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GODINĀŠANAS AKTIVITĀTES BIBLIOTĒKĀ
Gunta Bite
Avīzītes «Bazūne» redaktore

Pirmā tikšanās bibliotēkā Rīgā būs 7. jūnijā plkst. 16.00 ar Strazdumuižas internātvidusskolas direktori Ligitu Ģeidi un
Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētāju Svetlanu Sproģi. Pēc tam, 12. jūnijā plkst. 14.00 tiksimies vēl ar divām
reformatorēm un jaunu pakalpojumu ieviesējām: Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktori Andru Jākobsoni un Servisa suņu
biedrības TEODORS kinoloģi Zaigu Kļaviņu.
Notiks arī divas tikšanās ar literātiem:
17. jūnijā plkst. 12.00 Ventspils filiālbibliotēkā tiksimies ar rakstnieci Aiju Zentu
Veseli, savukārt 26. jūnijā plkst. 11.00
aicinām uz tikšanos Liepājas Neredzīgo
biedrībā ar tās vadītāju Māri Ceiruli.
Jūnijā notiks tikšanās arī ar sportistiem
un citiem biedrības pārstāvjiem.
Atgādinām, ka projekts tiek realizēts ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijai — 100» atbalstu.

Maijs pagāja godināšanas aktivitātēs, kas
notika Latvijas valsts simtgades projekta
«Klusie vēstures veidotāji» ietvaros.
Viss aizsākās 21. maijā, kad Lielajos kapos bibliotēkas darbinieki ar aizdegtām laternām godināja Nikolaju Andreju Pihlavu.
Pēc tam tika apmeklēti 1. Meža kapi, izrādot cieņu Arnoldam Skridem. Godināšanas
aktivitātes turpinājās 23. maijā, kad bibliotēkas lasītavā notika piemiņas pēcpusdiena, pieminot Idu fon Valentinoviču un
Oskaru Albertu Notnāgelu, kā arī Albertu
Rutki un Pāvilu Eihi. Par viņiem pastāstīja
Strazdumuižas internātvidusskolas direktora vietniece mācību jomā Sarmīte Rozīte.
Godināšanas aktivitātes turpināsies jūnijā, kad organizēsim tikšanos klātienē ar
cilvēkiem.

BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

SAULGRIEŽU VILINĀJUMS
Vija Circāne
Metodikas nodaļas vadītāja

gan no mums prot nosaukt visas puķes un
augus, kas zied visapkārt? Tie nāk mums
pretī un atgādina: lūk es esmu pīpene,
margrietiņa — man balto ziedlapiņu pietiks
visai vasarai. Bet tā nedaudz smalkākā un
sīkākā ir kumelīte ar savu dziedinošo

Kad saule sasniegusi augstāko virsotni,
cilvēks kopā ar dabu svin vasaras saulgriežus. Jūnija pļavas ir vesels krāsu koris. Kurš
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spēku. Asinszāle der pret daudzām kaitēm,
sāpes spēj noņemt ceļmallapas, azaidam
īpatnēju garšu piešķir ķimeņu sēkliņas.
Daudz labu un gudru padomu dod zeme
saviem draugiem un sapratējiem.
Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā aicina
savus apmeklētājus no 10. līdz 21. jūnijam
ielūkoties un izsmaržot ārstniecības augu
dažādību izstādē «Skaista, skaista tā pļaviņa, kur saulīte rotājās». Izdziedāt vasaras

laika tautasdziesmas un smelties spēku no
dziesmas atnāciet 19. jūnijā pl. 14.00. Folkloriste Gunta Saule palīdzēs notvert saulgriežu burvību caur senlatviešu rituāliem un
tautasdziesmām. Lai arī kur mēs svinētu
vasaras saulgriežus, tie ir un paliek enerģētiski spēcīgs laiks, kad varam izmantot mūsu senču viedās zinības un pasmelt dabas
uzkarsēto spēku, tā dziedinot ķermeni un
garu.

