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PRATARMĖ

Šis Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos ir Etninių tyrimų institutų leidinys 
apibendrina ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų programos „Lietuvos gyventojų gru-
pės besikeičiančių socialinių erdvių sąlygomis (2012–2016)“ vykdymą. Programos tikslas 
buvo nustatyti Lietuvos gyventojų grupių transformacijas, išskiriant joms būdingas socia-
lines erdves. 2014 m. buvo išleista mokslo studija „Socialinės erdvės paieškos sociologi-
jos teorijoje ir praktikoje“ (Algimantas Valantiejus, Meilutė Taljūnaitė, Lilija Kublickienė, 
Anna Lipnevič, Irena Šutinienė. Socialinės erdvės paieškos sociologijos teorijoje ir prakti-
koje, Vilnius: LSTC, 2014). Studijoje buvo pateikiamos socialinės erdvės, socialinio lauko 
bei socialinio laiko sąvokų interpretacijos, nagrinėjant jas kaip sociologinio tyrimo dalyką 
ir metodologinę problemą, brėžiant galimas tyrimo ašis, siekiant susieti klasikines ir šiuo-
laikines teorijas, atskleidžiant transnacionalinės socialinės erdvės ir socialinio mobilumo 
joje pažinimo gaires, pateikiant simbolinių miesto erdvių kūrimo tyrimą Vilniaus mieste. 

Naujasis leidinys yra skirtas kitam programos tikslui atskleisti: išskirti gyventojų grupes ir 
visuomenės struktūros pokyčius, atskleidžiant esminius jiems kylančius socialinius iššūkius. 
Mokslinių straipsnių rinkinys parengtas šiandieninei Lietuvos visuomenei itin aktualia tema. 
Aštrėjanti socialinių grupių atskirtis, diferenciacija, socialinė nelygybė ir t. t. sąlygoja poreikį 
platesniame kontekste nagrinėti Lietuvos socialinių grupių kaitos tendencijas. 

Lietuvos socialinių tyrimų centro leidinys leidžia pažvelgti į socialinės kaitos klausimus 
iš įvairių perspektyvų, tokiu būdu atskleidžiant atskirus šio fenomeno aspektus. Straipsnių 
rinkinį sudaro 12 straipsnių. Reikia pažymėti, kad dauguma straipsnių remiasi atliktų koky-
binių ir kiekybinių tyrimų duomenų rezultatais. Juose apžvelgiami skirtingais laikotarpiais 
surinktų tyrimų duomenys, atskleidžiamos tendencijos bei pokyčiai.

Leidinys pradedamas Arvydo Virgilijaus Matulionio straipsniu ,,Visuomenės socialinės 
struktūros tyrimo pjūviai“. Autorius išsamiai aptaria Lietuvos visuomenės socialinės struk-
tūros pokyčius. 

Meilutė Taljūnaitė ir Kęstutis Sviklas straipsnyje ,,Lietuvos viduriniosios klasės kaita 
1991–2013 m.“ analizuoja 1991–2013 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro atliktų repre-
zentatyvių gyventojų apklausų duomenis. Straipsnio autoriai aptaria gyventojų nuomonių 
skirtumus vertinant savo (savo šeimos) socialinę padėtį, tapatinimąsi su viduriniąja klase, 
materialinę padėtį.

Vladas Gaidys straipsnyje ,,Lietuvos gyventojų pasitikėjimas valstybės institucijomis: pa-
našumai ir skirtumai“ analizuoja 2016 m. sausio–birželio mėn. atliktų reprezentatyvių tyrimų 
apie gyventojų pasitikėjimą valstybės institucijomis (Prezidento institucija, Seimu, Vyriausy-
be, teismais, prokuratūra, kariuomene ir policija) jungtinius duomenis. 

Irmina Matonytė straipsnyje ,,Lietuvos Seimo narių europietiškumas (2004–2016)“ 
analizuoja Lietuvos politinio elito požiūrių į Europos Sąjungą ir jos valdyseną raidą 2004–
2016 m. laikotarpiu. Apklausų, atliktų trimis skirtingais laikotarpiais (2007 m., 2009 m. ir 
2014 m.), palyginimas atskleidžia, kad Lietuvos politinis elitas buvo ir išlieka konsensua-
liai vieningas ir stipriai proeuropietiškas. 

Du leidinio straipsniai skirti etninių mažumų socialinės integracijos klausimams. Mo-
nika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė straipsnyje ,,Etninių 
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mažumų grupės Lietuvoje: demografinė kaita ir socialinė padėtis“ nagrinėja etninių mažu-
mų demografinės situacijos ir socialinės padėties kaitą. Giedrė Blažytė, Vilana Pilinkaitė-
Sotirovič ir Karolis Žibas straipsnyje ,,Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines gru-
pes Lietuvoje: nepakantumo ir socialinės distancijos stebėsena“ analizuoja 2015 m. atliktos 
reprezentatyvios apklausos duomenis ir pateikia gyventojų nuostatų dėl įvairių Lietuvoje 
gyvenančių etninių ir socialinių grupių 2011–2015 m. lyginamąją analizę. 

Liutauras Labanauskas straipsnyje ,,Rusakalbis jaunimas Visagine: antros ir trečios 
kartos migrantų tautinis tapatumas“ nagrinėja antros ar trečios kartos migrantų kilmės ša-
lies kaip „tėvynės“ konteksto ir tautinio tapatinimosi formų sąveiką, šių formų ir sąveikos 
kompleksiškumą. 

