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Lietuvu satrauc imigranti no Baltkrievijas
Lietuvas valdība saistībā
ar kraso nelegālo imigrantu plūsmas pieaugumu pāri
Baltkrievijas robežai nolēmusi izsludināt valsts mēroga
ārkārtējo situāciju. Tas varētu
palīdzēt Iekšlietu ministrijai
kontrolēt stāvokli, vajadzības
gadījumā piesaistot arī pašvaldības un citas institūcijas.
Šogad Lietuvā centušies iekļūt
jau gandrīz tūkstoš cilvēku. Tas
ir 12 reižu vairāk nekā pērn, un
turpmāk imigrantu skaits varētu
vēl pieaugt. Viņu skaitā ir Irākas,
Irānas, Sīrijas, Afganistānas un
Kamerūnas pilsoņi vai cilvēki,
kas par tādiem uzdodas, daļai no
viņiem nav nekādu dokumentu.
Lielākā daļa jau lūguši Lietuvā
patvērumu. Visiem aizturētajiem

tiek veikti Covid-19 testi, un līdz
rezultātu saņemšanai viņi atrodas izolācijā.
Lietuvas amatpersonām ir
aizdomas, ka Baltkrievijas režīms apzināti veicina migrantu
plūsmu pāri abu valstu robežai.
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, reaģējot uz
jaunajām Eiropas Savienības
sankcijām, nesen paziņoja, ka
Baltkrievija vairs neaizsargās
Eiropu no nelegālajiem imigrantiem, narkotiku tirdzniecības un
kontrabandas. Komentējot situāciju, Lietuvas ārlietu ministrs
Gabrieļus Landsberģis izteicies,
ka kaimiņvalsts autoritārajam
līderim “jāmazina iespēja ar viltu pievilināt jaunus potenciālos
bēgļus, kuri domā, ka nokļūt Ei-

ropas Savienībā būs viegli”.
“Situācija ir saspringta, tai
ir tendence pasliktināties. Ārlietu ministrijas mērķis ir skaidrs
– ekonomiskajiem migrantiem,
kuri nelegāli šķērsojuši ES robežu, jāatgriežas tur, no kurienes
viņi ieradušies,” sacījis ministrs,
norādot, ka nelegālās migrācijas
jautājumu ir izvirzījis arī nesen
notikušajā ES ārlietu ministru
apspriedē un tikšanās laikā ar
Grieķijas, Irākas, Turcijas un citu
valstu ārlietu ministriem. Tuvākajā laikā viņam plānota vizīte
Irākā un Turcijā.
Nopietnas bažas par šo situāciju paudis Eiropas Parlamenta
priekšsēdētājs Dāvids Sasoli.
“Kāds jau atkal nepieļaujami
rotaļājas ar cilvēku dzīvībām. Ir

pilnīgi skaidrs, ka Eiropā – tiklab
dienvidos, kā austrumos – ir vajadzīga kopīga patvēruma un migrācijas sistēma reaģēšanai uz šo
krīzi,” viņš uzsvēris. Lietuvā pie
Baltkrievijas robežas sākuši strādāt ES robežsardzes aģentūras
“Frontex” darbinieki.
Arī Latvija pastiprina apsardzi
uz Baltkrievijas robežas, tomēr iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties, jo tas esot tikai piesardzības
dēļ, skaidroja iekšlietu ministre
Marija Golubeva. Latvijas robežsardze ir sagatavojusi dažādu
līmeņu plānus, kuru īstenošana
būs atkarīga no notikumu virzības. Taču tas, cik ilgi robežsardze
strādās piesardzības režīmā, atkarīgs no Baltkrievijas politiskās
situācijas, norādīja ministre.w

Plaši protesti pēc
Nacionālkonservatīvās
izstāšanās no konvencijas partijas veidos jaunu aliansi
Turcijā, Stambulā, simtiem
sieviešu piedalījās protesta gājienā, tādējādi vēršoties pret
valsts izstāšanos no Stambulas konvencijas, kuras mērķis
ir pasargāt sievietes no vardarbības. Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans apgalvo,
ka izstāšanās no starptautiskās
vienošanās, kas pazīstama kā
Stambulas konvencija, nebūs
solis atpakaļ sieviešu tiesību
jomā.
Erdogans paziņojis par alternatīvu rīcības plānu vardarbības
pret sievietēm apkarošanai, kas
paredz tiesas procesu pārskatīšanu, aizsardzības pasākumu
uzlabošanu un datu vākšanu par

vardarbību. Plašās demonstrācijas dalībnieki gan nepiekrīt
prezidenta rīcībai un uzstāj, ka
Turcijai jāpievienojas Stambulas konvencijai. Līdzīgi protesti
notika arī citās Turcijas pilsētās.
Vardarbība pret sievietēm
Turcijā joprojām ir nopietna
problēma. 2020. gadā vien
tika nogalinātas vismaz 300
sievietes. Pasaules Veselības
organizācijas dati rāda, ka 38%
sieviešu Turcijā dzīves laikā saskaras ar vardarbību no partnera puses, salīdzinot ar 25%
Eiropā. Turcijas konservatīvie
politiķi uzskata, ka Stambulas
konvencija kaitē ģimenes vienotībai un mudina uz šķiršanos.w

