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Ar Lietuvos jaunimui svarbi
demokratija?

Kaip Lietuvos gyventojai
supranta demokratijà?

Kaip jaunoji karta vertina
buvusià sovietinæ sistemà?
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Ar jaunajai kartai bûdingas
polinkis á autoritarizmà?

AR JAUNOJI KARTA DEMOKRATIÐKA?
Demokratinës valstybës stabilumas priklauso nuo to, ar demokratijà brangina ðios

ðalies þmonës: ar jiems svarbu gyventi demokratinëje ðalyje, ar jie tiki, kad demo-

kratija tinkamiausia santvarka jø ðaliai, ar, prieðingai, jie yra linkæ paremti autoritari-

næ valstybës valdymo formà. Jei valstybëje daug autoritarizmo ðalininkø, sunku

tikëtis, kad tokia ðalis ilgai iðliks demokratiðka, nes demokratiðkø rinkimø metu

þmonës patys bus linkæ paremti demokratijos idealø nepaisantá lyderá.

Sociologiniø tyrimø duomenys ne kartà patvirtino, kad Lietuvos visuomenë pasiþymi

gana dideliu polinkiu á autoritarinio lyderio valdþià (Rose, 2001, Valionis, 2001, Ramonai-

të, 2006). Lietuviams taip pat bûdinga ir gana stipri nostalgija sovietiniams laikams bei

didelis kritiðkumas dabartinës santvarkos atþvilgiu – dabartinæ politinæ santvarkà Lietuvos

gyventojai vertina ne kà geriau nei sovietinæ politinæ sistemà (Ramonaitë ir kt., 2007).

Ar tokios nuostatos bûdingos tik vyresnio amþiaus þmonëms, iðugdytiems sovietinio

reþimo laikais? Ar ðiuo poþiûriu skiriasi vyresnio amþiaus þmoniø ir jaunosios kartos, gavu-

sios visai kitoká – demokratiná pilietiná auklëjimà, nuostatos? Kitaip tariant, ar posovietinë

karta, iðugdyta po Sovietø Sàjungos þlugimo, labiau remia demokratijà nei vyresni þmo-

nës? Atsakymus á ðiuos klausimus leidþia pateikti 2005 m. rudená atliktas „Lietuvos pilieti-

nës visuomenës þemëlapio“ tyrimas, kurio rezultatai pateikiami ðiame leidinyje.

Pristatomame tyrime daugiausia remiamasi 2005 m. rugpjûèio – rugsëjo mën. atliktos

reprezentatyvios gyventojø apklausos „Vertybës 2005“ duomenimis. Posovietinei kar-

tai ðiame tyrime priskiriami þmonës, kuriems 1990 m. buvo ne daugiau nei 14 m., t. y.

kurie pilietiðkai subrendo jau nepriklausomoje demokratinëje Lietuvoje. Ðioje kartoje

dar skiriamos dvi grupës: jaunoji – 20–29 metø ir jauniausioji – 15–19 metø.

Iðvados
• Dauguma Lietuvos þmoniø, neatsiþvelgiant á amþiø, teigiamai vertina demokra-

tijà. Apie 66 proc. Lietuvos gyventojø demokratinæ politinæ sistemà laiko tinka-
ma Lietuvai. Sàmoningø demokratijos prieðininkø Lietuvoje tëra apie 10 proc.

• Labai nedidelë þmoniø dalis demokratijos sàvokà sieja su politinëse teori-
jose nurodomais svarbiausiais demokratijos ypatumais – laisvais rinkimais
ar pilieèiø teise dalyvauti valstybës valdyme.

• Daugiau nei penktadalis 15–19 metø Lietuvos gyventojø neþino, kà reiðkia
þodis demokratija.

• Jaunoji karta gerokai kritiðkiau þiûri á buvusá komunistiná reþimà nei jø tëvø
karta, taèiau daugiau nei pusë jauniausiøjø apklausos respondentø apie
buvusià santvarkà neturi nuomonës.

• Dauguma Lietuvos gyventojø, neatsiþvelgiant á jø amþiø, palaiko autoritari-
ná lyderá, kurio nevarþo nei parlamentas, nei rinkimai.