Trys straipsniai skirti socialiai pažeidžiamų grupių socialinės integracijos klausi-
mams aptarti. Elena Kocai straipsnyje ,,Jaunų benamių ryšiai su šeima“ analizuoja jaunų 
benamių tarpasmeninius (neformalius) ryšius su šeima. Parodoma, kad ryšių su tėvais, 
broliais ir seserimis bei kitais artimaisiais susilpnėjimas arba jų nutraukimas yra vie-
nas pagrindinių benamių jaunuolių tolesnės marginalizacijos ir ilgalaikės benamystės 
veiksnių. Sarmitė Mikulionienė straipsnyje ,,Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių sociali-
nės atskirties rizika: akademinis ir politinis diskursas“ siekia įvertinti Lietuvos vyresnio 
amžiaus žmonių socialinės atskirties riziką. Lilijos Kublickienės straipsnyje ,,Socialinių 
lyčių skirtumų mažinimas kaip įtraukios visuomenės kūrimo prielaida“ analizuojama 
įtraukios visuomenės samprata, aptariamos jos sąsajos su socialinės integracijos ir socia-
linės atskirties koncepcijomis, remiantis pasaulinio lyčių atotrūkio tyrimo duomenimis, 
analizuojami moterų ir vyrų padėties rodikliai keturiose pagrindinėse srityse: sveikatos, 
išsilavinimo, ekonomikos ir politikos. 

Aurelija Novelskaitė straipsnyje ,,Darbo ir kito laiko balansas moksle: Lietuvos moks-
lininkių patirtys ir praktikos“, remdamasi 2016 m. atlikto tyrimo duomenimis, analizuoja 
darbo ir kito laiko balansą Lietuvos mokslininkių ir tyrėjų gyvenime. 

Anna Lipnevič straipsnyje ,,Gydytojų darbo apmokėjimo ir situacijos Lietuvos darbo 
rinkoje analizė“ analizuoja gydytojų pasiskirstymo ir darbo užmokesčio netolygumus Lie-
tuvos regionuose. 

Taigi, neabejotinai šis leidinys yra labai reikalingas Lietuvos mokslo bendruomenei, 
studentams, viešojo sektoriaus darbuotojams, politikams ir visiems, kurie domisi Lietuvos 
gyventojų grupių socialinės kaitos bei socialinės integracijos tendencijomis. 
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VISUOMENĖS SOCIALINĖS STRUKTŪROS TYRIMO 
PJŪVIAI

Arvydas Virgilijus MATULIONIS
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas arvydas.matulionis@gmail.com

Pastaruoju metu Lietuvos sociologai, tirdami visuomenės socialinę struktūrą, išleido 
keletą reikšmingų darbų. Algimantas Valantiejus pateikė išsamią žymiausių pasaulio socio-
logų socialinės struktūros tyrimo analizę (1). Zenonas Norkus ir Vaidas Morkevičius dėme-
sį koncentravo į klasinę struktūrą (2). Meilutė Taljūnaitė tyrė visuomenės struktūravimosi 
procesus ir pilietinės visuomenės formavimąsi per stratifikacijos prizmę (3). Rūtos Brazie-
nės disertacija „Socialinių sluoksnių formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje“ buvo skirta 
stratifikacijos proceso tyrimui (4). Irmina Matonytė nagrinėjo visuomenės elito problema-
tiką (5). Mes pagrindinį dėmesį skyrėme socialinei klasinei struktūrai. Akcentavome savęs 
tapatinimą su tam tikra socialine klase (6). Dabar prieiname prie išvados, kad susikoncen-
travimas į vieną socialinės struktūros pjūvį yra reikšmingas tam tikroje socialinių santykių 
tyrimo srityje, bet neapima ir negali apimti visos šių santykių įvairovės. Tuo labiau kad 
XXI a. įvykiai – terorizmas, radikalizmas, aneksijos, didžiuliai migraciniai srautai, kiti glo-
balūs šiuolaikinio pasaulio procesai ir reiškiniai – reikalauja naujo visuomenės socialinės 
struktūros suvokimo ir naujo socialinių santykių tyrimo būdo. Todėl šiame straipsnyje iš-
plėsime savo tyrimų ratą, siekdami nagrinėti įvairius galimus socialinės struktūros pjūvius 
ir susieti į vieną socialinės struktūros modelį. Tai būtina siekiant susidaryti kuo bendresnį 
vaizdą apie visuomenės socialinę struktūrą. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad struktūros 
išskaidymas į atskirus pjūvius kreipia tyrimą į priešingą pusę: visuomenės sandaros mozai-
ką. Antra vertus, įvairūs socialinių santykių tyrimo pjūviai išryškinus kiekvieno jų svarbą 
ir susiejant viename tyrimo modelyje gali būti naudingi socialinėje praktikoje, formuojant 
socialinės politikos gaires. Nepretenduojame į naujos visuomenės socialinės struktūros 
koncepcijos sukūrimą, bet tikimės atkreipti dėmesį į tam tikras naujas teorines ir metodo-
logines prieigas. Kadangi straipsnis turi savo ribas, todėl pateiksime teiginius, atsiribodami 
nuo platesnės jau atliktų teorinių ir metodologinių visuomenės socialinės struktūros kon-
cepcijų apžvalgos. Be to, mūsų sampratos nesiejame nei su struktūriniu funkcionalizmu, 
nei su socialinio konflikto paradigma, nei su dar kokia klasikine tyrimo kryptimi. Tiriant 
visuomenės socialinę struktūrą mums svarbiau išryškinti tiek socialinių santykių ir jų są-
veikos pobūdį, tiek apibūdinti visuomenės sandaros dalių socialinius portretus.