SAVLAICĪGS BRĪDINĀJUMS
Ivars Ozoliņš
BRN galvenais redaktors

teicēja ir māte, bet atšķirīgā pieeja zēnu un
meiteņu audzināšanā ir vīriešu iedibināta
jau pirms 1400 gadiem Muhameda —
islāma reliģijas radītāja laikā. Neskatoties
uz šo noteicošo lomu bērnu audzināšanā,
sieviete ir pilnīgi beztiesiska, patiesībā vīra
verdzene. Islāmticīgo valstīs, kur joprojām
ir spēkā senās tradīcijas, sievietes tiek pakļautas piespiedu laulībām, bez vīra atļaujas viņas nedrīkst iziet no mājas, par nepaklausību un niecīgiem pārkāpumiem (vīra
izpratnē) tiek sistas, par laulības pārkāpšanu tiek nomētātas ar akmeņiem. Grāmatā Z. Ramadani apraksta pašas pieredzēto šādi:
«Manas mātes dzimtajā mājā valdīja
islāma likumi. Mana vecmāmiņa gatavoja
ēdienus visai ģimenei: vēl divām meitām,
viņu vīriem un manām māsīcām un brālēniem. Vecmāmiņas vīrs viņai darīja pāri.
Ja ēdiens nebija pietiekami karsts vai arī
viņai no rokām izkrita krūze un saplīsa, tad
viņš pielēca kājās, skaļi apsaukāja un sita.
Neviens nebilda ne vārda. Neviens no
vīriešiem neaizrādīja, nebija dzirdams neviens iebildums, pat ne visklusākais. Jo
vectēvs bija ģimenes galva. Apstrīdēt viņa
autoritāti nebija pieņemts, un to neviens
neuzdrošinājās.»
Bijušais ASV prezidents Baraks Obama
reiz teica: «Jebkuras sabiedrības panāku-

Pie lasītājiem Braila rakstā nonākusi no
vācu valodas tulkotā Zanas Ramadani grāmata «Aiz plīvura slēptās briesmas»
(3 sējumos). Latvijai šī grāmata ir ļoti savlaicīgs brīdinājums neatkārtot to pašu
kļūdu, ko pieļāva Rietumeiropas valstis,
visvairāk Vācija pārprastas tolerances dēļ,
uzņemot milzīgas nekontrolētu musulmaņu
masas no Ziemeļāfrikas, Tuvajiem un Vidējiem Austrumiem. Lūk, ko par to grāmatas anotācijā saka Latvijas Universitātes
profesors Leons Taivans: «Demokrātija ir
vērtība, kuru jāprot aizsargāt. Šļauganums
un naivitāte, kas piekāpjas jebkuras brutalitātes priekšā, ir nevis demokrātija, bet
gļēvulība. Zanas Ramadani juridiski korekto
un antropoloģiski precīzo Vācijas divkopienu sabiedrības aprakstu nepieciešams
izlasīt ikvienam Latvijas cilvēktiesību speciālistam un politiķim, kas balso vai lemj
par imigrāciju, bēgļiem un sabiedrības integrāciju.»
Z. Ramadani sniegtajai informācijai var
pilnībā uzticēties, jo viņa nāk no musulmaņu ģimenes un ir izjutusi uz savas ādas
specifiski islāmiskās psiholoģijas formēšanu
gan vīriešiem, gan sievietēm no pašām
saknēm — ģimenē. Bērnu audzināšanā no2

