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Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, 

Latvijas Valsts Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, 

Latvijas Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam,  

Aizsardzības ministram Artim Pabrikam, 

LR Saeimas Ārlietu komisijas vadītājam Rihardam Kolam, 

 

18.07.2022. 

 

Petīcija par Rietumu vērtību aizsardzību veidojot attiecības ar 

Ķīnas Tautas Republiku (ĶTR)  
 

Uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, Latvijas tauta pieņēma lēmumu atgriezties tur, 

kur Latvijas gars patiešām pilntiesīgi piederēja gadsimtiem, un no kā šis gars bija mākslīgi atrauts 

50 gadu garumā, tika pieņemts vēsturisks lēmums atgriezties atpakaļ Eiropā, atgriezties atpakaļ 

Rietumos. Pašlaik Latvija atrodas šajā Rietumu ģimenē, no kuras tā bija atrauta. Mēs dalām 

Eiropas un Rietumu vērtības ar citām Rietumu valstīm. Mēs atrodamies ES un NATO, kas garantē 

Latvijas ilgtspējīgu drošību un labklājību. Mēs atrodamies OECD un Eirozonā, kas pats par sevi 

liecina par mūsu panākumiem.  

Esot daļai no Rietumu pasaules, daļai no ES un NATO, mums ir jāatceras vērtībās uz kurām 

šīs organizācijas ir dibinātas. Šīs kopīgas Rietumu vērtības mums ir jāaizsargā un jātur cieņā. To 

ir jādara arī ārpolitikā. Īpaši Latvijai. Mūsu vēstures dēļ, kas radīja dziļas sāpes daudzām Latvijas 

ģimenēm, divu totalitāru režīmu laikā. Latvijas tautas alkas pēc brīvības un demokrātijas, kā arī 

pēc neatkarīgas un tiesiskas valsts, kur tiek respektētas cilvēktiesības, uzplauka ar jaunu sparu. Šīs 

vēsturiskas sāpes radīja arī izteiktu nepatiku pret totalitārismu, komunismu un fašismu, starp 

kuriem mēs velkam vienādības zīmi. Tam visam ir jāatrod atspulgu arī Latvijas ārpolitikā. Tāpēc: 

 

1. Apzinoties, ka ĶTR ir totalitārā diktatūra (pēc ĶTR konstitūcijas “cilvēku demokrātiskā 

diktatūra”), kurā visa vara pieder vienai partijai (Ķīnas Komunistiskai Partijai (ĶKP)) un 

tas līderim (ĶKP ģenerālsekretāram Sji Dzjiņpinam). 

 

2. Apzinoties, ka ĶTR izveidoja koncentrācijas nometnes Siņdzjanas provincē, kur virs viena 

miljona etnisko minoritāšu, musulmaņu un kristiešu tiek nelikumīgi turēti bez jebkāda 

tiesas lēmuma ar mērķi pārmācīt šos cilvēkus, iemācot mīlēt sociālismu un valdošo partiju, 

tos līderus, pārmācot tos “pareizā” veidā, novēršot minoritātes no savas reliģijas, vēstures, 

kultūras un valodas, kuru ĶTR amatpersonas uztver par draudu nacionālai drošībai un 

valsts vienotībai, tādējādi interpretējot koncentrācijas nometņu esamību kā “cīņu ar 

terorismu”. Aicinām apzinoties, ka šajās nometnēs tiek plaši praktizēta cilvēku 

spīdzināšana, mākslīga miega pārtraukšana, izvarošana un cilvēka goda pazemošana.1, 2 

 

3. Apzinoties, ka, mēģinot uzspiest izdošanas līgumu, un, piemērojot nacionālās drošības 

likumu Honkongai, ĶTR pārkāpa “vienas valsts, divas sistēmas” principu un Ķīnas-

Lielbritānijas vienoto deklarāciju, kas garantē Honkongai autonomiju, neatkarību iekšējos 

jautājumos un atšķirīgu pārvaldi līdz 2047.gadam.3 Apzinoties, ka pieņemtais nacionālais 

drošības likums uztver publiskā īpašuma bojāšanu (arī protestu laikā) par terorismu, kas ir 