• Tikri demokratai, t. y. tie, kurie, kad ir kokie kritiðki bûtø dabartinës politi-
nës sistemos atþvilgiu, jà vertina geriau nei buvusá sovietiná reþimà, sudaro
tik ketvirtadalá Lietuvos gyventojø.

• Lojaliausiais demokratijos ðalininkais galima laikyti 30–39 m. Lietuvos gy-
ventojus, kurie maþiausiai linkæ pritarti stipraus lyderio valdþiai ir labiausiai
pritaria demokratinei santvarkai. O jaunoji karta (20–29 m.), subrendusi ne-
priklausomoje Lietuvoje, nëra demokratiðkesnë uþ savo tëvø kartà.

• Nors jauniausioji karta (15–19 m.) geriau iðmano formalius demokratijos
principus, ji gerokai daþniau nei kitø kartø atstovai neturi nuomonës ávairiais
su politine santvarka susijusiais klausimais.

Kiek Lietuvoje tikrø
demokratø?
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AR LIETUVOS JAUNIMUI SVARBI DEMOKRATIJA?

Tyrimo duomenys rodo, kad apie 66 proc. Lietuvos gyventojø

ið esmës palaiko demokratijà – jø manymu, demokratinë poli-

tinë sistema yra tinkama Lietuvai. Jaunosios kartos poþiûris á

demokratijà nelabai skiriasi nuo vidurkio. Jaunoji karta, pa-

naðiai kaip ir vyresnieji, yra nuosaikûs demokratijos ðalininkai:

didþiausia jø dalis mano, kad demokratija yra „greièiau tinka-

ma“ Lietuvai. Taèiau, kaip matyti ið 1 pav., maþiausiai demo-

kratijos ðalininkø (mananèiø, kad demokratija yra „labai tinka-

ma“ arba „greièiau tinkama“ mûsø ðaliai) yra tarp jauniausios

kartos (15–19 metø) atstovø. Taip yra ne todël, kad jaunimas

nepritartø demokratijai, bet todël, kad jauniausioji  karta  ge-

rokai daþniau nei kiti neturi nuomonës ðiuo klausimu: beveik

30 proc. jauniausiøjø respondentø negalëjo atsakyti á klausi-

mà, ar demokratija yra tinkama, ar netinkama mûsø ðaliai.

1 pav. Lietuvos gyventojø poþiûris á demokratinës politinës sistemos tinkamumà mûsø ðaliai pagal amþiø (proc.)

24,7

36,1

25,6

44,6

17

50,6
43,5

25,8 30,9

30,9 39,5

23,5

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“

Panaðià situacijà rodo ir 2 pav. pateikiami duomenys apie

demokratijos svarbà Lietuvos gyventojams. Viena vertus, ga-

lime matyti, kad labiausiai demokratijà vertina jaunoji poso-

vietinë 20–29 m. karta: daugiau nei 70 proc. ðios amþiaus

grupës atstovø teigia, jog jiems svarbu gyventi demokratiðkai

valdomoje ðalyje (Lietuvos vidurkis – 65 proc.). Taèiau jau-

nesnieji respondentai – 15–19 m. jaunuoliai – maþiau ásitikinæ

demokratijos svarba. Ðioje amþiaus grupëje demokratijos ða-

lininkø yra maþiau nei vidutiniðkai.

2 pav. Lietuvos gyventojø poþiûris á demokratijos svarbà pagal amþiø (proc.)

Apibendrinant galima teigti, kad didþioji dauguma Lietuvos

gyventojø yra teigiamai nusistatæ demokratijos atþvilgiu: tiki,

kad demokratija yra tinkama valdymo forma Lietuvai ir

pripaþásta, kad jiems svarbu gyventi ðalyje, kuri yra valdoma

demokratiðkai. Þmoniø, kurie bûtø sàmoningai nusistatæ prieð

demokratijà, tëra apie 10 proc. Taèiau kà turi omenyje Lietuvos

þmonës, kalbëdami apie demokratijà? Kaip jie supranta

demokratijos sàvokà? Ar demokratija suprantama vienodai

tø þmoniø, kurie politinio ðvietimo pamokas gavo sovietiniais

metais ir tø, kurie pilietinio ðvietimo pagrindus gavo jau

nepriklausomoje demokratinëje Lietuvoje?

25,5 27,8 28,5 27,9 29,9 29

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“
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KAIP LIETUVOS GYVENTOJAI SUPRANTA DEMOKRATIJÀ?

