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Wybory parlamentarne na Litwie: Powrót konserwatystów do 

władzy  

Po 8 latach w opozycji do władzy na Litwie wracają konserwatyści. Związek 

Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci zdobyli łącznie 50 miejsc w 141-

osobowym jednoizbowym parlamencie. Dotychczas rządzący Litewski Związek 

Rolników i Zielonych przejdzie do opozycji. Zmiana rządu nie spowoduje 

znaczących korekt w litewskiej polityce zagranicznej oraz polityce 

bezpieczeństwa. Te będą realizowane w ramach kursu przyjętego po 2014 roku, 

którego nadrzędne kierunki wyznaczają NATO, UE oraz partnerstwo 

strategiczne z Polską. Należy się jednak spodziewać nieznacznej zmiany 

akcentów, szczególnie w relacjach na linii Litwa-Polska-UE.  

Litewskie wybory do jednoizbowego parlamentu Sejmasu są bardziej skomplikowane niż 

polski proces wyborczy. Odbywają się one według ordynacji mieszanej – połowa miejsc 

(70 mandatów) jest obsadzana w ramach systemu proporcjonalnego (przy 5-

procentowym progu wyborczym dla wszystkich partii). Druga połowa (71 mandatów) 

jest wybierana w okręgach jednomandatowych. Stąd też litewskie wybory parlamentarne 

najczęściej trwają około 3 tygodni. W ciągu pierwszego tygodnia ma miejsce głosowanie 

przedterminowe (pocztowe). W najbliższą niedzielę po wyborach przedterminowych ma 

miejsce I tura, w ramach której przyznawane są mandaty według ordynacji 

proporcjonalnej oraz w tych okręgach jednomandatowych, w których kandydaci zdobyli 

więcej niż 50 proc. głosów. Po dwóch tygodniach ma miejsce II tura (a w zasadzie 

powtórne głosowanie, w którym udział bierze 2 kandydatów z największym poparciem 

w I turze), w której Litwini dokonują ostatecznego wyboru w okręgach 

jednomandatowych.  

Spór o litewską politykę 

Dwiema głównymi siłami politycznymi biorącymi udział w jesiennych wyborach były 

opozycyjny Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (lit. Tėvynės sąjunga 

– Lietuvos krikščionys demokratai, TS-LKD) oraz rządzący dotychczas Litewski Związek 

Rolników i Zielonych (lit. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, LVŽS). Spór kampanijny 

między dwoma ugrupowaniami nie miał raczej charakteru merytorycznej walki 

na programy wyborcze. W tych powtarzały się kwestie bardziej sprawiedliwej polityki 

społecznej, niwelowania różnic czy kwestii związanych z redystrybucją dochodów. Obie 

dominujące partie walczące o pierwsze miejsce również coraz mniej mieściły się 

w tradycyjnym spektrum podziałów politycznych. W ostatnich latach centroprawicowa 

TS-LKD pod przywództwem Gabrieliusa Landsbergisa (wnuk Vytautasa Landsbergisa) 

przesunęła się w kierunku pozycji liberalnych. Symbolem tej zmiany jest była kandydatka 

partii w wyborach prezydenckich oraz kandydatka na premier Ingrida Šimonytė 

reprezentująca liberalne skrzydło ugrupowania. Z drugiej strony, LVŽS często jest 

określana jako partia centrowa, a czasem nawet centrolewicowa. Najważniejsi działacze, 

w tym jej lider Ramūnas Karbauskis, reprezentują raczej konserwatywny światopogląd. 

Określanie LVŽS jako centrolewicy jest spowodowane kwestiami gospodarczymi, a także 

jasnym stanowiskiem w opozycji do prawicowej TS-LKD. 
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Kampania wyborcza nabrała intensywności dopiero przed końcem wyborów w okręgach 

jednomandatowych (II tura). Premier Saulius Skvernelis (LVŽS) dość mocno akcentował 

zagadnienia polityki społecznej, forsując w kampanii program 13. emerytury1 

(przy sprzeciwie części ministrów), jednocześnie zarzucając opozycji to, że w wypadku 
zwycięstwa odbierze Litwinom programy socjalne2. 

