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Demokrātijai nepieciešama izglītība 

Uzstāšanās Zinātniski metodiskajā konferencē „PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA 

LATVIJĀ” Rīgā, 2013. gada 26. septembrī 

0. Priekšvārda vietā 

Vēlreiz sirsnīgi pateicos Jums par ielūgumu konferences „Pilsoniskā izglītība Latvijā” 

ietvaros šodien Rīgā referēt par demokrātiju un pilsonisko izglītību. Tas man ir liels 

pagodinājums un emocionāli aizkustinošs brīdis.  

Tas, ka ir „politiskā izglītība”, nemaz nav pats par sevi saprotams fakts. Citās Eiropas 

valstīs kā, piemēram, Francijā un Lielbritānijā nav tik plašas politiskās izglītības 

sistēmas kā mums [Vācijā]. 

Starptautiskas konferences ietvaros kāds Šveices pārstāvis, formulējot jēdzienu 

„politiskā izglītība”, teica: „Politiskā izglītība? Tāda mums nav nepieciešama. To pie 

mums dara tēvs”. Šveicē demokrātijai ir sena un nepārtraukta vēsture un tradīcijas. 

Demokrātijas struktūras un demokrātiska rīcība tur ir svarīga politiskās kultūras 

sastāvdaļa. Taču arī šajā valstī interese par politisko izglītību ir ievērojami 

palielinājusies. 

Pavisam savādāka situācija ir pie mums Vācijā. No mūsu pārmaiņu pilnās vēstures 

mēs zinām, ka demokrātija nav pati par sevi saprotama un tā nepārtraukti jāveido no 

jauna, un tas atkal un atkal jādara katrai nākamajai paaudzei. (Šajā sakarā atgādināšu 

par abām diktatūrām Vācijā, ko mēs pārdzīvojām 20. gadsimtā, un to postošajām 

sekām.) 

Salīdzinājumā ar Franciju, Lielbritāniju un Šveici manā vēsturiskajā iedalījumā Vācija 

ir „novēlojusies nācija” un tajā ir arī „novēlojusies demokrātija”. 

1. Vēsturisks atskats 

Par vācu nāciju var runāt tikai, sākot ar 1871. gadu, un demokrātija Vācijā pirmo reizi 

bija tikai 1919. gadā. 

Vācijas impērijā (1871-1918) politiskā izglītība nebija iedomājama. Jo īpaši skaidri 

tas redzams ķeizara Vilhelma II 1889. gada 1. maija rīkojumā, kurā runa bija par 

„dievbijības un tēvzemes mīlestības” ieaudzināšanu un „cīņu un apvērsumu, un 

demokrātiskām prasībām”. Vācijas ķeizaram un valdošajai elitei izglītība un 

audzināšana kalpoja par instrumentu savas varas nodrošināšanai un savu politisko 

mērķu sasniegšanai. Nacionālistiskās tendences Vācijas impērijā tika uzsvērtas 

galvenokārt vēstures stundās skolā. Pirmā pasaules kara laikā „tēvzemes mācībai” – tā 
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skolās tika nosaukts mācību priekšmets „vēsture” – vajadzēja stiprināt iedzīvotāju 

gribu uzvarēt un pretošanās spēju. 

Demokrātiski veidotajā Veimāras republikā (1919-1933) bija pirmās cerības uz 

politisko izglītību, kas šādu apzīmējumu patiešām bija pelnījusi. Veimāras republikas 

konstitūcijā (146. pantā) „valstsmācība” tika noteikta par mācību priekšmetu skolās. 

Taču šis formulējums konstitūcijā nedeva to, ko no tā sagaidīja. Tā kā valstsmācībai 

vienlaikus bija jābūt vienojošam mācību principam visos mācību priekšmetos, šim 

atsevišķajam mācību priekšmetam nebija gandrīz nekādu iespēju noteikt pašam savas 

prioritātes.  

No šodienas skatupunkta raugoties, jāsecina, ka Veimāras republikā nebija viegli 

izveidot un nostiprināt demokrātiskas politiskās izglītības kultūru. Demokrātija pēc 

būtības vēl nebija izveidojusies. Plaši zināmais teiciens „demokrātija bez 

demokrātiem” ir tuvs patiesībai un attiecībā uz to laiku šķiet tikai nedaudz pārspīlēts. 

Taču interesants ir mēģinājums izveidot centralizētu politiskās izglītības institūciju. 

