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Laurynas Kasčiūnas, Vilniaus-Trakų apygarda
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Sigitas Martinavičius, Jonavos apygarda
Justė Milušauskienė, Suvalkijos apygarda
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Naglis Puteikis, Danės apygarda
Vaidas Šalaševičius, Druskininkų-Lazdijų apygarda
Daiva Šideikienė, Mažeikių apygarda
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Birutė Vaikšnoraitė, Dzūkijos apygarda
Juozas Valiušaitis, Jurbarko apygarda
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avita Lietuvos Sąrašo partija šiuose Seimo rinkimuose siūlo savitą alternatyvą
ciniškai, moralinį jautrumą praradusiai šalies
politikai. Nesiverždama į valdžią ši partija
stengiasi sugrąžinti valdžią piliečiams.
Lietuvos Sąrašas, kaip buvo žadėjęs steigimo metu, nekėlė rinkimuose partinio sąrašo,
tačiau jis teikia demokratinės Lietuvos Respublikos atkūrimo programą ir remia rinkimuose kandidatus, sieksiančius Seime šią
programą įgyvendinti – sugrąžinti valstybę
piliečiams.
Tarp 27 Lietuvos Sąrašo šiandien remiamų
ir visuomenei remti siūlomų kandidatų yra
patikimų, principingų žmonių iš skirtingų
partijų.
Paskutinę kandidatų registravimo dieną,
apžvelgusi rinkiminį Lietuvos žemėlapį, Lietuvos Sąrašo Taryba iškėlė du kandidatus į
Seimą vienmandatėse apygardose. Tai buvo
simbolinis Lietuvos Sąrašo veiksmas, kuriuo
pamėginta išryškinti svarbiausias moralines
ir idėjines takoskyras, pagrindines piliečiams
tenkančias pasirinkimo alternatyvas. Laisvus,
nepriklausomus ir neteisybei jautrius žmones Lietuvos Sąrašas iškėlė prieš dabartinės
valdžios cinizmą įkūnijančius asmenis. Rašytoją Liudviką Jakimavičių, tremtinio sūnų,
Sąjūdžio vyrą, pogrindinio „Sietyno“ leidėją,

Šėpos teatro kūrėją, Piliečių Chartijos telkėją,
dorą pilietį ir ironišką Lietuvos politinio spektaklio analitiką, Lietuvos Sąrašas pakvietė stoti
prieš Seimo vicepirmininką, Liberalų ir centro
partijos vadovą Algį Čapliką, viešai žeminusį
teisingumui tarnavusius FNTT pareigūnus,
prieš Seimo narius Vytenį Andriukaitį ir Viliją
Abramikienę, pritarusius grupuotės susidorojimui su sąžiningais teisėsaugos vadovais ir
sveikinusius valdžios smurtą Garliavoje.
Politikos apžvalgininką Šarūną Navickį –
prieš Evaldą Jurkevičių, Seimo narį, padėjusį
privačiai antstolei ir prokurorams tyčiotis iš
Tautos atstovybės, kėsintis į konstitucinę santvarką ir slėpti tiesą. Lietuvos Sąrašui atrodo
svarbu ne tik brėžti moralinę skirtį tarp jo
iškeltų kandidatų ir prievartos sistemą aklai
ginančių dabartinių Seimo narių, bet ir išsaugoti sveiką ironišką distanciją su šiais Lietuvos politinės scenos, vis labiau primenančios
Šėpos teatrą, veikėjais.
Taigi Lietuvos Sąrašas rinkimuose meta
iššūkį nuo konstitucinės santvarkos nutolusiai
sistemai, grupuočių savivalei. Jis tikisi būsimame Seime sutelkti patikimą Lietuvos komandą, kuri, visuomenės remiama, galėtų priešintis tolesniam valstybės užvaldymui ir siekti
šalyje viltingų demokratinių permainų.
Darius Kuolys

Liudvikas Jakimavičius:
Kodėl einu, arba kam
Seimui humanitarai?