Duże poparcie dla ugrupowań i polityków o liberalnych poglądach w I turze (głosowanie 

według ordynacji proporcjonalnej) spowodowało, że elementem debat przed II turą stały 

się spory obyczajowe. By zjednać sobie liberalnego wyborcę część raczej 

konserwatywnych polityków złagodziła swoje podejście choćby w kwestii związków 

partnerskich lub starała się unikać jednoznacznych odpowiedzi. Między innymi lider 

LVŽS Ramūnas Karbauskis zapowiadał w przypadku zwycięstwa potrzebę zmian 

w kodeksie cywilnym, tak by rozwiązać problemy par jednopłciowych3. W tej samej 

sprawie jeden z polityków konserwatywnego skrzydła TS-LKD również wskazał, że 

„należy szukać kompromisu”4. Warto też zauważyć, że ugrupowania prawicowe 

i nacjonalistyczne, w których programach mocno akcentowane były kwestie 

konserwatywnych wartości chrześcijańskich, nie przekroczyły progu wyborczego5.  

Wyniki I tury – wygrywa prawica  

Badania i sondaże publikowane jeszcze przed wyborami wskazywały na wyrównany 

wyścig obu ugrupowań – dzieliło je zazwyczaj około 1 punktu procentowego. Według 

większości ośrodków badawczych trzecią pozycję w wyścigu wyborczym zająć miała 

Litewska Partia Socjaldemokratyczna (lit. Lietuvos socialdemokratų partija, LSDP), 

stanowiąc wpływową siłę w przyszłym parlamencie.  

W rzeczywistości I turę wyborów, która miała miejsce w niedzielę 11 października 

br. wygrało TS-LKD, uzyskując 24,8 proc. głosów (289 620 oddanych głosów) i 23 

mandaty z możliwych 70. Drugie miejsce zajął Litewski Związek Rolników i Zielonych 

z wynikiem 17,5 proc. Z niemal identycznym wynikiem na poziomie 9-10 proc. 

do parlamentu dostały się też populistyczna Partia Pracy (lit. Darbo partija, DP) oraz 
LSDP.  

Spośród sześciu partii, które przekroczyły próg wyborczy do Sejmasu wejdą jeszcze dwie 

partie liberalne. Pierwsza to powstała rok temu w wyniku rozłamu wśród liberałów 

Partia Wolności (lit. Laisvės partija – LP) Aušrinė Armonaitė, z wynikiem 9 proc. Drugim 

ugrupowaniem liberalnym w parlamencie będzie Ruch Liberalny Republiki Litewskiej 

(lit. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – LRLS), który zdobył 6,79 proc.  

 Tabela 1. Wyniki I tury wyborów (70 mandatów według ordynacji proporcjonalnej). 

Partia Poparcie 
(głosy) 

Poparcie 
(proc.) 

Zdobyte 
mandaty 

Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 
(TS-LKD) 

289620 24,8 23 

Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŽS) 204420 17,5 16 

Partia Pracy (DP) 110557 9,47 9 

Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) 108192 9,26 8 

Partia Wolności (LP) 105322 9,02 8 

Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (LRLS) 79241 6,79 6 



 

 | 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Głównej Komisji Wyborczej; rezultatai.vrk.lt. 

Największym zaskoczeniem tegorocznych wyborów jest wynik dwóch ugrupowań – Partii 

Pracy oraz Partii Wolności. Partia Pracy powróciła do sejmu po 4-letniej przerwie, 

przejmując elektoraty innych mniejszych partii, w tym między innymi Porządku 

i Sprawiedliwości, elektoratu rosyjskojęzycznego, czy części wyborców LSDP. Ważnym 

czynnikiem w kampanii była też postać lidera partii – Viktora Uspaskicha – oligarchy 

rosyjskiego pochodzenia. Uspaskich, pomimo zamieszania w kilka afer korupcyjnych, 

które w przeszłości go pogrążyły, był głównym „koniem pociągowym” kampanii DP6.  

