
 

 

 

 

 

 

 

XX Starptautiskā konference „Baltijas forums” 
  

„ASV, ES un Krievija - jaunā realitāte” 
2015. gada 12. septembris, Jūrmala, Latvija 

  
 
Jubilejas “Baltijas forums” ļoti izdevīgi atšķīrās no iepriekšējo gadu konferencēm ne tikai ar apaļo kārtas 
numuru. Pirmkārt, ierastais Eiropas iekšējā foruma formāts šoreiz tika būtiski paplašināts, kā jau tas ir 
skaidrs no konferences tēmas, kurā figurē arī ASV. Daudzi konferences dalībnieki savos ziņojumos 
pieminēja šī globālās politikas “trijstūra” ceturto stūri – Ķīnu. Vēl jo vairāk – forumā šogad piedalījās 
vesela Ķīnas ietekmīgu ekspertu delegācija. Otrkārt, lielākā daļa ziņojumu skanēja optimistiskāk, nekā 
gaidīts, sevišķi ņemot vērā esošo politisko fonu pasaulē – Ukrainas krīzes asumu un nebeidzamo bēgļu 
plūsmu uz Eiropu, kas ir loģisks rezultāts ilgstošajiem bruņotajiem konfliktiem Tuvajos Austrumos un 
Ziemeļāfrikā. 
 
Par lielu pārsteigumu nekļuva forumā izteikto viedokļu daudzveidība, kas nereti bija pilnīgi pretēji, bet 
fakts, ka ekspertu vidū kā nekad agrāk bija virkne tādu ekspertu, kas pavisam nesen ieņēma augstākos 
amatus valdībās un ārlietu institūcijās, diplomātiskajā korpusā, tikai piedeva papildus svaru viņu 
ziņojumiem. Vai var teikt, ka no šīs, dažkārt ārkārtēji emocionālās diskusijas, ir sanācis jaunās realitātes 
melnraksts, kura dēļ viesi ieradušies “Baltijas Forumā”? Aplūkosim pirmavotus.  
 
Iemeslu, kādēļ Amerikas Savienotās Valstis šogad norādītas Eiropas iekšējā foruma nosaukumā, 
paskaidroja BF prezidents Jānis Urbanovičs: „Izņemot Eiropas un Krievijas viedokļus par radušās 
krīzes problēmu atrisināšanu, pastāv vēl viena puse, kuras viedokli uzklausīt būtu ārkārtīgi svarīgi. Vai 
varam nosaukt kaut vai vienu notikumu pasaules vai pat reģionālā līmenī, kurā tieši vai netieši nebūtu 
jūtama ASV ietekme? Visbiežāk dominē ASV administrācijas viedoklis, un ir ļoti grūti pārvērtēt tās 
ietekmi”. Un jau pirmais runātājs to apstiprināja savā runā.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Latvijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs 
Pildegovičs neslēpa, Latvija izšķīrās pievienoties 

sankcijām pret Krieviju pēc „draugu” padoma: „Lai 
kontrolētu situāciju, ES valstis un tās atbalstītāji 

pieņēma trīs vektoru pieeju Krievijai. Pirmkārt, mums 
bija jāpārliecina mūsu sabiedrotie un draugi, otrkārt, 
mums nācās noteikt ierobežojumus un sankcijas, lai 
apturētu agresiju, treškārt, bet ne mazāk svarīgi, mēs 

esam uzsākuši dialogu ar Krieviju, lai mazinātu 
spriedzi”. Valsts sekretārs pieļauj, ka, pateicoties augsta 

ranga viesiem, “Baltijas forums” var kļūt par vietu 
valsts līmeņa lēmumu sagatavošanai.



 

 

 

 

 
 
 
 
  
Par starta platformu politiskajām karjerām “Baltijas Forums” jau ir kļuvis. Piemēram, galvaspilsētas 
domes priekšsēdētāja Nila Ušakova (sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”) politiskā karjera aizsākās 
tieši BF. “Es gribu novēlēt „Baltijas forumam” ne tikai izstrādāt labus ieteikumus, bet arī, lai šie lēmumi 
tiktu īstenoti”, savā uzrunā sacīja Rīgas mērs. 
 