T

aip jau nutiko, kad šį rudenį sutikau
būti Lietuvos Sąrašo iškeltas kandidatu į
Lietuvos Seimą. Kaip ir kiekvienam žmogui,
imantis naujo vaidmens, nėra labai lengva
save suvokti. Aš nežinau, kokias įsijautimo
technologijas naudoja aktoriai prieš spektaklį, vieną vakarą vaidindami Hamletą, o kitą,
tarkim, Smerdiakovą iš „Brolių Karamazovų“ ar Ostapą Benderį iš „Dvylikos kėdžių“.
Mano bičiulis, plačiausio diapazono aktorius
Rolandas Kazlas galėtų man šiuo vaidmenų
klausimu labai prasmingai kažką patarti ir
pamokyti, kaip į vaidmenį įsijausti ir iš jo išeiti, kai rampa nusileidžia. Kad ir kaip būtų,
nors gyvenime yra daug teatro, o teatre turėtų
būti daug gyvenimo, tai nėra tapatūs dalykai – greičiau tik persipinančios ir susiglaudžiančios gyvenimo tikrovės zonos.
Jei prieš trisdešimt metų, kai buvau jaunas
literatas, Marcelijaus Martinaičio literatų būrelio geltonsnapis, man kas nors būtų pasakęs,
kad štai ateis diena ir tu kandidatuosi į Seimą,
tokį „aiškiaregį“ būčiau pasiuntęs pasitikrinti sveikatos pas psichiatrą. Man visai kitaip
regėjosi mano gyvenimo trajektorijos. Dingojosi, kad, perkopęs penkiasdešimt, sėdėsiu

ramus kokioje nors voratinkliais apėjusioje
palėpėje prie seno rašomojo stalo ir rašysiu
nesibaigiantį gyvenimo eilėraštį apie savo jaunystės meiles ir patirtis, apie sutiktus žmones,
matytus vaizdus ir sapnuotus sapnus.
Gyvenimas tokios graudžiai jaukios ir ramios prabangos nesuteikė. Skersvėjis bloškė į visai kitą tikrovės tirštumą. Aišku, joje
atsidūriau ne staiga ir netikėtai. Iš vaikystės
prisimenu tėvą, priglaudusį ausį prie „Rigondos“ radijo aparato ir pro šnypštimą bandantį
išgirsti „Amerikos balso“ žinių laidų nuotrupas, tylų politikavimą sekmadieniais prie pietų stalo po mišių su būreliu tremtinių ir broliu
poetu Gediminu Jokimaičiu. Prisimenu ir
pagalvę, užmestą ant telefono aparato. Visi
tie vaizdiniai, matyt, krito gilyn pasąmonėn
ir klojo vertybinių nuostatų pamatą. Todėl
niekados nebuvo sudėtinga apsispręsti rimtesnių iššūkių akivaizdoje.
Nukelta į 2 psl. >>
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Šarūnas Navickis: Ir lietuvio kantrybė turi ribas

G

ražiausi idealai praranda prasmę, jei nebelieka žmonių, galinčių
jais vadovautis. Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuva neteko
trečdalio savo gyventojų, daugiausia dėl emigracijos, todėl tautos ir
valstybės išlikimui nėra svarbesnės užduoties, kaip pakeisti gyvenimo
sąlygas šalyje taip, kad Lietuvos pilietis savo šalyje jaustųsi geriau nei
bet kur kitur pasaulyje.
Net ir minimalios pajamos turi padengti maisto ir šildymo kaštus. Būtent šildymas turi ne brangti, o pigti ir tą reikia padaryti dar
neatėjus žiemai.
Šiukšlių deginimo įmonės nėra tas sprendimas, kuris brukamas
mūsų visų sveikatos sąskaita. Nerūšiuotos atliekos dujų pavidalu pasklidusios ore yra dar blogiau už tas atliekas ant žemės.
Užsienio bankų išnaudojimui atiduotas finansų sektorius yra nauja
baudžiavos forma. Su tuo taikstytis negalima. Lietuvai reikia savo
Komercijos banko ir savarankiškesnio požiūrio į pinigus.
„Teisė yra valstybės pamatas,“ – išeina, kad Lietuva yra valstybė be
pamatų. Nesu teisininkas, bet remsiu tuos, kas imsis realios teisinės
reformos.
Visais išvardytais klausimais būsiu aktyvus ir dirbsiu tiek ir taip,

kad jie visi būtų arba išspręsti teigiamai, arba bent paviešinti iki tokio
laipsnio, kad nebebūtų galima jų apeiti ir palikti nespręstus.
Sėkmei reikia mažiausiai trijų dalykų: kilnaus ir įkvepiančio tikslo;
žinojimo, kaip jį pasiekti, ir jėgos plačiąja prasme. Manau, kad Lietuvos
Sąrašas geriausiai suvokia šią formulę.