Siekiant suþinoti, kaip Lietuvos gyventojai supranta demo-

kratijos sàvokà, kiek ðis supratimas panaðus ir kiek skiriasi

nuo politologijos vadovëliuose pateikiamø apibrëþimø, tyri-

me buvo uþduotas atviras klausimas „Kà jums reiðkia þodis

demokratija?“ Buvo siekiama, kad respondentas atsakytø sa-

vais þodþiais, nepateikiant jam atsakymo variantø. Respon-

dento atsakymai buvo uþraðomi paþodþiui, o tik vëliau gru-

puojami ir koduojami.

Pirmiausia svarbu paþvelgti, kiek þmoniø apskritai sugebëjo

atsakyti á ðá klausimà, t. y. kokia þmoniø dalis turi kokià nors

demokratijos sampratà. Atsakymà á ðá klausimà pateikë 82

proc. respondentø. Tai gana didelis procentas, turint omeny-

je, kad dauguma Lietuvos gyventojø nëra gavæ jokiø teoriniø

demokratinio ugdymo pagrindø ir iki 1990 m. neturëjo tiesio-

ginës gyvenimo demokratinëje ðalyje patirties. Kita vertus, á

toká pat klausimà Nigerijoje ar Pietø Afrikoje atsakë daugiau

nei 90 proc. gyventojø (þr. Bratton et al., 2004, p. 67).

Ið 3 pav. matyti, kaip sugebëjimas atsakyti á klausimà, kas yra

demokratija, priklauso nuo amþiaus. Daugiausiai neatsakiusiø

á ðá klausimà yra vyriausiøjø respondentø (per 60 m.) amþiaus

grupëje: ið jø jokio demokratijos apibrëþimo negalëjo pateikti

daugiau nei ketvirtadalis. Taèiau antroji grupë, kuriai taip pat

sunkiai sekësi sugalvoti  koká nors demokratijos apibrëþimà ar

pateikti asociacijà, yra paèiø jauniausiøjø – 15–19 metø res-

pondentø.

3 pav. Neturinèiø demokratijos sampratos Lietuvoje gyventojø dalis (proc.) pagal amþiaus grupes

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“

Politikos mokslø enciklopediniame þodyne demokratija api-

brëþiama taip: „Demokratija – valstybës valdymo forma, kai

valdþia kyla ið pilieèiø valios, ástatymus leidþia laisvais ir re-

guliariais rinkimais renkami tautos atstovai, valdo pagal kon-

stitucijoje nustatytus ágaliojimus veikianti vyriausybë. Pilieèiø

suvereni valdþia reiðkiama tiesiogiai arba netiesiogiai – per jø

renkamus atstovus“.

Analizuojant þmoniø atsakymus á klausimà, kà jiems reiðkia

þodis „demokratija“, matyti, kad labai nedaug þmoniø de-

mokratijà sieja su laisvais rinkimais ar kitokiomis politinio da-

lyvavimo formomis, nors bûtent laisvi ir sàþiningi rinkimai pa-

prastai politologø yra laikomi pagrindiniu valstybës demo-

kratiðkumo kriterijumi. Lietuvos gyventojø apklausoje nuoro-

dos á laisvus rinkimus ar kitokias politinio dalyvavimo formas

buvo labai retos: tokius demokratijos bruoþus paminëjo tik

apie 8 proc. respondentø. Dar 2 proc. teigë, kad demokra-

tija jiems reiðkia liaudies arba tautos valdþià.

Kaip ir galima tikëtis, daþniausiai demokratijà su laisvais rin-

kimais siejo jaunoji karta – respondentai iki 29 m. (þr. 4 pav.).

Tai greièiausiai lemia jø turimos mokyklinës þinios apie de-

mokratijà, ágytos pilietinio ugdymo pamokose ar dalyvau-

jant pilietiniam ir tautiniam mokiniø ugdymui skirtuose ðvieti-

mo projektuose. Reèiausiai laisvus rinkimus kaip demokra-

tijos bruoþà nurodë vyriausioji karta – respondentai, kuriø

amþius virðija 60 metø.

Dauguma visø amþiaus grupiø respondentø demokratijà sie-

ja su laisve arba konkreèiau – su þodþio ir spaudos laisve.

