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Kur ir Vienotība? 11
Atlicis pavisam maz laika, lai pārliecinātu neizlēmušos, ka ir, par ko balsot
Aivars Ozoliņš pirms 2 dienām
Izdrukāt Nosūtīt

Virsrakstā uzdotais jautājums ir trejāds - gan par partiju apvienības pašas vienotību, gan par tās pamanāmību,
gan par nostāju sabiedrībai svarīgos jautājumos. Atbilde - katrā ziņā no vēlētāju vairākuma - joprojām ir
«nezinu, neesmu izlēmis».
Vienotības dibināšanas kongresam marta sākumā it kā vajadzēja noņemt no dienas kārtības vispopulārāko
priekšvēlēšanu atziņu, ka «nav, par ko balsot». Kā kongresam novēlēja Vaira Vīķe-Freiberga: «Lai nebūtu
mums vairs vēlētāju, kas teiktu, ka vēlēšanās nebūs neviena, par ko balsot. Būs!»

Jo, nudien, izskatījās - kā var nebūt, ja politisko spēku sadalījums solās būt skaidrāks par skaidru: vai nu sevi
diskreditējušie kleptokrāti un Kremļa interešu pārstāvji, vai nu politiķi, kuriem nevar pārmest ne «valsts
nozagšanu», ne vēlmi pagriezt Latvijas virzību uz Austrumiem, un kuri turklāt velk valsti ārā no bedres, kurā tie
otrie to bija iegrūduši.

Četrus mēnešus vēlāk, kad arī valsts nozadzēji ir saliedējušies un pat vienojušies ar Kremļa pilnvarotajiem,
nākas secināt, ka Vienotības politiķi turpina priecāties par savu sajūtu, ka vēlētājiem nav alternatīvas.

Taču tam piekrīt tikai 15-18% vēlētāju, kuri aptaujās apgalvo, ka balsos par Vienotību. Bet vairākums tomēr
dod priekšroku Saskaņas centram un «oligarhu» veidojumiem. Un gandrīz ceturtā daļa visu vēlētāju un vairāk
nekā ceturtā daļa «latviski runājošo» arvien uzskata, ka nav, par ko balsot.

Vaina nav vēlētājos. Diezin vai viņiem var pārmest, ka nesajūsminās par «mazāko ļaunumu» un par to, ka nav
neviena cita, par ko balsot.

Atgriežoties pie virsrakstā vaicātā - Vienotība, pirmkārt, ne tuvu nav vienota. Taču tā nebūtu nelaime, ja
apvienība būtu skaidri redzama un spētu uzrunāt sabiedrību. Tad «vienotības trūkums» būtu pat priekšrocība,
salīdzinot ar «labās Latvijas» kompartejisko «demokrātisko centrālismu», SC «varas vertikāli» vai ZZS
viedokļu juceklīgumu līdz brīdim, kad aizkulisēs atskan Hūtes uzbrēciens.

Taču Vienotībai, otrkārt, nav ne skaidra satvara, ne, treškārt, precīza, tieši ar Vienotību identificējama
piedāvājuma. Abas šīs neskaidrības baro un vairo viena otru.

Vienotība iestrēgusi kūniņas stāvoklī. Kopā sanākušās partijas un grupas ir izšķīdušas kopīgajā veidojumā,
taču jauna politiska vienība nav tapusi. Kas ir Vienotība? Mājaslapa, avīze reizi mēnesī, birojs Rīgas centrā?
«Frakcija» Saeimā, kas rīkojas vienoti visspilgtāk reizēs, kad reaģē uz mēģinājumiem gāzt valdības ministrus?
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Šī izšķīšana, šķiet, dzen apvienības politiķus cīnīties katram par savas atsevišķās grupas identitāti. Tas liek
apšaubīt viņu spējas spriest pragmatiski. Šāda rīcība ir acīmredzami destruktīva apvienībai, jo bremzē tās
identitātes veidošanos, taču tā ir postoša arī viņiem pašiem.