Cienījamie eksperti no Krievijas, kuri uzstājās forumā, tāpat kā iepriekšējās reizēs aktīvi diskutēja ne 
tikai ar dalībniekiem no citām valstīm, bet arī centās argumentēti apstrīdēt savu Krievijas kolēģu 
viedokļus. 
 
Bijušais Krievijas Federācijas ārlietu ministrs, tagad Krievijas Ārlietu padomes priekšsēdētājs Igors 
Ivanovs ar rūgtumu runāja par neizmantotajām iespējām.   
 
 
 
 

 
 
 
Kā uzskata Ivanovs, Krieviju sagaida 
atsvešināšanās no Eiropas: „Krievija vairs nav 
tā arī neizveidotās Plašākās Eiropas austrumu 
flangs un kļūst par plašākas Eirāzijas rietumu flangu”. Viņa nākotnes prognoze ir diezgan pesimistiska: 
„mēs redzam, ka mums Plašākā Eiropa nav kļuvusi par realitāti. Iespēja, kura mums pavērās vienreiz 
gadsimtā, netika izmantota. Diemžēl pašreizējai politiķu paaudzei Austrumos un Rietumos citas tādas 
iespējas vairs nebūs”, secināja Igors Ivanovs. 
 
Tūlīt diskusijā iejaucās viens no BF dibinātājiem, Krievijas Mūsdienu attīstības institūta vadītājs 
Igors Jurgens. Pēc viņa domām Eiropas vektors Krievijas ārpolitikā nemaz nav izsmēlis savas iespējas, 
tai pašā laikā viennozīmīgs Krievijas pagrieziens tikai austrumu virzienā joprojām ir glabā virkni grūti 
prognozējamu risku. 
 
Viņš piekrita, ka ideja “Eiropa no Lisabonas līdz Vladivostokai” ir novecojusi. Bet, “ja mēs nošāvām 
greizi ar pirmo stratēģisko virzienu – Lielā Eiropa, un sadarbība ar Rietumiem ir apdraudēta tikai viena 
nopietna konflikta dēļ, tad vai tiešām mēs esam aprēķinājuši un paredzējuši visas sekas, kas radīsies, 
izveidojot vienu Lielo Eirāziju?  
 
 
 
 

Savā ziņojumā viņš atgādināja: “1997. gada līgums 
starp Krieviju un NATO, līgums starp ES un 

Krieviju, Krievijas-ES Padomes projekts. Mēs tik 
tiešām bijām partneri. Tas ir fakts, ka Ukrainā ir 
krīze. Bet problēma ir uzticēšanās, ticībā. Ja būtu 

uzticēšanās, vai tad mēs 21. gadsimtā pieļautu 
pilsoņu karu Eiropas vidū?” retoriski vaicāja I. 

Ivanovs.



 

 

 

 

 
 

 
 
 
Tā vietā, vai papildus tam, var sākt darbu pie 
“Maršala plāna – 2” izstrādes Austrumeiropai. Bāze jau 
ir. Viņš atgādināja par to, ka pirms gada, tepat Jūrmalā, 
“Baltijas Forumā 2014”, tika prezentēts Mūsdienu Attīstības 
institūta ziņojums “Divu integrāciju konflikts”. Galvenā doma bija – Ukraina 
ir valsts ar 46 miljonu iedzīvotāju skaitu, kuri pārdzīvo smagāko ekonomisko krīzi. Ja ES un Eirāzijas 
Savienība nepievērsīs tam institucionālu uzmanību, tad Ukraina slimā ekonomika kļūs par ļoti ilgstošas 
spriedzes katlu. Tādēļ ir jācenšas atteikties no praktiskā Briselē izskanējušā aizlieguma sadarboties ar 
Eirāzijas Savienību, un tad paskatīsimies, ko mēs varam darīt kopīgā Ukrainas atjaunošanas projektā. 
 
Igors Jurgens paziņoja, ka vēl 2015. gada janvārī gan Krievijas valdība, gan Angela Merkele sāka runāt 
par to, ka Ukrainas atjaunošanai ir iespējama sadarbība un kontakti starp ES un Eirāzijas Ekonomisko 
Savienību.  
 