Szczególnie jest to widoczne w wynikach kampanii w sieciach społecznościowych7, gdzie 

ze środków kampanijnych była prowadzona osobista agitacja Uspaskicha równolegle 

z partyjną8. Partia Pracy również starała się być partią „dla wszystkich”. Z jej listy 

kandydował między innymi Antanas Gouga9 – biznesmen, promotor sportu, 

profesjonalny pokerzysta, wcześniej związany z Ruchem Liberalnym. Na listach znalazł 

się także kontrowersyjny Mindaugas Puidoukas, w kończącej się kadencji wybrany 

do parlamentu z listy LVŽS. Puidoukas w litewskim życiu polityczno-społecznym zasłynął 

z wiary w teorie spiskowe10, medycynę alternatywną oraz kosmitów11. Populistyczna 

DP do końca II tury także nie deklarowała jasnego stanowiska w kwestii przyszłej koalicji 

lub poparcia wybranych kandydatów w II turze. Viktor Uspaskich podkreślał, że jest 

gotowy, w zależności od końcowego składu, podjąć w parlamencie współpracę zarówno 

z TS-LKD, jak i LVŽS12.  

Nową partią w litewskim życiu politycznym jest Litewska Partia Wolności Aušrinė 

Armonaitė, która powstała w 2019 roku w wyniku rozłamu wśród liberałów. Wynik 

Armonaitė zaskakuje z dwóch powodów. Większość politologów, jak i sondaży, zakładała, 

że ugrupowanie nie przekroczy progu wyborczego. Powodem tego miał być program 

partii, który raczej był adresowany do mniejszości wyborców – nowoczesnych młodych 

Wilnian. Ponadto partia głównie zwracała uwagę na bardziej neoliberalną gospodarkę, 

prawa człowieka (głośno mówiła o prawach LGBT) oraz kwestie legalizacji marihuany. 

W przeciwieństwie do większości prognoz, na LP zagłosowali nie tylko wyborcy z Wilna, 

ale także kilku litewskich mniejszych miast13.  

W I turze wyborów zostały zakończone wybory tylko w trzech z 71 okręgów 

jednomandatowych. W wileńskiej dzielnicy Antokol, gdzie mandat zdobyła Ingrida 

Šimonytė (TS-LKD). Dwa pozostałe mandaty przypadły litewskim Polakom. W okręgu 

miednickim wygrał Czesław Olszewski z AWPL-ZCHR, zaś w okręgu wileńsko-
solecznickim Beata Pietkiewicz14.  

Wyniki II tury – ostateczne zwycięstwo centroprawicy  

Ostateczne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych na Litwie w znacznym stopniu 

zależało od postawy elektoratu z Kowna w II turze. Najważniejszą kwestią było to, czy 

mieszkańcy miasta zagłosują przeciw TS-LKD (tak jak w 2016 roku) czy będą chcieli 

odsunięcia LVŽS od władzy. Ostatecznie Związkowi Ojczyzny – Litewskim 

Chrześcijańskim Demokratom udało się odzyskać poparcie w Kownie. W ten sposób 
uzyskali sumarycznie taką ilość mandatów, która pozwala tworzyć stabilną koalicję. 
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 Tabela 2. Końcowe wyniki wyborów parlamentarnych na Litwie z uwzględnieniem wyników II tury. 

Nazwa Partii  Ilość 
mandatów 

Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (lit. Tėvynės sąjunga – Lietuvos 
krikščionys demokratai, TS-LKD) 
 

50 

Litewski Związek Rolników i Zielonych (lit. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, LVŽS) 32 
Litewska Partia Socjaldemokratyczna (lit. Lietuvos socialdemokratų partija, LSDP) 13 
Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, LRLS) 13 
Partia Wolności (lit. Laisvės partija, LP) 11 
Partia Pracy (lit. Darbo partija, DP) 10 
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (lit. Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga, LLRA-KŠS) 

3 

Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy (lit. Lietuvos socialdemokratų darbo partija, 
LSDDP) 

3 

Partia „Wolność i Sprawiedliwość” (lit. Partija „Laisvė ir teisingumas“,TIT) 1 
Litewska Partia Zielonych (lit. Lietuvos žaliųjų partija, LŽP) 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Głównej Komisji Wyborczej; rezultatai.vrk.lt 