Liudvikas Jakimavičius: Kodėl einu, arba kam Seimui humanitarai?
>> Atkelta iš 1 psl.
Tą pagalvę, užmestą ant telefono aparato,
prisiminiau ne šiaip dėl iškalbingos detalės.
Šiandien, susirinkę su draugais aptarti kokį
nors rimtesnį mūsų politinės tikrovės klausimą ar veikimo būdą, sumetame kepurėn
savo mobiliuosius telefonus ir išnešame į kitą
kambarį. Apie ką ši keistoka scena byloja? Paskelbėme Nepriklausomybę prieš 22 metus,
įstojome į Europos Sąjungos demokratinių
šalių broliją, mus saugo NATO naikintuvai,
o mes ta pačia pagalve užspaudžiame savo
telefono aparatus. Laiko ciklas apsisuko – ir
vėl suvokiame, kad esame, kur buvę.
Tikrosios tiesioginės demokratijos ragavom nedaug – kol būrėmės į gyvą ir platų
pilietinį Sąjūdį, keletą pirmųjų atkurtos nepriklausomybės metų. Patyrę anų laikų strategai buvo sutrikę neilgam. Jie suglaudė pečius
ir pradėjo skaldyti bei priešinti visuomenę,
savo ruožtu atsirėždami vis daugiau teritorijos ir galių sau, siaurindami laisvą visuomenės raiškos lauką. Pakaktų patyrinėti vieną
iškalbingą trajektoriją: kaip tolydžio slopintas
laisvas žodis mūsų lėšomis išlaikomame Lietuvos radijuje ir televizijoje – nuo „Sąjūdžio
bangos“ laikų iki dabartinės „Teisės žinoti“.
Diena ir naktis. Esame kažkur pusiaukelėje į
„Kasperviziją“ ir į tą pusę gravituojame.
Mano galva, tikras rašytojas visados turėtų

būti tikrovės tyrinėtojas ir už ją „šiek tiek“
atsakingas. Kai ta tikrovė darosi ciniška, kai
valdžia uzurpuoja piliečių teises ir laisves, sąžiningas rašytojas privalo apie tai žmonėms
kalbėti – nesvarbu, kokią formą pasirinktų:
kūriniais ar gyvu žodžiu miestų aikštėse. Kuo
mažiau valstybėje demokratijos, tuo neparankesnis valdžioms sąžiningas rašytojas, kalbantis tiesą. Totalitarinėse ar autokratinėse
valstybėse tokio rašytojo vieta yra kalėjimas,
neišvengiama jo patirtis – bauginimai, persekiojimai, nesibaigiantys kafkiški teismų procesai. Mano bičiuliui ir bendražygiui Dariui
Kuoliui iškeltos trys administracinės bylos
ir vyksta dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl
prieš vaiką smurtavusio advokato Gintaro
Černiausko garbės įžeidimo. Siuvama baudžiamoji byla.
Savo atkurtoje valstybėje prie Nepriklausomybės ištakų stovėję dori Lietuvos
piliečiai tampa disidentais. Žiūrėk, tuoj taps
ir politiniais kaliniais, tiesos ir teisingumo
ieškotojai – viešosios tvarkos pažeidėjais ir
nusikaltėliais. Su pareigūnu bendrauti įstatymas leidžia tik per 25 metrų atstumą, su
Prezidente ir jos patarėjais – per 75 metrus.
Vadinasi, reikia turėti labai stiprią gerklę ir
labai garsiai rėkti, kad būtum išgirstas. Tačiau
tavo riksmo niekas išgirsti nenori.
Valdžia nuo žmonių užsirakino savo