“Krievija, pieņemsim, atjauno austrumu Ukrainu, ES – visu pārējo, vai arī mēs apvienojam spēkus un 
strukturējam starptautisko mehānismu šai īstenošanai. Šis plāns ļaus ES un NATO, Krievijai un tās 
Eirāzijas savienības partneriem, bet otrajā posmā - Ķīnai un ASV, uzsākt šī punkta ne kā konfrontācijas, 
bet kā sadarbības punkta izpildi, lai ekonomiski atjaunotu Ukrainu. Šeit no mūsu viedokļa ir iespējama 
četru veidu sadarbība. Tos līdzekļus, kurus Eiropa tik un tā iztērēs Ukrainas integrācijai ES, proporcijās, 
saskaņā ar konkrētu mehānismu, varētu sākt tērēt Ukrainas atjaunošanai”, atzīmēja 
ziņotājs. 
 
Diezgan pesimistisks savā runā bija Ārkārtējais un pilnvarotais Krievijas 
Federācijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs: „Par deviņdesmito 
gadu Latvijas un Krievijas attiecību iesaldēšanas rezultātu kļuva rūsējošs 
cauruļvads Ventspilī, pašreizējās krīzes rezultātā mēs varam iegūt Latvijas 
Dzelzceļa rūsējošas sliedes,” perspektīvu iezīmēja vēstnieks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viens pēc otra konferences dalībnieki atgriezās pie Ukrainas bruņotā konflikta tēmas. Meklējot tā 
risinājumus, Pāls Tamašs, Ungārijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūta profesors izteica 
diezgan paradoksālu viedokli:  

“Vai nav tā, ka tagad ceļš uz Austrumiem ir mēģinājums 
ieiet tajos pašos Rietumos, tikai pa citām durvīm? 

Saskaņā ar mūsu, ekonomisko skatpunktu, noteikumi 
globālai ekonomiskajai attīstībai austrumos būs tieši tādi 

paši. Un, ja mēs uzskatām, ka mums tur būs vieglāk un 
tur mūs neviens nelamās par cilvēktiesībām vai par 

uzvedību, tad tā ir ilūzija,” atgādināja Jurgens.

„Par deviņdesmito gadu Latvijas un Krievijas attiecību 
iesaldēšanas rezultātu kļuva rūsējošs cauruļvads Ventspilī, 

pašreizējās krīzes rezultātā mēs varam iegūt Latvijas Dzelzceļa 
rūsējošas sliedes,” - Aleksandrs Vešņakovs



 

 

 

 

 
 
 
„Atšķirībā no cienītajiem kolēģiem diplomātiem, kuri saka, ka konflikti - tas ir slikti, es uzskatu, ka 
konflikti no starptautiskās politikas attīstības viedokļa – tas ir ļoti labi”. Viņš arī izteica domu, kuru 
vēlāk attīstīja citi dalībnieki: „Ukrainas konfliktu vispār nevajag risināt, jo tas ir no neatrisināmo 
konfliktu kategorijas. Laikam būtu labāk nolikt to atvilktnē, tāpat kā, piemēram, Piedņestras konfliktu 
vai Kašmiras konfliktu, un tiem līdzīgus”. 
 
Džefrijs Gedmins, Stratēģiskā dialoga institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks un bijušais 
radio „Brīvība” vadītājs, atgādināja par vēl vienu būtisku faktoru – tuvojas ASV prezidenta vēlēšanas.  
„Es domāju, ka jaunā ASV administrācija būs daudz pragmatiskāka. Un mazāk pacietīga. Tā negaidīs 
Minsku-6 vai Minsku-9. Tā būs daudzpusīgāka un stingrāk īstenos palīdzību Ukrainai. Tostarp ar 
ieročiem”. 
 
Polijas bijušā premjerministra senatora Vlodzimeža Čimoševiča runā 
ietvertie apgalvojumi bija pat vēl striktāki. Pēc viņa domām,  
 

 
 
 
Cits eiropietis, Itālijas bijušais ārlietu ministrs Franko 
Frattini, gluži pretēji, par svarīgāko uzskata nevis diktātu, bet 
sadarbību. Risinājuma meklējumi situācijai Sīrijā, cīņa ar 
„Islāma Valsti” - šie un citi drošības projekti Āzijas reģionā, 
nepiedaloties Krievijai, ir lemti neveiksmei. 
 

 
 

 
 
 

Rietumu un Krievijas sarunas sāksies tikai tad, kad Krievija 
vismaz apsolīs atgriezt Ukrainai Krimu, atjaunos Donbasu un 
atteiksies no agresīvas ārpolitikas.

