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 “austrālijas kauja”: 
austrālija atzīst baltijas valstu de iure 
iekļaušanu padomju savienības sastāvā

raksts iepazīstina interesentus ar vienu no skaļākajiem notikumiem austrālijas latviešu 
un pārējo baltiešu  kopienu dzīvē 20. gs. 70. gadu vidū – austrālija valdība uz gadu atzina 
Baltijas valstu de uire iekļaušanu Padomju savienības sastāvā.  ar šo piemēru austrālija varēja 
veicināt  arī citas rietumu valstis pārskatīt to nostādnes Baltijas valstu jautājumā aukstā kara 
t.s. detantes posmā. Šos notikumus par “austrālijas kauju” nodēvējis laikraksta “austrālijas 
latvietis” ilggadējais redaktors un notikumu laikabiedrs E. Dēliņš darbā “konsuls bez valdības”. 
Premjera E. G. Vitlama pēkšņais lēmums sacēla milzīgu un negaidītu saviļņošanos baltiešu 
politisko emigrantu kopienu vidū un pirmo reizi kopš viņu ierašanās austrālijas kontinentā 
Baltijas valstu okupācijas jautājums kļuva aktuāls ne tikai viņiem, bet arī austrāliešu sabiedrības 
masām un strādnieku partijas opozīcijas pārstāvjiem. 
Atslēgvārdi: “austrālijas kauja”, baltieši, Baltijas jautājums, de iure, demonstrācijas, opozīcija, 
Vitlams.

Divdesmitā gadsimta 70. gados attiecības starp rietumvalstīm un Padomju 
savienību raksturo tuvināšanās un saspīlējuma atslābuma periods. tomēr 
baltiešu politiskie emigranti pasaules lielvalstu politiskā kursa maiņu vēroja 
ar pieaugošām bažām. raižu iemesls bija to pašu lielvalstu iepriekšējās 
desmitgadēs deklarētās Baltijas valstu kā likumīgas Psrs sastāvdaļas 
neatzīšanas politikas kursa maiņas iespējas, kas varētu negatīvi atsaukties 
uz Padomju savienībā dzīvojošo Baltijas valstu iedzīvotāju tālāko likteni. 
Par Baltijas valstīm kā iespējamo upurjēru rietumu–austrumu attiecību 
uzlabošanā aizvien vairāk sāka runāt 1972. un 1973. gadā, kad asV prezidents 
r. Niksons vienojās ar Psrs ģenerālsekretāru l. Brežņevu par savstarpēju 
konsultāciju uzsākšanu, lai sagatavotos Eiropas Drošības un sadarbības 
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konferencei.1 Par šo tuvināšanos vairāk bija satraukušās Eiropas baltiešu 
politisko emigrācijas kopienas, bet austrālijas baltiešu kopienas dzīvē raizes 
varēja izraisīt jaunā strādnieku partijas līdera E. G. Vitlama (Whitlam) kļūšana 
par jauno austrālijas ministru prezidentu. tāpat kā vairums rietumeiropas 
valstu (izņemot Šveici, somiju un Zviedriju),2 austrālijas valdība visu pēckara 
laiku oficiāli nebija atzinusi Baltijas valstu de iure iekļaušanu Psrs sastāvā, un 
austrālijas varas iestādes bija akceptējušas latvijas goda konsulāta melburnā 
darbību. 1972. gada vēlēšanās pretkomunistiski noskaņotā liberāļu partija 
zaudēja savas pozīcijas pēc 23 gadus ilgas atrašanās austrālijas valdībā. 
Vēlēšanās uzvarēja strādnieku partija, kas par galveno priekšvēlēšanu saukli 
bija izraudzījusies ”It’s time to change!” (”ir pienācis laiks pārmaiņām!”).3 
austrālijas strādnieku partijas atbalstītāju vidū bija arī daudzi otrās paaudzes 
latvieši, kuri savās uzskatu normās bija daudz tuvāki austrāliešu uzskatiem 
nekā pirmās paaudzes latviešiem, kas, savukārt, atbalstīja konservatīvos 
politiskos spēkus.4 

Premjera Vitlama solījumi. Pēc vēlēšanām Vitlama valdība enerģiski 
ķērās pie solītajām pārmaiņām – būtiskas reformas tika veiktas daudzās 
sabiedrībai aktuālās nozarēs, kā, piemēram, veselības aprūpē un izglītībā.5 
tāpat būtisks solis tika sperts austrālijas imigrācijas politikā, kad tika 
likvidēta līdz 20. gs. 70. gadu sākumam pastāvošā diskriminācija pret nebritu 
izcelsmes ieceļotājiem un tradicionālo ”Baltās austrālijas politiku” jeb, citiem 
vārdiem, asimilācijas politiku nomainīja daudzkultūru politika.6