Vēlētājiem būs jābalso par Vienotības sarakstiem, nevis par «Kristovska pilsoniskajiem», kuri konkurētu ar
«lāpnešiem Tēvzemei», vai «Štokenbrika taisnīgajiem», kuri mēģinātu pārtrumpot «AŠ kvadrāta
daudzsolītājus», vai «Ēlertes lietussargiem», kuri vicotos pret «Demakovas kultūrslotām». Lai kā vērtētu
pretiniekus, tie ir pazīstami un precīzi identificējami. Piedāvāt vēlētājiem drumslas kā «alternatīvu» šiem
bluķiem būtu politisks neprāts. Tomēr apvienība, šķiet, pošas tieši to darīt - laižot kandidātus «tautās» katru ar
savu privāto kampaņu.

Šāda sadrumstalotība nepieļauj iespēju, ka Vienotībai varētu būt līderis. Valdis Dombrovskis ir valdības, nevis
apvienības līderis, un bauda sabiedrības uzticēšanos kā premjerministrs, nevis kā Vienotības pārstāvis. Līdz ar
to savu vērtīgāko priekšvēlēšanu «resursu» citi Vienotības «līderi» - katrs ar savas grupiņas vēsti - vienkārši
nēsās apkārt pauniņās un uzrādīs vēlētājiem kā pilnvaru. Tikmēr Dombrovskis pārstāvēs valdību un sevi.

(Visiem savulaik bija skaidrs, kas ir Jaunais laiks - Einars Repše! Tāpat tagad visiem ir skaidrs, ka Par labu
Latviju - tie ir Šlesers ar Šķēli, bet ZZS - tas ir Lembergs. Visi zina, kas ir Dombrovskis un valdība, toties pat
pašiem apvienības politiķiem laikam nav skaidrs, kas ir Vienotība.)

Turklāt, kamēr Dombrovskis stāstīs, ko viņa valdība paveikusi Latvijas glābšanai no bankrota un ko darīs
ekonomikas atveseļošanai, apvienības redzamākie «ekonomiskie prāti», kuru, par nelaimi, ir tikai divi un abi
keinsiānisti, ik dienas borēs, ka viss jādara tieši otrādi. Premjerministram būs jāaizstāv apvienības programma
ne tikai no konkurentu, bet arī savas apvienības pārstāvju uzbrukumiem.

Apvienības programmas projekts ir atsevišķs stāsts. No visām citām partijām krasi atšķirīgais tajā ir,
pirmkārt, uzsvars uz stingru fiskālo disciplīnu un mērķis pievienoties eiro, otrkārt - īpaša uzmanība
demokrātijas kvalitātes veicināšanai, valsts pārvaldes sakārtošanai, korupcijas un valsts nozagšanas
novēršanai. (Taču citās jomās palaikam pārlieka sīkumainība mijas ar paviršu virspusīgumu; piemēram,
izglītībā solīts regulēt pat atsevišķas mācību programmas, toties ārpolitikai un aizsardzībai veltītajā daļā nav
nemaz pieminēta Afganistāna, kur Latvija karo.)

Vienotības politiķiem būtu jāprotas kopīgi formulēt vismaz atšķirīgo no citiem un arī vismaz dažus svarīgākos
punktus, kāpēc viņi ir tie labākie, ka jābalso tieši par viņiem. Nevis biedēt ar citiem un mudināt atcerēties un
neaizmirst padomju okupāciju, Bermontu, barikādes un Baltijas ceļu.

Vēlētājiem nav pienākuma balsot par konkrētu partiju. Atgādinājumi, cik nopietna šoreiz būs izvēle Latvijas
nākotnei, politiķiem ir jāadresē pirmām kārtām un varbūt tikai sev. Rādīt ar pirkstu uz vēlētājiem, ka tā ir viņu
atbildība, bet pašiem rīkoties šādiem brīdinājumiem neatbilstoši vieglprātīgi un pavirši, turklāt bezatbildīgi un
pašapmierināti tīksminoties par vēlētāju bezizeju, nozīmē riskēt aizbaidīt arī tos padsmit procentus, kuri
Vienotību vēl atbalsta.