"...drošības projekti Āzijas reģionā, nepiedaloties 
Krievijai, ir lemti neveiksmei."

Blue Star Strategies (ASV) valdes priekšsēdētāja, 
analītiķe Sallija Peintere uzdeva galveno jautājumu: 

„Ko vēlas Krievija un Krievijas tauta? Vai tas atšķiras no 
tā, ko grib Putins, - aicināja apsvērt polittehnoloģe. -

Mani krievu draugi saka, ka krievu cilvēki ļoti atšķiras no 
Putina kunga. Jautājums ir, kā mēs varam strādāt kopā, lai 

atrisinātu šo problēmu.”



 

 

 

 

 
 
 
 
Atbildot uz to, Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūta direktors Aleksandrs 
Dinkins no tribīnes izklāstīja, ko pēc viņa domām vēlas amerikāņi. „Krievijas-Eiropas šķiršanās faktiski 
kļūst par realitāti, un paliek neatrisināts jautājums, kurš audzinās pusaudzi ar sarežģītu iedzimtību, proti, 
Ukrainu”. 
  
„Ja mēs skatāmies uz ASV nacionālās drošības stratēģiju un veicam stratēģijas frekvenču analīzi, 
atslēgvārds ir ekskluzivitāte. Iepriekšējā stratēģijā tāds vārds bija līderība. Es varu apspriest līderību, īpaši 
pret to neiebilstu. Bet vārds „ekskluzivitāte” valsts drošības stratēģijā izraisa daudz jautājumu”. 
  

Lūk, kā redz jauno realitāti Dinkina k-gs:  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Vjačeslavs Trubņikovs, Krievijas Zinātņu akadēmijas IMEMO direktorāta loceklis un 
atvaļināts armijas ģenerālis uzskata, ka jaunā realitāte pieprasa jaunu domāšanas veidu, jo cēlonis 
daudzajām politiskām neveiksmēm ir „aukstā kara inerces domāšana”. Turklāt jāņem vērā, ka „Krievija 
nebija, nav un nebūs gatava spēlēt otro vijoli orķestrī, kuru diriģē kāds cits”, - viņš atgādināja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jaunā realitāte pieprasa atteikties no 
eirocentriskā viedokļa kā dominējoša un 

universāla. 21. gadsimts būs atšķirīgs, varbūt 
pat bīstamāks par 20. gadsimtu, tādēļ mums 
nav tiesību atļauties frontālas konfrontācijas 

greznību.” - A. Dinkins

„Krievija nebija, nav un nebūs gatava 
spēlēt otro vijoli orķestrī, kuru diriģē 
kāds cits” - V. Trubņikovs



 

 

 

 

 
 
 
 
Savukārt Jeļena Teļegina, Krievijas Enerģētikas un ģeopolitikas institūta direktore savā ziņojumā 
prezentēja jaunu realitāti enerģētikā. Mūs ne tikai sagaida Lielās Eiropas noriets, bet arī ogļūdeņražu ēras 
noriets. 
  
„Lielu naftas cenas ilgtermiņa samazināšanās risku nav,” uzskata eksperte. Tai pašā laikā “pāreja pie 
enerģētiskās neatkarības, nodarot kaitējumu veselajam saprātam, jau ir realitāte.” Viņa norāda: 
„Alternatīvā enerģētika ir atradusi savu vietu un ir kalpojusi tieši par šādu dezintegrāciju, par tādu 
reģionālo tagad jau enerģētikas neatkarību, kas ir galvenais attīstības virziens. Tieši šī enerģētiskā 
neatkarība, kaut arī par augstāku cenu, var un, visticamāk, arī novedīs pie tā, ka mēs redzēsim 
ogļūdeņražu ēras ekonomikas norietu.” Eksperte aicina politiķus rēķināties ar to, ka jaunas politiskās 
savienības saliedēs enerģija. “Tirgū šo pretestību pavadīs sarežģīti procesi, jaunu reģionālo integrācijas 
savienību veidošanās, kā arī politiskās pretrunas atsevišķos reģionos.” 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Nikolajs Meževičs, Sanktpēterburgas Valsts Universitātes Starptautisko attiecību fakultātes 
profesors, Ekonomikas zinātņu doktors, uzskata, ka „veco starptautisko attiecību modeļu, tai skaitā 
starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, visticamāk, jau vairs nebūs”. Viņa recepte jaunajai realitātei – 
atgriezties pie aizmirstas, bet kādreiz veiksmīgas metodes: „Ja pašreizējā starptautisko attiecību sistēma 
nedarbojas, tad kāpēc neatgriezties pie pārbaudītiem formātiem, un šādi formāti ir bijuši, piemēram, 
Vīnes kongress”. Un, protams, meklēt jaunus sadarbības veidus un jaunus ceļa biedrus šajā ceļā. 
„Stratēģiskas partnerības veidošana starp Krieviju un Maskavu, manuprāt, var būt visnotaļ interesanta.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...enerģētiskā neatkarība, visticamāk,  
novedīs pie ogļūdeņražu ēras ekonomikas 