Priekšvēlēšanu laikā topošais ministru prezidents E. G. Vitlams baltiešu 
kopienu pārstāvjiem bija apsolījis, ka austrālijas valdības politika Baltijas 
valstu jautājumā netiks mainīta un paliks tāda pati kā priekšgājējiem. taču pēc 
vēlēšanām jaunais premjers savos izteicienos kļuva aizvien izvairīgāks, bet 
baltieši – aizdomīgāki.7 Netieši latviešu aizdomas apstiprinājās jau 1973. gadā 
ar Vitlama atbildi latviešu apvienības austrālijā un jaunzēlandē (turpmāk–
laaj) priekšsēdētāja V. Eglīša uzdotajam jautājumam par līdzšinējās 
nostājas saglabāšanu. Pēc divu mēnešu ilgas apdomāšanas premjera atbilde 
bija šāda: ”kamēr tehniski austrālija nekad nav atzinusi Baltijas valstu 
inkorporāciju Padomju savienības teritorijā, praktiskais stāvoklis ir tāds, 
ka austrālija akceptē pašreizējo stāvokli.”8 Daži no redzamākajiem latviešu 
sabiedriskajiem darbiniekiem uz šādu atbildi reaģēja diezgan asi, kā, 
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piemēram, laikraksta ”austrālijas latvietis” galvenais redaktors un vēlākais 
latvijas goda vicekonsuls, goda konsuls un ģenerālkonsuls austrālijā E. 
Dēliņš. Viņš Vitlama atbildi nosauca par pirmo soli ceļā uz iekļaušanas 
formālu atzīšanu.9 savukārt citi uz to raudzījās pavisam mierīgi. latvijas 
konsulārais pārstāvis o. rozītis kolēģim Vašingtonā par šo gadījumu 
rakstīja, ka Vitlama deklarācija nozīmējot to, ka austrālija ”vedīs apmēram 
tādu pašu politiku kā anglija”, un tā esot gandrīz tāda pati nostāja, kāda 
austrālijai ir bijusi līdz šim. Bet galvenās problēmas, pēc rozīša uzskatiem, 
radot latviešu nostāja, proti, ”Dēliņa filozofija – ka vajag kaut ko darīt un ka 
neko nedarīt ir gļēvulība”, turklāt šādiem bravūrīgiem izteicieniem trūkst arī 
atbilstošas rīcības no sabiedrisko darbinieku puses.10 jāatzīst, ka šoreiz tuvāk 
patiesībai bija rozītis un satraukums bija veltīgs. to apstiprināja gan stāvokļa 
nemainība, gan premjera publiski paustais viedoklis Baltijas jautājumā vēl 
1974. gada pavasarī, proti, ka Vitlama valdības nostāja Baltijas jautājumā nav 
mainījusies un tā nekādā veidā neatšķiras no iepriekšējās liberāļu valdības 
politikas.11 

”Austrālijas kaujas” sākums. 1974. gada augustā notika neticamais. 
austrālijā mītošie baltieši, kuru kopskaits lēšams ap 55 000, pēc 25 gadus ilga 
politiskā ”ērkšķrozītes miega” pamodās pēkšņi un negaidīti.12 iemesls – 1974. 
gada 3. augustā ”radio austrālija” rīta pārraidē izskanēja ziņa, ka austrālija 
ir kļuvusi par pirmo rietumu valsti, kas formāli atzinusi Baltijas republiku 
iekļaušanu Padomju savienībā. (”radio austrālija” ziņas pilnu tekstu skatīt 
1. pielikumā). simboliski politikas maiņu iezīmēja austrālijas vēstnieka 
maskavā sera Dž. Plimsola (Plimsoll) oficiāla vizīte tallinā jūlija beigās.13 

tā kā ziņas par austrālijas ārpolitikas maiņu gan baltieši, gan austrāliešu 
sabiedrība un pat augstākā ranga amatpersonas uzzināja no ziņu aģentūrām, 
tad, protams, tika prasīts valdības oficiāls paziņojums. tomēr tik atbildīgā 
brīdī vadošās amatpersonas uzkrītoši ilgi klusēja un nesteidzās sniegt 
paskaidrojumus sabiedrībai. kā liecina nesen atslepenotie austrālijas ārlietu 
ministrijas un ministru prezidenta un kabineta departamenta dokumenti, 
šāda taktika nebija izraudzīta nejauši. to apliecina ārlietu ministrijas valsts 
sekretāra a. renūfa (Renouf)  1974. gada 2. jūlijā sagatavotā rekomendācija, 
kurā bija ieteikts politikas maiņu Baltijas valstu jautājumā veikt diskrēti un 
bez liekas publicitātes,14 un tas arī tika realizēts praksē. 
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sākotnējā informācijas vakuumā baltiešu kopienas austrālijā neapjuka 
un sāka rīkoties. latviešu apvienības austrālijā un jaunzēlandē prezidijs 
par notiekošo nekavējoši informēja gan laaj vicepriekšēdētājus lielākajos 
latviešu centros, gan Baltiešu komitejas vadītāju G. meierovicu Vašingtonā, 
gan Pasaules Brīvo latviešu apvienības (turpmāk – PBla) priekšsēdētāju u. 
Gravu Ņujorkā. austrālijā mītošo baltiešu organizāciju pārstāvji kopsapulcē 
vienojās par kopīgu demonstrāciju rīkošanu. savukārt PBla priekšsēdētājs 
u. Grava nosūtīja protesta vēstules ministru prezidentam Vitlamam un 
ārlietu ministram D. Vilesijam (Willesee). tajās Grava bija norādījis, ka baltieši 
nekad neatkāpsies no savas cīņas par neatkarību un pašnoteikšanos.15 
”austrālijas valdība var gan sagraut mūsu uzticību austrālijai, bet tā 
nevar sagraut mūsu ticību mūsu taisnajai cīņai,” teikts u. Gravas vēstulē.16 
jāatzīmē, ka Gravas protests iemiesoja politiskās emigrācijas galveno misiju – 
novērst jebkādu, pat netiešu virzību uz Baltijas valstu aneksijas starptautisku 
atzīšanu. un austrālijas gadījums bija viens no nopietnākajiem draudiem, 
kas varēja nenovēršami iedragāt politiskās emigrācijas sabiedrības turpmāko 
pastāvēšanu un tās jēgu. 