mus var redzēt pēc tā, cik augstu tajā tiek
vērtēta sieviete.»
Paralēli upura statusam sievietes musulmaņu sabiedrības pirmsākumā — ģimenē — ir tās, kuras meitenes izaudzina
par apkalpojošo personālu, bet zēnus —
par ar lielummāniju pārņemtiem varmākām. Lielākajai daļai musulmaņu vīriešu ir
tieksme uz vardarbību. No kurienes tas
radies? Musulmaņu sabiedrībā valda kroplīga komunikācija. Šeit nav runa par to,
kura argumenti ir labāki, te nemaz nepūlas
atrast argumentus. It īpaši tad, ja runa ir
par audzināšanas paņēmieniem. Musulmaņu sievietes meitas audzina ļoti agresīvi, un
tā nav tikai verbāla. Katrā musulmaņu
ģimenē augstākā vara tomēr ir vīrietim. To
ļoti ātri pamana katrs mazais zēns. Viņš
iegaumē: sievietes ir mājkalpotājas. Ikviens
zēns ātri iemācās, ka pastāv pārmācības
hierarhija: māte pārmāca meitu, tēvs pārmāca māti. Pārmācības rezultāts ir šāds:
pietiek ar skaļi pateiktu vārdu, ar vienu
sitienu, lai saglabātu hierarhiju un pat nepieļautu diskusiju, kas varētu apdraudēt
esošo kārtību. Vēlāk arī dēls kā ģimenes
galva lietos šo pašu metodi. Viņš rīkosies
tā, kā rīkojās viņa paraugs — tēvs.
Z. Ramadani apraksta spilgtu šādas audzināšanas rezultātu no pašas pieredzes:
«Manas tantes mājā Skopjē — manā dzimtajā pilsētā sēdēja augstprātīgs it kā augstāko militārpersonu vai civilo augstmaņu
pārstāvis — 18 gadus vecs «pašā». Kājas
iepletis, viņš, atlaidies dīvānā, tirdīja māti
un savu daudz vecāko māsu: «Atnes man
ko ēdamu,» viņš pieprasīja, «atnes man
padzerties!» Ilgi es nespēju klusēt: «Tev
taču pašam ir divas veselas kājas un divas
veselas rokas. Šobrīd es sarunājos ar tavu
māti un māsu. Ej pats un atnes sev vajadzīgo!» — «Kāpēc gan? Es taču esmu vīrietis.»
Ļaunākais ir tas, ka musulmaņi Eiropā
neiekļaujas vietējā sabiedrībā, norobežojas
savās paralēlajās sabiedrībās un kultivē tur