Atsiliepimai apie kandidatą į Seimą Žirmūnų apygardoje Liudviką Jakimavičių
Darius Kuolys, kultūros istorikas:
Liudvikas – doras pilietis ir patikimas, jautrus žmogus, tremtinio sūnus, Sąjūdžio vyras, „Sietyno“ leidėjas, „Šėpos“
teatro kūrėjas, Piliečių chartijos telkėjas, geras poetas ir puikus Lietuvos politinio teatro analitikas.
Tai žmogus, kuriam skauda – dėl kito patirtos skriaudos, dėl neteisybės, dėl Lietuvos.
Nijolė Oželytė, Nepriklausomybės Akto signatarė:

Liudvikas? Tai laisvės kovose išmėgintas, liūdnos povyzos linksmas žmogus. Tikras žmogus. Ir pats linksmiausias
sutiktas mano gyvenime… O gal jūs „Šėpos“ nematėte?..

Andrius Navickas, Bernardinai.lt redaktorius:

Šiuose rinkimuose Liudvikas Jakimavičius yra geriausias pasirinkimas žirmūniečiams. Juo tvirtai pasitikiu ir raginu
už jį balsuoti kiekvieną, kuriam ne tas pats, jog gyvename valdžios nužmogėjimo laikais.

Olimpe ir su pasimėgavimu žaidžia ciniškus galios žaidimus. Slaptom kamerom iš
Alma Mater Vilnensis Filosofijos fakulteto
pareigūnai filmuoja ir retransliuoja tiesiai į
VSD kabinetus laisvus menininkus, Simono
Daukanto aikštėje kreidelėmis rašančius žodį
TIE–SOS, o tuose kabinetuose susėdę cinikai
šaiposi: „Kokios jie ten tiesos užsigeidė? Jiems
reikia lazdos.“ Ir visos šios pavojingos slinktys
vyksta dabartiniam Seimui tylint ir laiminant
demokratijos pamatų griovimą. Visuomenei
mėginama įkalti galvon, kad Seime turėtų
dirbti tik ekonomistai, teisininkai, dabar dar –
ir energetikai. Tai baisus blūdas. Ekonomistų,
teisininkų ir energetikų dauguma turi dirbti
vyriausybėje, o į parlamentą žmogus turėtų
būti renkamas pagal sąžinės, padorumo ir
nepaperkamumo kriterijus.
Kad Seimas atgautų žlugusį piliečių pasitikėjimą, turi iš esmės pasikeisti Seimo
narių prekeiviškas diskursas ir elgesys. Kol
mūsų Aukščiausioje Taryboje, Atkuriamajame Seime ir vėlesniuose Seimuose dirbo
sąžiningi rašto žmonės Kazys Saja, Saulius
Šaltenis, Algirdas Patackas, Jonas Avyžius,
buvo ramiau, nes žinojai, kad šie vyrai netylės ir neleis tyčiotis iš žmonių, iš valstybės.
Kol seimuose būdavo humanitarų ir rašytojų, ten nesiautėjo cinikai: jie bent šiek tiek
susilaikydavo, nes bet kada viešai galėjo būti
sugėdinti. Jei į Seimą šį rudenį būtų išrinkta
humanitarų: filosofų, filologų, istorikų, atsirastų toje belangėje daugiau moralinio jautrumo, o visuomenė gal imtų pagarbiau žiūrėti į
pagrindinę mūsų valstybės instituciją, kuri ir
yra Lietuvos veidas.
Man šiandien skauda – dėl žeminamų
žmonių, dėl niekinamos ir apvaginėjamos
valstybės. Todėl ir apsisprendžiau paaukoti
viešiems reikalams ketverius dar visai kūrybingo savo gyvenimo metus. Man rūpi padėti
žmonėms susigrąžinti laisvą valstybę, atgauti
orumą. Lietuva – per daug brangus kraštas,
kad leistume cinikams iš jos toliau tyčiotis.
Pamėginkime tai nykumai pasipriešinti, pamėginkime padėtį keisti. Kaip Sąjūdžio laikais turiu vilties – mums pasiseks.
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Lietuvos darbų sąrašas
Lietuvos sąrašo partija [toliau – Lietuvos Sąrašas] kviečia piliečius susigrąžinti valstybę.
Jos veiklos tikslas – atgaivinti demokratinę Lietuvos Respubliką kaip savarankišką ir savivaldžią piliečių bendruomenę.
Taip Lietuvos Sąrašas tęsia istorinį lietuvių tautos siekį gyventi laisvos
politinės tautos gyvenimą, pagrįstą pamatinėmis Vakarų civilizacijos vertybėmis.
Lietuvos Sąrašas ragina piliečius kurti laisvą Respubliką, kuri jungtų Tėvynėje ir pasaulyje gyvenančius Lietuvos žmones, kurioje žmogus būtų
gerbiamas ir saugus, kurioje pilietis būtų savo krašto šeimininkas.
Lietuvos Sąrašas teikia visuomenei ir būsimiems Seimo nariams svarbiausių
Lietuvos darbų sąrašą – Respublikos atkūrimo programą.
Per dvejus metus, iki 2014-ųjų rudens savivaldos rinkimų, Lietuvos Sąrašas kviečia:

