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Vācijas prezidenta Franka Valtera Šteinmeiera 

runa par godu Vestfālenes miera balvas pasniegšanai 

Baltijas valstīm 

2018. gada 14. jūlijā Minsterē 

Kad 1648. gada rudenī pēc pieciem grūtu sarunu gadiem 

parakstīja Vestfālenes miera līgumus, pēc pašu pēdējo dienu, pat 

stundu jukām, bet, kas ir pats galvenais, pēc „trīsdesmit bēdu pilniem 

kara gadiem“,  kā rakstījis Šillers, Venēcijas sūtnis Alvize Kontarini 

runāja par „pasaules brīnumu“.  

Mūsu paaudzes priekšrocība ir iespēja  piedzīvot salīdzināmu 

„pasaules brīnumu“ – Berlīnes mūra krišanu, Eiropas sadalīšanas un arī 

padomju okupācijas galu plašās Eiropas teritorijās. Daudzi no 

klātesošajiem vēl  atcerēsies kadrus no televīzijas ziņām 1989. gada 9. 

novembrī, kad VDR iedzīvotāji, šķērsojot robežu, sauca: „Vājprāts!“ Un 

viņiem bija taisnība. Kurš gan to būtu varējis iedomāties? Cilvēki, kuri 

uzskatīja sevi par saprātīgiem, ja vispār ticēja tādai varbūtībai, tad 

tikai tālā nākotnē, kas iespējama aiz mūsu, laikabiedru, dzīves 

apvāršņa robežas.  Lai tas būtu brīnums vai vājprāts – tas bija izbrīns 

par pilnīgi negaidītu notikumu pavērsienu. 

Tomēr, lai cik brīnumaini liktos brīži, kas aizkustināja pasauli 

1648. gadā vai arī 1989. gadā, tiem bija izveidojušies attiecīgi 

priekšnoteikumi. Runājot par Minsteres un Osnabrikas mieru, 

jāatgādina par sarunu vedēju pacietību un diplomātisko izveicību, 

atsakoties no galīgo patiesību konstatēšanas, vēl jo vairāk reliģiskos 

jautājumos, un visvairāk par milzīgo vēlmi nodrošināt mieru, ko īpaši 

pauda toreizējā Reihstāgā deleģētie apdzīvoto vietu pārstāvji, jo viņiem 

bija jāiznes gadu desmitus ilgušās vardarbības slogs. Un 1989. gadā tā 

bija Centrāleiropas un Austrumeiropas tautu neapspiežamā brīvības 

mīlestība, to nepakļāvīgais pretspēks, vēršoties pret svešu varu un 

paverdzināšanu. 

Cienījamā prezidente Gribauskaites kundze, Cienījamā prezidente 

Kaljulaidas kundze, 

Godātais prezident Vējoņa kungs!   
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Jūsu valstis, Lietuva, Igaunija un Latvija, kurām mēs šodien 

pasniedzam Vestfālenes miera balvu, savas simts gadu pastāvēšanas 

vēsturē kopš izcīnītās neatkarības  izceļas  ar nesalaužamu brīvības 

mīlestību!   

Jūs nekad neesat samierinājušies ar pakļautību svešai varai 

okupācijas gados. 1979. gada 23. augustā 45 intelektuāļi no Jūsu 

valstīm parakstīja Baltijas hartu kā atklāto vēstuli visai pasaulei. Jūs 

tajā pieprasījāt savām nācijām neatkarību no Padomju Savienības, kas 

izriet no tautu pašnoteikšanās tiesībām. Un tas notika jau 1979. gadā!  

Pēc desmit gadiem, jau 1989. gada 23. augustā jauni, drosmīgi spēki 

organizēja 600 km garu cilvēku ķēdi, kas stiepās no Viļņas caur Rīgu 

uz Tallinu. Vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās un dziedāja 

„Atmostas Baltija!“ Kora mūzika Baltijas valstīs ir ārkārtīgi iemīļota,- tā 

bija dziesmotā revolūcija. 

1989. gada 23. augusta cilvēku ķēde ir viena no jauna laika 

redzamākajām zīmēm, laika, kad šķita, ka pat elpot kļuvis vieglāk. Ne 

velti UNESCO iekļāvusi atsevišķus Baltijas ceļa dokumentus 

programmas “Pasaules atmiņa” reģistrā.  

