par daudz brīvības galvā 
un viņa nesaprot, kā tas ir, kad 
jālauž sistēma. Jūs bijāt vairāk 
revolucionāre vai evolucionāre? 

Es sevi jau no bērna kājas vien-
mēr esmu saistījusi ar Latviju, bet 
taustāmāk Latvija man parādījās 
1976. gadā, kad es te pirmo reizi 
biju. Un pirms divdesmit gadiem 
es pārcēlos uz dzīvi Latvijā. Lat -
vieši ļoti labi spēj sevi dalīt divās 
grupās – vai tas būtu šodien vai 
vēsturiski – baltie un sarkanie strēl-
nieki utt. Un arī tā dēvētajā trim-
dā ir „pareizie” un „ nepareizie”, 
komunistu līdzskrējēji un bez- 
kompromisa nostājas paudēji, 
visādi revolucionāri un evolu cio-
nāri. Mani var pieskaitīt katram 
no šiem novirzieniem – atkarībā 
no situācijas.

Jūs atbraucāt uz Latviju  kā 
viena no pirmajām savā paau-
dzē. Vai latvieši bija patiesi 
sirsnīgi un gribēja atkal apvie-
noties? 

Man bija tā laime, ka es vis-
pirms gadu dzīvoju un strādāju 
Čehoslovākijā. Biju saistīta ar 
„Ško du” un arī „Volkswagen” , tas 
man parādīja to, kā centās ap  vie-
noties Austrumvācija ar Rietum-
vāciju, kur it kā kopā saauga tas, 
kam jābūt kopā, un es redzēju, 
cik grūta tā saaugšana ir. Es zi -
nāju ļoti labi, kas mani sagaida, 
pārceļoties uz Latviju, bet tas bija 
absolūti ideoloģisks lēmums, ka 
to vajag. Latvija tagad ir neat  ka-

rīga, un mēs trimdā vienmēr 
esam runājuši par to, ka tad,      
kad Latvija būs neatkarīga, mēs 
brauksim palīdzēt tai.  

Liela daļa jūsu paaudzes cil-
vēku pārcēlās uz Latviju tāpēc, 
ka vecāki bija jums uzbūruši 
romantizētu ainu par Latviju, 
taču paši vecāki nemaz nav 
pārcēlušies. 

Dažāda vecuma cilvēkiem šī 
izšķiršanās ir ļoti atšķirīga. No 
manas paaudzes, piemēram, ne -
maz tik daudz nepārcēlās uz Lat-
viju. Man ir iespaids, ka manas 
paaudzes igauņi pārcēlās vairāk, 
taču tādu datu nav, un kas to, lai 
zina. Amerikāņiem ir labs tei -
ciens: „Liec savu naudu tur, kur 
runā” („Put your money where 
your mouth is”). Es izšķīros to 
darīt, un man bija viegli – es biju 
uzkrājusi labi daudz naudas, ne -
biju precējusies, man nebija bēr-
nu, un es pēc pārliecības esmu 
optimiste. Sev iekšēji biju devusi 
divus gadus, jo iepriekš biju dzī-
vojusi arī citās valstīs un sapra-
tusi, ka var arī neizdoties. Pēc 
pusotra gada es biju gatava atstāt 
Latviju, un tikai sakritības pēc 
paliku. Es domāju, ka ziemeļvals-
tīs ir ļoti introverta sabiedrība. 
Jāuzsver arī, ka tieši tajā pēcat-
modas laikā, visiem fundamen-
tāli mainījās dzīve, tie, kas ie priekš 
Latvijā bija bagāti –  vairs tādi ne -
 bija, tie, kas bija cienīti – pēkšņi 
vairs nebija un otrādi. Un mazās 
sabiedrībās ir tā, ka cil  vēki vairāk 
savelkas savējo pulkā, es tikai ne -
 aptvēru, cik ciešs ir šis loks. Es 
esmu vairāk kanādiete nekā ei -
ropiete, tāpēc  pret visu esmu ļoti 
atvērta. Ja tu man darīsi pāri, tad 
būtu problēmas, taču es nevaru 
apriori pieņemt, ka tu esi slikts, 
ļauns, labāks vai sliktāks.

