
pasaules kara, un mums nav jābaidās to 
skaidrot. Tās sarunas ļoti bieži ir neērtas.

Vai tas ir skaidrots pietiekami?
Es esmu skaidrojusi, bet mūsu valdību 

vīri bieži vien ir ļoti vāji skaidrotāji. Jānis 
Jurkāns nodarīja milzu kaitējumu, viņš 
nebija tas, kurš skaidroja mūsu vēsturi, 
tāpēc esam saņēmuši virkni neveiksmīgu 
ieteikumu gan nepilsoņu integrācijā, gan 
valodas likumā, arī krievu skolu saglabāša-
nas jautājumu varēja atrisināt jau 90. 
gados, un tagad visi bērni būtu pilnvērtīgi 
valodas zinātāji. Biju Ķengaragā krievu 
skolā – ļoti jauki bērni, un skolotājas mani 
labi uzņēma. Runāju ar skolēniem latviski 
un redzēju, ka tikai daži spēj uzdot jautā-
jumu latviešu valodā. Protams, kur lai 
viņiem būtu labas latviešu valodas zināša-
nas, ja ģimenē krieviski, skolā krieviski, 
veikalā un ārstniecības iestādēs krieviski... 
Tās ir sekas arī tam, ka mūsu situācija 90. 
gados netika skaidrota.      

Vienmēr esmu iestājusies par to, ka 
mums Latvijā jārunā latviešu valodā. Katra 
valoda, protams, ir bagātība, bet savā 
valstī latvietim ir tiesības nezināt citas 
valodas. Un 27 gadus pēc neatkarības 
atjaunošanas tā sauktajam krievvalodīga-
jam nav neviena attaisnojuma, kāpēc viņš 
nevarētu runāt latviski. Tātad viņam tas ir 
attieksmes jautājums.

Tas pats vecais Krievijas imperiā-
lisms.

Kā tad. Man šī tēma vienmēr ir likusies 
ļoti svarīga. Pirms valodas referenduma 
man Latvijas patrioti teica: ja tagad nobal-
sos, ka būs krievu valoda valsts valoda, arī 
es braukšu prom, jo krievisko vidi vairs 
nevaru izturēt. Tā gan ir mūsu pašu 
nespēja – panākt, ka Latvijā ir latviska 
vide. Atbrauc foršie krievi no Krievijas, 
atbrauc cilvēki no Ukrainas un Baltkrievi-
jas un brīnās, cik te viss ir krievisks. 

Kādas ir tavas nākotnes prognozes? 
Sagaidīsim Latvijas simtgadi ar Saskaņu 
valdībā?

No pašiem vien tas ir atkarīgs. Tagad 
mālē acis ar to, ka Saskaņai vairs neesot 
līguma ar Vienoto Krieviju. Vai tiešām 
Ušakovs uzskata mūs par tādiem vientie-
šiem? Apgalvo, ka tā ir Eiropas Parlamenta 
sociālistu nostāja, kas viņiem prasa atteik-
ties no šā līguma. Nu nē, tur neviens neko 
neprasa, laikam bijis norādījums no 
kaimiņzemes, ka jātiek valdībā. Ļoti 
dīvaini bija tas, ka mūsu sociāldemokrātis-
kās partijas piekrita Saskaņas ieiešanai 
Eiropas Parlamenta sociāldemokrātu 
grupā. Savulaik Jaunais laiks piederēja pie 
Eiropas Tautas partiju grupas. Kad nodibi-
nāja Pilsonisko savienību un Eiropas 
Parlamentā ievēlēja mani un Kalnieti, 
mūsu valde izdomāja, ka arī mēs varētu iet 
pie ETP grupas. Mums nācās saņemt 
Jaunā laika piekrišanu. Tikai tad, kad mēs 
piekritām, ka Kariņš būs delegācijas 
vadītājs, viņš piekrita Pilsoniskās  savienī-
bas uzņemšanai ETP grupā, kur Jaunais 
laiks jau bija... Nedomāju, ka mums 
vajadzētu ņemt valdībā partiju, kura ir 
pret skolām latviešu valodā.5