 paversti Lietuvos Seimą šaliai tarnaujančia
Tautos atstovybe;
 suteikti Lietuvos visuomenei savivaldą;
 iš grupuočių įtakos išvaduoti ir demokratizuoti teisėtvarką;
 užtikrinti žmogaus teisių apsaugą.

I. Respublikos – laisvos piliečių sąjungos –
kertinis akmuo, jos politinių laisvių ir teisių
garantas yra stiprus ir savarankiškas Seimas.
Tauta, neturinti savarankiško ir jos pasitikėjimo verto Seimo, netenka laisvės. Kad Lietuvos
Seimas taptų tikra, bendram gėriui tarnaujančia Tautos atstovybe, būtina sustiprinti į
Seimą renkamų tautos pasiuntinių ryšius su
tauta ir taip išvaduoti juos nuo anoniminių
jėgos grupuočių bei slaptųjų tarnybų įtakos.
Tam reikia nuveikti šiuos darbus:

 atsisakyti Seimo rinkimuose partijų sąrašų
ir rinkti tautos atstovus tik tiesiogiai vienmandatėse apygardose, taip sutvirtinant
Seimo narių ryšį su piliečiais ir sumažinant jų skaičių;
 suteikti piliečiams teisę inicijuoti pirmalaikius tautos atstovo rinkimus savo apygardoje;
 priimti tautos atstovo garbės kodeksą, kuris tiksliai apibrėžtų jo pareigas savo rinkėjams ir įpareigotų, praradus savarankiškumą, garbingai atsistatydinti iš Seimo;
 užtikrinti veiksmingą parlamentinę valdžios kontrolę – visi parlamentiniai tyrimai, išskyrus labai retus, ypatingus,
įstatymu apibrėžtus atvejus, privalo būti
vieši; 30 000 piliečių turi teisę inicijuoti
parlamentinį tyrimą;
 prie visų Seimo komitetų sukurti visuomeniniais pagrindais veikiančias ekspertų tarybas (Lietuvos ekonomikos tarybą,
Biudžeto tarybą, Švietimo tarybą ir kitas),
teikiančias viešas ekspertines išvadas ir
pasiūlymus Seimo komitetams ir Seimui;
 išskaidrinti teisėkūros procesą ir sudaryti
sąlygas jame dalyvauti piliečiams – įteisinti privalomas viešąsias konsultacijas,
viešuosius klausymus, gyventojų apklausas, referendumus rengti 100 000 piliečių
iniciatyva.

II. Respublika – tai savivaldi šalies šeimininkų visuomenė. Kad Lietuvos piliečiai taptų
savo vietovės, krašto ir Tėvynės šeimininkais,
būtina nuveikti tokius darbus:

 Lietuvoje, kaip visoje Europoje, sukurti
pirmąją ūkiškai savarankišką savivaldos
grandį – įteisinti piliečių renkamus seniūnus ir/arba seniūnijų tarybas;
 esamų savivaldybių tarybų narius rinkti ne
pagal partijų sąrašus, bet tiesiogiai vienmandatėse apygardose;
 suteikti teisę esamų savivaldybių taryboms
deleguoti savo atstovus į kraštų – Aukštaitijos, Žemaitijos, Sūduvos, Dzūkijos –
tarybas ir skirti lėšų šių kraštų ūkio, kultūros, švietimo, aplinkosaugos ir kitiems
bendriems projektams įgyvendinti.