Baltiešu kopienu protesti. Nozīmīgākā ”kauja” bija sākusies, un par 
galvenajiem ”ieročiem” no Baltijas valstu politisko emigrantu puses tika 
izmantotas neskaitāmas demonstrācijas, politisko emigrantu organizāciju 
vadītāju un vienkāršu privātpersonu zvani un vēstules austrālijas valdībai, 
intervijas austrālijas presei, tV un radio utt. Par baltiešu protesta akciju 
galveno koordinatoru kļuva austrālijas baltiešu padome, ko tobrīd vadīja 
igauņu pārstāvis m. ote. austrālijas baltiešu padome savā balstījās uz E. 
Dēliņa ieteikto četru punktu plānu. Plāns paredzēja, ka baltieši rīko publiskas 
sarunas ar opozīcijas pārstāvjiem, organizē demonstrācijas, parlamenta 
locekļiem dala dokumentu krājumu ”Piezīmes un dokumenti” un valdības 
pārstāvjiem sūta aicinājumus izteikt nostāju Baltijas jautājumā.17 Divas dienas 
pēc lakoniskās ziņas izskanēšanas ”radio austrālija” ēterā melburnā notika 
pirmā baltiešu organizētā demonstrācija austrālijas kontinentā. kā atceras 
šo notikumu laikabiedri, toreizējie dumpīgie latviešu jaunieši, tad galvenie 
akcijas iniciatori bijuši tie paši jaunieši, kas salīdzinoši nesenajās vēlēšanās 
savas balsis bija atdevuši Vitlama pārstāvētajai strādnieku partijai. Viņi atzīst, 
ka ar 5. augusta demonstrāciju centušies pastarpināti izpirkt grēkus vecākās 
paaudzes latviešu priekšā par iepriekšējo atbalstu strādnieku partijai un 
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tās paustajām idejām.18 Šai akcijai sekoja vēl daudzas masveidīgas protesta 
akcijas, kas bija vērstas pret ministru prezidenta Vitlama lēmumu atzīt 
visu triju Baltijas valstu de iure iekļaušanu Psrs sastāvā. Pārskatot daudzās 
publikācijas tā laika presē, novērojams, ka parasti demonstrāciju dalībnieki 
bija ”bruņojušies” ar nacionālajiem tautastērpiem, karogiem, skrejlapām, 
dziesmām un plakātiem, kurus rotāja tādi uzraksti kā, piemēram, ”I’m happy 
beign a latvian. Why become a russian?”, ”Australia! Don’t let comunism destroy 
the soul of people!”, ”Why ratify Hitler –Stalin pact on Baltic States?”* utt. Protesta 
akcijas bija ne tikai plaši apmeklētas, bet arī visnotaļ oriģinālas. tā, piemēram, 
1974. gada 5. oktobrī austrālijas baltiešu padome bija organizējusi baltiešu 
200 sieviešu ”brīvības gājienu” caur melburnas centram, pa ceļam savācot 
ap 2750 dolāru lielus ziedojumus turpmākajiem politiskajiem pasākumiem.19 
tautiešus austrālijā atbalstīja arī citās mītnes zemēs dzīvojošie baltieši. kad 
1974. gada oktobrī Vitlams bija devies uz Ņujorku, lai uzstātos aNo asamblejā, 
viņu visur sagaidīja baltiešu protestētāju pūļi un žurnālistu jautājumi par 
austrālijas politikas maiņu Baltijas jautājumā.20 acīmredzami, baltiešus 
austrālijā bija pārņēmis līdz tam nepiedzīvots nacionālo jūtu pacēlums un 
viņi pirmo reizi trimdas laikā apzinājās sevi kā vienotu veselumu, kam ir viens 
mērķis – Baltijas valstu neatkarība vai vismaz līdzšinējā stāvokļa atjaunošana. 
jāpiekrīt politologa un bijušā latviešu apvienības austrālijā vadītāja j. riteņa 
teiktajam, ka par manāmu lielumu austrālijas politikā baltieši kļuva tikai 
1974. gada augustā un tam sekojošajos mēnešos.21

