Ministru prezidentes L.Straujumas ievadvārdi Austrumu partnerības
Pilsoniskās sabiedrības konferencē
2015.gada 20.maijs, Rīga
Augsti godātie viesi, dāmas un kungi!
Man ir liels prieks sveikt Jūs Rīgā, Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības
konferencē. Šis ir viens no trim Austrumu partnerības samita notikumiem. Šorīt
Rīgā sākās konference par plašsaziņas līdzekļu brīvību. Rīt mēs rīkosim biznesa
forumu ar mērķi veicināt reģionālo ekonomisko integrāciju.
Tie visi ir svarīgi Austrumu partnerības pīlāri, kas atspoguļo ne tikai partnerības
apvārsni, bet arī mērķus radīt miera un stabilitātes, attīstības un labklājības zonu,
tuvināt partnerības valstu sabiedrības Eiropas Savienībai.
Nešaubos, ka tas ir viens no ES svarīgākajiem instrumentiem. Šonedēļ ir iespēja
pārskatīt un aktualizēt partnerību, lai nodrošinātu, ka tā ir sasniegusi savu mērķi, un
reaģē uz to iedzīvotāju centieniem, kuri cīnās par demokrātiju, attīstību un
tiesiskumu.
Tā ir iespēja pilnveidot pagājušajā gadā noslēgtos līgumus ar Ukrainu, Gruziju un
Moldovu un virzīt mobilitātes programmu, kas paver jaunas iespējas sadarbībai
biznesa, zinātnes un izglītības jomā.
Tā ir iespēja pielāgot Austrumu partnerības attiecības katras valsts īpašajām
vajadzībām.
Dāmas un kungi!
Pilsoniskā sabiedrība ir šīs vīzijas pašā centrā. Tāpēc, ka mūsu iestādes un vērtības
aizstāv cilvēki,
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kuri pieprasa reformas un savu līderu atbildību,
kuru cerības virza mūsu lēmumus un veido mūsu nākotni.
Pagājušā gada notikumi Ukrainā parāda pilsoniskās sabiedrības nozīmīgo lomu
miera un labklājības veicināšanā, un to, kādi ir riski, ja tos neveicina vai to neļauj
darīt.
Tāpēc mums ir nepieciešama aktīva pilsoniskā sabiedrība, kas ir pilnībā iesaistīta
Austrumu partnerības procesā. Skanīga un dinamiska pilsoniskā sabiedrība, kas ir
progresa veicinātājs un demokrātijas sargātājs. Es pateicos visām pilsoniskās
sabiedrības ieinteresētajām pusēm, kas pārstāv tik daudzas valstis un ir pielikušas
pūles, lai būtu šeit.
Dāmas un kungi!
Nākamo divu dienu laikā Jums būs iespēja iesaistīties dialogā, apmainīties ar
idejām un zināšanām, un risināt aktuālus jautājumus.
Piemēram – pilsoniskās sabiedrības stratēģiskā loma Austrumu partnerībā, vai – kā
pilsoniskā sabiedrība var veicināt labāku pārvaldību, sociālo iekļaušanu un
ilgtspējīgu izaugsmi.
Manuprāt, šodienas konference ir par draudzību - stiprinot saikni gan ar ES, gan
starp partneriem.
Tā ir par elastību, veidojot programmas un politikas atsevišķām valstīm.
Tā ir par jaunu domāšanu - pārliecināties, ka partnerība attīstās, lai sasniegtu 2015.
gada un tālākus mērķus.
Dāmas un kungi!
Man ir prieks ar Jums šorīt runāt. Vēlos Jums visiem pateikties par piedalīšanos.
Es gribētu pateikties konferences organizatoriem par lielisku pasākumu. Paldies par
uzmanību, un novēlu izbaudīt konferenci!
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