Lietuvos gyventojams toks demokratijos supratimas natûra-

liai kyla ið demokratijos kaip prieðprieðos sovietiniam reþimui

vaizdinio. Taèiau ði asociacija, kaip rodo kiti tyrimai, yra uni-

versali: ji bûdinga tiek senosioms Vakarø demokratijoms, tiek

Afrikos ar pokomunistinëms Vidurio Rytø Europos ðalims

(Bratton et al., 2004, Thomassen, 1995, Pereira et al., 2002,

Rose et al., 1998).

Kita grupë Lietuvos þmoniø demokratijà sieja su „gero valdy-

mo“ bruoþais: teisingumu, tvarka, þmonëmis besirûpinanèia

valdþia, t. y. su demokratijos kokybe, o ne procedûromis.

Tokia demokratijos samprata bûdingiausia vyriausiajai kartai
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(vyresniems nei 60 m. respondentams). Kad ir kaip tai bûtø

paradoksalu, ðie þmonës daþnai demokratijà sieja su jø at-

mintyje teigiamas asociacijas kelianèiu A. Smetonos valdy-

mo laikotarpiu. Posovietinei kartai tokia demokratijos sam-

prata bûdinga reèiau, nors èia ir vël galime matyti tam tikrus

skirtumus tarp 15–19 m. ir 20–29 m. respondentø: pirmieji yra

panaðesni á vyresnes kartas, o antrieji nuo jø labiausiai skiria-

si.

4 pav. Demokratijos sàvokos sàsajø su laisvais rinkimais ir politinio dalyvavimo galimybëmis

pasiskirstymas pagal amþiaus grupes (proc.)

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos gyventojai labai skir-

tingai supranta demokratijos sàvokà ir anaiptol ne visada ðios

sampratos sutampa su politikos mokslø teorijose vyraujan-

èiais apibrëþimais. Tai ið dalies apsunkina pastangas ávertinti

Lietuvos pilieèiø demokratiðkumo lygá. Paaiðkëja, kad vertin-

dami „objektyvø“ lojalumo demokratijai lygá ðalyje, negalime

remtis vien tik respondentø atsakymais á klausimus apie tai, ar

demokratija yra tinkama valdymo forma mûsø ðaliai arba kiek

þmonëms svarbu gyventi ðalyje, valdomoje demokratiðkai, nes

atsakydami á tokius klausimus þmonës gali turëti omenyje la-

bai skirtingus dalykus.

KAIP JAUNOJI KARTA VERTINA BUVUSIÀ SOVIETINÆ SISTEMÀ?

Kaip teigia vieni ið þymiausiø pokomunistiniø visuomeniø tyrë-

jø W. Mishleris ir R. Rose‘as (1998), norint ávertinti pokomunis-

tiniø ðaliø gyventojø lojalumà naujajai demokratinei santvar-

kai, verèiau reikia tirti ne paramà demokratijos idëjai, bet ly-

ginti paramà dabartinei santvarkai su parama buvusiam nede-

mokratiniam (komunistiniam) reþimui. Jø manymu, tikrais de-

mokratais galima laikyti tik tuos, kurie, kad ir kokie kritiðki

bûtø dabartinës politinës sistemos atþvilgiu, vis dëlto jà ver-

tintø geriau nei buvusá sovietiná reþimà.

Apskritai Lietuvos gyventojams bûdinga gana stipri nostalgija

sovietiniams laikams: 2005 m. apklausos duomenimis, apie 40

proc. Lietuvos gyventojø teigiamai vertina buvusià komunistinæ

sistemà, 2006 m. tyrimo duomenimis, daugiau nei 42 proc.

gyventojø sutinka su teiginiu, kad sovietiniais laikais gyventi

buvo geriau nei dabar Lietuvoje (þr. Ramonaitë ir kt., 2007).