1. Pradėsime nuo metodologinio pobūdžio klausimų. Pirmiausia būtina išryškinti vi-
suomenės socialinės struktūros tyrimų tikslus ir keliamus uždavinius. Nors atrodo, kad tai 
elementarus metodinis reikalavimas, tačiau jis reikalauja didesnio preciziškumo negu kaip 
dabar dažnai pasitenkinama tik tikslo deklaravimu. Pirmiausia būtina turėti galvoje, kokio 
pobūdžio tyrimas: fundamentalusis ar taikomasis? Tiesa, tiksliųjų mokslų atstovai neretai 
apskritai abejoja, ar socialiniuose ir humanitariniuose moksluose galima užčiuopti funda-
mentalumo pagrindą. Tam tikra prasme jie yra teisūs: sociologija remiasi tikimybinėmis 
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tendencijomis. Dėl socialinių santykių sudėtingumo negalima teigti, pavyzdžiui, kaip ma-
tematikoje, kad du kart du yra keturi. Antra vertus, moksliškai pagrįsta teorinė koncepci-
ja gali padėti išryškinti bendrąsias socialinių procesų bei reiškinių tendencijas ir veiksnius, 
institutus, bendras jų charakteristikas. Pavyzdžiui, klasikinės Karlo Markso (Karl Marx), 
Makso Vėberio (Max Weber), Talkoto Parsonso (Talcot Parssons), Roberto Mertono (Robert 
Merton), Ralfo Darendorfo (Ralph Dahrendorf) ir kitų teorijos leido išryškinti to laikotarpio 
visuomenės socialinės struktūros vaizdą. Tačiau vis greitėjantis socialinis laikas reikalauja 
naujo apibendrinančio vaizdo. Taigi fundamentalių socialinių procesų ir reiškinių tyrimų po-
reikis yra neabejotinas. 

Kita vertus, kyla klausimas, ką socialiniuose ir humanitariniuose moksluose galima 
įvardyti fundamentalumu? Kokie yra fundamentalumo reikalavimai, kokiu būdu galima 
siekti fundamentalumo? Mūsų nuomone, visų pirma koncepcijos fundamentalumas gali 
būti pasiekiamas tais atvejais, kai ji atspindi tam istoriniam laikotarpiui būdingų socialinių 
procesų bei reiškinių visuminį vaizdą. Nagrinėjant visuomenės socialinę struktūrą, tai būtų 
visuomenės socialinių santykių sandaros ir pobūdžio apibūdinimas. Kokiu būdu tai pasiek-
ti? Pirmiausia būtina apibūdinti ir pagrįsti pagrindines visuomenės socialinės struktūros 
kategorijas, kad po to būtų galima nagrinėti socialinės raidos tendencijas. Žinoma, kad 
kategorijos yra konstruojamos, t. y. moksliniais tikslais socialiniai santykiai yra kryptingai 
grupuojami. Pavyzdžiui, faktiškai nėra ir nebuvo atskirų kapitalistų ir darbininkų klasių: 
juos įvardijo K. Marksas, siekdamas išryškinti pagrindinį to laikotarpio visuomenės prieš-
taravimą tarp išnaudotojų ir išnaudojamųjų. Taip faktiškai nėra M. Vėberio sukonstruoto 
socialinio statuso, svariai padėjusio konkrečiau įvardyti visuomenės diferenciaciją. Tačiau 
būtent apibendrinančios socialinės kategorijos ir leidžia išryškinti būdingas tam laikotar-
piui socialinių santykių pobūdžio ir sandaros tendencijas. 

Nemažiau svarbus yra ir realiai egzistuojančių socialinių darinių: valstybių, rajonų, mies-
tų, įvairių socialinių institutų ir t. t. vaidmuo ir jų vietos socialiniuose procesuose bei reiški-
niuose nustatymas. Ilgalaikiai tyrimai, pastovus socialinių darinių raidos monitoringas taip 
pat gali tapti fundamentalios koncepcijos pagrindimu. Gana dažnas tiksliųjų mokslų atsto-
vų socialinių mokslų kolegų kaltinimas empirizmu neretai taip pat nėra pagrįstas. Apskritai 
moksle neturėtų būti toleruojamas kitų mokslų atstovų moksliškumo neigimas. Taigi, kalbant 
apie fundamentaliuosius tyrimus sociologijoje turėtume tiksliai formuluoti konkretaus tyri-
mo tikslą. Pavyzdžiui, nagrinėjant visuomenės socialinę struktūrą, jis galėtų būti toks: XXI a. 
pirmosios pusės visuomenės klasinės struktūros modelio formavimas. Taigi fundamentinio 
tyrimo tikslas gali būti orientuotas į globalių procesų bei reiškinių tyrimą.