Wykres 1 Końcowe wyniki wyborów parlamentarnych na Litwie z uwzględnieniem wyników II tury. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Głównej Komisji Wyborczej; rezultatai.vrk.lt 

Ostateczny układ parlamentarny wyłoniony w wyniku dwóch tur głosowania pozwolił 

na stworzenie koalicji centroprawicowej, w której skład wschodzą: Związek Ojczyzny – 

Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (50 mandatów), Ruch Liberalny (13 mandatów) oraz 

Partia Wolności (11 mandatów), łącznie posiadające 74 mandaty ze 141.  

Dokładny kształt podziału resortów będzie znany dopiero po zakończeniu negocjacji 

koalicyjnych, najprawdopodobniej jednak premierem zostanie Ingrida Šimonytė15. 

Związek Ojczyzny będzie również kontrolował resorty obrony narodowej oraz spraw 

zagranicznych. Drugi największy koalicjant – Ruch Liberalny – we wstępnych warunkach 

TS-LKD; 50

LVŽS; 32

LSDP; 13

LRLS; 13

LP; 11

DP; 10

LLRA-KSS; 3

LSDDP; 3 TIT; 1
LŽP; 1
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negocjacyjnych podanych do informacji publicznej, oczekiwał trzech ministerstw 

(edukacji, nauki i sportu, oraz gospodarki i innowacji) oraz stanowiska przewodniczącego 

parlamentu. Poza negocjacjami międzypartyjnymi ważne będzie również stanowisko 

prezydenta Gitanasa Nausėdy, który według konstytucji Republiki Litewskiej odpowiada 

za mianowanie prezesa Rady Ministrów, powierzenie mu misji sformowania rządu 

i zatwierdzenie jego składu.  

Polacy w litewskich wyborach  

Pierwszy raz od 8 lat Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich 

Rodzin nie przekroczył wymaganego 5-procentowego progu wyborczego. 

W tegorocznych wyborach uzyskał 4,8 proc., czyli 56 386 głosów. Przy frekwencji niższej 

o 3 pkt proc. AWPL– ZCHR uzyskała o 13 tys. głosów mniej niż przed czterema laty16. 

Akcji udało się jedynie wprowadzić do sejmu 3 posłów w ramach okręgów 
jednomandatowych.  

Tendencja spadkowa w poparciu dla AWPL-ZCHR była zauważalna już w szeregu 

ostatnich wyborów samorządowych i parlamentarnych. Przyczyną tegorocznego wyniku 

AWPL – ZCHR jest kilka czynników. Prawdopodobnie najbardziej znaczącym była kwestia 

zmienionej narracji kampanijnej. Akcja przestała pozycjonować się jako partia 

reprezentująca głos i potrzeby mniejszości narodowej, zaś zaczęła określać się jako 

ogólnolitewska partia o profilu chrześcijańskim. Przed i w trakcie kampanii partyjni 

liderzy podkreślali, że zestaw „polskich postulatów” – kwestii obecności języka 

mniejszościowego w przestrzeni publicznej, oryginalnej pisowni nazwisk, czy zwrotów 

ziemi jest dla partii problemem mało istotnym17.  

Słabszy wynik AWPL w tym roku można również wiązać z postawieniem na radykalne 

i kontrowersyjne skrzydło partii. Jako „jedynka” na partyjnej liście został wystawiony 

Zbigniew Jedziński, znany z kontrowersyjnych prorosyjskich i prołukaszenkowskich 

poglądów18. Pomimo tego, że część mieszkańców Wileńszczyzny podziela takie 

przekonania, to Jedziński został odrzucony przez znaczną grupę wyborców. W ramach 
rankingowania kandydatów spadł z pierwszego miejsca na trzecie.  