Jau 1918. gada martā vēl Pirmā pasaules kara laikā tika nodibināta „centralizētā 

dzimtenes dienesta” institūcija. Tā bija domāta „tēvzemes mācībai” un izglītojošajam 

darbam ar zaldātiem. 1919. gada aprīlī no tās izveidojās „valsts centralizētais 

dzimtenes dienests”. Tam kā propagandas instrumentam vienlaikus gan valdībai, gan 

iedzīvotājiem vajadzēja sniegt objektīvu informāciju. 

Vācijas Reihstāgs vairākkārt sprieda par „valsts centralizēto dzimtenes dienestu”. 

Savā 1921. gada 5. jūnija rezolūcijā tas secināja, ka „”valsts centralizētais dzimtenes 

dienests” kalpo objektīvai izglītošanai par ārpolitikas, ekonomiskās politikas, 

sociālajiem un kultūras jautājumiem, pie kam, nevis raugoties no atsevišķu partiju 

skatu punkta, bet gan no visas valsts interesēm”. 

Trīs dienas pēc tam, kad 1933. gada 30. janvārī pie varas bija nācis Hitlers, „valsts 

centralizētajam dzimtenes dienestam” ar ministru kabineta lēmumu tika uzdots izplatīt 

300 000 plakātu un 1,3 miljonus skrejlapu ar Hitlera „uzsaukumu vācu tautai”. Pēc 

neilga laika, pēc „tautas izglītošanas un propagandas ministrijas” izveidošanas, 

„centralizētais dzimtenes dienests” tika likvidēts. 

Hitlera un nacionālsociālistu valdīšanas laikā (1933-1945) nekāda atklātas un 

objektīvas politiskās izglītības uzsākšana nebija iedomājama. Visu audzināšanas 

sistēmu pārvaldīja nacionālsociālistiskā ideoloģija. Jo īpaši jaunā paaudze pilnībā 

atradās totalitārās sistēmas varā un ietekmē. Nacionālsociālistu valdīšanas laika 

katastrofālās sekas būtiski ietekmēja to, ka ļoti drīz pēc Otrā pasaules kara liela daļa 

iedzīvotāju pašos pamatos mainīja savu viedokli, kas pozitīvi ietekmēja politiskās 

izglītības veidošanos. 

2. Politiska izglītība Vācijā pēc Otrā pasaules kara 

Pēc Otrā pasaules kara galvenokārt amerikāņi lielu uzmanību pievērsa audzināšanai 

demokrātijai Vācijā. „Pārizglītošana” kļuva par šīs ieceres atslēgvārdu. Ar jaunas 
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demokrātijas prasībām atbilstošas audzināšanas palīdzību vācu tautai vajadzēja nonākt 

uz pareizā ceļa, lai domātu un rīkotos demokrātiski. Lai arī amerikāņi vāciešu 

politisko audzināšanu bija iedomājušies daudz vieglāku, „pārizglītošanas” programma 

bija labs pamats un aizsākums. 

Tomēr nedrīkst aizmirst, ka politiskās izglītības jomā bija arī intensīvas pašu vāciešu 

veidotas iniciatīvas. Tās bija tādas personības kā, piemēram, Teodors Lits, kas, 

pamatojoties uz savu personīgo pieredzi un politisko tālredzību, iestājās par 

„centralizēta dzimtenes dienesta” izveidošanu. No tā nedaudz vēlāk izveidojās 

„centralizētā valsts politiskās izglītības iestāde”, kurai bija jāsniedz nepieciešamās 

zināšanas par to, kā funkcionē parlamentāra valsts iekārta, kā arī par konstitūcijas 

normām un vērtībām. Tās mērķis bija brīvas un tiesiskas valsts un sabiedrības uzbūvi 

un kārtību padarīt tuvu un saprotamu valsts pilsoņiem. Līdz ar to politiskā izglītība 

tūlīt ieņēma stabilu vietu skolu mācību plānos. Bez tam politiskā izglītība tika iekļauta 

neskaitāmu pieaugušo izglītības iestāžu politiskās izglītības piedāvājumos jauniešiem 

un pieaugušajiem.  

Padomju okupācijas zonā Vācijas attīstība norisinājās citā virzienā. Padomju 

uzvarētāju vara rūpējās par izglītības centralizāciju. Visu skolas un ārpusskolas 

izglītības darbu tā pakļāva marksistiski ļeņiniskajai ideoloģijai. Te nebija vietas 

brīvai, atvērtai politiskajai izglītībai. 

