EIRO – NĒ!
Pieprasām referendumu!
Biedrība ''Antiglobālisti'' aicina visus, kuriem ir svarīga sava neatkarīga
valsts, kuri vēlas būt noteicēji savā zemē un kuri nevēlas dzīvot zem svešām varām,
uz protesta akciju 4.maijā, 12.30 - 14.00, Rīgā, Doma laukumā.
Latvija briesmās! Saujiņa neoliberāli noskaņotu politiķu, uzurpējot
suverēno varu valstī un ignorējot tautas vairākuma gribu, par katru cenu grib
ieviest šeit svešu pārnacionālu valūtu pakļaujot reālām briesmām mūsu valsts
pastāvēšanu. 1940.gadā citi Latvijas nodevēji rīkojās līdzīgi. Tikai toreiz eiro vietā
viņi ieviesa rubli un Eiropas Savienības vietā Latvija uz pus gadsimtu tika ievilkta
citā savienībā – Padomju Savienībā. Kas notiks ar Latviju nākotnē ir skaidri
pārredzams – Latvija atkal zaudēs savu suverenitāti un kļūs par administratīvu
apgabalu Eiropas Federācijā, kuras veidošanās iezīmējas arvien skaidrāk. Vai mēs
gribam atkal pazaudēt savu valsti? Atkal uz pus gadsimtu? Vai vēl ilgāk?
Kas kontrolē naudu, tas kontrolē konkrēto teritoriju. Kas drukā naudu, tas
ir šīs naudas saimnieks. Iestājoties eirozonā Latvijai vairs nebūs sava monetārā
instrumenta ar kuru regulēt saimnieciskos procesus savā zemē. Līdzīgi, kā kādreiz
Latviju kontrolēja Maskava, mūs turpmāk kontrolēs Brisele, Starptautiskais
Valūtas Fonds, Pasaules un Eiropas Centrālā banka. Tas nozīmē, ka mūsu valsts de
facto beigs pastāvēt. Latvija ir nabadzīga valsts un to sagaida nevis Vācijas vai
Francijas, bet gan Grieķijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas, Kipras liktenis. Beidzam
sapņot. Ir laiks novilkt rozā brilles un paskatīties patiesībai acīs.
Sociālās aptaujas vairāku mēnešu garumā liecina, ka absolūts vairums
Latvijas iedzīvotāju ir pret eiro ieviešanu. Valdība ignorē šo faktu un
nedemokrātiskā veidā vēlas ieviest eiro pretēji tautas gribai. Vai mēs to pieļausim?
Pietiek lūgties! Pietiek neauglīgu sarunu un bezjēdzīgu iesniegumu valsts iestādēs!
Pietiek tiesu, kuras novilcina lietas un spriež netaisnīgas tiesas! Pieprasām
referendumu eiro ieviešanas sakarā! Nē – valdības patvaļai! Nē – varas uzurpācijai!
Nē – nedemokrātiskiem lēmumiem! Zaudējot latu, zaudēsim savu valsti.
Mītiņā uzstāsies vairāki sabiedrībā pazīstami ekonomisti, inteliģences un
sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Pasākums tiks pārraidīts tiešraidē vairākās
interneta vietnēs, kā www.antiglobalisti.lv, www.nra.lv, www.aprinkis.lv.
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