Mīļie Latvijas iedzīvotāji, tautieši!
Šodien mēs esam sanākuši kopā, lai runātu par Latviju, par Latvijas
nākotni – jā, par Latvijas nākotni. Man ir grūti iedomāties, kā mēs
vispārīgi esam nonākuši pie šīs situācijas, ka mums ir jālemj par Latvijas
valsts galveno stūrakmeni – par Latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu.
Katras nācijas pamats ir viņas identitāte – viņas pamattauta un tās valoda.
Francijā tā ir franču tauta un franču valoda, Vācijā tā ir vācu, Krievijā tā ir
krievu, utt., bet Latvijā tā ir latviešu tauta un latviešu valoda. Man arī ir
grūti iedomāties, kā var viens cilvēks, cilvēks no citas valsts, cilvēks, kas
nav pat Latvijas pamatiedzīvotājs, kas nav Latvijas pilsonis, kas arī nav
pat krievu tautības, ierasties Latvijā un vērsties ar kampaņu pret Latvijas
valsts pamatiem, pret Latvijas Satversmi. Kā mēs vispārīgi to pieļāvām
visu mūsu acu priekšā? Kā mēs to vispārīgi pieļāvām, šo pilnīgi
nevajadzīgo referendumu un naudas izniekošanu mūsu valdības, Centrālās
vēlēšanu komisijas, Saeimas, Latvijas Satversmes tiesas un visas latviešu
tautas acu priekšā? Kā mēs vispārīgi varējām pieļaut šo ļaunprātīgo un
kailo naida kurināšanu starp Latvijas pamattautu un Latvijā dzīvojošo
krievu tautības minoritāti.
Jā, tā ir mērķtiecīga naida kurināšana. Jā, 18.februāra referendums ir
mērķtiecīgs naida kurināšanas pasākums, kuru mēs aicinām visiem
Latvijas pilsoņiem noraidīt visā pilnībā – balsot PRET Latvijas Satversmes
izmaiņām. Mēs pievienojamies visām Latvijas studentu korporācijām, to
starpā arī krievu studentu korporācijām, visiem represētiem un brīvības
cīnītājiem, visai latviešu tautai, visiem Latvijas pilsoņiem un visām
Latvijas minoritātēm, kas ir jau pauduši savu PRET nostāju. Mēs noraidām
jebkādu mūsu pilsoņu sašķelšanu un dažādo tautību segregāciju Latvijā;
Galvenais, mēs esam pret Latvijas valsts graušanu – mēs esam PRET
Latvijas Satversmes izmaiņām. Es aicinu katru Latvijas pilsoni – celies un
ej! Celies, ej un balso PRET! Visi Latvijas pilsoņi, ceļaties, ejiet un balsojiet
18.februārī PRET Latvijas Satversmes izmaiņām!
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