Ne mažiau svarbus tikslo bei uždavinių formulavimas ir taikomiesiems tyrimams. Pats 
taikomųjų tyrimų pavadinimas kreipia į konkretaus tikslo formulavimą, kuris fokusuotų 
dėmesį į konkrečias socialinių santykių problemas ir būtų praktiniu pagrindu jų sprendi-
mui. Tiriant visuomenės socialinę struktūrą tai ypač svarbu, nes galimi įvairūs struktūros 
tyrimo pjūviai. Kad praktiniu požiūriu būtų efektyvus tyrimo rezultatas, būtina parinkti 
tinkamą tyrimo pjūvį ir suformuluoti konkretų tyrimo tikslą. Pavyzdžiui, jei siekiama stabi-
lizuoti ar net sumažinti Lietuvos rajonų depopuliaciją, būtina pasirinkti teritorinį socialinės 
struktūros pjūvį, o tyrimo tikslas ir uždaviniai turėtų būti fokusuoti į teritorinių depopulia-
cijos veiksnių išryškinimą ir priemonių depopuliacijos mažinimui formulavimą.

Metodologiniu požiūriu yra svarbu akcentuoti visuomenės socialinės struktūros tyri-
mo lygių išskyrimą. Nagrinėdami struktūrą gilinamės į socialinius santykius, jų sąryšius, 
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sandarą. Tradiciškai skiriami bent trys santykių tyrimo lygiai: makrolygis, mezolygis ir 
mikrolygis. Akivaizdu, kad tokiam skirstymui pagrįsti yra vartojamas bendrumo laips-
nio rodiklis: nuo bendriausio iki mažiausio. Pavyzdžiui, galima nagrinėti santykius šalies 
mastu, gyvenamos vietovės mastu ir santykius šeimoje, taigi apimant visus lygius. Tačiau 
makrolygis pasauliniu mastu yra daug platesnis už makrolygį šalies mastu. Pasaulinis ma-
krolygis yra bendresnis negu žemyno makrolygis. Šalies makrolygis yra siauresnis tiek už 
žemyno makrolygį, tiek už regiono makrolygį. Europos Sąjungos makrolygis yra platesnis 
tiek už šalies, tiek už regiono makrolygius. Lygiai tą patį galima pasakyti apie mezolygį ir 
mikrolygį. Pavyzdžiui, šalies mezolygis yra platesnis tiek už apskrities (gubernijos, vaiva-
dijos ir pan.) mezolygį, tiek už sostinės mezolygį. Pavyzdžiui, mikrolygis gamykloje yra 
platesnis tiek už cecho, tiek už brigados mikrolygius. Taigi nagrinėjant visuomenės sociali-
nę struktūrą būtina tiksliai apsibrėžti, kokiame lygyje yra tiriama. To nepadarius, gautume 
sudėtingų socialinių santykių mozaiką, o ne konkretaus visuomenės socialinės struktūros 
elemento apibūdinimą.

Nagrinėjant visuomenės socialinę struktūrą negalima apsieiti ir be stratifikacinių pjū-
vių. Didelės struktūrinės dalys sudaro galimybę išryškinti kad ir globalių socialinių sistemų 
socialinių ryšių tendencijas, o socialinių sluoksnių išskyrimas leidžia susidaryti detalesnį 
vaizdą. Neabejotina, kad vien pagal galios profilio rodiklį galima išskirti finansininkų, pra-
monininkų, politikų, ideologų ir kitus sluoksnius. Priešingame poliuje yra ir bedarbiai, ir 
benamiai, ir pabėgėliai. Tai ypač svarbu grindžiant socialinę politiką ir fokusuojant dėmesį 
į tikslingų priemonių parengimą. 

Tiek mokslinėje literatūroje, tiek žiniasklaidoje paplitusi elito sąvoka. Žiniasklaidoje 
elitu dažniausiai vadinami politikai, turtuoliai, popmuzikos ir roko žvaigždės. Moksle elito 
sąvoka grindžiama aukščiausia kvalifikacija ir priskiriama ne vien minėtoms socialinėms 
grupėms. Taigi elitas išsiskiria visose profesinėse grupėse: mokytojų elitas toks pat svarbus 
švietimo srityje kaip ir politinis elitas politikos srityje. Taigi tiksliau būtų vartoti ne elito, o 
elitų sąvoką. Tačiau gana dažnai elitų sąvoka nepakankamai aiškiai įrašoma į visuomenės 
socialinę struktūrą. Mūsų nuomone, būtent elitu gali būti įvardijamas aukščiausios kva-
lifikacijos sluoksnis kiekvienoje klasėje, šakoje ar profesijoje. Tai taip pat leistų geriau 
pagrįsti socialinės politikos sprendimus.

Išskyrus klases ir jų socialinius sluoksnius galima sudaryti tiek klasių, tiek sluoksnių 
socialinius portretus. Mūsų manymu, socialinis portretas – klasės ar sluoksnio socialinių 
charakteristikų visuminis vaizdas – taip pat gali reikšmingai pasitarnauti socialinės politi-
kos formavimui. Visų pirma, jis leidžia būtent labiau apibendrintai atskleisti klasių ir socia-
linių sluoksnių socialinių charakteristikų sistemas ir jų ypatumus, palyginti su kitų klasių ir 
sluoksnių socialinių charakteristikų visuminiu vaizdu. 

