
KATOĻU BAZNĪCAS BĪSKAPU KONFERENCES AICINĀJUMS 

Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Latvijas bīskapu konference vēlas 

atgādināt par katra kristieša līdzatbildību kopējā labumā, kas ir cieši saistīts ar 

līdzdalību vēlēšanās. Baznīca augstu vērtē demokrātisko iekārtu, jo tā nodrošina 

pilsoņu piedalīšanos politiskajā izvēlē un garantē tiem iespēju gan ievēlēt un kontrolēt 

savus vadītājus, gan arī nepieciešamības gadījumā tos nomainīt. Patiesa demokrātija ir 

iespējama tikai tiesiskā valstī, pamatojoties uz patiesu izpratni par cilvēka cieņu un 

personas brīvību.  

Viens no Baznīcas uzdevumiem ir vienmēr un visur sludināt morālos principus, arī 

tos, kas attiecas uz sociālo un ekonomisko kārtību. Tāpat tās uzdevums ir izteikt 

spriedumu par jebkuru cilvēcisko realitāti tik lielā mērā, cik to pieprasa cilvēka 

pamattiesības un tās integrālais labums valsts attīstības un mūžības perspektīvā.  

Atbildīga līdzdalība vēlēšanās nozīmētu atgriezties pie Eiropas Savienības 

dibinātāju pārliecības un ideāliem. Viņi redzēja nākotni kā balstītu spējā strādāt kopā, 

lai vienotu sašķelto Eiropu un stiprinātu mieru un sadraudzību starp šīs pasaules daļas 

cilvēkiem. Tāpēc, izdarot savu izvēli, vēlētāji savos lēmumos ir aicināti ņemt vērā 

patiesības, taisnības un solidaritātes principus. Izmaiņas sabiedrībā var notikt tad, ja 

katrs pilsonis sāk ar pārmaiņām sevī, jūtas atbildīgs un pārdomā, kādu ieguldījumu var 

dot, lai Eiropas Savienība ne tikai pārvarētu pastāvošo krīzi, bet arī virzītos pa 

ilgtermiņa attīstības ceļu. 

Baznīca aicina kristiešus balsot par tiem kandidātiem, kuri aizstāv dzīvību, ģimeni 

un katras dalībvalsts tiesības pašai noteikt likumdošanu šajās jomās. Tāpat ļoti svarīga 

ir subsidiaritātes principa ievērošana ES un tās dalībvalstu attiecībās, vispirms ņemot 

vērā konkrēto sociālās un kulturālās vides realitāti. Eiropas Savienības moto ir Vienoti 

dažādībā. Taču vienotība nenozīmē politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves vai 

domāšanas veida vienādību. Katrai valstij ir tiesības uz savu oriģinalitāti arī valodas, 

kultūras un ģimenes politikas jomās. Tāpēc esam aicināti rūpīgi izvērtēt vēlēšanu 

kandidātus. 

Pirmais kritērijs, uz ko būtu jāraugās: vai kandidāts ir gatavs aizstāvēt cilvēka kā 

personības cieņu un dzīvību no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei.  

Otrais kritērijs – vai viņš ir gatavs iestāties ģimenes vērtību labā un rūpēties par 

trūcīgām ģimenēm. Tēvs un māte ir pirmie un galvenie bērnu audzinātāji. Svarīgi, lai 

politiķi gādātu par ģimeņu, īpaši daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu, materiālo 

nodrošinājumu, nostātos pret prostitūcijas legalizāciju, kā arī cilvēku izmantošanu un 

tirdzniecību. Būtiski ir arī izglītībā īstenot līdzsvarotas reformas, kurās tiktu ņemti 

vērā gan mūsdienu tehnoloģiju attīstības izaicinājumi, gan saglabātas un aktualizētas 

Satversmē un tās ievadā deklarētās vērtības, t.sk. ģimenes izpratne, cilvēka cieņa, 

dzīvības vērtība, atbildīgums un patriotiskums. 



Baznīca sludina ģimenes un dzīvības aizsardzību, jo tai rūp cilvēka integrālais 

labums. Baznīca atgādina, ka ģimenes pamats ir uzticīga laulība starp vīrieti un 

sievieti. Tikai šādā savienībā var dabīgā ceļā dzimt bērni un tikai šāda pastāvīga un 

nesaraujama savienība nodrošina viņiem pilnvērtīgas attīstības iespēju. Šādā ģimenē 

cilvēks vispirms iemācās rūpēties par citiem un sevi ziedot citu labā. Tāpēc ir svarīgi 

atzīt savstarpējo papildināšanos, kas pastāv starp vīrieti un sievieti, un pretoties 

jebkādiem mēģinājumiem likvidēt bioloģiskās dzimuma atšķirības, apgalvojot, ka 

cilvēks var pats izvēlēties un veidot savu dzimumu.  

Tāpat ir noraidāmi jebkādi mēģinājumi, kas ir vērsti uz to, lai ģimenes jēdzienu 

piepildītu ar jaunu un tās būtībai svešu saturu – tādi kā viendzimuma pāru attiecību 

legalizācija vai arī kopdzīves reģistrācija un šāda veida attiecību pielīdzināšana 

ģimenei. 

Pāvests Francisks savā uzrunā Eiropas parlamenta deputātiem teica: Mums ir 

pienācis laiks atteikties no tādas Eiropas, kas ir bailīga un pārņemta ar sevi, lai 

iedrošinātu un atjaunotu tādu Eiropu, kura uzņemas līdera lomu, ir zinātnes, mākslas, 

mūzikas un cilvēcisko vērtību, tostarp ticības, krātuve. Eiropa, kura sniedzas uz 

debesīm un cenšas sasniegt cēlus ideālus. /Strasbūrā, 2014. gada 25. novembrī/ 

Latvijas bīskapu konference aicina katoļticīgos un visus pilsoņus aktīvi iesaistīties 

gaidāmajās EP vēlēšanās, lai celtu tādu Eiropu, kas balstās nevis tikai uz ekonomiku, 

bet arī uz vispārcilvēciskām un Evaņģēlijā balstītām vērtībām. 
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