III. Teisingumas yra Respublikos pamatas.
Kad jis būtų tvirtas ir patikimas, reikia pertvarkyti, nuo anoniminių jėgos grupuočių
įtakos išlaisvinti Lietuvos teisėtvarką. Teisėtvarka privalo ginti žmogų, jo teises ir laisves,
o ne sistemą.
Tam reikia atlikti šiuos darbus:

 reformuoti teismų sistemą – perduoti
Konstitucinio Teismo funkcijas Lietuvos
Aukščiausiajam teismui, administracinius
teismus įjungti į bendrosios kompetencijos teismų struktūrą;
 išskaidrinti visų grandžių teisėjų atranką,
taip užtikrinant, kad teisėjais būtų tik sąžiningi ir kompetentingi teisininkai: kandidatus į teisėjus prieš mėnesį visuomenei
pristatyti viešai, sudarant sąlygas piliečiams užduoti jiems klausimus ir išsakyti
pastabas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo,
Apeliacinio teismo ir apygardų teismų teisėjus Prezidento teikimu po viešųjų klausymų skiria Seimas, o apylinkių teismų
teisėjus, po viešųjų klausymų savivaldybių
taryboms pritarus, skiria Prezidentas;
 įteisinti tvarką, kad generalinį prokurorą
ir jo pavaduotojus Prezidento teikimu po

viešųjų klausymų skirtų Seimas, ypatingoms byloms ištirti Seimas galėtų skirti
ypatingąjį prokurorą;
 įgyvendinti nuoseklią teisėtvarkos liustraciją, uždraudžiant dirbti teisėtvarkos
sistemoje KGB darbuotojams ir bendradarbiams;
 nacionalizuoti antstolių tarnybą.

IV. Respublika yra stipri, kai jų piliečiai yra
saugūs ir gerbiami, kai jų teisės ir politinės
laisvės užtikrintos. Norint iš esmės sutvirtinti
žmogaus teisių apsaugą, būtina nuveikti šiuo
darbus:

 Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti nuostatą,
kad prigimtos, iš tėvų paveldėtos Lietuvos
pilietybės iš žmogaus valdžia negali atimti;
 pertvarkyti ir padaryti veiksmingą vaikų
teisių apsaugos sistemą: Seimo Žmogaus
teisių komitetui patikėti rūpintis vaiko teisėmis, o savivaldybių vaikų teisių tarnybas
padaryti pavaldžias vyriausybei;
 išvaduoti pažeidžiamus piliečius iš Valstybės saugumo departamento šantažo:
išviešinti visus neteisėtos, VSD vykdytos
kabinetinės liustracijos duomenis;
 pertvarkyti VSD, paliekant jam tik kontržvalgybos funkcijas ir griežtai uždraudžiant
naudoti žvalgybinės kovos priemones (dezinformaciją, šantažą ir kitas) prieš Lietuvos visuomenę ir piliečius;
 įstatymu kiekvienam piliečiui užtikrinti
teisę susipažinti su valdžios apie jį surinkta
informacija;
 pertvarkyti Seimo kontrolierių instituciją,
suteikiant jai galias realiai ginti žmogaus
teises nuo valdžios savivalės ir patikint
atsakomybę už jų apsaugą.

Kad Lietuvos Respublika gyvuotų, jai reikia
tvirtų švietimo ir ūkio atramų. Tokioms atramoms sukurti būtinas ilgesnis laikas, reikalingi ilgalaikiai visuomenės susitarimai.