Jau iepriekš, pirms piecdesmit gadiem,  23. augusts izmainīja 

Baltijas valstu vēsturi. 1939. gada 23. augusts, datums, kurš, es 

baidos, šobrīd Vācijā ne katram vairs kaut ko izsaka, ir diena, kad tika 

parakstīts Hitlera – Staļina pakts, ar kuru abas puses kara gadījumā 

solīja savstarpēji garantēt neitralitāti. Slepenā papildu protokolā tās 

vienojās par ietekmes zonu sadalīšanu gadījumā, ja (kā teikts pilnīgi 

atklāti) „notiktu teritoriāli politiska pārveide“ tajās teritorijās, kas 

piederēja Baltijas valstīm vai arī Polijai. Līgums nozīmēja Otrā Pasaules 

kara atklāšanu diplomātiskajā līmenī. Vācija iebruka Polijā jau pēc 

astoņām dienām. Ārlietu ministru Ribentropa un Molotova veiktie 

priekšdarbi atbrīvoja rokas nacionālsociālistiskajai Vācijai, lai ķertos pie 

sagrāves un iznīcināšanas, kas pārklāja visu kontinentu.  Karte, kurā 

redzamas piemiņas vietas, dokumentāli atspoguļo baisos noziegumus, 

neiedomājamās drausmas, ko nacistu Vācija atstāja aiz sevis 

Austrumeiropā. 

Pēc kara un vāciešu pret Eiropas ebrejiem vērstā genocīda 

katastrofas Baltijas valstu iedzīvotāji piedzīvoja nevis neatkarību un 

dzīvi savā valstī, bet gan  padomju okupācijas ilgos gadu desmitus. 

Toreiz tūkstošiem Baltijas valstu iedzīvotāju tika deportēti uz Sibīriju. 

Arī šie notikumi  labi saglabājušies cilvēku atmiņā, jo tieši vai netieši 

skāra gandrīz ikvienu ģimeni. Tomēr padomju kundzības gadi, 

mērķtiecīgās rusifikācijas gadi nozīmēja ne tikai vardarbību, bet arī 

uzbrukumu šo valstu kultūras patībai. 

Baltijas valstīm, kuras mēs godinām šodien, daudzu gadsimtu 

gaitā nācās piedzīvot nelielo nāciju likteni, kad lielvaras tās traktē vai 

nu  kā savas varas politikas aizmuguri vai arī kā savu prasību 

placdarmu. Dānija un Zviedrija, Polija un Krievija, Prūsija un Vācija 
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cīnījās par ietekmi šī reģiona vēstures garo gadu gaitā. Tālab mums vēl 

jo vairāk ir iemesls  apbrīnot Baltijas revolūciju, tās mierīgo un 

demokrātisko raksturu. 

Šajā brīdī es gribētu dalīties arī  savās personīgajās atmiņās. 

Pateicoties politiskajai karjerai, kā Vācijas ārlietu ministrs esmu bijis 

daudzviet pasaulē. Tomēr: nevienu citu Eiropas  reģionu es neesmu 

apceļojis tik bieži kā Baltijas valstis. Tā izveidojās gan politiskās, gan 

arī personīgās draudzības saiknes, līdz pat tai īpašajai dienai šī gada 

sākumā, kad mana kundze un es, kad mēs kā draugi – tādas bija mūsu 

izjūtas – varējām piedalīties lielajās neatkarības svinībās Viļņā. Mēs 

piedzīvojām ar pašapziņu nosvinētus prieka un lepnuma svētkus. 

Atceros vēl vienu īpašu dienu, arī 23. augustu. Pagājušajā gadā, 

vienā no manām pirmajām vizītēm, esot Vācijas prezidenta amatā, 

mani Hitlera – Staļina pakta noslēgšanas gadadienā sagaidīja kā 

Vācijas valsts vadītāju pieņemšanā Tallinā, kā arī mani uzaicināja 

uzstāties ar runu. Vācietim šāds ielūgums nav pats par sevi saprotams. 

Un  tādas bija arī manas pateicības pilnās izjūtas. Jūs jau zināt, 

godātās Ekselences, ka Eiropas ikdienā mēs pašsaprotami  runājam 

par „lielām“ un „mazām“  dalībvalstīm, par „lielo“ Vāciju un „mazajām“ 

Baltijas valstīm. Bet man jāatzīst, ka tajā 23. augustā es jutos gluži 

otrādi. Kā vācietis es jutos mazs un pazemīgs salīdzinājumā ar baltiešu 

lielumu.   

Pie šī lieluma, kā politiskā, tā arī morālā lieluma, pieder Baltijas 

valstu iedzīvotāju spēja skatīties sejā pagātnei, neļaujoties tās važām. 

Viņi dzīvo, apzinoties tumšo pagātni, tomēr nenonākot pagātnes gūstā. 

Viņi parādīja mums un visai pasaulei, ka tiecas pēc jaunas un labākas 

nākotnes un ka šī labākā nākotne atrodas Eiropas Savienībā. Eiropa ir 

atbilde uz 20. gadsimta civilizācijas katastrofām, atbilde uz vardarbības 

un neierobežota nacionālisma laikmetu. Mēs esam pateicīgi Jums par 

to, ka Jūs un Jūsu valstis negremdējaties vienīgi  atmiņās par nodarīto 

netaisnību, bet gan esat gatavi izlīgt ar mums, vāciešiem, kas Jūsu 

valstīs izdarījuši tik baisus noziegumus. Arī šī pateicība atspoguļojas 

godināšanā, kuru Jūs šodien piedzīvojat Minsterē.  

