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Ļ.cien./A.god Demogrāfijas apakškomisijas deputāt! 

Ar šo vēstuli vēlamies paust savas bažas un vērst Jūsu kā tautas priekšstāvja uzmanību uz 
jautājumiem, kas šobrīd ir nonākuši Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas 
lietu apakškomisijas darba kārtībā. Proti, rīt, 15.maijā apakškomisija lems par atbalstu trīs organizāciju 
parakstītajam aicinājumam ģimenes un demogrāfijas jomā. 

2012.gada 17.aprīlī Saeimas ēkā notika ģimenes vērtībām veltīta konference. Tās ietvaros tika plānots 
pieņemt aicinājumu Saeimai, prezidentam un Ministru kabinetam, ar kura pilno tekstu jūs varat 
iepazīties Saeimas mājas lapā (http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas‐zinas/19592‐konference‐par‐
gimenes‐vertibu‐aizsardzibu‐un‐atbalstu). Aicinājums tika pārspriests konferences debašu ietvaros, 
par tā saturu izraisījās polemiskas diskusijas. Mācītājs Juris Cālītis ierosināja konferencei atbalstīt tikai 
tās aicinājumā ietvertās tēzes, kas tieši skar demogrāfijas jomu un kur starp konferences dalībniekiem 
nebija pretēju viedokļu. Par citiem jautājumiem – proti, pareizajiem un nepareizajiem ģimenes 
modeļiem, to atspoguļošanu mediju saturā vai izglītības programmās, abortu jautājumi – viedokļi bija 
tik pretēji, ka par tiem būtu nepieciešamas atsevišķas, daudz izvērstākas un līdzsvarotākas diskusijas. 
Šai pieejai – nošķirt strīdīgos jautājumus no citiem jautājumiem – piekrita arī demogrāfs Ilmārs Mežs 
un daudzi citi konferences dalībnieki. Tas arī iemesls, kādēļ aicinājuma gala versiju parakstīja tikai trīs 
organizāciju pārstāvji, nevis visi konferences dalībnieki. 

Vienlaikus, Saeimas demogrāfijas apkaškomisija šobrīd plāno ar balsojumu apliecināt atbalstu visam 
aicinājuma saturam.  

Lai gan šāda rīcība nerada nekādas juridiskas vai politiskas sekas, (Saeimas Kārtības rullis šādus 
balsojumus pat neparedz), tomēr rosinām Jūs apsvērt, kādu simbolisku signālu šāda rīcība dod 
sabiedrībai un vai šādi balsojumi paši par sevi nemet ēnu uz visas Saeimas, tai skaitā Jūsu, darbu. 

Cilvēka cieņa un cilvēktiesību aizsardzība ir Latvijas konstitūcijas balsti. Saeima, Latvijas parlaments, 
pārstāv visus Latvijas pilsoņus – gan tos, kas dzīvo tradicionālās ģimenēs, gan tos, kas audzina bērnus 
vieni, gan tos, kam  ir homoseksuāla orientācija. Katrs Latvijas cilvēks ir liela vērtība. Nebūtu pareizi un 
korekti Latvijas iedzīvotājus dalīt pareizajos un nepareizajos, atbildīgajos un beatbildīgajos, vērtīgajos 
(pamatvērtība) un otršķirīgajos. Aicinājumā ir iekļauti daži punkti – par jaunu likumu, pienākumiem 
medijiem, izglītības programmām, ‐ kuru saturs dod pamatu interpretācijām par tā atbalstītāju vēlmi  
nodarboties ar pilsoņu šķirošanu, pārmērīgi iejaukties mediju brīvībā, kā arī izglītības saturā. Viens no 
aicinājumā iekļautajiem punktiem, par obligātu pagarinātu pārdomu laiku no grūtnieces vizītes pie 
ginekologa līdz nosūtījumam uz abortu, var arī papildus vēl apdraudēt sievietes dzīvību un veselību.  
Tādēļ aicinām Jūs rūpīgi apsvērt, vai šādu aicinājumu atbalstīšana pat ja tikai apakškomisijas vārdā, ir 
pieņemama.  
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Resursu centrs sievietēm „Marta” 

Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija 