Akcja składała skargi na wyniki pierwszej tury, wskazując na problemy z liczeniem 

głosów w niektórych komisjach oraz podkreślając kwestie wątpliwie legalnej kampanii 

politycznej ze strony swoich przeciwników19. AWPL usiłowała zmienić negatywny wynik 

między innymi wnioskując o unieważnienie wyborów okręgu Ponary – Grzegorzewo 

(lit. Panerių–Grigiškių apygarda). Kandydatce AWPL-ZCHR Renacie Cytackiej zabrało 

około 100 głosów, by uzyskać szansę na zdobycie mandatu w II turze. Ostatecznie skarga 

AWPL-ZCHR została odrzucona przez sąd20.  

Liderzy partii Waldemara Tomaszewskiego po I turze skarżyli się na medialne ataki 

wobec ugrupowania oraz na działania litewskich publicystów, które uznawali 

za nielegalną agitację. Odnosili się głównie do kampanii prowadzonej przez litewskiego 

publicystę Andriusa Tapinasa pt. „Atsisveikinimas su Voldemortu” (pol. „Pożegnanie 

z Woldemortem” – Waldemarem Tomaszewskim)21. Wiele kontrowersji w II turze 

przyniosła wypowiedź Arūnasa Valinskasa, byłego przewodniczącego Sejmasu, a obecnie 

producenta telewizyjnego. Powiedział on, że „do takich polityków jak Tomaszewski 

trzeba strzelać po jednym co roku”. Na jego słowa zareagowała negatywnie większość 
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opinii publicznej oraz Ambasada RP w Wilnie22. W przeciwieństwie do tego, co mówią 

liderzy AWPL, negatywna kampania wobec partii przyniosła jej raczej zwiększenie 
mobilizacji elektoratu23.  

Sukces wyborczy odniosła z kolei Ewelina Dobrowolska, startująca z listy Litewskiej Partii 

Wolności. W ramach głosowania proporcjonalnego uzyskała 13 tys. głosów oraz zmieniła 

pozycje o dwa miejsca w ramach rankingowania listy24 (z 8 na 6)25. Dobrowolska zebrała 

nie tylko polskie, ale także litewskie głosy. Jest to pierwszy przypadek od wielu lat, gdy do 

parlamentu dostaje się reprezentant społeczności polskiej spoza AWPL26.  

Ewelina Dobrowolska jest prawniczką, działaczką społeczną i obrońcą praw człowieka. 

Zanim weszła do polityki działała na rzecz walki o prawa mniejszości polskiej w ramach 

Europejskiej Fundacji Praw Człowieka27. Z pozytywnym skutkiem niosła pomoc prawną 

osobom walczącym o oryginalną pisownię nazwiska28, działała na rzecz obecności języka 

polskiego w przestrzeni publicznej i cyfrowej, ale także praw niepełnosprawnych oraz 
społeczności LGBT+29. 

Wnioski  

− Październikowe wybory parlamentarne na Litwie doprowadziły do sytuacji, 

w której po ośmiu latach spędzonych w opozycji do władzy powraca . Związek 

Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Do przyszłej koalicji, której TS-

LKD będzie główną osią, dołączą Ruch Liberalny Republiki Litewskiej oraz Partia 

Wolności. Arytmetyka parlamentarna wskazuje na dość silną pozycję większości 

parlamentarnej, która posiada 74 mandaty (do sprawowania skutecznych rządów 

potrzebnych jest 71). Z pewnością nie obejdzie się jednak bez tarć 

wewnątrzkoalicyjnych. W wielu sprawach, w szczególności związanych 

z kwestiami obyczajowymi oraz prawami mniejszości, koalicjanci z Partii 

Wolności mają radykalnie odmienne zdanie od konserwatywnego skrzydła TS-

LKD. Partia Wolności charakteryzuję się ultraliberalnym (jak na warunki 

litewskie) podejściem do kwestii praw człowieka, która dla części konserwatystów 

może być nieakceptowalna.  

− Polityka zagraniczna nowego rządu nie będzie się wiele różniła od obecnie 

wyznaczonego kierunku. Z pewnością jednak nowy rząd będzie stawiał inne 

akcenty niż dotychczasowy centrolewicowy gabinet. Nadal priorytetem dla 

nowego rządu będzie współpraca międzynarodowa w ramach NATO oraz UE. 

