Ja mēs neiestāsimies ES, tad- ticiet manjaunās paaudzes vairākums emigrēs uz
Rietumiem, jo ko gan mēs darīsim tādā
pusattīstītā saliņā starp NVS monstru un
“rietumu tīģeriem”, kuri būs aizmirsuši kaut
kādu tur Latviju, kas, redz, toreiz nenāca mūsu
pulkā.
[A.Rudzītis. - Lauku Avīze. - 13.06.2002.]
Eiropā likums ir likums visiem- gan ministram,
gan zemniekam. Tur valda sakārtotība, ali ko arī
teiktu skeptiķi. Mūs baida Eiropas stingrība,
taču mūsu valstī šī stingrība ir nepieciešama, jo
beidzot kaut kas jāmaina.. Cilvēki Latvijā nereti
neizprot ES pozitīvos aspektus, taču tā daļa, kas
lasa un domā, noteikti atradīs ES sev vietu, kaut
vai strādās pie lielā zemnieka , bet iztiku
nodrošinās.
[Silvija Pastare. – Novadnieks. - 12.06.2002.]
Jā, ja turpināsim duļķot ūdeni, mēs tik tiešām
varam nokļūt tur, kur bijā šos 50 gadus. Tāda
savienība, jau atkal veidojas, un Baltkrievija
pirmā tajā skrien ar atplestām rokām. Ja esam
tika naivi, uzskatot, ka varam pastāvēt izolēti no
pārējās Eiropas, pat no blakus esošajām
kaimiņvalstīm, tad tiešām jaunajā austrumu
savienībā varam nokļūt nākamie.
[Zigurds Zariņš. – Diena. - 12.06.2002.]
ES atbalsta nosacījumi tiek apstiprināti uz 7
gadiem, tas nozīmē, kas vismaz 7 gadus uz
priekšu mēs zināsim, cik naudas un kādiem
mērķiem Latvija saņems.
[Eduards Stiprais. – Novadnieks. 12.06.3002.]
Tieši jūsu kultūras devums būs liels ienesums
Eiropas tautu bagātībā.
[Svens Georgs Adenauers. - Liesma. - 08.06.2002.]

Līdz ar iestāšanos ES mums vajadzēs ielaist
ES zvejas kuģus, to skaitā arī Lietuvas kuģus (ja
tā jau būs kļuvusi par dalībvalsti) labajās mencu
vietās, ko pašlaik sargā Saeimā neratificētais
jūras robežlīgums starp Lietuvu un Latviju. [Ilze
Štenfelde. – NRA. – 05.06.2002.]
Tiem, kam maki biezāki, basām kājām Eiropai
pretī nav jāiet, un tādēļ nav brīnums, ka vairums
cilvēku ir par iestāšanos ES. Pārējie laulību
ceremoniju gaidot, būs emocionāli sabradāti kā
lielākā daļa dakteru un skolotāju vai fiziski
nomocīti kā vairums lauksaimnieku, kuri desmit
gadus strādājot un cerot, par darbu nesaņem
neko – maksā par graudiem, par gaļu, ne par
darbu, tik daudz nopelnīt var retais.
[Gundega Mertena. – Ventas Balss. - 11.06.2002.]
Salīdzinot apstākļus, kādos strādā īru
zemnieki, ar prasībām, ko ES ir izvirzījusi
Latvijas lauksaimniekiem, rodas iespaids, ka ES
piemēro sava veida dubulto standartu.
[Pēteris Kalniņš. – Dienas Bizness. - 14.06.2002.]
Šobrīd arvien vairāk izskatās, ka ES mums
piedāvā biznesu bez peļņas iespējām.
[DB viedoklis. - Dienas Bizness. - 14.06.2002.]
Mākslīgie apvienojumi nekad nebūs droši.
Tādēļ arī Latvijai nav jābūt Eiropas vai NATO
autonomijai. Tauta nebūs ne laimīga, ne
pārtikusi, jo jau tagad ES valstīs ir tādas pat
problēmas – bezdarbs, narkomānija, HIV,
prostitūcija -, neviens cits mūsu vietā tās
neatrisinās.
[Arlita Indriksone. - Jaunā Avīze, 14.06.20.06.2002.]
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