norieta," - J. Teļegina

„Ja pašreizējā starptautisko attiecību sistēma nedarbojas, 
tad kāpēc neatgriezties pie pārbaudītiem formātiem, un 

šādi formāti ir bijuši, piemēram, Vīnes kongress” - N. 
Meževičs.



 

 

 

 

 
 
 
 
Sergejs Cipļajevs, KF Prezidenta Krievijas tautsaimniecības un valsts dienesta akadēmijas 
Ziemeļrietumu pārvaldes institūta Juridiskās fakultātes dekāns, tomēr ir pārliecināts, ka pat no 
neatrisināmiem konfliktiem var gūt labumu visiem.  
 
 
 

 

 
 

 
Šanhajas Starptautisko attiecību institūta Krievijas un Centrālāzijas pētījumu centra Pasaules 
Ekonomikas pētījumu institūta direktors Lī Sins nolēma vaicāt to pašu jautājumu amerikāņu 
kolēģei – ko tad vēlas amerikāņi? Sins uzskata, ka ir svarīgi noskaidrot, ko vēlas amerikāņi. „Par 
solidaritāti ar ASV Eiropa jau samaksājusi ar parādu krīzi, un tagad maksā arī ar krīzi, kas saistīta ar 
bēgļu pieplūdumu, kas draud iznīcināt Eiropas civilizācijas kā tādu”, saka pētnieks. Viņš uzskata, ka 
nākotne pieder ambiciozajam Eirāzijas projektam – Zīda ceļa ekonomiskajai joslai, kuru šobrīd mēģina 
atjaunot Ķīna, sadarbībā ar Krieviju un ES. 
 

 
 

 
 

 

„Politiķiem, ekonomistiem, ideologiem būtu vēlams 
sasprindzināt intelektuālās un citas iespējas, lai atrastu 

iespēju, kura Krimu no strīdus ābola, no mūsu Elzasas-
Lotringas pakāpeniski pārvērstu par to slēdzeni, kas 

apvienotu Krieviju un Ukrainu. Iespējams, vajadzēs runāt 
par zināmu atlikto statusu, un ir skaidrs, ka šodien visi 

politiskie ceļi ir praktiski slēgti, un tādēļ, iespējams, tāpat 
kā Francijas un Vācijas gadījumā pēc kara, būs jāsāk ar 
ekonomiskajiem jautājumiem, un tas būs ļoti grūti”, -

secināja politiķis.

Ideju par konfliktu kā jaunu sākumu atbalstīja arī bijušais Vācijas vēstnieks Krievijā Hans 
Fridrihs fon Plocs. “Pamiers pēc 2. Pasaules kara sākās ar reģionālu konfliktu, kuru nebija 
iespējams atrisināt starp Franciju un tālaika Rietumvāciju. Tā bija neliela teritorija, daudz 
mazāka par Krimu – Saāras apgabals. Toreiz līderi rīkojās gudri, nolemjot: ja konfliktu nevar 
atrisināt, tad mēs to iesaldēsim un ļausim vēlāk vēsturei to atrisināt, bet tajā pašā laikā šīs valstis 
jau sāk integrāciju citās jomās. Tas padarīs teritoriālo problēmu par nebūtisku, tā kā nākotnē 
robežām vairs nebūs tik lielas nozīmes.”

"Nākotne pieder ambiciozajam Eirāzijas projektam –
Zīda ceļa ekonomiskajai joslai, kuru šobrīd mēģina 
atjaunot Ķīna, sadarbībā ar Krieviju un ES," - Lī Sins.