                                                 
1  Lindsay Maizland. 30.06.2020. China’s Repression of Uighurs in Xinjiang. Council on Foreign Relations. 

https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-repression-uighurs-xinjiang 
2 Yonah Diamond and Rayhan Asan. 15.08.2020. The World’s Most Technologically Sophisticated Genocide Is Happening 

in Xinjiang. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2020/07/15/uighur-genocide-xinjiang-china-surveillance-sterilization/ 
3 Michael Gahler et al. 15.06.2020. Joint motion for the resolution on the PRC national security law for Hong Kong 

and the need for the EU to defend Hong Kong’s high degree of autonomy. European Parliament. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0169_EN.html 
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jāsoda līdz pat mūža ieslodzījumam, bet sadarbība ar “ārējiem spēkiem” cilvēktiesības 

jautājumos vai publiskā Honkongas/ĶTR valdības kritika atrodoties ārzemēs tiek uzskatīta 

par nelikumīgu sadarbību ar šiem “ārējiem spēkiem”, kas tāpat kā terorisma gadījumā var 

tikt sodīts līdz pat mūža ieslodzījumam. Apzinoties, ka likums atļauj ĶTR institūcijām, 

īpašos gadījumos, pilnībā pārņemt izmeklēšanas un tiesas procesu, monitorēt internetu un 

slēgt nacionālai drošībai “kaitīgas” vietnes,4 aizliedz dažādas vārdu kombinācijas un idejas 

(ar neatkarību saistītas), dziesmas un grāmatas, kur parādās neatļautie uzskati,5 apzinoties, 

ka jau vairāk nekā 10 politiskie līderi un demokrātijas aktīvisti ir aizturēti nacionālās 

drošības likuma ietvaros. Apzinoties, ka drošības likuma iespaidota vēlēšanu reforma, kas 

samazināja iedzīvotāju tieši ievēlēto deputātu skaitu līdz nieka 22% no Likumdošanas 

Padomes deputātu skaita, ka arī ļāva piedalīties vēlēšanās tikai tiem kandidātiem, kuri ir 

klasificējami kā “patrioti”. 6 Apzinoties, ka šādas vēlēšanas tika plaši boikotētas, uz tiem 

ierodoties mazāk nekā trešdaļai balsstiesīgu vēlētāju. 

 

4. Apzinoties, ka ĶTR izvirzīja nelikumīgas pretenzijas Dienvidķīnas jūrā, paralēli uzbūvējot 

mākslīgas salas Dienvidķīnas jūras vidū, novietojot tajās militārās bāzes, tādējādi okupējot 

starptautiskus ūdeņus un citām valstīm piederošās teritorijas, liedzot piekļuvi ārzemju 

kuģiem ar to traucējot starptautisku kuģniecību, makšķerēšanu un starptautisku 

tirdzniecību vienā no noslogotākajiem reģioniem pasaulē.7 

 

5. Apzinoties, ka ĶTR liedz vārda un biedrošanas brīvību, neatļaujot valdības/Komunistiskās 

partijas/valsts līdera kritiku, protestus, streikus un neatkarīgas biedrības, ka arī, liedz 

pārvietošanas un izvēles brīvību pastāvošās sociālās kredītu sistēmas dēļ (sistēma apkopo 

katra cilvēka datus no kredītkartēm, videokamerām, interneta lietošanas vēsturi, atstātiem 

komentāriem u.c. par pilsoņu uzvedību, likum-paklausību un lojalitāti valstij un partijai, ja 

sociālā kredīta reitings ir zems, tad cilvēkiem tiek aizliegts pirkt transporta biļetes, izceļot 

no valsts, iestāties konkrētās universitātēs, kandidēt uz darbu valsts sektorā utt.).8 Tāpat, 

izvēles brīvība tiek ierobežota arī viena bērna (pēc 2016. gada – divu bērnu) politikas dēļ, 

kas valstī rezultējās ar piespiedu abortu un sterilizāciju augstu skaitu.9 

 