Kas jūsu ieskatā pēcatmodas 

Latvijā traucēja attiecībās starp 
ārzemju latviešiem un šejie-
niešiem?

Latvijas iedzīvotāji pārsvarā 
tomēr ir Austrumu latvieši, bet ne 
visi. Man jāatzīst, ka arī mēs, ār -
puslatvijas latvieši, esam atšķi- 
rīgi gan kā indivīdi, gan pēc tā,   
kā konkrētā mītnes zeme mūs     
ir iespaidojusi un veidojusi. Es 
atceros, ka Baltijas brīvības un 
miera kuģa braucienā vai kā dā 
no Vispasaules latviešu jaun atnes 
kongresiem ļoti viegli gan pēc  
ap  ģērba, pēc argumentēšanas 
vei da varēja pateikt, no kuras pa -
saules malas trimdas latviešu   jau-
nietis ir atbraucis. Pirmajos ga - 
   dos Latvijā parādījās arī tie, kas 
Rietumos latviešu sabiedrībā tik 
tiešām nebija redzēti un kurus 
mīlēja tāpēc, ka dāsni dalījās ar 
naudu vai kontaktiem. Tad bija 
daudzi arī tādi patiesi darbu da -
rītāji kā nesen aizsaulē aizgājuš -
ais Jānis Gobiņš, kas izveidoja uz -
ņēmumu Infologistik, ko šodien 
mēs sauktu par sociālo uzņēmu-
mu. Bija vairākas tādas  iniciatī-
vas, par kurām latvieši Latvijā 
nemaz nezina.

Latvijā uzskata, ka daudzi no 
jūsu paaudzes cilvēkiem brauca 
uz šejieni, jo te bija ērtāk vai iz -
devīgāk izveidot karjeru. Latvijā 
tika novērtētas jūsu angļu valo-
das zināšanas, labās izglītības 
diplomi. Vai tiesa, ka konkuren-
ce Latvijā bija mazāka nekā 
Kanādā vai Amerikā? 

Es ar tīru sirdsapziņu varu teikt, 
ka lielais vairums manas paau-
dzes cilvēku deviņdesmito gadu 
sākumā brauca uz Latviju, lai cel-
tu jaunu valsti. Lielai daļai to, kas 
bija labi izglītoti vai kas pameta 
labi apmaksātas darbavietas, bija 
tādi, kam tikpat spoža karjera 
būtu bijusi ārzemēs. Lielais vai-
rums brauca, jo Latvija bija brīva, 
un tev ir iepotēts neatgriezenis -
ki, ka ir jāatbalsta latvieši un Lat-
vija. Atceros, kādā ballītē kāds 
mē   ģināja izdomāt, kā mūs no  -
saukt. Es sevi neuzskatīju par 
trimdas latvieti, jo kas tad es biju 
par trimdinieci? Mani vecāki    
bija trimdinieki. Es biju otrā pa  -
audze, kas uzaugusi ārzemēs, tā  -
pat kā, piemēram, itālieši  vai 
ebreji, vai armēņi, kas man bija 
līdzās. Un trimdas latvieši, „trim-
dīši” – īsti neskanēja, „klaida lat-
vieši” ir briesmīgs apzīmējums, 
un „diaspora” man šķita ļoti at -
bilstošs jēdziens, kas tagad ar -
vien vairāk gūst atzinību. Taču 
tad kāds iesmējās un teica: „Nē, 
jūs esat romantiskie latvieši. Jūs 
patiešām ticat un mīlat.” Tā ir at -
bildes atslēga ļoti daudziem. Mēs 
bijām iemīlējušies vienā tēlā un 
konceptā, kurā, ar to sastopo -  
ties, katra romantika izdziest, un 
tu pamani skarbāku patiesību. 
Pēcpadomju Latvija faktiski ir 
skarbāka arī savstarpējās attie-
cībās, un to mēs redzam līdz pat 
šodienai, ka tiek dalīts „mēs” un 
„viņi”.

Bet kā lai šim dalījumam tiek 
pāri? 