No padomju okupācijas zonas 1949. gadā izveidojās Vācijas Demokrātiskā republika 

(VDR). Tajā konsekventi tika turpināts šis virziens. Bērni, jaunieši un pieaugušie bija 

pakļauti totalitārai valsts ietekmei visās dzīves jomās. Skolās par politiskās izglītības 

centru kļuva „sabiedrības mācība”. Visai sabiedrībai bija jāfunkcionē vienādi un 

Vācijas sociālistiskās vienības partijas vadībā nepārtraukti jāpilnveido sociālisms. 

Fakts, ka šajā valstiskajā veidojumā teorija nesaskanēja ar praksi, beigās noveda pie 

1989. gada „mierīgās revolūcijas” un līdz ar to pie Vācijas atkalapvienošanās. 

Valsts un atsevišķu pavalstu politiskās izglītības institūcijas un virkne politisko fondu 

kopš tā laika piedāvā daudzveidīgus mācību un citus pasākumus par politikas 

pamatjautājumiem un aktuālām tēmām, tā papildinot politisko izglītību mājās ģimenē 

un skolā.  

Līdzās daudziem citiem faktoriem - jo īpaši šeit minams plašu iedzīvotāju slāņu 

augošais labklājības līmenis – arī politiskā izglītība pēdējos 50 gados sniegusi savu 

ieguldījumu, lai lielākā daļā iedzīvotāju atzītu konstitūcijā ietverto kārtību tās 

galvenajos principos. Jo īpaši tas pierādījās brīžos, kad pastāvēja kreiso vai labējo 

ekstrēmistu draudi. Nopietnus ekstrēmistisku un teroristisku grupējumu draudus un 

izspiešanas mēģinājumus izdevās veiksmīgi atvairīt. 

Brīva tiesiska sabiedriskā iekārta kā „aizsargāties spējīga demokrātija” cita starpā 

attaisnojās arī tāpēc, ka politiskās izglītības iestādes laikos, kad pastāvēja draudi, plaši 

sniedza zināšanas, kas palīdzēja atbalstīt demokrātiju. Kad, piemēram, 70. gados 

tiesisko valsti nopietni apdraudēja  teroristu uzbrukumi un vardarbības akti, cita starpā 
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arī ar politiskās izglītības pārstāvju palīdzību izdevās veikt garīgu politisko ofensīvu, 

lai nodrošinātu tiesiskas valsts pastāvēšanu.  

Nozīmīgu ieguldījumu 20. gadsimta 90. gados politiskā izglītība sniedza arī bijušās 

Vācijas Demokrātiskās republikas pārejas fāzē no totalitāras centralizētas pārvaldes 

un ekonomiskās sistēmas uz parlamentāru demokrātiju ar sociālo tirgus ekonomiku. 

Tā palīdzēja demokrātijas struktūru un demokrātisku partiju izveidē un sniedza 

ilglaicīgu atbalstu pārmaiņām šajās jomās. Tam, ka „jaunajās federālajās zemēs” – kā 

mēs vēl arvien sakām – bija novērojamas tikai nenozīmīgas radikālisma un 

ekstrēmisma tendences, ir sakars arī ar politiskās izglītības pārstāvju aktivitātēm. 

Pirmkārt te minami politiskie fondi, kas sniedza nozīmīgu ieguldījumu jaunizveidoto 

demokrātisko partiju politiskā personāla izglītošanā, un, organizējot lielu skaitu 

semināru, kuros tikās iedzīvotāji un institūcijas no austrumiem un rietumiem, sekmēja 

vāciešu iekšējo „saaugšanu”. Bez politiskās izglītības pārstāvju līdzdalības pāreja no 

centralizētas pārvaldes sistēmas uz parlamentāru demokrātiju un austrumu un rietumu 

„saaugšana”  būtu bijušas daudz sarežģītākas.  

3. Politiskā izglītība kā sabiedrisks uzdevums 

3.1. Būt orientierim 

Politiskajai izglītībai jābūt orientierim un ceļa rādītājam. Tas nepieciešams tāpēc, ka, 

ņemot vērā straujās pārmaiņas politikas un sabiedrības attīstībā, kas saistītas ar 

individualizēšanos un globalizāciju, un lielo informācijas plūsmu medijos, arvien 

grūtāk kļūst gūt pārskatu par tiešām nozīmīgām politikas un sabiedrības attīstības 

tendencēm. Tikt galā ar šiem pārmaiņu procesiem un informācijas plūsmu izdodas 

tikai tiem, kam piemīt kritiska spriestspēja un kam ir izpratne par pamatvērtībām. 

