
 
 
 
Cienījamie kolēģi! 

 
 
“Baltijas foruma” darbs, tai skaitā ikgadējo starptautisko konferenču rīkošana, 

balstās uz dažiem, mūsuprāt, svarīgiem postulātiem. 
1. Pārliecība, ka mūsdienu globalizētajā pasaulē spēks kā galvenais un izšķirošais 

problēmu risināšanas līdzeklis ne vien nenodrošina iecerēto mērķu sasniegšanu, bet ir 
kontrproduktīvs, jo galu galā tikai saasina jau pastāvošās pretrunas un rada jaunas 
problēmas. 

2. Bet tas savukārt nozīmē, ka pasaulē, kurā visi ar visiem ir arvien vairāk saistīti 
un savstarpēji cits no cita atkarīgi, patiess konfliktu risinājums ir iespējams vien tad, 
ja tas rodas diskusijas ceļā, kuras gaitā katra puse ne tikai aizstāv savu pozīciju, bet 
cenšas noskaidrot un saprast citādu nostāju cēloņus un pamatojumus, tādējādi 
nomainot konfrontāciju pret kopīgu konstruktīvu darbu visiem pieņemama risinājuma 
izstrādāšanai. 

3. Globalizācija apliecina ne tikai cilvēces kopību, bet arī tās daudzveidību un 
vērtību sistēmu atšķirību, kas padara jebkurus mēģinājumus nodrošināt tās ilgspējīgu 
attīstību, balstoties tikai uz vienas vienīgās – “vienīgi pareizās” – vērtību sistēmas 
baušļiem, ir lemti neizbēgamai neveiksmei. Nevienam nav un nevar būt monopola uz 
patiesību. Vēl vairāk: viena patiesība gandrīz nekad nav nedz vienīgā, nedz visa. 

4. “Baltijas forums” uzskata par savu uzdevumu radīt pēc iespējas labākus 
apstākļus brīvai konstruktīvai diskusijai, kas veicinātu visu ieinteresēto pušu dziļāku 
izpratni par problēmu būtību, tādējādi sekmējot sadarbību pamatotu un visiem 
pieņemamu risinājumu izstrādāšanā. Taču BF nekad nav atļāvies un neatļausies arī 
turpmāk izmantot savus pasākumus, lai kaut kādā veidā protežētu kādas partijas vai 
grupas šaurās intereses. 

*** 
Katrs, kas jau piedalījies Baltijas foruma starptautiskajās konferencēs, piekritīs 

tam, ka tās sniedz iespēju gan mūsu sociālo zinātņu pārstāvjiem, gan arī politiķiem un 
uzņēmējiem atklāti un augstā profesionālā līmenī izdiskutēt mūsdienu pasaules 
visaktuālākās un komplicētākās problēmas (it sevišķi tās, kas skar globalizāciju un 
attiecību attīstību trīsstūrī Baltija-ES-Krievija) ar ietekmīgiem ASV, Baltkrievijas, 
Igaunijas, Izraēlas, Kazahstānas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Skandināvijas valstu, 
Ukrainas, Vācijas u.c. zemju ekspertu sabiedrības pārstāvjiem. 

Šīs konferences, mūsuprāt, sniedz tās Latvijas dalībniekiem dažas iespējas, ko 
nevar piedāvāt nedz oficiālās apspriedes, nedz tīri zinātniski saieti. Pirmās – ļoti 
ierobežoto neformālo kontaktu un informācijas apmaiņas dēļ, otrie – to uzsvērti 
teorētiskā rakstura dēļ. 

Mēs ceram, ka šīgada konference no jauna un, iespējams, vēl augstākā kvalitātē 
apliecinās iepriekšējo konferenču labo slavu. 

 
Ar patiesu cieņu, 
 
 
 
Jānis Urbanovičs, 
Baltijas foruma prezidents   
 