Ar jaunajai kartai, kuri jau nebeatsimena sovietiniø laikø arba

juos atsimena labai menkai, bûdinga maþesnë nostalgija so-

vietiniam reþimui? Á ðá klausimà leidþia atsakyti 5 pav. pateikti

duomenys, kurie rodo, kaip þmonës vertina buvusià komunisti-

næ sistemà 10 balø skalëje, kur 1 reiðkia „labai bloga“, o 10 –

„labai gera“ (grafike pateikiami vertinimø vidurkiai). Ið duome-

nø matyti, kad geriausiai sovietiná reþimà vertina 50–59 m. þmo-

nës. Ðiek tiek blogiau sovietinius laikus vertina vyriausioji karta,

kuri geriausiai atsimena Stalino represijas, kai kurie ið jø dar

mena tarpukario Lietuvos laikus. Sovietmeèio vertinimas nuo-

sekliai blogëja, kuo jaunesnis respondento amþius. Patys kri-

tiðkiausi sovietinës sistemos atþvilgiu yra patys jauniausi (15–

19 m.) respondentai: jie buvusià komunistinæ sistemà vertina

vidutiniðkai 3,5 balais ið 10.

9,6

11,3

9,1
7,9 8,1

4,9
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5 pav. Buvusios komunistinës sistemos vertinimo (1–10 balø skalëje, kur 1 reiðkia labai bloga, o 10 – labai gera)

vidurkiai pagal amþiaus grupes

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“

6 pav. Neturinèiø nuomonës apie buvusià komunistinæ sistemà pasiskirstymas pagal amþiaus grupes (proc.)

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“

52

24,6

11,2
6,8

2,2 4,1

Kadangi matyti gana ryðkus skirtumas tarp jaunosios kartos ir

jø tëvø kartos nuostatø, galima daryti prielaidà, kad jaunimo

politinëms nuostatoms didelæ átakà daro mokykla. Per istori-

jos ir kitas pamokas suþinojæ apie komunistinio reþimo nusi-

kaltimus, jauni þmonës linkæ neigiamai vertinti sovietinæ siste-

mà, nepaisant to, kad ið tëvø girdi nemaþai teigiamø atsimini-

mø. Taèiau 6 pav. pateikiami duomenys rodo gana kontras-

tingà ir paradoksalø vaizdà: daugiau nei pusë 15–19 metø

apklausos respondentø á klausimà „Kaip vertinate buvusià ko-

munistinæ sistemà“ atsakë „Neþinau“. Kitaip tariant, aiðkià nuo-

monæ (daþniausiai negatyvià) apie sovietinæ sistemà turi tik

maþiau nei pusë jauniausios kartos atstovø. Taigi teigti, kad

didþioji dalis jaunimo yra kritiðki sovietinës sistemos atþvilgiu

bûtø netikslu, nes kritiðka yra tik ta dalis, kuri turi nuomonæ

ðiuo klausimu.

AR JAUNAJAI KARTAI BÛDINGAS POLINKIS Á AUTORITARIZMÀ?

Dar vienas svarbus pjûvis, daug pasakantis apie objektyvø

pilieèiø lojalumà demokratijai, yra jø nepritarimo nedemokra-

tinëms alternatyvoms lygis. Tyrimuose paprastai matuojamas

pilieèiø poþiûris á dvi nedemokratines alternatyvas – „stiprios

rankos“ politikà (t. y. autoritarinio lyderio) ir kariðkiø valdymo.

Pastaroji alternatyva Lietuvoje palaikymo nesulaukia (jà kaip

tinkamà Lietuvai 2005 m. tyrime nurodë tik 9 proc. respon-

dentø), taèiau parama autoritariniam lyderiui Lietuvoje yra la-

bai didelë.

Parama „stiprios rankos“ politikai paprastai matuojama klau-

siant gyventojø, ar, jø manymu, mûsø ðaliai tinkama „stipraus

lyderio, kurio nevarþo nei parlamentas, nei rinkimai“ valdþia.

Klausimo formuluotëje tiesiogiai neminimas nei autoritarizmas,

nei diktatûra, taèiau þodþiai „nevarþo nei parlamentas, nei rin-

kimai“ leidþia suprasti, kad kalbama ne apie demokratiðkà,

bet apie autoritariná lyderá.
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Á ðá klausimà 2005 m. apklausoje beveik pusë (47 proc.) res-

pondentø atsakë teigiamai, t. y. jie mano, kad tokio lyderio

valdþia Lietuvai bûtø labai tinkama arba greièiau tinkama. Pa-

naðûs rezultatai buvo matomi ir ankstesnëse apklausose (de-

taliau þr. Ramonaitë, 2006). Pagal tokià didelæ paramà „stip-

rios rankos“ politikai Lietuva iðsiskiria ið kitø Vidurio Rytø Eu-

ropos ðaliø.