Latvijai un latviešiem būs ļoti 
grūti konstruktīvi un gaiši vei  -

dot savas valsts nākotni, ja neiz-
dzēsīsim šo „mēs” un „viņi”. Tajā 
brīdī, kad sapratīs, ka „viņi” 
Norvēģijā vai Dienvidāfrikā ir   
arī „manējie”, ja zinās, kā ar vi  -
ņiem sarunāties, es domāju, ka 
mums būs veselīgāka sabiedrība. 
Tas attiecas arī uz tiem latvie-
šiem, kas dzīvo Austrumos, un 
Austrumi ir ļoti plašs jēdziens.     
Ja mēs skatāmies no Rīgas uz 
Sanfrancisko, kas daudziem lie-
kas ļoti vienkārši, tāpat jāskatās 
arī no Rīgas līdz Volgogradai. Arī 
Krievijas latvieši ir jāiekļauj mū -
su sabiedrībā, bet tas ir grūti. Visi 
aizspriedumi ir briesmīgi. Man 
nav iebildumu, ja saka Kanādas 
latvieši vai Amerikas latvieši, bet 
lielais vairums eiropiešu tajā   
skai tā pat Francijā un Anglijā ne -
saprot, cik daudzpusīgas ir Ame-
ri kas Savienotās Valstis. Ir laiks 
mediju telpā sākt dot vienlīdzī -
gas ziņas par tām valstīm, kur 
latvieši atrodas, jo mūsu ziņu 
telpa ir ļoti šaurs pīļu dīķis.

Jūs esat izceļojusies pa pasau-
li, bijusi Statoil pārstāve visā 
Kaukāza reģionā ar sēdekli 
Azer baidžānā, pēc tam pārcē-
lāties uz Norvēģiju un tagad 
esat atgriezusies Latvijā. Tātad 
ir kaut kas, kas par spīti grū-
tībām un negācijām velk jūs 
atpakaļ? 

Ir labs angļu teiciens: „Mājas ir 
tur, kur atrodas tava sirds”. Un 
sirds vilka atpakaļ uz šejieni. Es 
neuzskatu, ka Latvija ir absolūta 
katastrofa, tieši otrādi, man Lat-
vija ir mīļa, es domāju, ka tā ir 
pārvarējusi ļoti daudz pēdējo 
piecdesmit līdz simt gadu laikā, 
un it īpaši pēdējo divdesmit ga  -
du laikā. Atpakaļ manivelk  drau-
gi un vide, kuru tu  veido, un tas 
ir mans iekšējais dzinulis.

Liekas, ka jūsu paaudzes lat-
vieši, kas savulaik atbrauca uz 
Latviju nesaņem gaidīto patei-
cību, par to, ko esat darījuši 
valsts demokratizācijas pro -
cesā, finanšu vadībā, par palī-
dzību valstij morāli nostāties uz 
kājām?

Ja mēs runājam par pateicību, 
tad es nedomāju, ka kāds no 
maniem līdzaudžiem, kas uzau-
guši ārpus Latvijas, īpaši meklē 
un gaida pateicību. Varbūt mēs 
meklējām atzinību, un to, lai     
mūs pieņem kā savējos. Es Lat-
vijā esmu pavadījusi vairāk laika, 
nekā jebkurā citā vietā, un kā var 
teikt, ka es neesmu no šejienes! 
Tajā pašā laikā mani līdzaudži     
no Latvijas, kas ir daudz dzīvojuši 
un strādājuši ārzemēs, saka , ka 
viņi par savām mītnes zemēm 
zina vairāk  nekā es par Latviju. 
Nianses, protams, es nezinu, bet 
tad jau var teikt, ka daži latvieši 
dziļā Latgalē dzīvo ar neziņu par 
to, kas notiek Kurzemē.

 Publicēšanai sagatavoja 
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Baiba Rubesa: "Es ar tīru sirdsapziņu varu 
teikt, ka lielais vairums manas paaudzes cilvēku 
deviņdesmito gadu sākumā brauca uz Latviju, 
lai celtu jaunu valsti."
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