100. Pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani
laimīgu un Latviju stipru?
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Brīvība man atgādina jūru, kas nemitīgi bango un skalo pludmales smilti. Tā Latvijas
vēstures viļņos mainījusies mums Satversmē piešķirtā vārda un citas brīvības. Simts
Satversmes gados brīvība kā patiesa demokrātiska vērtība uzplauka, ilgus gadus tika vajāta,
aizliegta un ir atkal atgūta.
Reizēm uzdodu sev jautājumu - kas ir brīvība? Tā ir piederība valstij, kurā es dzīvoju,
tā ir iespēja iegūt izglītību, tā ir laime būt kopā ar cilvēkiem, kurus mīlu, tā ir kopības sajūta.
Vārda brīvība ir pārliecība par katru vārdu, ko pasaki, tā ir prasme sarunāties. Vārda brīvības
nesaprašana reizēm šķeļ tautu un vājina valsti.
Es esmu lepns, ka dzīvoju Latvijā, ka mūsu Satversmē brīvība ir apliecināta visās
darbības jomās jau no pašiem valsts pirmsākumiem. Brīvība ir arī pienākums un atbildība pret
cilvēkiem līdzās, pret savu valsti, kas šo brīvību nodrošina. Es nesaprotu tos, kas runā pret
valsti. Ja valstij klājas smagi, visiem vajadzētu vienoties, lai šis grūtības ātrāk pārvarētu.
Man ir tiesības brīvi paust savu viedokli, dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī, esmu
laimīgs, ka līdzās skolas izglītībai varu būt daļa no Jaunsardzes organizācijas, tā es iegūstu
prasmes aizsargāt savu valsti. Mūsu lielajā ģimenē svarīga ir doma, kā mūsu katra rīcība
ietekmē apkārtējos, tātad arī valsti kopumā.
Katrs mans pateiktais vārds ir mana brīvība, bet vai es spēju sajust, kad mans brīvais
vārds ir drauds citu brīvībai, kad mana pašizpausme sāp citiem un valstij?
Brīvība man ir saprotama kā neatkarība, patstāvīgums, atbildība. Šodienas brīvība
man ir neatkarīga izvēle, kur es vēlos mācīties tālāk. Internets dod brīvību klausīties mūziku,
brīvi paust viedokli sociālajos tīklos, sekot sasniegumiem sportā, nodarboties ar saviem
hobijiem. Brīvā un patstāvīgā izvēle ir liela atbildība un ģimene ikdienā neliedz man brīvību,
ļauj mācīties arī no kļūdām un ciena manu viedokli, tā māca man vērtēt brīvību.
Satversmē garantētās brīvibas dara mūs pārliecinātus, ka mēs spējam veidot stipru
Latviju.