Piemēram, Vācijai kristīgi demokrātiskās vērtības ir kompass, pēc kā vadīties, lai tiktu 

galā ar izaicinājumiem, kuru priekšā mēs atrodamies, vienlaikus neatsakoties no 

pārbaudītam vērtībām. 

Personalitāte, subsidiaritāte, solidaritāte un brīvība ir četri galvenie jēdzieni, kas veido 

uz tiem balstītas politiskās izglītības ietvaru un pamatu. Kristīgās ētikas centrā atrodas 

atsevišķa indivīda cieņa. Katram indivīdam ir tiesības uz brīvu savas personības 

attīstību sociālās kopienas būtnes likumu ietvaros. Indivīds, kurš ir sabiedrības 

tiesisko normu ietverts, savas sirdsapziņas un sevis paša priekšā ir atbildīgs par savu 

rīcību. Taču viņš nav brīvs no vainas un maldiem. No tā secināms, ka indivīds nevar 

eksistēt viens pats, bet vienmēr ir atkarīgs no citu palīdzības, solidaritātes un 

sociālajām saitēm ar citiem. Līdz ar to katrs indivīds ir atbildīgs ne tikai sevis paša 

priekšā, bet arī savu līdzcilvēku priekšā, kurus viņš līdzpārstāv katrā atsevišķā savas 

rīcības posmā. No sākuma tas izklausās politiski patētiski. Taču tas precīzi atklāj 

realitāti. 

Ņemot vērā šo cilvēka tēlu, politikas uzdevums ir ievērot katra atsevišķā indivīda 

cieņu un veicināt solidāru kopdzīvi. Politikai ir arī nospraustas stingras robežas. Tā 

nevar pasludināt nemainīgas patiesības un apšaubāmus laimes solījumus, nedz arī 
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sagrābt neierobežotu varu. Sabiedrības, kas vadās pēc šāda cilvēka tēla, politisko 

kārtību nosaka tādi tikumi kā tolerance un citu cienīšana, personiskā atbildība, sociālā 

līdzās dzīvošana un atbildības uzņemšanās arī politikā. Centrā atrodas indivīds. 

Saskaņā ar subsidiaritātes principu viņam ir priekšroka kolektīva priekšā. Tikai to, ko 

nevar paveikt atsevišķs indivīds vai neliela sabiedrības daļa (piemēram, ģimene), 

pārņem nākamā lielākā vienība. Tātad valsts, aizstājot šīs vienības, iesaistās tikai tad, 

kad atsevišķa indivīda vai mazāko vienību iespējas ir izsmeltas. Tā tiek veidots 

sabiedrības modelis, kas kalpo par orientieri politiskās rīcības novērtēšanai. 

3.2. Ceļa rādītājs politiskajai atbildībai 

Politiskajai izglītībai jāsniedz ieguldījums tajā, lai vairākums akceptētu un piedalītos 

nepieciešamajās pārmaiņās, valsts un sociālo garantiju samazināšanā, kuras, ņemot 

vērā augsto bezdarba līmeni, valsts parādus, nelielo tautsaimniecības izaugsmi, 

demogrāfisko attīstību u. c., Vācija prasa no saviem pilsoņiem. Gatavība mainīties, lai 

indivīds uzņemtos vairāk atbildības, ir mērķis, par kuru politiskajai izglītībai Vācijā 

nākotnē jāiestājas arvien vairāk. Šajā procesā tai būs jāsastopas ar draudiem, lai 

neapmierinātība ar ekonomiskajiem nosacījumiem un valdības politiku nepāraugtu 

vispārējā neapmierinātības krīzē attiecībā pret valsti un tās institūcijām kopumā.  

Šajā vietā, veicot nelielu kopsavilkumu, jāsecina, ka: 

Politiskās izglītības uzdevums ir parādīt uz brīvību, personisko atbildību un 

subsidiaritāti balstītas pilsoniskas sabiedrības priekšrocības un virsvērtību. Tai valsts 

pilsoņi jāiedrošina no iesīkstējušiem birokrātiem izcīnīt telpu savai rīcību, par kuru 

pašiem jāuzņemas atbildība. Visu reglamentējoša valsts, kas visu nodrošina, nevar 

panākt nedz atsevišķa indivīda labklājību, nedz unificētu kopējo labklājību.  