Konsulāta darbība. ilgu laiku par savu likteni neko nezināja abi latvijas 
goda konsulāta darbinieki – goda konsuls r. G. makkomass (McComas), 
kurš pienākumus pildīja kopš 1931. gada,22 un sekretārs – kancelejas vadītājs 
o. rozītis. tāpat lielā neziņā nonāca tie latvieši, kuri gandrīz 30 gadus pēc 
valsts okupācijas vēl bija saglabājuši latvijas republikas pavalstniecību. Šajā 
t.s. latvijas pavalstnieku klubā darbojās vairāki sabiedriski aktīvi latvieši, 
kā konsulārais pārstāvis o. rozītis, profesors E. Dunsdorfs un latviešu 
kredītkooperatīva melburnā direktors a. Prods un daudzi citi.23 līdzīgas 
problēmas bija arī igauņiem un lietuviešiem. Neskatoties uz to, ka kopš 3. 
augusta rīta visi bija uzzinājuši par austrālijas valdības nostādnes maiņu 

* tulkojums : ”laimīgs, ka esmu latvietis. kādēļ jākļūst par krievu?”, ”austrālija! Neļauj 
komunismam iznīcināt cilvēku dvēseles!”, ”kādēļ Baltijas valstīs jāapstiprina hitlera–
staļina pakts?”
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Baltijas valstu jautājumā, vēl 1974. gada 14. augusta ziņojumā (ziņojuma 
fragmentu sk. 2. pielikumā) Vašingtonas konsulātam sekretārs – kancelejas 
vadītājs rozītis rakstīja, ka joprojām nav saņemts oficiāls paziņojums par 
konsulāta slēgšanu un tas turpina strādāt.24 oficiālu paziņojumu par goda 
konsulāta slēgšanu goda konsuls makkomass saņēma dažas dienas vēlāk, 
1974. gada 19. augustā, ar atpakaļejošu datumu (15. augusts).15 interesanti, ka 
sarakste ar latvijas delegācijas vadītāju Vašingtonā a. Dinbergu apstiprina, 
ka viņš bija pārliecināts par baltiešu sakāvi austrālijā. 1974. gada 30. augustā 
Dinbergs rakstīja, lai ”kādi arī nebūtu rezultāti austrālijas parlamentā, šis 
lēmums [domāts austrālijas valdības lēmums atzīt Baltijas valstu iekļaušanu 
Psrs sastāvā] atsaukts netiks,”26 un tālāk tiek pārrunāts jautājums par 
rozīša tālāko darbību austrālijas latviešu kopienas labā.27 kā norāda prof. E. 
Dunsdorfs, tad mēnesi un divas nedēļas goda konsulāta pastāvēšanu oficiāli 
turpināja atzīt tā pati valdība, kas vairs neatzina tā pārstāvēto valstu eksistenci. 
tas, pēc Dunsdorfa domām, vislabāk pierāda, ka strādnieku valdības ārlietu 
politikā valdīja milzīgs juceklis.28

Sadarbība ar opozīciju. abpusēji izdevīga sadarbība izvērtās starp 
austrālijas baltiešu sabiedrību un Vitlama opozīcijas pārstāvjiem no liberāļu 
partijas. kā jau iepriekš sacīts, baltiešu protestu akciju galvenie koordinatori 
bija austrālijas baltiešu padome, kas, izmantojot atsevišķu personu (pārsvarā 
E. Dēliņa un j. riteņa) personiskos sakarus, nodibināja kontaktus ar liberāļu 
partijas toreizējo līderi B. snedenu (Snedden). sākotnēji snedens bija atturīgs, 
jo vispirms bija jānogaida, vai Vitlama solis nebūs kļuvis par katalizatoru arī 
citām rietumeiropas valstīm pārskatīt to nostādnes Baltijas valstu okupācijas 
de iure neatzīšanā. tomēr baltiešu plašās demonstrācijas, preses uzmanība, 
sabiedrības vairākuma nostāšanās baltiešu pusē, kā arī iespējas iegūt jaunus 
atbalstītājus nākamajās vēlēšanās lika viņam pārdomāt. Bez opozīcijas spēku 
atbalsta, visticamāk, latvieši, lietuvieši un igauņi nevarētu panākt Baltijas 
jautājuma pozitīvu atrisinājumu. Baltieši gavilēja, kad 6. oktobrī snedens 
publiski apsolīja, ka pēc atgriešanās valdībā ”mēs šo lēmumu nekavējoties 
revidēsim, un esmu pārliecināts, ka mēs šo lēmumu atsauksim”.29 līdzīgu 
apņemšanos bija gatavs paust arī jaunais opozīcijas līderis m. Freizers 
(Fraser). Viņš 1975. gada sākumā apsolīja, ka Vitlama valdības lēmums tiks 
pārskatīts uzreiz pēc liberāļu atgriešanās valdībā, bet noteiktāku nostāju 
nevar ieņemt, jo var rasties grūtības saistībā ar Psrs pozīciju.30 tā kā Vitlama 
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reputāciju bija sagrāvusi ne tikai viņa īstenotā slepenā diplomātija un ar ārējo 
aizņēmumu saistītais skandāls, bezdarbs, augošā inflācija u.c. problēmas, 
anglijas karalienes formālais pārstāvis ģenerālgubernators sers Dž. kers 
(Kerr) atstādināja Vitlamu no ministru prezidenta amata un atlaida valdību 
sakarā ar tās nespēju panākt valdības budžeta apstiprināšanu parlamentā, un 
izsludināja jaunas vēlēšanas 1975. gada 13. decembrī, starplaikā par pagaidu 
valdības vadītāju ieceļot Freizeru. Baltieši bija sajūsmā, jo opozīcijas pārstāvju 
solījumi par lēmuma atsaukšanu kļuva aizvien reālāki, it īpaši pēc tam, kad 
Freizers oficiālajā vēlēšanu platformā iekļāva arī Baltijas valstu jautājumu, 
deklarējot, ka ”mēs atsauksim de iure atzinumu jau pirmajās stundās pēc 
atgriešanās valdībā”.31 liberāļi pildīja savus priekšvēlēšanu solījumus, un 
1975. gada 17. decembrī jaunā ministru prezidenta m. Freizera liberāļu un 
nacionālās partijas koalīcijas valdība atcēla Vitlama lēmumu. tas tika izdarīts 
ar divu soļu palīdzību: aizliegums austrālijas vēstniekam turpmāk apmeklēt 
Baltijas valstis un latvijas goda konsula statusa atjaunošana (ziņojumu par 
Baltijas valstu okupācijas atzīšanas atcelšanu sk. 3. pielikumā), kas principā 
atbilda E. Dunsdorfa ieteikumiem.32 