6. Apzinoties, ka ĶTR liedz reliģijas brīvību valsts iedzīvotājiem, veicot represijas pret 

reliģiskām minoritātēm, respektīvi, pret kristiešiem, musulmaņiem, budistiem, jūdaistiem, 

daoistiem un Faluņguna piekritējiem, vajājot, arestējot un dažos gadījumos arī spīdzinot 

reliģiskās minoritātes, masveidīgi veicot orgānu izņemšanu no ieslodzītiem Faluņguna 

reliģijas sekotājiem, ierobežojot svētnīcu skaitu, liedzot publicēt reliģiskus tekstus, tajā 

pašā laikā, veidojot valsts kontrolētas reliģiskās apvienības, kur valsts spēlē centrālo lomu 

prioritāšu noteikšanā; apzinoties, ka represijas un ierobežojumi lielākoties attiecās uz 

Tibetas un Siņdzjanas provincēm, kur papildus pastāv ierobežojumi uz mūku skaitu valsts 

                                                 
4 Amnesty International. 17.07.2020. Hong Kong’s national security law: 10 things you need to know. Amnesty 

International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/hong-kong-national-security-law-10-things-you-

need-to-know/ 
5 Louisa Lim. 02.08.2020. Books pulled from library shelves, songs banned... It’s the new normal in Hong Kong. The 

Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/02/books-pulled-from-library-shelves-songs-

bannedits-the-new-normal-in-hong-kong 
6 Jessie Lau. 01.12.2021. ‘Patriots Only’: Hong Kong’s New Election System in Action. The Diplomat. 

https://thediplomat.com/2021/11/patriots-only-hong-kongs-new-election-system-in-action/ 
7 Council on Foreign Relations. 20.08.2020. Territorial Disputes in the South China Sea. Council on Foreign Relations. 

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea 
8 Christina Zhou and Bang Xiao. 01.01. 2020. China's Social Credit System is pegged to be fully operational by 2020 

— but what will it look like? ABC News. https://www.abc.net.au/news/2020-01-02/china-social-credit-system-

operational-by-2020/11764740 
9  Human Rights Watch. 2019. China’s Global Threat to Human Rights. Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/global 
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atļautās svētnīcās (Tibetā), aizliegums nesāt bārdu vai lietot tradicionālus musulmaņu 

vārdus un citi ierobežojumi (Siņdzjanā).10 

 

7. Apzinoties, ka ĶTR valdības nevēlēšana atzīt īstenos COVID-19 pandēmijas apmērus un 

mēģinājumi tos slēpt (mediķi un interneta lietotāji, kuri brīdināja par pandēmijas tuvošanās 

tika arestēti, bet vairāki žurnālisti, kuri pētīja vīrusa izcelsmi fiziski pazuda, kamēr 

oficiālais saslimušo skaits bija mākslīgi pazemināts vairākās reizēs), rezultējās ar 

nekontrolēto globālu pandēmiju un ekonomisko krīzi, kas prasīja virs 6 miljonu dzīvību 

visā pasaulē. 

 

8. Apzinoties, ka ĶTR lieto propagandas līdzekļus un viltus ziņas ES un ES kandidāt-valstīs 

(piem. Serbijā), lai ietekmētu valstu iedzīvotāju viedokļus par labu ĶTR. Apzinoties, ka 

ĶTR izmanto savu ekonomisko potenciālu, piemēram, valsts investīcijas caur Jostas un 

ceļa iniciatīvu, valsts piederošu un privātu banku kredītus, privātās investīcijas, savu 

ģeopolitisko mērķu panākšanai (tā, piemērām, nespējot atmaksāt kredītu, Šrilankai nācās 

atdot lielāku valsts ostu ĶTR lietošanā uz 99 gadiem, bet Džibutijā, kurai ir jāatmaksā ĶTR 

virs 70% no sava IKP, nācās pieņemt pirmo Ķīnas ārzemes militāro bāzi 2017.gadā).11 