Francijas Nacionālās apvienības līdere Marina Lepēna, Ungārijas premjerministrs
Viktors Orbāns un vairāki citi
Eiropas nacionālkonservatīvo
partiju pārstāvji paziņojuši, ka
sper pirmo soli “lielās alianses”
izveidei Eiropas Parlamentā. 16
partiju kopīgajā paziņojumā, ko
publicējusi Lepēnas vadītā Nacionālā apvienība, teikts, ka tas
esot “pamatakmens” tādas
alianses būvē, kuras mērķis
ir “reformēt Eiropu”. Starp paziņojuma parakstītājiem ir Itālijas
nacionālkonservatīvās partijas
“Līga” vadītājs Mateo Salvīni,
Spānijas labējās partijas “Vox”
(“Balss”) līderis Santjago Abaskals
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Uz papēžiem
Ukrainas Aizsardzības ministrija izpelnījusies kritiku par ieceri likt armijā dienējošām sievietēm militārās parādes laikā maršēt augstpapēžu kurpēs, nevis armijas
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zābakos, lai arī kurpes ir daļa no sieviešu formastērpa armijā.

un Polijas nacionālkonservatīvās
partijas “Likums un taisnīgums”
priekšsēdis Jaroslavs Kačiņskis.
“Laikā, kad globālisti un proeiropeisti, no kuriem Francijā
galvenais ir Emanuels Makrons,
atklājuši konferenci par Eiropas
nākotni, kuras mērķis ir palielināt Eiropas institūciju varu,
šodienas vienošanās ir pirmais
akmens lielās alianses būvei Eiropas Parlamentā,” teikts paziņojumā. Šobrīd minētās partijas
darbojas dažādās EP frakcijās,
bet Orbāna pārstāvētā konservatīvā partija “Fidesz” vispār atrodas ārpus frakcijām kopš marta,
kad izstājās no centriski labējās
Eiropas Tautas partijas.w

Gāž statujas

Demonstranti, kuru sašutumu izraisījusi simtiem bērnu
mirstīgo atlieku atrašana neiezīmētos kapos pie kādreizējām
Kanādas iedzimto skolām, Vinipegā nogāzuši karalienes Viktorijas un karalienes Elizabetes
II statujas. Pirms uzbrukuma
pieminekļiem dienā, kad visā
valstī tradicionāli tiek svinēta
Kanādas diena, pūlis skandēja
saukli: “Ar genocīdu nav jālepojas!” Šogad daudzās pilsētās svinības tika atceltas, jo skandāls,
ko izsaucis iedzimto bērnu
liktenis, licis daudziem kanādiešiem pārdomāt savu
koloniālo pagātni, un premjerministrs Džastins Trudo paziņojis, ka šoreiz šī diena būs
“pārdomu laiks”.
Britu Kolumbijā un Saskačevanā pie bijušajām valdības
finansētajām indiāņu internātskolām, kuras vairumā pārvaldīja katoļu baznīca, neiezīmētos
kapos atrastas gandrīz 1000
bērnu mirstīgās atliekas.w
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Politiskās partijas
“Kustība Par!” kongresā
tika ievēlēta jauna valde 11
locekļu sastāvā, tajā skaitā
seši līdzšinējās valdes locekļi,
valdes priekšsēdētāja amatā
tika pārvēlēts Daniels Pavļuts.
Runājot par partijas nākotnes
mērķiem, Pavļuts uzsvēra, ka
svarīgi ir stabilizēt Latvijas
sabiedrību un turpināt
modernas pārmaiņas, kā arī
vienot un stiprināt liberāli un
mūsdienīgi domājošos politiskos
spēkus. Partija vēlas nostiprināt
politisko pārstāvniecību un
realizēt tās sociāli liberālo
programmu.

Lielbritānija.

Vairāk
nekā seši miljoni Eiropas
Savienības pilsoņu pēc breksita
pieprasījuši tiesības arī turpmāk
uzturēties Lielbritānijā. Tādējādi
izrādījies, ka Apvienotajā
Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu
skaits ir gandrīz divreiz
lielāks, nekā iepriekš ticis
uzskatīts. Pirms galīgā termiņa,
kas bija 30. jūnijs, krasi
pieauga uzturēšanās atļauju
pieprasījumu skaits no tiem ES
pilsoņiem, kuri vēlas saglabāt
līdzšinējās tiesības, kādas viņi
Lielbritānijā baudīja pirms valsts
izstāšanās no bloka. Tomēr pēc
pārejas perioda beigām, sākot
ar 1. janvāri ES pilsoņiem, kas
vēlas palikt Lielbritānijā, nākas
saskarties ar lielākām grūtībām
saglabāt uzturēšanās tiesības un
darba vietas.

Polija.

Bijušais
premjerministrs Donalds Tusks
paziņojis par atgriešanos
politikā, uzņemoties savulaik
paša dibinātās partijas
“Pilsoniskā platforma”
vadību. Par vienu no saviem
galvenajiem mērķiem viņš
izvirzījis cīņu pret pašlaik pie
varas esošo partiju “Likums un
taisnīgums”. Pašlaik Tusks ir
Eiropas Tautas partijas līderis,
un ne vienreiz vien viņš ir
asi kritizējis Kačiņski un viņa
partiju par Polijas novešanu
starptautiskā izolācijā. Valdošo
partiju “Likums un taisnīgums”
Tusks nosaucis par ļaunumu,
pret kuru ir jācīnās.

ŠAJĀ DIENĀ

5. jūlijā
1811. Venecuēla

deklarēja neatkarību no
Spānijas.

1889. Dzimis franču

mākslinieks Žans Kokto.

1962. Alžīrija ieguva

neatkarību no Francijas.

1986. Maskavā atklāja

pirmās Labas gribas spēles.

1996. Rozlinas institūtā

Skotijā piedzima pirmais
sekmīgi klonētais zīdītājs –
aita Dollija.
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