Inkorporācijas atzīšanas iemesli. Neskaitāmās protesta akcijas austrālijā, 
asV, kanādā un lielbritānijā, saceltā ažiotāža presē, kā arī opozīcijas pārstāvju 
pastiprinātā interese palīdzēja noskaidrot Vitlama valdības lēmuma iemeslus 
un līdz tam sabiedrībai nezināmo notikumu attīstību. 1974. gada vasarā 
amatpersonas, austrālijā mītošās baltiešu kopienas un austrālieši vienīgo 
oficiālo valdības paskaidrojumu ārlietu ministra D. Vilesija personā saņēma 
13. augustā.33 Vilesijs minēja vairākus iemeslus austrālijas valdības politikas 
maiņai, un tie bija – uzlabosies austrālijas konsulārā sadarbība ar Baltijas 
valstīm un austrālijas amatpersonām būs iespēja personīgi apmeklēt Baltijas 
valstis un novērtēt situāciju tajās. tāpat Vilesijs vairākkārt atkārtoja iepriekš 
dzirdēto frāzi par to, ka valdība atzīst pastāvošās realitātes, neatkarīgi no tā, vai 
tās valdībai ir patīkamas vai ne.34 tā, piemēram, vēl oktobrī pie šīs nostādnes 
stingri turējās ministru prezidents Vitlams, kad viņš kārtējo reizi bija spiests 
skaidroties Baltijas valstu jautājumā. Vitlams uzsvēra, ka no šī notikuma ir 
pagājuši 30 gadi un padomju vara šajās teritorijās ir nostabilizējusies, tāpēc 
austrālijas valdība ņem vērā pastāvošo realitāti.35 tā kā valdības pārstāvju 
atbildes nevienu neapmierināja un tās tika uzskatītas par pārāk blāvām un 
nepamatotām, diezgan ātri, iesaistoties opozīcijas pārstāvjiem, bija iespējams 
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noskaidrot lēmuma pieņemšanas gaitu. kļuva skaidrs, ka lēmumu par 
Baltijas valstu inkorporācijas atzīšanu Psrs sastāvā Vitlams vienpersoniski 
bija pieņēmis 1974. gada 3. jūlijā, kad pildīja arī ārlietu ministra D. Vilesija 
pienākumus viņa prombūtnes laikā. savukārt austrālijas vēstnieks maskavā 
par politiskā kursa maiņu ticis informēts 16. jūlijā, bet oficiālā vizītē igaunijā 
viņš viesojās no 28. līdz 30. jūlijam. tolaik šie fakti, kā arī valdības atturīgā 
nostāja vai nevēlēšanās sniegt plašākus un saprotamākus skaidrojumus ļāva 
opozīcijas līderim snedenam apsūdzēt Vitlamu par slepenas diplomātijas 
veikšanu un informācijas slēpšanu no sabiedrības.36 savukārt sabiedriskajā 
telpā izskanēja dažādi minējumi un spekulācijas par lēmuma patiesajiem 
iemesliem. 