 

 

 

 

 
 
 
 
Kā ierasts, visnegaidītākie viedokļi tika izteikti diskusijas laikā konferencē. “Ko tad vēlas Krievija?” – pie 
Peinteres kundzes jautājuma atgriezās vēstnieks fon Plocs. Un saņēma atbildi no Igora Jurgena: 
“Krievija vēlas to pašu, ko Vācija – atbrīvoties no sasprindzinājuma cēloņa pašā Eiropas viducī.” 
Turklāt Jurgens izteica īpašu cerību šo divu valstu sadarbībai. “Savā slavenajā grāmatā “Kādēļ ASV ir 
vajadzīga ārpolitika?” Henrijs Kisindžers vienā no nodaļām min vienu no atbilžu variantiem: lai neļautu 
Vācijai un Krievijai vienoties savā starpā,” viedokli citēja Jurgens. Viņš ir pārliecināts, ka tieši šīs divas 
valstis, stratēģiski apvienojot spēkus, potenciāli varētu kļūt par ASV pretiniekiem, bet jābūt nevis 
pretiniekiem, bet draugiem. “Bet tad Amerika ar mums runās daudz nopietnāk, ja mēs varēsim panākt 
stratēģisku partnerību starp Krieviju un ASV,” sacīja Igors Jurgens. 
 
“Vai tas nozīmē, ka jaunā realitāte sastāv no stratēģiskās partnerības starp Krieviju un Vāciju? 
Visticamāk, atbildi uz šo jautājumu dos “Baltijas Forums – 2016”. Tomēr, lai kāds formāts arī tiktu 
izvēlēts – “Helsinki – 2” vai “Maršala plāns – 2” – tas būs tikai vektors, tikai apspriede vai gatavošanās 
apspriedei. Bet arī tas jau būs liels solis uz priekšu.” “Es atceros Helsinku-75 vienošanos, es toreiz tikko 
absolvēju universitāti, un tikai tas, ka par šo notikumu domāja, lasīja, apsprieda un runāja, jau tad 
mainīja PSRS no iekšienes,” secināja šis Krievijas pārstāvis. 
 
Veselas dienas diskusiju rezultātu rezumēja Baltijas Foruma priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs. Viņš 
atgādināja par vecu multfilmu “Mazulis Jenots”, kurā varonim bija bail no sava atspulga purvā, tāpēc 
viņš veidoja briesmīgas grimases un reiz pat atvēzējās ar koku. Bet mamma viņam ieteica pasmaidīt 
“tam, kurš sēž purvā”, un jenots, ieraugot savu smaidu 
atspulgā, pārstāja baidīties. 

 

 
 
 
 
Foto no 2015. gada “Baltijas foruma” pieejami šeit:  
http://balticforum.org/lv/conference-2015/photo_report_15/ 
 
Video ar uzrunām un ekspertu ziņojumiem no 2015. gada “Batijas foruma” pieejami šeit: 
http://balticforum.org/lv/conference-2015/video15/ 

 
Uzziņai: 
„Baltijas forums” - ekspertu diskusiju forums, kas dibināts 1998. gadā Jūrmalā. 
Līdzpriekšsēdētāji - Jānis Urbanovičs (Latvijas Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”), un Igors Jurgens, 
Krievijas Mūsdienu attīstības institūta valdes priekšsēdētājs. 

“Tagad, kad daudzu valstu līderi demonstrē pilnu intereses 
trūkumu attiecībā pret citu teikto, un, uzdodot jautājumu, 

negaida atbildi, tā ir ļoti bīstama situācija,” atzīmēja 
Urbanoviča k-gs. “Mums visiem vajag atcerēties Bībeles 
gudrību: nedari citam tā, kā nevēlies, lai darītu tev. Var 

nemīlēt vienam otru, necienīt, bet iztikt vienam bez otra 
vairs nav iespējams. Tāpēc ir jāatrod platforma, varbūt 

Helsinki – 2, pēc kuras mēs nedzīvotu vēl sliktāk. Globālā 
drošība – tā ir pasaules sabiedrības prasme risināt lokālās 

nedrošības,” uzskata Jānis Urbanovičs.

http://balticforum.org/lv/conference-2015/photo_report_15/
http://balticforum.org/lv/conference-2015/video15/

