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Man patika universitātē studentus mācīt,
bija ļoti labs kontakts ar viņiem. Politikā
mani ievilka pret manu gribu...
Kā tas var notikt?
90. gadu sākumā LNNK man prasīja
uzrakstīt viņiem ekonomisko programmu
Saeimas vēlēšanām. Tā toreiz tika atzīta
par labāko, un pēc tam ņēmās pierunāt
mani iet sarakstā. Ielika sarakstā, kļuvu
par parlamentāro sekretāri, varēju likt lietā
savas zināšanas, veidojot reģionālo politiku, pēc tam tiku ievēlēta Rīgas domē, biju
vicemēre, pēc tam Saeimā vadīju ārlietu
komisiju – darbs vienmēr bija interesants.
Kā tu jūties Eiropas parlamentā?
Labi. Tas mani tagad tur pie dzīvības.
Citādi es liktos tāda kā nevajadzīga, tik ļoti
biju pieradusi pie Artura klātbūtnes. Bet
tur ir tik daudz darba. Zinu, kas man
jādara, kolēģus pazīstu, vairāki kolēģi,
sevišķi no vecajām valstīm, tur arī ir jau
kopš 2004. Gada, un to starpā man ir labi
draugi. Tā kā man parlamenta lietas ir
zināmas, ir viegli strādāt. 2004. gadā mūs
vēl varēja uzskatīt par nezinošākiem, bet
tagad tā vairs nav. Darbu sākam pusdeviņos no rīta un beidzam vienos naktī, bet
nav jau tā, ka mēs visu laiku sēdētu plenārsēdēs. Kādreiz saka: jūs jau tur nesēžat.
Jā, nesēžam, jo mums ir iespēja strādāt
birojā, tur ir monitori, kuros var klausīties
un redzēt notiekošo. Vēl ir komiteju sēdes,
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darba grupu sēdes, tikšanās ar iedzīvotājiem.
Izstāstīt Latvijas vēsturi tur ir viegli
vai grūti?
Tas bija, tā sakot, liels izaicinājums. No
2004. līdz 2009. gadam es ar to ļoti daudz
nodarbojos. Pirmām kārtām tas ļoti labi
izdevās caur filmu Padomju stāsts. Jaunais
režisors Šnore piedāvāja to atbalstīt visiem
deputātiem, bet piekritām tikai mēs ar
Kristovski. Šnore bija filmu iecerējis kā
atbildi filmai Baltijas nacisms, bet mēs
teicām, ka jāņem plašāk, jāparāda padomju režīms vispār. Tad tur parādījās golodomors, izsūtīšanas. Pēc filmas pirmizrādes
2008. gadā man pienāca klāt viens britu
deputāts un teica: ja filmu tagad parādītu
Anglijā, neviens neticētu, ka tā nav montāža.
Rīkoju tur arī vairākas konferences,
skaidrojot, kas ir 9. maijs Latvijā un 8.
maijs Eiropā – ka Latvijai 9. maijs ir atkārtotas okupācijas diena un nav pieņemams, ka daļa sabiedrības to svin. Kopā ar
četriem citu valstu deputātiem panācām,
ka 23. augustu Eiropā atzīmē kā nacisma
un staļinisma upuru kopīgu piemiņas
dienu.
Vai Krievijai Eiropā ir liela ietekme?
Melu straumes jau plūst, cilvēki tiek
muļķoti ar viltus ziņām. Nesen bija diskusija par Eiropas aizsardzības savienību,

tajā piedalījās arī studenti no Strasbūras
Universitātes. Runa bija par NATO spēku
stiprināšanu un izvietošanu Baltijā. Viena
meitene pieceļas un saka: jau tagad Krievija ir spiesta palielināt savu militāro kapacitāti, jo sajūt draudus no NATO puses.
Nācās meitenei atbildēt, ka lieta ir tieši
pretēja, ka NATO ir spiesta atbildēt Krievijas agresijai – ne jau NATO iebruka Gruzijā
un ieņēma Krimu. Tāpēc esmu priecīga, ka
man kā budžeta komisijas loceklei izdevās
dabūt tuvu pie miljona pilotprojektam par
Krievijas propagandas identificēšanu un
apkarošanu.
Vai Eiropas parlamentā, atskaitot
Latviju un Igauniju, ir kādi deputāti,
kuri strādā pret savām valstīm?
Liekas, ka nē. Ir dīvainā komunistu
frakcija, bet tiem vienkārši ir cits redzējums, bet, ka kādi deputāti pārstāvētu citu
valstu intereses, neesmu manījusi. Ždanokas brauciens uz Krimu un Mamikina
tikšanās ar Asadu Eiropas parlamentā
izpelnījās vispārēju nosodījumu no tiem,
kas par to uzzināja.
Brexit tev bija pārsteigums?
Jā. Kā šodien atceros. 2016. gada Jāņu
vakarā ar Arturu bijām Pāvilostā. Ap
trijiem naktī, kad gājām gulēt, balsošanas
iznākums vēl šķita optimistisks, bet no rīta
veru acis vaļā, un pirmā ziņa, ko saņemu
no Artura: «Zini, briti nobalsojuši par
izstāšanos.» Teicu: «Tētuk, vai tu nevarēji
pagaidīt pāris stundu un tad man teikt šo
ziņu? Visu Jāņu rītu sabojāji...» Tas ir ļoti
slikts lēmums gan mums, gan britiem
pašiem. Neredzu, ka viņi varētu būt
ieguvēji. Jā, viņi bija neto maksātāji, bet
caur citām lietām ļoti daudz ko ieguva.
Šengenā viņi nebija, nauda pašiem sava...
Jā, viņus spieda forsēt imigrāciju, bet savu
nacionālo kopproduktu ar mūsu lēto
darbaspēku viņi ir ļoti pavairojuši. Protams, britiem nepatīk, ka viņiem kaut ko
uzspiež, un šajā ziņā liela kļūda bija
Junkera arogance.
Kādu tu prognozē situācijas attīstību
Katalonijā?
No prognozēm es atturētos, jo Spānijas valdība ir pārāk striktās pozīcijās, tas
var noskaņot par atdalīšanos arī tos, kuri
negrib atdalīties. Tur ir ļoti daudz ekonomisko interešu, bet atdaloties viņi var būt
arī lieli zaudētāji. Domāju, ka vienīgais
ceļš ir sarunas, un nevienai pusei nevajadzētu iecirsties. Katrā ziņā ir skaidrs arī
tas, kuram būtu izdevīga Eiropas sadalīšanās daudzās vājās valstiņās. Krievija
tajā ir ļoti ieinteresēta, jo tad var nokniebt pa vienam, uz kaut ko pierunāt
vāciešus, uz kaut ko čehus, uz ko citu –
slovākus...
Mums ir ļoti svarīga stipra Eiropas
Savienība un stipra NATO, jo Putins ir
pietiekami skaidri definējis vēlmi atjaunot
Padomju Savienību tās bijušajās robežās.
Neesmu liela federālisma piekritēja, visu
nevajag regulēt no Briseles, jo valstis ir
dažādas, tradīcijas un vēsture dažāda. Tik
daudz imigrantu kā Latvijā nav nevienā
Eiropas valstī, kuri te iebrauca pēc Otrā
SESTDIENA, 3. novembris, 2017