Respublika remiasi apsišvietusiais piliečiais, jų dorybėmis, solidarumu, moraline
stiprybe, politine išmintimi, ištikimybe savo
visuomenei. Laisvą valstybę gali išsaugoti ir
kurti tik laisvi žmonės.
Todėl mokykla turi rengti žmogų, pajėgų
gyventi laisvą ir atsakingą gyvenimą.
Laisvos valstybės stuburas – vidurinioji
klasė. Šalies ekonominė ir socialinė politika
turi būti nukreipta šiai klasei auginti, piliečio
ūkiniam savarankiškumui stiprinti.

Todėl Lietuvos Sąrašas kvies politikus ir visuomenę artimiausiu metu susitarti ir padėti
ilgalaikius pagrindus laisvų piliečių ir laisvos
tautos ugdymui, sudaryti sąlygas ekonominiam žmogaus ir visuomenės savarankiš
kumui.
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Naujieji judėjimai –
atsakas į realius demokratijos iššūkius

K

as šiuo metu mums labiausiai kenkia
suvokti demokratiją? Mano įsitikinimu,
labiausiai trukdo normatyvinės demokratijos vaizdinys. Žinome, kas yra demokratija,
kaip ji turėtų veikti, kas jai būdinga. Teismų
sprendimai turi būti vykdomi, rinkta valdžia
turi būti pasitikima. Mes visa tai žinome. Ir
esame to žinojimo užliūliuoti. Mes nematome, kad po normatyvinės demokratijos
idėja pasikasta. O pasikasti po demokratijos fasadu gali realūs galios centrai. Taip ir
nutiko Lietuvoje. Beje, taip nutiko ir visoje
pokomunistinėje Europoje. Tai ekonominio,
politinio, žiniasklaidos elito susijungimas.
Toks elitų susiliejimas yra didžiausias iššūkis
klasikinei normatyvinei demokratijai. Galime
turėti demokratinius teisinius konstitucinius
pagrindus, galime turėti visą armiją politologų, aptarnaujančių tokią santvarką, bet mūsų
demokratija bus išsigimusi.
Turbūt neatsitiktinai Lietuvos viešoji erdvė
yra užpildyta sisteminių politologų. Juos atskirti galima iš to, kad jie visiškai nekalba apie
realiuos posovietinius galios koncentravimosi procesus, bet mėgsta kalbėti apie normatyvinės demokratijos principus, Aristotelio
bendrojo gėrio koncepciją, arba politikos
technologijos dalykus: kas kaip pasirengęs
rinkimams, kokį lyderį turi, kokias programas deklaruoja. Jie sąmoningai operuoja

Parama Lietuvos Sąrašo darbams

normatyvinės demokratijos samprata,
kad mums sudarytų
įvaizdį – Lietuvoje
vyksta normalus
demokratinis procesas. Ar įsiklausę į visų jų kalbas,
rastume bent vieną
užuominą, mintį
apie realius Lietuvos procesus, kurie
iškreipia normatyvinę demokratiją?
Apie tai jie nesako
nė žodžio. Jų šnekos
tėra manipuliacijos normatyvios demokratijos įvaizdžiu, kuriomis stengiamasi uždengti
realias galios konfigūracijas.
Tokia sisteminė politologija, galinti kartais
reikštis net moksline analize, atlieka realaus
politinio proceso uždengimo funkciją. Toks
kalbėjimas kuria nešališko demokratinio proceso iliuziją ir taip gina tuos galios centrus,
kurie seniai nustūmė piliečius į valstybės periferiją. Būtent politologų remiami galios centrai toliau sėkmingai naudojasi normatyvinės
demokratijos postulatais. Tie postulatai taip
giliai įsišakniję, kad net mano studentams
sunku suvokti, kaip gali naujieji politiniai
judėjimai kalbėti apie valstybę užgrobusią
chuntą, apie visišką manipuliavimą demokratija, apie Valstybės saugumo departamentą kaip pagrindinę politinę instituciją. Jiems
tai nesuvokiama, nes tai sprogdina klasikinės
demokratijos sampratą. Studentai žino, kad
taip neturi ir negali būti. Deja, taip yra.
Todėl norint apibrėžti naujųjų politinių
judėjimų tapatybę, reikia žiūrėti ne į paviršinius politologinius skirtumus, bet į realų
posovietinį socialinį procesą, kuriame galia
išsiskaido, susikoncentruoja ir save gina. Tos
partijos, kurios šitą problemą kelia, nusipelno
didelio įvertinimo.
Andrius Švarplys, sociologas