3.3. Skola un politiskā izglītība 

No nesenās vēstures mums ir zināms, ka vienmēr ir bijuši un būs mēģinājumi 

pedagoģiju un tās darbības laukus pakļaut ideoloģijai. Totalitārās sistēmās tas 

viennozīmīgi notiek atkal un atkal. Taču šādus centralizētus vadīšanas mēģinājumus, 

lai unificētu domāšanu, mēs sastopam arī valstīs, kas saskaņā ar to konstitūciju skaitās 

demokrātiskas. Šajā ziņā nedrīkstam zaudēt modrību.  

Man principā ir skaidrs, ka: 

valsts nav pilsoņu ideoloģiskais aizbildnis! 

Vācijas Federatīvās republikas konstitūcijas 1.-7. pantā ietvertās vērtības ir pamats 

vērtību tālāknodošanai. No vienas puses likumdevējs līdz ar to apņemas formulēt 

būtiskos, pilsoņu pamattiesībām svarīgos galvenos izglītības mērķus. No otras puses 

no šejienes izriet valsts skolas apņemšanās ievērot neitralitāti, pluralitāti, atvērtību un 

toleranci attiecībā uz pasaules uzskatu un strīdīgiem sabiedriski politiskiem un 

ekonomiski politiskiem jautājumiem. 
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Līdz ar to no pedagoģijas un audzināšanas ir jāizņem viss, kas cilvēku grib pakļaut 

citiem mērķiem, nevis viņa pašrealizācijai. Pedagoģija nav nedz dresūra konkrētām 

sabiedriskām funkcijām, nedz pieradināšana pie tabu. Tā nav nedz valdošo paražu 

ievingrināšana, nedz pakļaušana ar pasaules uzskatu saistītiem noteikumiem 

kombinācijā ar varas pielietošanu. Audzināšana vienkārši ir palīdzība indivīdam viņa 

attīstībā. 

3.4. Politika un atbildība 

Aplams būtu secinājums, no iepriekš minētā kā audzināšanas mērķi vai pat uzdevumu 

atvasināt „egoismu”. Cilvēks ir vērsts uz sabiedrību, kopību, tikai tajā viņš var 

attīstīties. Īstenie mērķi, uz kuriem vērsta pedagoģiskā darbība, ir pašam sevis 

atrašana, pašnoteikšanās un patstāvība. Galvenais sasniedzamais mērķis ir garīgais 

briedums. Un šajā procesā „brīvība un atbildība” ir stabili pedagoģijas mērķi. 

„Atbildības nodošana” kādai personai vienmēr saistīta ar uzticēšanos, kurā pierādās, 

vai un cik pareizas un derīgas ir pastarpinātās, respektīvi, nodotās vērtības un normas. 

Ja vērtības un normas tiek apgūtas soli pa solim, nevis uzspiestas kā „tev vajag” vai 

„tev jādara”, attiecīgajam indivīdam ir droši un paša pārbaudīti uzvedības modeļi. 

Valsts rīcībai saskaņā ar konstitūcijā noteikto uzdevumu jākalpo tikai un vienīgi tās 

pilsoņu brīvai un demokrātiskai labklājībai. Vadlīnija tam visos līmeņos un visās 

jomās ir subsidiaritātes princips. 

Vai arī, citiem vārdiem sakot:  

citēju: „No vienas puses valsts var pastāvēt kā brīva valsts tikai tad, ja brīvība, kuru tā 

nodrošina saviem pilsoņiem, tiek regulēta no iekšienes, ja to regulē atsevišķu indivīdu 

morālie koncepti un sabiedrības homogenitāte. No otras puses tā [valsts] šos iekšējos 

regulējošos spēkus nevar mēģināt nodrošināt pati, t. i., ar tādiem līdzekļiem kā tiesisks 

spiediens un autoritatīva pavēle, vienlaikus neatsakoties no savas brīvības un 

nenonākot atpakaļ totalitārismā, no kurā tā bija izkļuvusi konfesionālos pilsoņu karos” 

(Böckenförde, 60. lpp.). 