Ið 7 pav. galime matyti, kaip parama autoritariniam lyderiui

susijusi su amþiumi. Maþiausiai stipraus lyderio valdþiai linkæ

pritarti 30–39 m. gyventojai, o jaunosios pokomunistinës kar-

tos nuostatos nedaug skiriasi nuo Lietuvos vidurkio.

7 pav. Parama lyderio, kurio nevarþo nei parlamentas, nei rinkimai, valdþiai pagal amþiaus grupes (proc.)

42,9
46,7

39

54,2

41,9

50,6

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“

Ðiek tiek kitoks vaizdas atsiskleidþia, paþvelgus á duomenis

kitu kampu – þiûrint á nepritarianèiø autoritariniam lyderiui ir

neturinèiø nuomonës skaièiø. Ið 8 pav. galime matyti, kaip

ðios nuostatos pasiskirsèiusios pagal amþiaus grupes. Grafi-

kas rodo, kad trisdeðimtmeèiø karta ið tiesø yra pati demo-

kratiðkiausia (t. y. nepritarianti autoritarinei valdþiai), o jauniau-

sioji karta yra „neþinanèiøjø“ karta: nepritarianèiø „stiprios ran-

kos“ politikai tarp ðio amþiaus respondentø yra tiek pat, kiek

neþinanèiø – ðiek tiek daugiau nei ketvirtadalis.

8 pav. Poþiûris á „stiprios rankos“ tinkamumà mûsø ðaliai pagal amþiaus grupes (proc.)

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“
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KIEK LIETUVOJE TIKRØ DEMOKRATØ?

Apibendrinæ pateiktus duomenis, galime ávertinti bendrà „tikrø

demokratø“ ir sàmoningø autoritarizmo ðalininkø skaièiø Lie-

tuvoje. Tikrais demokratais laikysime tuos þmones, kurie ma-

no, kad demokratija yra labai tinkama arba greièiau tinka-

ma Lietuvai, ir atmeta abi autoritarines alternatyvas – karið-

kiø valdymà ir „stiprios rankos“ politikà. 2005 m. apklausos

duomenimis, tokiø þmoniø Lietuvoje tëra 25 proc.

Apsisprendusiais autoritarizmo ðalininkais galime laikyti tuos

þmones, kurie pasisako prieð demokratinæ valdymo formà ir

remia kurià nors ið autoritariniø alternatyvø – kariðkiø arba

stipraus lyderio valdþià. Tokiø þmoniø, kaip rodo tyrimas,

Lietuvoje yra nedaug – tik 8 proc. Taigi didþioji dalis Lietu-

vos þmoniø nëra nei tikri demokratai, nei tikri autoritarizmo

ðalininkai: jie arba tuo paèiu metu remia ir demokratinæ san-

tvarkà, ir autoritarines alternatyvas, arba yra skeptiðki visø

santvarkø atþvilgiu, arba tiesiog neturi nuomonës ðiuo klau-

simu.

Ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“

Kaip matyti ið 9 pav., autoritarizmo ðalininkai gana tolygiai

pasiskirstæ po visas amþiaus grupes, o demokratø skaièius

ávairiose amþiaus grupëse gerokai skiriasi. Labiausiai demo-

kratiðka yra „pereinamoji“, arba „revoliucinë“ (30–39 metø am-

þiaus) karta, maþiausiai demokratiðka – vyriausioji karta (per

60 m.). Mus labiausiai dominanti posovietinë karta, deja, nëra

demokratiðkesnë uþ savo tëvø kartà. Ypaè maþai lojaliø de-

mokratijos rëmëjø galima rasti jauniausioje 15–19 m. amþiaus

grupëje. Ðie þmonës, kuriø didþioji dalis dar tebesimoko mo-

kykloje, labai daþnai tiesiog neturi nuomonës politiniais klau-

simais. Tai, viena vertus, yra natûralu, turint omenyje maþesnæ

ðiø þmoniø politinæ patirtá ir menkesná domëjimàsi politika.

Kita vertus, tokie duomenys skatina kelti klausimà apie mo-

kyklinio pilietinio ugdymo metodø veiksmingumà.