W polityce wobec Białorusi i Rosji prawdopodobnie zostanie utrzymany obecny 
kurs, który ma charakter konsensusu w litewskim życiu społeczno-politycznym.  

− Do pewnej reinterpretacji może dojść w stosunkach polsko-litewskich. Polska nie 

będzie raczej mogła liczyć na dotychczasowe wsparcie ze strony Litwy w sporze 

z UE. Zależeć też to będzie od tego, który z partnerów koalicyjnych otrzyma 

ministerstwo spraw zagranicznych. Ultraliberalna Partia Wolności jest raczej 

krytycznie nastawiona do obecnych rządów centroprawicy w Polsce. Z sympatią 

na polski kurs polityczny patrzy zaś konserwatywne skrzydło TS-LKD. Bez 

względu na to, które środowisko będzie kontrolowało politykę zagraniczną, należy 

się spodziewać utrzymania przez Litwę większej równowagi w stosunkach 

z Polską, a innymi partnerami europejskimi np. Niemcami.  
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− Drugim ważnym czynnikiem w stosunkach z Polską jest kwestia sytuacji 

mniejszości narodowej. Ta w obecnej sytuacji z pewnością się zmieni. Liberalne 

skrzydło koalicji będzie raczej dążyło do uregulowania kilku spraw związanych 

z prawami mniejszości narodowych, w tym między innymi uporządkowania 

sytuacji związanej z ustawą o mniejszościach narodowych oraz kwestii 

oryginalnego zapisu nazwisk w pismach urzędowych. Gotowe projekty rozwiązań 

tych spraw opracowała Ewelina Dobrowolska w ramach prac programowych 

Partii Wolności (prawdopodobnie projekt będzie się też cieszył poparciem 

przyszłej premier). Trudności mogą z kolei spotkać polskie szkolnictwo. 

Zmniejszająca się liczba uczniów, raczej neoliberalne stanowisko w kwestii 

wydatkowania pieniędzy wśród części koalicjantów (oszczędności) oraz 

negatywne nastawienie do polskiego szkolnictwa konserwatywnego skrzydła 

koalicji może doprowadzić do kolejnego pogorszenia się sytuacji polskiego 

szkolnictwa na Litwie.  

− Pierwszy raz od 8 lat progu wyborczego nie przekroczyła Akcja Wyborcza Polaków 

na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. Próby dokonania zmiany wizerunku, 

zmiany partyjnych narracji oraz nieskuteczność w osiąganiu celów politycznych 

doprowadziły do utraty części wyborców. Głównym czynnikiem tegorocznej klęski 

było porzucenie przez ugrupowanie wizerunku partii – obrońcy mniejszości 

narodowych. AWPL-ZCHR budując swój wizerunek jako ogólnolitewskiej partii 

chadeckiej nie mógł pozyskać nowych wyborców (znaczna konkurencja przy 

niskim potencjale elektoratu), utracił zaś część tradycyjnego elektoratu. 

W parlamencie kadencji 2020–2024 AWPL-ZCHR będzie miał jedynie 3 posłów 

wybranych w okręgach jednomandatowych, w ten sposób wracając do stanu 

posiadania sprzed 2012 roku.  

− Litewskie wybory 2020 roku pokazują również kierunek zmian, jaki następują 

w litewskim społeczeństwie. Liberalny zwrot w TS-LKD ostatnich lat oraz całkiem 

wysokie poparcie dla dwóch ugrupowań progresywnych wskazuje na liberalny 

kurs litewskiego społeczeństwa. Jest to prawdopodobnie skutkiem wejścia 

do polityki kolejnego pokolenia litewskiej młodzieży, ale także doświadczenia 

związanych z migracją Litwinów na Zachód. Ugrupowania o liberalnym profilu nie 

tylko zdobywają elektorat miejski – Wilno i Kowno, lecz także elektorat 

w mniejszych miastach. Konserwatywne środowiska polityczne mogą liczyć na 

coraz mniejsze poparcie. Nacjonaliści oraz reprezentanci ultrakonserwatywnej 

prawicy nie uzyskali mandatów.  
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