arvien kareivīgāku islāmu. Vairs nav iespējams atšķirt islāmu no islāmisma.
Sākotnējais, miermīlīgais islāms vairs nekur
nav sastopams, tiek kultivēts tikai islāmisms — politiskais, radikālais islāms, kas
iet plašumā. Arī kristietībā ir bijis gan
sākotnējais miermīlīgais, gan vardarbīgais
periods, kad ticības vārdā tika pastrādāti
briesmu darbi krusta karos un inkvizīcijas
laikā, bet pateicoties Mārtiņam Luteram un
apgaismībai 18. gadsimtā, kas skāra arī
Latviju, neviens kristietis ticības vārdā sen
vairs neslepkavo. Toties pašlaik neviena
cita reliģija nesagādā tik daudz slepkavu kā
islāms. Katoļiem gan vajadzētu tikt vaļā vēl
no vienas pagātnes paliekas — celibāta.
Tas, iespējams, ir galvenais cēlonis pedofilijai katoļu garīdznieku vidū. Attaisnot
celibātu, atsaucoties uz Jēzu Kristu, ir aplam, jo viņš nav no šīs pasaules. Muhameds, pats būdams vardarbīgs, arī reliģiju
bija iecerējis vardarbīgu, tomēr Mekā viņš
vēl neatļāvās sludināt un piekopt vardarbību, bet Medīnā, pieaugot viņa sekotāju skaitam, jau sākās ebreju un kristiešu,
vēlāk arī savējo slepkavības, kurus uzskatīja par nepietiekami radikāliem.
Kādu laiku arābi deva savu ieguldījumu
pasaules progresā — tika izdarīti nozīmīgi
atklājumi matemātikā, medicīnā, ķīmijā un
astronomijā. Atpakaļgaita attīstībā sākās
pēc tam, kad arābi zaudēja abus galvenos
savas kultūras un zinātnes centrus —
1236. gadā spāņi padzina arābus no viņu
pēdējās teritorijas Pireneju pussalā —
Kordovas Emirāta, bet 1258. gadā mongoļi
ieņēma Bagdādi. 19. un 20. gadsimtā kolonizācija veicināja šo lejupslīdi un islāma
pasaules norobežošanos no visa rietumnieciskā. Islāma pasaule novērsās no nākotnes un pievērsās pagātnei. Mūsdienām
raksturīgais ekspansīvais, teroristiskais
islāms savu attīstības gaitu sāka 1928. gadā Ēģiptē, un tā bija musulmaņu pirmā
politiskā kustība; tā strauji gāja plašumā
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visā arābu pasaulē, un tagad džihādisti
savu karu Allāha vārdā turpina Eiropā.
Demokrātiskajai, tolerantajai rietumu pasaulei ir grūti pretoties arvien pieaugošajam
nedemokrātisko, netoleranto, dogmatisko
musulmaņu skaitam, kuru vidū radikāļu
kļūst arvien vairāk. Iesūtītie islāmistu runasvīri sludina, ka vadīties pēc savas reliģijas likumiem ir svarīgāk, nekā respektēt
rietumu sabiedrībā eksistējošos likumus un
dzīvesveidu. Viņi ir iemācījušies izmantot
mūsu liberālismu savā labā. Zīmīgi, ka
vienpadsmitgadīgs puika atļaujas uzkliegt
policistam: «Vācies prom! Šajā ielā valda
mūsu likumi!» Kāpēc viņi nebrauc prom, ja
viņiem nav pieņemams eiropiešu dzīvesveids un šeit atzītās vērtības? Islāma fundamentālisti nemaz neslēpj, ka viņi sapņo
par tādu pasauli, kurā valdītu tādi islāma
likumi, kādus Medīnā noteica Muhameds un
viņa sekotāji. Bet Eiropā viņu nolūks ir
sagraut šeit pastāvošos sociālos pamatus.
Ko darīt, ja Eiropā dzīvojošos musulmaņus nav iespējams pārliecināt, ka sievietēm pienākas tādas pašas tiesības kā
vīriešiem, ka nedrīkst katru sievieti, kura
nav pilnībā nosegta ar apģērbu, uzskatīt
par tādu, kas piedāvājas un aiz matiem
vilkt uz savu būdu, ka nedrīkst ignorēt
Eiropā pastāvošos sadzīves noteikumus un
morāli? Demokrātija nenozīmē visatļautību,
nav jāpacieš neciešamais. Ir apņēmīgi un
neiecietīgi jāvēršas pret tiem, kas grib mūs
iznīcināt. Pareizi dara Ungārija, nelaižot pāri
savai robežai nevienu no viņiem, arī
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pasargāties no terorisma citādi nevar, jo
nav iespējams noteikt, kurš ir potenciālais
terorists. Arī Lielbritānijas iedzīvotāji referendumā nobalsoja par izstāšanos no
Eiropas Savienības šā paša iemesla dēļ.
Jau Muhameds apsolīja musulmaņiem
kundzību pār visu pasauli. Cenšanos islamizēt pasauli, radikālie islāmisti pašlaik saprot
kā Allāha uzdevumu, kas jāizpilda arī
1400 gadus pēc Muhameda nāves. Un tas
ir visīstākais islāmisma fašisms. Korānā
rakstīts: «Jums jāiet tālāk, vai tas jums
nāks viegli vai grūti. Nežēlojiet ne savu
mantu, ne dzīvību. Viss, ko jūs darīsiet
Dieva labā, jums tiks atlīdzināts pilnā
mērā.»
Musulmaņu vidū tik populārā teroristunāvinieku kustība mūsu mentalitātei ir
sveša. Tomēr veidam, kā nogalināt savus
ienaidniekus, ir arī cits izskaidrojums. Kā
zināms, visam, kas ir par daudz, zūd vērtība. Sakarā ar beztiesisko stāvokli musulmaņu sievietes ir pārvērstas par bērnu
ražošanas mašīnām, rezultātā rodas cilvēku
pārprodukcija. Ja tā nebūtu, diez, vai viņi tā
šķiestos ar savām dzīvībām.
Zinātnieki prognozē, ka daudz lielākas
briesmas vēl ir priekšā — klimata izmaiņu
dēļ apmēram pēc trīsdesmit gadiem Ziemeļāfrikā, Tuvajos un Vidējos Austrumos
būs tāds sausums, ka tur dzīvot nebūs
iespējams. Tad notikšot vardarbīga milzu
invāzija Eiropā, un noteicošais kritērijs, kur
apmesties, vairs nebūšot dotāciju dāsnums,
bet gan tas, kur būs ūdens.

Izdota Braila raksta nodaļā. Iznāk reizi mēnesī.
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