Metodologiniu požiūriu labai svarbu pabrėžti, kad socialinės struktūros tyrimas neatsieja-
mas nuo socialinės atskirties procesų ir reiškinių. Tiesa, nagrinėjant socialinę atskirtį dažniau-
siai akcentuojama ekonominė atskirtis. Akivaizdu, kad tam yra nediskutuotinas argumentas: 
vienas procentas pasaulio žmonių valdo daugiau kaip pusę pasaulio turto; iš esmės skiriasi 
žmonių gyvenimas turtingose ir neturtingose šalyse. Antra vertus, turtingas nebūtinai reiškia 
laimingas, o pagal laimės indeksą laimingais yra įvardijami ir neturtingų šalių gyventojai. 
Ne mūsų straipsnio uždavinys diskutuoti, ar apskritai laimės indeksą galima moksliškai 
pagrįsti, bet mums svarbu pabrėžti, kad tiriant socialinę struktūrą svarbu turėti galvoje ir 
civilizacinę, kultūrinę atskirtį. Pasaulyje dar yra vietų, kur kai kurios gentys tebegyvena už 
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šiuolaikinės civilizacijos ribų. Pasaulyje milijonai žmonių tebėra beraščiai. Ir tai būdinga 
ne tik neturtingoms, vadinamosioms trečiojo pasaulio šalims, bet net ir tokioms šalims kaip 
Jungtinės Amerikos Valstijos ar Jungtinė Karalystė. Pasaulyje milijonai žmonių tenkinasi 
masinės kultūros erzacu, o aukštosios dvasinės ir kultūrinės vertybės jiems neprieinamos. 
Taigi socialinės atskirties sąvoka turi būti daug platesnė už turtinę atskirtį.

Metodologiniu požiūriu svarbu priminti ir gerokai primirštą dar XX a. viduryje labai 
populiarią Melvino Tumino (Melvin Tumin) socialinės nelygybės ir stratifikavimo kryptį, 
metusią iššūkį tuo metu klasikinei Kingslėjaus Deviso (Kingsley Davis) ir Vilberto Mūro 
(Wilbert E. Moore) koncepcijai, akcentavusiai funkcinę nelygybės priklausomybę. 1967 m. 
jo knyga „Socialinė stratifikacija: nelygybės formos ir funkcijos“ tapo vos ne pagrindiniu to 
laiko stratifikacijos tyrimo vadovėliu. Todėl metodologiniu požiūriu svarbu priminti Melvino 
Tumino socialinės nelygybės sampratą, akcentuojant socialinio statuso svarbą ir stratifikaci-
joje išskiriant diferencijavimo, rangavimo, įvertinimo ir atlygio procesus (7). 

Statusų diferenciacija – tai procesas, kuriame socialinės pozicijos (tėvas, motina, 
mokytojas, dirbantysis ir t. t.) yra apibrėžtos ir atskirtos nuo kitų pozicijų priklausomai 
nuo kiekvienos jų vaidmens, su visomis vaidmeniui priskirtomis teisėmis ir pareigomis. 
Socialinė diferenciacija turi apimti netrumpą laikotarpį, kad pozicijų atskirtis pakankamai 
išryškėtų, apimtų kelias kartas, būtų patikrintos laiko. Kiekviena socialinė pozicija turi 
savo funkcijas, jai keliami konkretūs uždaviniai. Uždaviniai keliami ne apskritai kažkam, 
bet turi būti žinoma, kas už ką yra atsakingas. Svarbiausi socialiniai vaidmenys negalėtų 
būti atliekami (arba bent efektyviai atliekami), jei pareigos nėra formaliai susietos su sta-
tusu socialinės diferenciacijos procese. Bet kuriuo atveju vaidmuo nėra tik paprastas ar 
automatinis atsakas į keliamus reikalavimus. Būtinas gerų rezultatų mokyme, mokymesi, 
darbe, veiklos motyvacijoje ir sankcijose kompleksas.

Kai statusai yra diferencijuoti vaidmenų pagrindu, susidaro galimybės juos lyginti. Vie-
nas iš specialių lyginimo būdų yra rangavimas. Statusai gali būti ranguojami remiantis tri-
mis pagrindiniais kriterijais: 1) asmeninės charakteristikos (jėga, grožis, inteligentiškumas 
ir pan.), kurių tikimasi iš kiekvieno, kas siekia vaidmenį atlikti efektyviai; 2) įgyta kva-
lifikacija ir sugebėjimai, kurių tikimasi, kad būtų galima vaidmenį atlikti gerai pasi-
rengus (pavyzdžiui, žinios, rankų miklumas); 3) vaidmens įtakingumas visuomenėje, 
išskiriantis vaidmenį iš kitų (pavyzdžiui, aktoriaus, teisėjo). Kartais tai vadinama vaidmens 
socialinėmis funkcijomis.

Viena iš svarbiausių statusų rangavimo užduočių yra padėti atskirti žmogaus teises ir 
pozicijos teises. Kadangi dažniausiai yra sunku tiksliai išmatuoti, kokia individui reikalin-
ga kvalifikacija ir sugebėjimai, kad būtų galima atlikti tą ar kitą vaidmenį, statusų ranga-
vime pagal šiuos kriterijus yra naudojamas skirstymas, žymint lygius terminais „daugiau-
mažiau“, „aukščiau-žemiau“. Ranguoti galima pagal daugelį kriterijų, tačiau dažniau ran-
guojama pagal užsiėmimo statusus. Didesnį vaidmenį vaidina ekonominės pozicijos, o ne 
kiti vaidmenys.