Apzinoties, ka visas privātas tehnoloģiskās kompānijas, kuras ir reģistrētas ĶTR ir spiestas 

sadarboties ar Komunistisko partiju un nodod valstij informāciju, kas satur tehnoloģiju 

lietotāju ģeolokāciju, personālus datus un lietotāju preferences, glabāto informāciju.12 

 

9. Apzinoties, ka ĶTR praktizē ekonomisku agresiju pret Lietuvu, liedzot Lietuvas eksporta 

precēm nonākt Ķīnā, un mēģinot draudēt Vācijas uzņēmumiem, kuri atrodas Lietuvā ar 

mērķi piespiest Vācijas uzņēmumus slēgt savu darbību Lietuvā. 

 

10. Tajā pašā laikā, apzinoties, ka Taivāna jeb Ķīnas Republika ir demokrātiskākā valsts 

Āzijā, un viena no demokrātiskākām valstīm pasaulē, kas spēj saglabāt arī savu vietu 

attīstītāko un bagātāko valstu sarakstā neskatoties uz ĶTR izvērstu politisko, diplomātisku 

un daļēji ekonomisku izolāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 U.S. Department of State. 2019. 2019 Report on International Religious Freedom: China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong Kong, 

and Macau). U.S. Department of State.  https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-

freedom/china/ 
11 Mark Green. 25.04.2019. China’s debt diplomacy. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2019/04/25/chinas-

debt-diplomacy/ 
12 Human Rights Watch. 2019. China’s Global Threat to Human Rights. Human Rights Watch. 

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/global 
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Tāpēc, mēs Jūs aicinām: 

 

1. Vienmēr aktualizēt situāciju ar masveidu cilvēktiesību neievērošanu ĶTR, tiekoties ar 

ĶTR amatpersonām, stingri paužot Latvijas un ES nesamierināšanos ar to un 

nepieciešamību izbeigt šo masveidīgu cilvēktiesību nerespektēšanas praksi, tādējādi, 

cienot un aizsargājot Rietumu vērtības, kuru pamatā ir brīvība, demokrātija, likuma vara 

un cilvēku tiesību aizstāvība. 

 

2. Sekojot Lietuvas piemēram, izstāties no 16+1 organizācijas, kas kalpo ĶTR par galveno 

institucionālu rīku ES vienotības šķelšanai. 

 

3. Atzīt nacionālās drošības likuma uzspiešanu Honkongai par graujošo “vienas valsts, divas 

sistēmas” principam, Honkongas brīvībām, autonomijai, likuma varai un Ķīnas-

Lielbritānijas vienotai deklarācijai, tādējādi, konstatējot, ka Honkongas īpašais 

administratīvais statuss uz prakses beidza savu eksistenci. Aicinām arī atzīt Honkongā 

pagājušajā gada decembrī notikušas vēlēšanas par tādiem, kas nereprezentē Honkongas 

iedzīvotāju balsis un vēlmes. 

 

4. Pievienojoties Kanādai, ASV, Čehijai, Lietuvai, Lielbritānijai, Nīderlandei un citām 

valstīm, oficiāli atzīstot par notiekošo Siņdzanas provincē dzīvojošu uiguru minoritāšu 

genocīdu to nosodot. 

 

5. Atbalstīt Saeimas deputātu grupu Taivānas atbalstam un iesaistīties attiecību padziļināšanā 

un attīstīšanā starp Latvijas Republiku un Taivānu (Ķīnas Republiku), veicinot oficiālās 

augsta līmeņa amatpersonu vizītes, padarot ekonomisko sadarbību un sadarbību citās 

jomās daudz dziļāku, tādējādi, pievienojoties ASV un Lietuvas atbalstam šai Āzijas 

demokrātijai, kas cieš no ĶTR kiberuzbrukumiem, pret-Taivānu vērstu propagandu un 

draudiem Taivānas neatkarībai. 

 

6. Pievienoties citu ES un pasaules valstu mēģinājumiem atbalstīt Taivānas iekļūšanu ANO 

struktūrās, tajā skaitā Pasaules Veselības Organizācijā, īpaši ņemot vērā Taivānas 

veiksmīgu cīņu ar COVID-19, un bezatlīdzības palīdzības sniegšanu pasaules valstīm (tajā 

skaitā Latvijai). 

