Kariņš: pateicoties barikāžu aizstāvjiem, paši varam būt noteicēji savā valstī
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Ministru prezidents

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, trešdien, 13. janvārī, uzrunājot konferences “X stunda. Barikādēm 30” dalībniekus, uzsvēra, ka
barikāžu laiks visai pasaulei parādīja mūsu tautas vienotības spēku un tas nepieciešams arī cīņā ar Covid-19 pandēmiju. Tāpat K.
Kariņš pateicās visiem barikāžu aizstāvjiem, uzsverot, ka, pateicoties viņu nesavtīgajai rīcībai, šodien varam paši būt noteicēji savā
valstī.
K. Kariņš atgādināja labi zināmu, senu stāstu, kur tēvs dēliem stāsta par līdzību, kurā viens žagars ir viegli salaužams, bet žagaru
saišķis – nē, skaidrojot, ka spēks ir kopā esot, jo atsevišķi jebkuru var salauzt. “Barikāžu laiks parādīja, kāds spēks ir mūsu tautā,
kad stāvam plecu pie pleca un esam vienoti saviem mērķiem - individuāli var salauzt jebkuru, bet, ja esam kopā, tad esam
nesalaužams spēks,” uzsvēra Ministru prezidents.
K. Kariņš atzīmēja, ka šodien, 30 gadus pēc vēsturiskās barikāžu nedēļas, esam kārtējā izaicinājuma priekšā, šoreiz cīņā ar globālu,
vīrusa izraisītas slimības, pandēmiju.
“Ja mēs visi turamies kopā, ievērojam to, kas mums ir jādara, mēs uzveiksim šo pandēmiju,” pauda Ministru prezidents, izceļot
pozitīvo paralēli ar notikumiem pirms 30 gadiem – cilvēku atsaucību un palīdzību cits citam, piemēram, brīvprātīgi gādājot siltu
ēdienu mediķiem.
K. Kariņš arī atzīmēja, ka Latvijas valsts, sadarbojoties ar citām valstīm, kas militārās aizsardzības jomā notiek kopā ar NATO, bet
politiskajā jomā - kopā ar ES, kļūst daudz stiprāka.

“Vēlos izteikt cieņu un pateicību cilvēkiem, kuri pirms 30 gadiem, neskatoties uz ārējiem apstākļiem, gāja un aizstāvēja mūsu
valsts neatkarību. Pateicoties visiem, kas to darīja, mēs šobrīd varam baudīt neatkarību un veidot notikumus mūsu valstī pēc mūsu
prāta, nevis pēc kādas svešas varas prāta,” noslēgumā uzsvēra K. Kariņš.
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