Trečias stratifikacijos procesas – statusų įvertinimas. Tai įvairių statusų išdėstymas skir-
tingose vertybių (ar nevertybių) skalės vietose. Ši gradacija aprašoma tokiomis sąvokomis: 
geresnė ar blogesnė kokybė; geresnis ar blogesnis; daugiau ar mažiau atskirtas; visuomenės 
nuomonės gerbiamas ar negerbiamas. Yra du statusų įvertinimo matai: prestižas ir pirmenybė. 
Prestižas, visų pirma, atspindi aplinkinių pagarbą ir reikalauja atitinkamo gyvenimo būdo. 
Pirmenybė – išskirtinis dėmesys tam tikroms pozicijoms. Pirmenybinis statusų įvertinimas 
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gali skirtis nuo prestižo įvertinimo. Pirmenybė ir prestižas gali sutapti tik ten, kur ranga-
vimo kriterijus yra vertintojo realiai pasiekiamas. Galimos tokios prestižo ir pirmenybės 
kombinacijos: 1) prestižas aukštas, pirmenybė aukšta; 2) prestižas aukštas, pirmenybė 
žema; 3) prestižas žemas, pirmenybė aukšta; 4) prestižas žemas, pirmenybė žema. 

Svarbu išryškinti statusų įvertinimo apimtis. Galima skirti du svarbiausius įvertinimų 
objektus: 1) individualus, ypatingas statusas ar vaidmuo; 2) apibendrinta socialinė 
padėtis. Pirmu atveju objektas yra individualus, todėl įvertinimas gali būti apibrėžtas 
vaidmens specifiškumu. Kitas statusų įvertinimo objektas yra apibendrinta indivi-
do socialinė padėtis. Dėmesys yra skiriamas individo vietai socialinių vertinimų hie-
rarchijoje, besiremiančioje visų statusų, kuriuos jis turi, apibendrintu įvertinimu (t. y. 
nuosavybė, valdžia, psichologinis pasitenkinimas). Sukurti tokį apibendrinantį modelį 
nėra lengva. Įvertinime naudojamasi ne tokiomis sąvokomis kaip užimtumas, pajamos ar 
išsimokslinimas, bet jungiant jas su daugeliu kitų charakteristikų: lytis, amžius, religija, 
tautybė, vedybinis statusas, šeima ir pan. Be prestižo ir pirmenybės dar naudinga išskirti 
patrauklumo matą. Yra užsiėmimų, kurie patraukia visuomenės, tiksliau gyventojų, 
dėmesį, atneša jų atlikėjams šlovę, tiesiogiai nesiejant nei su prestižu, nei su pirmeny-
be. Nors, žinoma, būtina pabrėžti ir tai, kad nėra standartų, kaip vienu metu pamatuoti 
prestižą, patrauklumą ir pirmenybę.

Ketvirtas stratifikacijos procesas yra statusų atlygis, pagal kurį visuomenė yra ranguo-
jama, priskiriant skirtingą gyvenimo vertybių kiekį. Kiekvienoje visuomenėje yra taisyklės 
ar normos, kuriomis apibrėžiama, kaip turi būti skirstoma. Kiekvienoje visuomenėje yra 
santykinė atlygio nelygybė. Lygybė yra labiau išreikšta tose visuomenėse, kur atlygių da-
lis yra labiau apibrėžta individo poreikio, o ne kitais kriterijais. Ir, atvirkščiai, didžiausia 
nelygybė yra ten, kur elito valdžia ir ideologija nusveria individo kompetenciją. Svarbu, 
koks yra skirtumas tarp skurdaus ir gausaus atlygių. Teoriškai toks atlygis kaip malonu-
mas, meilė, pagarba ir laisvė turi būti gausus, jei net ir neribotas. Neturi būti ribojimų tarp 
individų. Šie atlygiai yra labiau dvasiniai ar psichologiniai negu materialūs. Tačiau net ir 
tai pasidaro problematiška toje visuomenėje, kur viskas ribojama. Taigi socialinė stratifika-
cija ypač aktuali tose visuomenėse, kur yra nelygus atlygių paskirstymas. 

Statusų atlygis gali būti klasifikuojamas trimis pagrindinėmis kryptimis: 1) turtas, 
nuosavybė ar teisės ir galimybės valdyti gėrybes bei paslaugas; 2) valdžia ar saugu-
mo galimybė prieš opoziciją; 3) psichologinis pasitenkinimas, nematerialus šaltinis ar 
galimybė, suteikianti pasitenkinimą, gerovę ar malonumą.

Pagal turtą (nuosavybę) palyginti lengva matuoti, nes yra pinigai ir kiti jų ekvivalen-
tai. Pagal turtą galima palyginti skirtingų statusų atlygius, ranguoti visuomenę. Daug kas 
priklauso ir nuo visuomenės tipo. Valdžia, aišku, yra svarbiausias turto paskirstymo vei-
ksnys. Pagal valdžią, kitą statusų atlygio tipą, nėra korektiška matuoti. Valdžia yra daug 
kompleksiškesnis reiškinys negu turtas. Be to, reikia skirti specifinę vaidmens valdžią nuo 
atlygio valdžios. Nelygybė individo specifinėje vaidmens valdžioje gali būti arba labai 
didelė, arba nereikšminga, kai dominuoja atlygio valdžia. Pavyzdžiui, buvusiose vadina-
mosiose socialistinėse šalyse buvo visiškas šių valdžių išskyrimas.