 

7. Sekmēt Latvijas un Taivānas savienojamību ar aviosatiksmes palīdzību, ka arī, turpināt 

iesākto darbu, attīstot Latvijas savienojamību ar citām Āzijas demokrātijām –

Dienvidkoreju un Japānu.  

 

8. Uzsākt darbu pie Latvijas vai Baltijas valstu oficiālās pārstāvniecības Taivānā, kura no 

Latvijas puses darbosies arī kā LTRK un LIAA interešu pārstāve. 

 
9. Oficiāli pieprasīt ĶTR atbrīvot politiski ieslodzītu juristu Yu Wensheng, kurš tika arestēts 

par aicinājumu uzsākt konstitucionālo reformu ar mērķi demokratizēt valsts pārvaldi, Ren 

Zhiqiang, kurš kritiski izteicās par Sji Dzjiņpinu un Komunistisku partiju, cilvēktiesības 

aktīvistu Ilhamu Tohti, kurš aktualizēja un kritizēja ĶTR pret-minoritātēm vērstu politiku 

Siņdzjanas provincē (par ko viņš saņēma Vāclava Havela balvu un Eiropas Parlamenta 

Saharova balvu), aktīvistu un Nobela prēmijas nominantu Qin Yongmin, kurš pirmo reizi 

tika notiesāts un ieslodzīts par “Ķīnas Demokrātiskās partijas” dibināšanu un 

demokrātiskās sistēmas aizstāvību, bet vēlāk, 65 gadu vecumā, atkārtoti notiesāts par 

“valsts varas graušanu” aizstāvot sistēmas demokratizāciju, ka arī, tūkstošus citu aktīvistu 

un cilvēktiesības aizstāvju, kuri tiek arestēti un turēti cietumos par saviem politiskiem 

uzskatiem un vēlmi demokratizēt valsts pārvaldi. 
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10. Pievienoties citām Rietumu valdībām un pieprasīt Zviedrijas pilsoņa Gui Minhai 

atbrīvošanu (ka arī citu valstu pilsoņu, kuri kļuva par politiskiem ieslodzītiem), kurš 

Honkongā tirgoja ar ĶKP un ĶTR kritizējošajām grāmatām, par ko arī tika ieslodzīts. 

 

11. Sekot ASV piemēram, un iekļaut Latvijas Magņitska sarakstā ĶTR un Honkongas 

amatpersonas, kuras veica un atbalstīja cilvēktiesību pārkāpumus Siņdzjanas provincē un 

Honkongā, atbalstot Magņitska saraksta papildināšanu arī ES līmenī; 

 

12. Godājot personas datu augstus uzglabāšanas standartus, apsvērt iespēju liegt Latvijas 

institūcijām, ka arī, drošības dienestu darbiniekiem un augsta līmeņa Latvijas 

amatpersonām pirkt vai lietot darba vajadzībām ĶTR tehnoloģisko kompāniju produkciju 

(piemēram, ZTE un Huawei kompāniju ražojumus, kas var tikt pielietotas izspiegošanai to 

ciešu saišu dēļ ar Ķīnas Komunistisko partiju un armiju, ka arī tādas nedrošas lietotnes kā 

TikTok un WeChat), kas var radīt būtiskus nacionālās drošības riskus. 

 

13. Sekot ASV piemēram, un liegt ĶTR valsts un privātām kompānijām (piemērām, tādas 

kompānijas kā BGI, Baidu, Changji Esquel Textile, Tencent, Qzone, Zhihu, Ctrip, WeChat, 

Hikvision, DJI, Nutech, Nanchang O-Film utt.), kuras tieši un netieši piedalījās represīvās 

politikas īstenošanā pret Ķīnas minoritātēm un izsekošanas sistēmas izveidē (primāri, 

Siņdzjanas provincē), eksportēt savu produkciju uz Latviju un piedāvāt savus 

pakalpojumus Latvijas teritorijā. 