Laikabiedru minējumi un vērtējums. lūk, kādus minējumus par 
Vitlama negaidīto politikas maiņu izteica tie latvieši, kas vairāk vai mazāk 
aktīvi bija iesaistīti baltiešu protestu rīkošanā. Viens no aktīvākajiem baltiešu 
sakaru veidotājiem ar austrālijas politiķiem ”austrālijas kaujas” laikā bija 
”austrālijas latvieša” galvenais redaktors E. Dēliņš. Viņš uzskatīja, ka 1974. 
gada jūnijā Vitlams, gatavojoties savai pirmajai vizītei Padomju savienībā, 
gribējis paņemt līdzi uz maskavu kādu ”dāvanu”, kas tam nolīdzinātu 
ceļu, bet tajā pašā laikā nesagādātu iekšpolitiskus sarežģījumus austrālijā. 
tādēļ, pēc Dēliņa ieskatiem, relatīvi nelielā baltiešu minoritāte austrālijā 
viņam likusies pietiekami ”lēta dāvana”.37 arī viens no spēcīgākajiem E. 
Dēliņa kritiķiem konsulārais pārstāvis o. rozītis izteica līdzīgu minējumu. 
Pēc rozīša domām, austrāliešiem prasību uzstādīja krievi, lai labāk varētu 
sagatavoties Eiropas drošības konferencei, kur ”austrālijas izraisītais process 
varētu radīt kādu „chain reaction” krieviem par labu”.38 Politiskās emigrācijas 
sabiedrībai netradicionāli kritisku, bet pamatotu viedokli pauda politologs 
un bijušais latviešu apvienības austrālijā vadītājs j. ritenis. Pēc riteņa 
domām, Vitlamam lēmumu par Baltijas valstu aneksijas atzīšanu lielā mērā 
veicināja baltiešu līdzšinējā pasivitāte austrālijas politiskajā dzīvē, kā arī 
baltiešu kopienas iekšējā neorganizētība un nošķirtība. līdz ar to baltiešu 
minoritātes politiskā anonimitāte un nevarība ir bijusi līdzvainīga pie tā, kas 
notika. taču tajā pašā laikā ritenis ironiski konstatē, ka Vitlama paziņojums 
kļuva par baltiešu politisko spēku katalizatoru un motivēja spēcīgu, līdz 
tam nenotikušu baltiešu kopdarbību. Pilnībā jāpiekrīt riteņa teiktajam, ka 
liela loma šajos notikumos (domājot arī par negaidīto saviļņošanos baltiešu 
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vidū) piekrita nejaušības principam un baltiešiem pēkšņi radušos labvēlīgu 
politisko apstākļu sakritībai.39 tam labs pierādījums ir līdzšinējās austrālijas 
latviešu kopienas sabiedriskās aktivitātes, kas parasti aprobežojās ar latviešu 
kultūras un valodas saglabāšanu. savukārt mūsdienu austrālijas latviešu 
izcelsmes pētnieks a. Putniņš uzskata, ka 1974.–1975. gada notikumi 
lielā mērā jāraksturo kā baltiešu trimdinieku vēsturiskās vainas apziņas 
izpausme.40 austrāliešu puses viedokli par šiem notikumiem atspoguļo 
toreizējā opozīcijas līdera snedena sekretārs Dž. Naits (Knight). Baltijas 
valstu jautājumu Naits nosauca par vienu no dramatiskākajiem austrālijas 
ārpolitikas ironijas piemēriem, jo relatīvi neliela sabiedrības kopiena kļuva 
par būtisku spēku, kas nostājās pret pastāvošās valdības nostāju un apsūdzēja 
to nodevībā. tāpat Naits atzina, ka baltieši ir pierādījuši, ko var panākt labi 
organizēta un uzstājīga kopiena gadījumos, kad jautājums neskar sabiedrības 
vairākuma problēmas, un panākuši, ka viņu prasības tiek iekļautas kādas 
partijas priekšvēlēšanu platformā.41

