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LKS	SOLĪJUMI
Partijas	programmas	tēmas

Sasniegtais Latvijā
Latvijas un Igaunijas nepilsoņi ieguva tiesības bez vīzas
ieceļot un pārvietoties ES lielākajā daļā un Krievijā;
Pateicoties Ždanokai Eirokomisijas pārstāvji pārliecināja
Latvijas varas vīrus ievest progresīvu nekustamā īpašuma
nodokli.

Sasniegtais ES līmenī
Tatjana Ždanoka strādā grupā „Eiropas Brīvā Alianse”
(ЕBА), šīs politiskās grupas ietvaros ir radusies unikāla
iespēja pārņemt to Eiropas reģionu un mazākumtautību
pieredzi. Eiropas Krievu alianse, kuras pr-ja ir Tatjana
Ždanoka, ir apvienojusi dažādu Eiropas valstu krieviski
runājošos, un izveidojusi EP jaunu laukumu dialogam –
Eiropas Krievu Forumu.

Jauna Apvienotā Eiropa
Mērķis - veidot politisko platformu, kas apvienotu visus
racionāli domājošos Eiropas līderus, kuri ir gatavi celt
Eiropas nākotni kopā ar Krieviju.

Eiropas Sociālais modelis
Nepieciešams atgriezties pie šīs idejas (Eiropas Sociālā
modeļa) saknēm, jo šī ideja ir dzimusi pirms 200 gadiem
kā miera un sadarbības ideja.

"LV	iedzīvotājiem	-	līdztiesību	un
sociālās	garantijas!"
Latvijas	Krievu	Savienība

Biežāk	minētie	atslēgvārdi
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"Eiropas	tautām	-	tiesības	uz
	pašnoteikšanos	un	dzimtās

valodas	lietošanu!"
Latvijas	Krievu	Savienība

Pieminētās	sabiedrības	grupas

Krievvalodīgie LV	nepilsoņi Maznodrošināt ie Vecāki
Mazāktaut ības

"Eiropas	valstīm	-	stratēģisko
sadarbību	visos	virzienos!"

Latvijas	Krievu	Savienība

Šaubīgi	solījumi

Pilsoņa statuss nepilsoņiem
"T .Ždanoka strādā, lai panāktu ES pastāvīgo iedzīvotāju
statusa automātisku piešķiršanu, bet perspektīvā – Eiropas
Savienības pilsoņu statusa piešķiršanu - Latvijas
nepilsoņiem." -> Šie ir lēmumi, kurus var pieņemt tikai
Latvijas valdība un kam nav sakara ar darbu EP.

Mazākumtautību skolas
„Latvijas Krievu savienība” uzstāj, lai t iktu nodrošinātas
valsts garantijas krievu izglīt ībai Latvijā, lai t iktu saglabātas
un att īst ītas mazākumtautību skolas." -> Latvijas izglīt ības
sistēmas jautājumi ir Latvijā risināmi jautājumi, ES līmenī par
to nelemj.

Dzimtās valodas lietošana
"Eiropas tautām – tiesības uz pašnoteikšanos un dzimtās
valodas lietošanu!" -> Valodas lietojums kātrā no ES
dalībvalst īm ir to valdību kompetencē, ES šajos jautājumos
neiejaucas.
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