 

14. Padziļināt sadarbību ar tādam reģiona demokrātijām kā Japāna, Dienvidkoreja un Indija, 

kuras jau ir Latvijas ciešas sabiedrotās konkrētos jautājumos, oficiāli uzaicinot šīs valstis 

kļūt arī par Rīgas NATO StratCom COE dalībniecēm/partneriem (kā tas notiek Japānas 

gadījumā ar NATO CCD COE Tallinā). 

 

15. Sekot Eiropas Parlamenta aicinājumam, un atbalstīt ĶTR un Honkongas pilsonisko 

sabiedrību, demokrātijas aktīvistus un cilvēktiesības aizstāvjus dažādos veidos (piemērām, 

veicot kopīgus projektus ar neatkarīgiem no valsts NVO un aktīvistiem, piedāvājot tiem 

stipendijas pētniecībai un projektiem Latvijā, atvieglojot vīzas iegūšanu utt.). 

 

16. Sekot Lielbritānijas piemēram un Eiropas Parlamenta aicinājumam, un atvieglot vīzas un 

bēgļa statusa iegūšanu Honkongas iedzīvotājiem. 

 

17. Izvairīties no, un uztvert par draudu pārlieko ekonomisko un tehnoloģisko atkarību no ĶTR 

(līdzīgi kā tas notiek Krievijas energoresursu gadījumā). 

 

18. Godājot ASV-Latvijas 2020.gadā parakstīto deklarāciju par 5G tīkla drošību, nepieļaut 

Huawei tehnoloģiju pielietošanu Latvijai sevišķi svarīgā kritiskā infrastruktūrā. 

 

19. Sekot Zviedrijas, ASV un citu valstu piemēram, liedzot Konfūcija institūtam darboties 

Latvijas augstskolās un zem akadēmiskās brīvības jumta izplātīt ĶTR propagandu un 

Ķīnas Komunistiskās Partijas slavinošu saturu. 

 

20. Stiprinot Latvijas valsts drošību, koordinējot Latvijas Āzijas ārpolitiku ar ASV, īpaši 

ņemot vērā 2019.g. TAIPEI aktu (TAIPEI Act of 2019). 
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Citējot bijušo Latvijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, var vienīgi piebilst, ka 

“Brīvība un vērtības ir jāsargā. Baltijas brīvības atgūšana līdzinās brīnumam, bet daļai pasaules 

vēl joprojām brīvība ir nesasniegts sapnis”. Latvija spēj, un tai ir jāveido tāda ārpolitika, kas spētu 

sniegt un palīdzētu sniegt šo brīvības sapni citām tautām. Latvijai ir jākļūst par brīvības vārda un 

cerības stara nesēju pasaulē un šo augstu standartu mēs spējam uzlikt un uzturēt, kopā ar mūsu 

stratēģiskiem partneriem Ziemeļamerikā un Eiropā. Mums ir stingra pozīcija attiecībā pret 

autoritāro Krieviju, līdzīgo pozīciju mums ir jāveido arī pret totalitāro ĶTR. 

 

 

Vienotības Jaunatnes organizācijas priekšsēdētājs 

Vienotības Jaunatnes organizācijas ārlietu sekretārs 

 

Dāvis Mārtiņš Daugavietis  

Aleksandrs Mironovs 

Par! Jauniešiem valdes priekšsēdētājs 

Par! Jauniešiem ārlietu grupas vadītāja 

 

Jēkabs Kārlis Rasnačs 

Veronika Vagotiņa-Vagule 

Jaunieši Latvijai priekšsēdētājs  

Jaunieši Latvijai priekšsēdētāja vietnieks 

 

Roberts Ozols 

Atis Gridjuško 

Jaunieši attīstībai valdes priekšsēdētājs 

Jaunieši attīstībai ārlietu sekretārs 

 

Kristiāns Vasiļevskis  

Emīls Dobrājs 

Konservatīvās jaunatnes priekšsēdētājs Rodijs Ronis 

  

Latvijas Jaunatnes Padomes priekšsēdētāja Ilze Bergmane 

 

 

                           