Patiesība pēc 30 gadu noklusējuma. Pēc tam, kad pirms pāris gadiem 
austrālijas Nacionālais arhīvs atslepenoja ārlietu ministrijas un ministru 
prezidenta un kabineta departamenta dokumentus par 1974.–1975. gada 
notikumiem saistībā ar pēkšņo austrālijas politikas maiņu Baltijas valstu 
iekļaušanas Psrs neatzīšanas jautājumā, mūsdienu pētniekiem atklājušies 
daudzi nezināmi un mazāk zināmi notikumi par ”austrālijas kauju”. 
izrādās, ka notikumi, kas baltiešu politiskās emigrācijas kopienai izvērtās 
par ”austrālijas kauju”, sākās jaunzēlandē 1974. gada maijā.42 Šajā laikā 
jaunzēlandes valdība bija nonākusi pie secinājuma, ka rietumu lielvalstu 
nostāja jautājumā par Baltijas valstu okupāciju de iure ir novecojusi un tā 
ir jāpārskata. Šajā sakarā jaunzēlandes pārstāvji veica īsas un formālas 
konsultācijas arī ar tuvākās kaimiņvalsts austrālijas ārlietu ministriju. lai 
gan šīs konsultācijas nemainīja jaunzēlandes tālākos nodomus par Baltijas 
valstu de iure atzīšanu Padomju savienības sastāvā, ko tā publiski paziņoja 
1974. gada 22. augustā, tās kļuva par galveno ierosinātāju austrālijas valdības 
politikas maiņai.43 No austrālijas puses konsultācijas veica austrālijas ārlietu 
departamenta sekretārs a. renūfs, kurš tad arī apņēmās panākt, lai austrālijas 
valdība pārskatītu savu pozīciju. renūfa piedāvājumam piekrita ārlietu 
ministrs Vilesijs, norādot, ka atzīšanas process jāveic pēc iespējas diskrētāk, 
proti, nosūtot austrālijas sūtni maskavā oficiālā vizītē uz vienu vai vairākām 
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Baltijas valstīm.ar mainīt esošo nostāju Baltijas valstu jautājumā vēl pirms 
oficiālo sarunu sākšanās bija ieteicis arī austrālijas sūtnis maskavā j. Plimsols, 
un tiek uzskatīts, ka viņa viedoklis bija viens no veicinošiem faktoriem 
politikas maiņā Baltijas valstu jautājumā.45 ārlietu departamenta sagatavoto 
priekšlikumu ar rekomendāciju atzīt Baltijas valstu iekļaušanu Psrs sastāvā, 
aizstājot ārvalstu vizītē esošo ārlietu ministru, 1974. gada 3.jūlijā parakstīja 
ministru prezidents Vitlams. ārlietu dienesta priekšlikumos kā vairāki no 
atzīšanas politikas ieguvumiem austrālijas ārpolitikā tika nosaukta attiecību 
uzlabošana ar Padomju savienību, kas bija sašķobījušās pēc tam, kad austrālija 
bija atteikusies ievietot savā teritorijā Psrs kosmosa izvietošanas staciju 
un izvērsusi aktīvu sadarbību ar Ķīnu.46 līdz ar to ar vairāku desmitgažu 
novēlošanos ir apstiprinājušās daudzkārtējās latviešu sabiedrībā izskanējušās 
spekulācijās saistībā ar austrālijas vadošo amatpersonu rīcības motīviem. 
tāpat jāatzīst, ka pēkšņās Baltijas valstu politikas maiņas galvenais iniciators 
un grēkāzis nebija viss premjers G. Vitlams, bet gan austrālijas ārlietu 
dienesta darbinieki – ārlietu departamenta sekretārs a. renūfs un austrālijas 
sūtnis maskavā j. Plimsols. 

secinājumi. 

apgalvojumi, ka Baltijas jautājums austrālijā daudzējādā ziņā bija 
līdzvērtīgs helsinku procesam Eiropas kontinentā vai ka savi helsinki bija 
jāizcīna arī austrālijas baltiešiem, varētu būt tuvu patiesībai. abos gadījumos 
baltiešu politiskie emigranti pirmo reizi aptuveni 25 gadus ilgušās trimdas 
laikā Baltijas valstu okupācijas jautājumu lielākā vai mazākā mērā pārvērta 
par politisku jautājumu. Īpaši nozīmīgi, ka tas notika 20. gs. 70. gadu sākumā, 
kad aukstā kara situācijā bija iestājies atslābuma periods starp rietumiem un 
austrumiem un vadošo lielvalstu (asV) tā brīža svārstīgajā politikā attiecībā 
uz Baltijas valstu statusu. uz šāda vispārējā politiskā fona rietumiem 
piederošās austrālijas ambiciozā premjera G. Vitlama un viņa komandas 
mēģinājums mainīt austrālijas līdzšinējo nostāju par Baltijas valstu de uire 
iekļaušanu Padomju savienības sastāvā varēja izrādīties liktenīgs gan mītnes 
zemēs dzīvojošajiem igauņiem, latviešiem un lietuviešiem, gan Baltijas 
valstīs dzīvojošajiem. Zināma daļa atbildības jāuzņemas bija arī līdzšinējai 
Baltijas valstu politisko emigrantu politiskajai pasivitātei austrālijā. tomēr, 
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lai kādi būtu Vitlama paziņojuma iemesli (attiecību uzlabošana ar Psrs), tas 
izraisīja baltiešu politiskās emigrācijas sabiedrības visspēcīgāko nacionālo 
saviļņošanos un savas nacionālās identitātes apzināšanos austrālijā. un 
pateicoties “austrālijas kaujai”, pasaule vismaz uz mirkli sadzirdēja un 
uzzināja, kas ir baltiešu politiskie emigranti, kādēļ viņi ir spiesti dzīvot 
ārpus savām dzimtenēm un ko viņi vēlas panākt. u. Grava par helsinku 
procesu secināja, ka helsinkos mēs nekādā veidā neesam zaudējuši, savukārt 
austrālijas latvieši droši varēja teikt, ka mēs austrālijā uzvarējām. austrālijas 
baltiešu panākumi attiecīgajā starptautiskajā situācijā patiešām jāuzskata 
par lielu panākumu, it īpaši jau tik nelielai, savrupai un politiski neaktīvai 
kopienai, par kādiem tie vienmēr tika uzskatīti. 
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1. pielikums 

