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Viena no manām visiemīļotākajām politiķēm ir Auna Sana Su Či. Viņas dzīves stāsts
ir visai iedvesmojošs: viņas galvenais dzīves mērķis bija ieviest savā valstī - Mjanmā –
demokrātiju, un par "cīņu par demokrātiju un cilvēktiesībām" 1991. gadā viņai tika
pasniegta Nobela miera prēmija.
Auna Sana Su Či savā esejā “Brīvība no bailēm” (1991) no savas grāmatas ar to pašu
nosaukumu rakstīja tā: “Sistēmā, kurā cilvēku pamattiesību eksistence tiek noliegta, bailes
ir parasta parādība. Ieslodzījuma bailes, moku bailes, nāves bailes, bailes zaudēt draugus,
ģimeni, īpašumu un līdzekļus izdzīvošanai, izolācijas bailes, neveiksmes bailes.” 1
Manuprāt, mēs, Latvijas iedzīvotāji, esam laimīgi tādēļ, ka mūsu dzīve nav baiļu
pārņemta. Mums ir paveicies dzīvot valstī, kur mūsu cilvēciskās pamattiesības ir
neaizskaramas un tiek respektētas. Mūsu valstij ir svarīgas mūsu Satversmē iekļautās
pamattiesības, un, ja ieskatāmies mūsu valsts vērtībās, var saprast, kāpēc tas tā ir.
Viena no galvenajām Latvijas valsts vērtībām un pamattiesībām ir brīvība. Latvijas
tautai šī vērtība ir, visticamāk, tuvāka par visām citām, jo gadsimtu gaitā latvieši vienmēr ir
cīnījušies ar citām tautām gan par savas tautas brīvību, gan par savas vēsturiskās zemes
suverenitāti un neatkarību. Brīvība sevī ietver ne tikai valsts neatkarību, bet arī domas,
apziņas, vārda brīvību, biedrību, politisko partiju, pulcēšanās brīvību utt. Šīs pamattiesības,
kuras attiecas arī uz mani, mūsdienu ģeopolitiskās situācijas dēļ ir ļoti svarīgas Latvijai, jo
palīdz veidot Latvijas pilsonisko sabiedrību.
Vēl viena cilvēka pamattiesība, kura ir ietverta Satversmes 107. un 109. pantā un kuru
ir vērts pieminēt, ir tieksme pēc labklājības. Cilvēka labklājība ietver sevī gan darba
samaksu atbilstoši darbam un kvalifikācijai, gan sociālo aizsardzību darba nespējas
gadījumā. Tas sekmē to, ka cilvēki Latvijā jūtas aizsargāti, novērtēti un piederīgi Latvijai.
Tas savukārt ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības un ekonomiskās izaugsmes pamats.
Tāpat Latvijai ir svarīgi tas, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas
priekšā, kā izriet no Satversmes 91. panta. Vienlīdzība likuma priekšā sekmē uzticību valstij
un valsts pārvaldes iestādēm, kā rezultātā Latvijā vienlīdzīgi tiek nodrošināta visu cilvēka
pamattiesību respektēšana un īstenošana. Vienlīdzība likuma un tiesas priekšā sekmē
uzņēmējdarbības un investīciju piesaisti Latvijā, lai attīstītu Latvijas ekonomiku.
Es ticu, ka mums ir augsti jāvērtē savas tiesības, kuras mums ir Latvijā, jo diemžēl ne
visiem cilvēkiem pasaulē ir tādas tiesības, kuras mēs uzskatām par neatņemamām. Mums ir
jābūt lepniem par to, ka mēs savai valstij neesam vienaldzīgi un ka mēs šeit jūtamies
piederīgi.
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