No subsidiaritātes principa izriet valsts uzdevums nodrošināt saviem pilsoņiem plašu 

politiskās izglītības piedāvājumu. Bet ar to nekādā ziņā netiek paredzēta uzspiesta 

vērtību starpniecība, respektīvi, nodošana. Brīvas tiesiskas plurālistiskas demokrātijas 

eksistē, „balstoties uz vērtībām, kuras tās var veicināt, bet ne uzspiest”. Kā metodiski 

jo īpaši noderīga politiskās izglītības aksioma minama „Boitelsbahas vienošanās” 

(Beutelsbacher Konsens), kas nosaka šādus pamatprincipus: aizliegumu ietekmēt sava 

patstāvīga viedokļa veidošanos, prasību pēc kontroversialitātes, un skolēnu interešu 

ievērošanu.  

Mani pārsteidz tas, ka nav strīdu par šo trīs pamatprincipu pareizību un derīgumu. 

3.5. Jaunās paaudzes iedvesmotāji 



 7 

Politiskajai izglītībai jaunā paaudze jāieinteresē par politiku. Neskaitāmi pētījumi par 

esošo situāciju un jauniešu uzvedību pierāda, ka jaunajā paaudzē konstatējama liela 

neieinteresētība attiecībā uz esošo politiku un iesaistīšanos politikā. Demokrātiju ka 

valsts formu jaunieši gan pārsvarā vērtē pozitīvi un noliedz labējo un kreiso 

ekstrēmismu, taču viņiem bieži trūkst pamatotu zināšanu par to, kā praktiski darbojas 

mūsu demokrātiskā valsts iekārta un, kā jau tika minēts, trūkst gatavības aktīvi 

līdzdarboties politiskajā dzīvē. Svarīgu institūciju skalā partijām tiek veltīta vien 

neliela uzticība un politiķi saņem sliktu vērtējumu. Tāpēc jauniešu un pieaugušo 

politiskās izglītības pārstāvjiem līdzās politisko partiju jauniešu organizācijām daudz 

vairāk nekā līdz šim jācenšas vismaz daļā jaunās paaudzes veidot izpratni par 

praktisko politiku un panākt, lai viņi būtu gatavi iesaistīties politikā. 

4. Vienotība daudzveidībā 

Veidojot politisko izglītību jānošķir divi lieli līmeņi, kas savukārt, atkarībā no to 

veidotājiem un mērķauditorijas, sadalās daudz sīkāk. 

„Valsts līmenī” identificējami četri rīcības līmeņi: 

 valsts līmenis (valsts centrālā politiskās izglītības institūcija, kā arī dažādas 

ministrijas) 

 pavalstu līmenis (pavalstu centrālās politiskās izglītības institūcijas; bērnu un 

jauniešu organizācijas; politiskā izglītība skolās un skolotāju izglītībā) 

 pašvaldību līmenis (tautskolas, kā arī citas pieaugušo izglītības iestādes) 

 Eiropas līmenis (ES programmas, piemēram, „Comenius”) 

Otrs lielais politiskās izglītības pārstāvju darbības lauks aptver „sabiedrības līmeni”. 

Arī te minamas četras apakšgrupas: 

 ar reliģijām un dažādiem pasaules uzskatiem saistītas biedrības 

 pie partijām esoši fondi (Konrāda Adenauera fonds, Frīdriha Eberta fonds, 

Frīdriha Naumana fonds, Heinriha Bella fonds, Hansa Zaidela fonds, Rozas 

Luksemburgas fonds) 

 ar politiku un partijām nesaistīti fondi (Roberta Boša fonds, Kerbera fonds, 

Bertelsmana fonds) 

 arodbiedrības 

5. Rezumējums 

Politiskā izglītība nav luksus prece, no kuras ekonomisku problēmu laikos var 

atteikties. Tieši pretēji! „Politiskā izglītība demokrātijai nepieciešama gluži kā gaiss 

elpošanai. Bez politiskās izglītības mūsu demokrātijai trūkst skābeklis elpošanai”. 
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Jebkuras politiskās izglītības mērķis ir patstāvīgs politisks spriedums. 

Demokrātijai nepieciešama nepārtraukta kopšana. Ikdienas politikā šīs kopšanas bieži 

vien ir par maz. Tāpēc ir nepieciešams veidot institūcijas ar skaidru uzdevumu, 

institūcijas, kuru uzdevums ir nodrošināt demokrātijas labklājību. Demokrātija ir 

grūta, dažkārt arī ļoti sensibla valsts un pārvaldes forma. Demokrātijai nepieciešams 

palīgs, uz kuru paļauties. Vienkāršiem vārdiem sakot, „demokrātijai nepieciešama 

politiskā izglītība”. 

 