Fragments no „radio austrālija” 
1974. gada 3. augusta rīta ziņām1

teksta tulkojums:
“radio austrālija”

sestdiena, 3. augusts. PSRS kontrole pār 3 Baltijas valstīm oficiāli atzīta 
– austrālijas valdība oficiāli ir atzinusi Padomju savienības faktisko varu 
pār 3 Baltijas valstīm latviju, lietuvu un igauniju, kuras atrodas Padomju 
kontrolē jau 30 gadus. kanberas ārlietu ministrijas pārstāvis teica, ka šodien 
visas trīs valstis formāli tikušas atzītas par Padomju savienības sastāvdaļu. 
Viņš teica, ka austrālija nekad nav atzinusi veidu kā minētās valstis ir tikušas 
iekļautas Padomju savienības sastāvā. tomēr austrālija ir atzinusi pastāvošās 
situācijas realitāti. tāpat „radio austrālija” kanberas nodaļa sapratusi, ka 
austrālijas vēstnieks maskavā, sers Džeims Plimsols, pašreiz ir devies vizītē 
uz trijām Baltijas valstīm, lai piešķirtu oficiālu statusu austrālijas jaunajai 
politikai. Ziņu aģentūra reuter ziņo, ka Nato dalībvalstis ir atteikušās veikt 
līdzīgus pasākumus, jo tās neatzīst Padomju savienības prasības, jo lietuva, 
latvija un igaunija patvaļīgi tika iekļautas Psrs sastāvā. amerikāņu un 
britu vēstniecību pārstāvji maskavā paziņoja, ka to valdības nav iecerējušas 
tuvākajā laikā sekot austrālijas piemēram.  

1  lVVa, 293.f., 1.apr., 1598. l., 10. lp.
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2. pielikums 

Fragments no goda konsulāta melburnā sekretāra – kancelejas 
vadītāja o. rozīša ziņojuma ģenerālkonsulam 

Vašingtonā a. Dinbergam 1974. gada 14. augustā2 

2  lVVa, 293.f., 1.apr., 603. l., 110. lp.
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3. pielikums 

austrālijas valdības Baltijas valstu okupācijas 
atzīšanas atcelšana3

3  lVVa, 293. f., 1. apr., 1598. l., 117. lp.
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teksta tulkojums: 

melburna, 19. decembris 1975. g.
Es [E. Dēliņš] satikos ar austrālijas ārlietu ministru E. Pīkoku viņa 

kabinetā melburnā piektdien, 19. decembrī. ministrs informēja, ka austrālijas 
vēstniekam maskavā (seram Dž. Plimsolam) 17. decembrī nosūtīta oficiāla 
telegramma. tā nosaka, ka vēstnieks un citi vēstniecības darbinieki turpmāk 
oficiālās vizītēs nedrīkst apmeklēt igauniju, latviju un lietuvu. tāpat Pīkoka 
kungs teica, ka 18. decembrī viņš ir nosūtījis vēstuli latvijas goda konsulam 
r. G. makkomasam. tajā paziņots, ka vēstule, ko makkomass saņēma no 
ārlietu ministrijas departamenta 1974. gada 15. augustā, uzskatāma par 
anulētu un viņš ir atjaunots savā iepriekšējā statusā.

kad es jautāju, vai šie pasākumi atceļ Baltijas valstu de iure aneksijas 
atzīšanu par Padomju savienības sastāvdaļu,  Pīkoka kungs atbildēja ar 
pozitīvu atbildi.

sekojošā informācija nav paredzēta publicēšanai, bet ir informatīva 
rakstura

tālākajā sarunā ministrs vēlējās noskaidrot Baltiešu organizāciju turpmāko 
rīcību jautājumā par jaunzēlandes Baltijas valstu inkorporācijas atzīšanas 
atsaukumu. Norunājām, ka latviešu apvienībai austrālijā un jaunzēlandē 
šajā jautājumā vajadzētu sazināties ar jaunzēlandes valdību. ministrs vēlējās 
arī turpmāk saņemt informāciju par šī jautājuma atrisināšanu.

tāpat es vienojos ar ministru prezidenta biroju par baltiešu delegācijas 
pieņemšanu pie ministru prezidenta, lai izteiktu visas baltiešu sabiedrības 
atzinību par valdības rīcību Baltijas valstu jautājumā. Baltiešu delegāciju, 
ko veido divi pārstāvji no latviešu, lietuviešu un igauņu centrālajām 
organizācijām, ministru prezidents pieņems nākamās parlamentārās sesijas 
laikā kanberā.

Emīls Dēliņš
”austrālijas latvieša” redaktors

izplatīts:
Baltiešu pasaules konferencei, Ņujorkā
austrālijas baltiešu padomei, 
latviešu apvienībai austrālijā un jaunzēlandē,
austrālijas lietuviešu federācijai,
austrālijas igauņu federācijai,
latviešu, lietuviešu un igauņu presei
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