Kitas svarbus skirtumas yra tarp individualios valdžios ir socialinės valdžios. Personalinė 
valdžia atspindi mūsų galimybę tvarkyti asmeninį gyvenimą kaip mes norime. Socialinė 
valdžia turi du pagrindinius matus. Pirmasis atspindi mūsų galimybes realizuoti mūsų nuosa-
vus tikslus tame statusų tinkle, kuriame yra ir mūsų nuosavi statusai. Tai gali būti valstybinės, 
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biurokratinės, bendruomeninės organizacijos ar korporatyvinė struktūra. Visų pirma, valdžia 
šiame tinkle priklausys nuo formalaus autoriteto, t. y. nuo specifinės vaidmens valdžios. 
Dėl to šiame tinkle mūsų pozicija valdžios atžvilgiu išsiskirs nuo tų žmonių, kurie turi tą 
pačią padėtį. Kitas socialinės valdžios matas pasireiškia tuo, kaip individas sugeba prisitai-
kyti prie visuomenės bendros socialinės politikos.    

Trečias atlygio tipas yra psichologinis pasitenkinimas. Šioje kategorijoje aprėpiami visi 
atlygiai, kurie negali būti klasifikuojami kaip turtas ar valdžia. Žinoma, turtas ir valdžia 
taip pat duoda psichologinį pasitenkinimą. Psichologinio pasitenkinimo šaltinių yra labai 
daug ir įvairių, jiems priklauso tokie veiksniai kaip pagarba, saugumas, savarankiškumas, 
laisvė, kūrybiškumas darbe ir pan. Psichologinį pasitenkinimą galima charakterizuoti bent 
penkiais pagrindiniais bruožais: 1) jo siekimo mastas priklauso nuo to, koks yra turto ir 
valdžios atlygis; 2) šių atlygių nelygybė dažnai yra turtinis ir valdžios atlygis; 3) savo 
ruožtu psichologinis pasitenkinimas veikia turto ir valdžios pasiskirstymą, žinoma tiek, 
kiek, pavyzdžiui, užsiėmimo prestižas gali padėti turto kaupimui; 4) psichologinio pasi-
tenkinimo intensyvumas labiau priklauso nuo kultūrinio pagrindo negu turto ar valdžios 
atlygio; 5) kadangi psichologinis pasitenkinimas yra labiau nulemtas kultūros, skirtingose 
visuomenėse psichologinis pasitenkinimas gali daug labiau skirtis negu skiriasi turto ar 
valdžios komponentai. 

Svarbu nustatyti statusų įvertinimo ir statusų atlygio ryšį. Kuo aukštesnis statuso 
įvertinimas, tuo didesnis yra ir psichologinis pasitenkinimas. Statuso įvertinimas koreliuo-
ja su pasitenkinimu pajamomis ir gyvenimo stiliumi. Kitas ryšys tarp statusų įvertinimo ir 
statusų atlygio yra dalies ryšys su visuma. Turima galvoje, kad profesija yra tik vienas iš 
daugelio elementų, apibūdinančių socialinio statuso visumą.

Trečias ryšys yra tai, kas apibūdina būdą, kuriuo pasiekiamas statuso įvaizdis 
visuomenės sąmonėje, apimant visas statusų atlygio charakteristikas. Jei, pavyzdžiui, sta-
tusas leidžia patenkinti materialinius ir valdžios poreikius, bet yra menkiau vertinamas, 
bendras įvaizdis bus menkesnis negu patenkinus visas minėtas puses, bet aukštesnis negu 
remtųsi vien įvertinimais. Taip pat galima teigti, kad statuso įvertinimo lygis dažnai tar-
nauja svarbia materialinių ir valdžios poreikių patenkinimo determinante. Tačiau būtina 
pabrėžti, kad statusų įvertinimas bei statusų atlygis sąveikauja ir kitais būdais, nepriklau-
somai vienas nuo kito. Pavyzdžiui, nuosavybės ir valdžios lygiai gali mažai koreliuoti su 
statusų įvertinimo lygiu. Dažnai pastebimas didelis „honoras“ ir menkos pajamos. Be to, 
būtina turėti galvoje makroveiksnių poveikį, pavyzdžiui, visuomenės sandaros, ekonomi-
kos, politikos ir pan. Aišku, kad viena situacija yra JAV, kita – Lietuvoje, trečia – Rusijoje, 
ketvirta – Tadžikijoje. Nuo to priklauso ir klasės santykis su gimstamumu, mirtingumu, 
savižudybėmis, skyrybomis, sekso nukrypimais.

Galima išskirti tris santykio tipus: 1) teigiamą santykį tarp klasės ir reiškinio, t. y. kuo 
aukštesnis yra klasės lygis, tuo didesnė galimybė atsitikti visam tam, ko norima; 2) neigia-
mas ar priešingas santykis, t. y. kai klasė yra kuo aukščiau, tuo mažesnis reiškinio veikimo 
zonos laipsnis; 3) atsitiktiniai atvejai. Galima išskirti dominuojantį pavyzdį, kai yra teigia-
mas ryšys tarp aukštesnės klasės padėties ir galimybės pasiekti geidžiamų dalykų gyveni-
me. Aišku, kad tai yra modifikuojama tokių charakteristikų kaip amžius, gyvenamoji vieta, 
lytis ir rasė. 

