Mana uzruna 2018.gada 9.maijā
Devītais maijs. Pēc Georga kalendāra līdz gada noslēgumam atlikušas 236
dienas. Šajā dienā pirms aptuveni 140 gadiem no Osmāņu Impērijas neatkarību
pasludināja Rumānija. Pirms aptuveni 60 gadiem Rietumvācija jebšu tajā laikā- Vācijas
Federatīvā Republika iestājās NATO savukārt pirms trīsdesmit trim gadiem dzimis
latviešu futbolists Gints Freimanis. Šie daži nosauktie notikumi, bez šaubām, veido
Eiropas vēsturi un evolūciju. Bez šiem notikumiem mēs šodien nedzīvotu tā, kā
dzīvojam, nebūtu tie, kas esam. Kas stāv pār visu ir fakts—1950. gada 9.maijā Robērs
Šūmans, Francijas ārlietu ministrs, izteica inovatīvu aicinājumu- apvienot Eiropas
ražošanas procesus, lai tieši vai netieši izvairītos no potenciāla Trešā pasaules kara.
Deklarācija, kurai piekrita citas Eiropas valstis, balsta un sakņojas šodienas Eiropāvienotā, spēcīgā, mūsu. Izzinot šo vēsturi, ir ārkārtīgs prieks Latvijā un citviet Eiropā,
šodienu- 9.maiju godināt kā Eiropas dienu!
Pamatakmens Eiropas Savienības ilglaicīgam, vēlētos teikt, mūžīgam mieram
tika likts jau 1950.gadā. Nu, pēc 68 gadiem, mums ir jāapstājas skrejošajā ikdienas
rutīnā, uz mirkli jānorimst, lai brīdi veltītu liktenīgajam notikumam, kā dēļ mums ir
iespēja dzīvot mierīgā, saliedētā un potenciālā Eiropas Savienībā.
Jau piecpadsmit gadu Latvija, mūsu tēvzeme, ir Eiropas Savienības sastāvdaļa,
Eiropas Savienības valstu māsa 28 dalībnieku plašajā ģimenē. Arī to valstu, kas,
diemžēl, agrāk karojušas un cīnījušās viena pret otru. Es aicinu savus vienaudžus, citus
Latvijas iedzīvotājus, domubiedrus, izzinot šo ļoti nozīmīgo un fundamentālo vēsturi,
atzīmēt 9. maiju- Eiropas dienu kā svētku dienu. Savās mājās, kopīgi apspriežoties pie
vakariņu galda vai noskatoties kādu vēsturisku, dokumentālu filmu- pavadot laiku
kopā. Ne velti, Eiropas Savienības valstu valdību, vadītāju sanāksmē 1985. gadā Milānā
tika lemts svinēt 9. maiju kā Eiropas dienu- atceres dienu.
Ir patiess prieks apzināties, ka mēs esam ģimene. Ņemot vērā aktuālākos
notikumus, apzināties, ka ir kam sniegt palīdzīgu roku un tādu, nepieciešamības
gadījumā, sagaidīt pretim. Ģimene ne tikai lokālā, bet arī globālā ziņā. Mēs esam
Eiropas Savienība. Atcerēsimies to un dzīvosim ar šo apziņu. Alberts Einšteins reiz
teicis vārdus: ,,Mieru nevar panākt ar varu. To var panākt tikai ar sapratni!’’. Novēlu
ikvienam sirdsmieru un viedumu. Kopīgā izpratnē un patiesā sapratnē ir spēks!
Anna Helēna