Dočio patarimas, kaip elgtis, kai be žinios dingsta vaikas

V

isų pirma nereikia pulti isterijon ir prisiminti fizikos dėsnį, kad niekas niekur nedingsta ir
niekas iš niekur neatsiranda. Po to pamėginkit ramiai kontempliuoti Prezidentės patarimą:
„Užmirškit tą vaiką, nejau Lietuvoje nėra svarbesnių problemų“. Jei vis dar kelsite isterikos
bangas ar bangeles, paklausykite išmintingo visuomenės ir valstybės tarnautojų choro, kuris
dainuoja priedainius: „Palikit ramybėj tą dingusį vaiką“. Ir iš tikrųjų dingusiam dažniausiai
būna geriau nei nedingusiam. Vaikai juk ir patys stengiasi dingti, bėga iš namų, bėga iš pamokų. Tad leiskim vaikams dingti ir paragauti dingimo laimės. Dingo tai dingo. Neieškokim
ko nepametę. Nesidžiauk radęs, neverk pametęs, – sako liaudies išmintis. „Reikia dirbti, o ne
šnekėti“, – pataria Prezidentė. Teisingai pataria. Dirbkite ir bus tų vaikų.
Liudvikas Jakimavičius

Rašykite mums adresais:

Dėl turinio: Liudvikas Jakimavičius liudvikasjakimavicius@gmail.com
Dėl platinimo: mes@uzteisinguma.lt
Išsami informacija: www.tiesos.lt, www.lietuvossarasas.lt
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Savita Lietuvos Sąrašo partija kilo kaip pilietinis judėjimas, grįstas savanoryste ir asmeninėmis dalyvių
aukomis.
Tačiau stengiantis įgyvendinti visuomenei pasiūlytą Lietuvos Respublikos atkūrimo programą, įsitraukus į Seimo
rinkimų varžybas tokių išteklių nepakanka.
Todėl Lietuvos Sąrašas kreipiasi į visus geros valios piliečius, siekiančius šalyje demokratinių permainų, norinčius
prie jų prisidėti, ir prašo visokeriopos paramos.
Būsime dėkingi visiems savanoriams, kurie pageidaus ir galės savo asmeninį laiką skirti:
prisidėdami prie Lietuvos Sąrašo iškeltų ir remiamų
kandidatų į Seimą rinkimų agitacijos, sutikdami spalio
14 dieną būti stebėtojais rinkimų apylinkėse.
Visus, galinčius būti savanoriais, kviestume kreiptis į Lietuvos Sąrašo rinkimų štabo sekretorę Mildą
Mažėtytę
e-paštu ls.rinkimai@gmail.com
telefonu +370 650 21616
Taip pat būsime nuoširdžiai dėkingi už finansinę
paramą Lietuvos Sąrašo rinkimų kampanijai.
Ji labiausiai reikalinga iškeltų kandidatų Liudviko Jakimavičiaus ir Šarūno Navickio bei dar 25 remiamų
kandidatų skrajutėms, bukletams, plakatams ir kitai
juos pristatančiai medžiagai.
Į Lietuvos Sąrašo atsidarytą rinkiminę sąskaitą
galima pervesti iki 40 litų.
Tai didžiausia suma, kuria įstatymai leidžia paremti nepateikus deklaracijos. Tas pats žmogus aukoti šią sumą
gali tik vieną kartą.
Jei pageidautumėte partiją paremti didesne suma, būtume dėkingi, bet nepamirškite, kad galima paaukoti
ne daugiau nei 10 procentų savo praėjusių metų deklaruotų pajamų. Šiuo atveju, jei dar nepildėte 2011 metų
pajamų deklaracijos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje,
tai reikėtų padaryti prieš pervedant paramą. Maksimali
aukojama suma negali būti didesnė nei 21 750 litų.
Lietuvos Sąrašo rinkiminė sąskaita:
LT724010042403827672
Lietuvos sąrašas
DNB bankas
Dėkojame už supratimą ir paramą