Līdz vēlēšanām ir atlicis pavisam maz laika, lai pārliecinātu neizlēmušos, ka ir, par ko balsot.

Ieteikt šo rakstu? Jā(8)
Izdrukāt Nosūtīt Share   

Populārākie viedokļi
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switch Precizs un tiess komentars ! Vienotibu nevar atpazit, tai nav speciga piedavajuma veletajiem,
un zimola. Tai nav redzamu lideru. Tai trukst ambiciju, kampanas, aktivitates. Pasreizeja ¨gulesana¨liek
daudziem potencialajiem veletajiem meklet alternativu piedavajumu. Skumji !
 +6     ATBILDĒT  pirms 1 dienas

inesegolubeva Jāpiekrīt autoram un iepriekšējam komentētājam: Vienotību gluži kā iedzimta sirdskaite
moka praktiski neesošas sabiedriskās attiecības, kas allaž bijusi Jaunā laika nelaime un tagad ir visas
apvienības nelaime.
 +4     ATBILDĒT  pirms 1 dienas

Siguldietis Mums, kas iestājamies par atbildīgu politiku un savu izvēli izdarījuši vismaz jau pagājušās
vēlēšanās,nevajag, lai Vienotība uzvestos kā citi klauni. Mēs saprotam,ka Vienotība stieg zem atbildības
smagās nastas un nevar atļauties populismus. Un nevajag arī! Mēs tāpat viņu balstīsim cik spēsim! Un ne
tāpēc, ka nav citas izvēles, bet tāpēc, ka tas ir vienīgais pareizais risinājums. Visiem mums.
 +4    2 ATBILDES  ATBILDĒT  pirms 1 dienas

Skatīt visus viedokļus → Pievienot viedokli →

Šonedēļ žurnālā

Žurnāls•
Svarīgi•
Kultūra•
Cilvēki•
Viss kaut kas

Ārzonu sirojumi

Tiesas prāvā Londonā liecina par Lemberga un Šķēles attiecībām

Iepriekšējais raksts

Ģenerālprokuratūras pelēkais zirdziņš

Ēriks Kalnmeiers (49) par grūtāko brīdi savā prokurora karjerā sauc aiziešanu no prokuratūras - tā bijusi viņa
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Īrija

Nākamais raksts

Svarīgivēl šajā numurā

Brīnumi nenotiek (0)

Nellija Ločmele

Tik daudz nopietnu un pusnopietnu aicinājumu veidot jaunu dienas laikrakstu nebiju dzirdējusi...

Ārzonu sirojumi (4)

Pauls Raudseps

Tiesas prāvā Londonā liecina par Lemberga un Šķēles attiecībām

Dedzinām naudu (0)

Aivars Kļavis

Gāzes tarifu kāpums jūlijā sāpīgi atgādina, ka šis kurināmais pie mums ir dārgākais...

Ģenerālprokuratūras pelēkais zirdziņš (1)

Sanita Jemberga

Ēriks Kalnmeiers (49) par grūtāko brīdi savā prokurora karjerā sauc aiziešanu no ...

Dārgā dzīve (0)

16/07/10 ir

www.ir.lv/2010/7/14/kur-ir-vienotiba 4/6



Anita Brauna

Mūsdienu Latviju raksturo kāds fenomens - mēs esam viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības...

Es varu aizvietot miljoniem ārstu! (0)

Marks Benets, The Guardian, Maskavā

Ekstrasenss Anatolijs Kašpirovskis (70) savulaik pie televīzijas ekrāniem spēja...

Bišofa skats (0)

Māris Bišofs

Slimnīca

Ernests zīmē (0)

Ernests Kļaviņš

Sapnis par saimnieku

Radars Latvijā (0)

Nedēļas notikumi Latvijā

Radars pasaulē (2)
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