Šobrīd, laikā, kad Eiropas Savienībā bīstamu ietekmi gūst 

centrbēdzes spēki, Baltijas valstis ir uzmundrinošs proeiropeiska 

noskaņojuma piemērs. Tās ir varbūt mazliet optimistiskākas nekā mēs, 

vācieši, tās spārno pārliecība par brīvību, patstāvību un tiesiskumu, kas 

rodami Eiropas Savienībā.  

Četrdesmit gadus visu eiropiešu pārliecība un saspīlējuma 

atslābuma politikas galvenā doma bija tā, ka nedrīkst vienpusēji un ar 

vardarbīgiem līdzekļiem mainīt robežas. Ar Krimas aneksiju šis 

pamatprincips tika pārkāpts. Mēs to neatzīsim, mēs to nevaram atzīt, 

kamēr likuma varai vēl ir kāda nozīme. Un tāpēc arī mēs 2014. gadā 

nevilcinoties piedāvājām un izmantojām  militāros līdzekļus triju 
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Baltijas valstu aizsardzībai. Labprāt atceros mūsu kopīgo vizīti ar Jums, 

prezidente Gribauskaite, Vācijas vadītajā NATO bāzē Ruklā. 

Jo, ja mēs iedziļināmies jautājumā, kas īsti ir Eiropas būtība, 

vispirms domājam par tiesiskumu. Tiesiskums ir pretstats patvaļai, kas 

tik ātri māk iekārtoties līdzās varai. Tiesiskums sargā mūsu brīvību. 

Pasaule, kas tiesiskumu un normētu sistēmu nozākā par vājuma 

ideālistiskiem murgiem, kļūst par arēnu, kur visi cīnās pret visiem. Par 

arēnu, kurā uzvar lielie, jo panāk visu, ko grib, bet mazie izcieš visu, 

kas viņiem jāizcieš. Un tāpēc mazās valstis arī varbūt pat labāk par 

citiem spēj novērtēt tiesisku sabiedrību. Tās zina, cik vērtīgi ir 

sabiedrotie, cik vērtīga ir vienlīdzība starp mazām un lielām valstīm, 

kas iekļauta arī Eiropas idejas pamatos. 

Eiropa kā nākotne un nepieciešamība: Dažkārt man gandrīz šķiet, 

ka Baltijas valstis ar savu nopietno un aktīvo pieeju mūs šajā ziņā  ir 

krietni apsteigušas. Tāda pieeja ir vitāli nozīmīga pasaulē, kur globālā 

mērogā arī valstis kā Vācija pārskatāma nākotnē piederēs pie 

mazākajām valstīm. Baltijas valstis pēc neatkarības atgūšanas 

mērķtiecīgi virzījās uz iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Un – par 

to šajās dienās es esmu īpaši pateicīgs – Jūsu iedzīvotāji līdz pat šim 

brīdim pieder pie noturīgajiem atbalstītājiem. Jūs zināt, ka tikai kopā 

mēs esam stipri. Mēs esam cits citam nepieciešami kā partneri un 

draugi! Tā ir Jūsu un tā ir arī mūsu pārliecība. Un mūsu kopīgās cerības 

ir, ka arī Atlantijas okeāna otrā krastā tas netiks aizmirsts.  

Atļaujiet man noslēgumā vēlreiz atgriezties pie Vestfālenes miera 

tēmas. Miera līguma pirmajā pantā ir runa ne tikai par mieru, bet arī 

par draudzību, es citēju: „patiesu un godīgu draudzību“ starp 

līgumslēdzējām pusēm. Uz kādas Vestfālenes miera piemiņas medaļas 

redzamas divas rokas, kas tur liesmojošu sirdi, zem kuras dūdo divi 

balodīši. Es piekrītu, ka, iespējams, šis motīvs kādreiz jau varētu būt 

izmantots kāzu piemiņas medaļām un šeit ieguvis drīzāk otro elpu… 

Bet mums jāatceras, ka labvēlība un draudzība spēj stabilizēt arī 

politisko dzīvi, ko es, ko mana kundze un es esam piedzīvojuši arī 

personīgi, draudzīgajās attiecībās, kas izveidojušās Jūsu valstīs un par 

kurām mēs esam pateicīgi.  Un, - mazliet plašākā tvērumā,- tas, ka 

attiecības starp mūsu valstīm, starp Igauniju, Latviju, Lietuvu un Vāciju 

ir tik draudzīgas, ka tās pārsniedz Eiropas Savienības un NATO satvaru, 

ir viens no veiksmīgākajiem pagājušo gadu attīstības rezultātiem. Un 

tā sasaucas apsveikums par godu Vestfālenes miera balvas 

pasniegšanai ar mūsu sirsnīgo pateicību Baltijas valstīm. Prezidente 

Gribauskaites kundze, prezidente Kaljulaidas kundze, prezident Vējoņa 

kungs: mēs cieņpilni paklanāmies Jūsu un Jūsu tik ļoti brīvību mīlošo 

nāciju cilvēku priekšā. 


