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Struktūra:

• Demokratijos erozijos požymiai;

• Kodėl tai svarbu Lietuvai/ES?

• Ar demokratija nugalės?



Demokratijos erozija ES ar nacionalinėse 
valstybėse?
• ES yra specifinė politinė sistema, kurios pirminis ir svarbiausias tikslas yra 

padėti jos valstybėms narėms valdyti tarpusavio priklausomybes pasaulyje, 
minimizuoti iš jų kylančias rizikas ir didinti abipusių ryšių naudą;

• Piliečių pasitikėjimas ES institucijomis Lietuvoje ir dalyje kitų ES šalių yra 
didesnis, nei nacionalinėmis;

• ES yra stipri tiek, kiek jos valstybės laikosi priimtų susitarimų ir ES sutartyje 
įtvirtintų principų, o demokratijos pagrindas – politinės bendruomenės – yra 
valstybėse narėse; 

• Demokratijos erozija kyla iš valstybių narių vidaus politinių procesų, 
nesugebėjimo valdyti pasaulyje vykstančios technologinės, ekonominės, 
socialinės, klimato kaitos, dėl to dažnai kaltinant ES (tarptautines institucijas, 
elitą, kapitalizmą) rinkėjų mobilizavimo tikslais.



Jau 16 metų didesniame skaičiuje šalių demokratijos kokybė 
blogėja, nei gerėja (Freedom House 2022)



Vis mažesnė dalis žmonių pasaulyje gyvena laisvose 
visuomenėse (Freedom House 2022)



Padėtis blogėja visuose regionuose ir visose laisvių kategorijose 
(Freedom House 2022)



Demokratijos principų erozija pastebima įsitvirtinusiose demokratijose 
(Freedom House 2022)



Kodėl tai svarbu Lietuvai/ES?

• Žmogaus laisvės, lygybė prieš įstatymą, mažumų apsauga nuo daugumos tironijos 
ir kiti demokratinės valdysenos elementai yra svarbūs iš principo;

• Autokratinių šalių vadovai siekdami išlikti valdžioje naudoja prievartą ne tik prieš 
savo šalių piliečius, bet ir kitų šalių gyventojus (Rusijos karai prieš kaimynines 
valstybes) – Lietuvos kaimynystėje;

• Galingiausiose pasaulio demokratijose vykstanti diskusija apie globalizacijos bei 
aktyvios užsienio politikos, palaikant demokratijos principų sklaidą bei atvirus 
ekonominius mainus, atsisakymą kelia riziką, jog JAV ir didžiosios ES valstybės 
skirs mažiau dėmesio Europos saugumui ir tarptautiniams susitarimams, kurie 
sukūrė pamatus Vakarų klestėjimui (pvz. siūlymai JAV mažinti savo karinį buvimą 
užsienio šalyse, įskaitant Europoje ir įsipareigojimus NATO, posūkis į 
protekcionizmą, rinkimų kampanijos Prancūzijoje siūlymai trauktis iš NATO 
karinės vadovybės ir pan.) – grėsmė Lietuvos suverenumui ir gerovei;

• Kai kurių ES šalių valdančiųjų ginčai su ES institucijomis Lietuvai kelia sunkaus 
pasirinkimo dilemą tarp poreikio bendradarbiauti su tomis šalimis saugumo, 
ekonominėse srityse ir poreikio puoselėti ES sutartyje įtvirtintus demokratinės 
valdysenos principus bei tarptautinių susitarimų laikymąsi, kuris ypač svarbus 
mažoms valstybėms.



Ar demokratijos nugalės? Karinės galios požiūriu JAV ir 
jos sąjungininkės NATO pirmauja (SIPRI 2021):



Mus rasite:

Europos demokratijos ir JAV dominuoja švelniosios galios 

vertinimuose (Munich Security Conference report 2019):



Mus rasite:

Tačiau 

demokratijų 

lyderystę riboja 

vidinė 

poliarizacija 

(Munich Security 

Conference 

Report 2018):



Ar demokratijos atlaikys vidaus konfliktus? 
Demokratija ir kapitalizmas vienas kitą stiprina, kai:

• Vyriausybė atlieka esminį vaidmenį, įtvirtindama sąlygas konkurencijai 
rinkoje, palaikydama efektyvią švietimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą;

• Renkamos partijos turi reputaciją efektyviai valdyti ekonomiką, o išsilavinę 
rinkėjai, paprastai dirbantys kvalifikuotą darbą žinių ekonomikos įmonėse, 
balsuoja už kompetenciją rodančius politikus;

• Konkurencinėje aplinkoje investuojama į tinkamus darbo jėgos įgūdžius, 
reikalingus aukštos pridėtinės vertės produktams, o kompetencijos 
susijusios su geografija, koncentruotais verslo ir tyrėjų inovacijų klasteriais, 
kompanijos siekia išnaudoti skirtingų pasaulio valstybių klasteriuose 
koncentruotas žinias ir įgūdžius.

Iversen, T., Soskice, D., Democracy and Prosperity. Reinventing capitalism through a 
turbulent century, Princeton: Princeton University Press, 2019.



Aukštesnis švietimo lygis susijęs su demokratija 
(Polity IV 2019)



Labiausiai
klestinčios 
valstybės pasaulyje
yra liberalios 
demokratijos 
rinkos ekonomikos, 
ypač atviros 
globaliai 
ekonomikai šalys ir 
jos pirmauja 
stabiliai (Legatum
Prosperity Index
2020):
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