Tyrimo duomenys leidþia daryti prielaidà, kad pilietinis ugdy-

mas mokykloje yra pernelyg orientuotas á teoriniø þiniø mo-

kymàsi ir per maþai á refleksijà, politinës vaizduotës skatinimà

ir pilietinio veikimo ágûdþiø formavimà. Nors jauniausioji karta

geriau nei vyresnieji þino „teisingà“ demokratijos apibrëþimà,

taèiau tai nepadeda jiems susidaryti savo nuomonës apie po-

litinius procesus ir neformuoja pilietiniø vertybiø. Didelis nuo-

monës jokiais su politine santvarka susijusiais klausimais ne-

turinèiøjø 15–19 m. jaunuoliø skaièius rodo, kad teorinis pilie-

tinis ugdymas nëra pakankamas, norint iðugdyti sàmoningà

demokratinëmis vertybëmis tikintá pilietá.

Siekiant, kad teorinës politologinës þinios neatrodytø „sau-

sos“ ir atitrûkusios nuo realybës, vertëtø pasisemti patirties,

pvz., ið Skandinavijos ðaliø, ypatingà dëmesá skirianèiø jaunø

þmoniø pilietiniam auklëjimui pasitelkiant simuliacinius þaidi-

mus, átraukiant mokinius á mokyklos valdymo procesà, orga-

nizuojant vieðas diskusijas apie bendràsias problemas paèiu

þemiausiu (pvz., klasës) lygmeniu ir pan. Daugiau dëmesio

pilietinio ugdymo metu vertëtø skirti politinei filosofijai, kuri

sudarytø prielaidas geriau suvokti demokratines vertybes ir

principus, ir ugdytø kritinio màstymo ágûdþius.

9 pav. Demokratijos ir autoritarizmo ðalininkai (proc.) pagal amþiaus grupes

m.m.m.m.m.
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TRUMPAI APIE TYRIMÀ, KURIUO REMTASI ÐIAME LEIDINYJE

Pilietinës visuomenës instituto uþsakymu 2005 m. buvo atlik-

tas „Pilietinës visuomenës þemëlapio“ tyrimas. Tyrimà atliko

mokslininkø grupë: dr. Rûta Þiliukaitë (tyrimo vadovë), dr. Ai-

në Ramonaitë, dr. Laima Nevinskaitë, dr. Vida Beresnevièiûtë

ir dr. Inga Vinogradnaitë. Tyrimo metu buvo derinami kiekybi-

niai ir kokybiniai metodai: atlikta reprezentatyvi gyventojø ap-

klausa „Vertybës 2005“ (apklausà atliko rinkos ir visuomenës

nuomonës kompanija „Baltijos tyrimai“) ir du kokybiniai tyri-

mai – „Miestelio X pilietinë visuomenë“ ir „Vilniaus m. pilietinë

visuomenë“. Iðsamûs tyrimo duomenys ir analizë skelbiami

knygoje „Neatrasta galia: Lietuvos pilietinës visuomenës þe-

mëlapis“ (Versus aureus, 2006).

INFORMACIJA APIE ILGALAIKËS PILIETINIO IR TAUTINIO UGDYMO
PROGRAMOS ÁGYVENDINIMÀ

Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. rugsëjo 19 d. nutarimu

Nr. X-818 patvirtino „Ilgalaikæ pilietinio ir tautinio ugdymo pro-

gramà“. Ágyvendinant ðià programà inicijuojami ir remiami mo-

kyklø, mokiniø, studentø, jaunimo organizacijø, muziejø, ne-

vyriausybiniø organizacijø, draugijø, asociacijø, veikianèiø pi-

lietinio ir tautinio ugdymo srityje,  pilietinio bei tautinio ugdy-

mo projektai, kuriami reikalingi mokymosi ðaltiniai, vaizdinës

ir kitos priemonës, organizuojami Lietuvos mokiniø ir studen-

tø olimpiniai festivaliai, tobulinama mokyklø vadovø, mokyto-

jø, jaunimo organizacijø vadovø, aukðtøjø mokyklø dëstytojø

kvalifikacija, inicijuojami ir remiami visuomenës tautinei ir pi-

lietinei savimonei svarbûs kultûros ir meno kûriniai, þiniasklai-

dos projektai ir pan. Daugiau informacijos apie Ilgalaikës pi-

lietinio ir tautinio ugdymo programos ágyvendinimà galite rasti

Ðvietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje www.smm.lt arba

adresu www.placiau.lt.