Nors praėjo jau pusšimtis metų, tačiau šie metodologiniai pagrindai, mūsų nuomone, 
tebėra reikšmingi socialinės struktūros tyrimui. Žinoma, kad laikas įnešė savų korekcijų.
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2. Po metodologinio pobūdžio pastabų grįžtame prie pagrindinio straipsnio tikslo apibū-
dinimo, būtent visuomenės socialinės struktūros pjūvių nustatymo. Pirmiausia priminsi-
me visuomenės socialinės struktūros sampratą, kuria remiamės nagrinėdami socialinius 
santykius. Bazinėje – struktūros – sąvokoje ryškėja keletas akcentų. Žinoma, kad struktūra 
yra vidinė sudėtis, sandara (8, p. 774). Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje struktūra apibū-
dinama kaip objekto elementų santykiai: struktūra (lot. structura – sujungimas, sudėjimas, 
išdėstymas): 1) Tam tikro objekto vidinė tvarka, jo elementų santykiai ir ryšiai, teikian-
tys objektui vientisumo ir pastovumo. Struktūros sąvoka kartais vartojama kaip sistemos 
sinonimas (9, p. 607). Sociologas Juozas Leonavičius pateikia dvi prasmes: „1. Daikto 
dalių tarpusavio išsidėstymas ir ryšys: sandara; 2) Objekto arba reiškinių sistemos sanda-
ra, atsieta nuo jų kilmės, funkcijų, elementų, požymių“ (10, p. 243). Taigi pažymima san-
dara, elementų santykiai, ryšiai, tvarka; tai, kas teikia objektui vientisumo ir pastovumo. 
Kadangi sociologiją apibūdiname kaip mokslą, nagrinėjantį socialinių sistemų santykius 
visuomenėje (11, p. 196), tai, mūsų nuomone, visuomenės socialinės struktūros sampratoje 
taip pat turi būti akcentuojama socialinių sistemų santykių sandara. Tapatinti „sistemos“ 
ir „struktūros“ sąvokas netikslinga. „Sistemos“ sampratoje akcentuojamas taisyklingas iš-
dėstymas, sutvarkymas; reiškinių sąsaja, juos jungianti į vieną darinį. Tai bendros funkcijos 
ar funkcijų susieta visuma. Taigi sistemomis gali būti tiek įvairių lygių socialiniai institutai, 
tiek socialinės grupės, tiek visuomenės pažinimo tikslais sukurtos kategorijos. Tuo metu 
socialinės struktūros sąvokoje akcentuojama atskirų visuomenės elementų sandara. Taigi, 
visuomenės socialinė struktūra yra socialinių sistemų (socialinių institutų, socialinių 
grupių, sociologinių kategorijų) socialinių santykių ir ryšių sandara. 

Mūsų nuomone, galima išskirti keletą pagrindinių visuomenės socialinės struktūros ty-
rimo pjūvių:

– Klasinį
– Socialinį klasinį
– Valstybinį
– Socialinį institucinį
– Teritorinį
– Šakinį, profesinį
– Socialinį demografinį

Anksčiau akcentavome tris visuomenės socialinės struktūros tyrimo pjūvius: socialinį 
institucinį, socialinį klasinį ir socialinį demografinį. Kiekvienas jų leidžia nustatyti svarbius 
socialinių santykių ryšius ir jų pobūdį. Socialinių institutų sąryšio apibūdinimas leidžia 
išryškinti visuomenės organizacinę sandarą. Socialinis klasinis suskirstymas atskleidžia 
visuomenės socialinio homogeniškumo laipsnį. Socialinės demografinės charakteristikos 
rodo visuomenės sandarą įvairiausiais aspektais. Dabar prieiname prie išvados, kad to ne-
pakanka, nes lieka nepakankamai išryškinti kai kurie labai svarbūs šiuolaikinės visuome-
nės socialinių santykių sąryšio ypatumai. Todėl greta socialinio klasinio pjūvio, besirem-
dami kitu principu, išskiriame klasinį pjūvį; greta socialinio institucinio – valstybinį pjūvį; 
greta socialinio demografinio – teritorinį ir šakinį, profesinį tyrimo pjūvius.

Esame kritikavę daugelio ekonomistų dominuojančią nuomonę, kad tiriant visuomenės 
socialinę struktūrą svarbiausi yra ekonominiai santykiai. Todėl socialinę struktūrą bandėme 
konstruoti ne pagal vieną – ekonominį – požymį, bet pagal keleto socialinių ir ekonominių 
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rodiklių sistemą. Dabar prieiname prie išvados, kad vis tik tikslingiau yra kiekviename 
struktūros pjūvyje išskirti svarbiausią požymį, labiausiai išreiškiantį santykių pobūdį. 
Antra vertus, kad nebūtų dirbtinai supaprastinamas socialinių santykių pobūdis, kiekvie-
nas svarbiausias požymis atkleidžiamas pagrindiniais rodikliais. Taigi klasiniame pjū-
vyje tokiu laikome galios požymį; socialiniame klasiniame – savęs priskyrimo požymį; 
valstybiniame – politinį; socialiniame instituciniame – organizacinį; teritoriniame – pa-
siskirstymo; profesiniame šakiniame – profesinį. Socialiniame demografiniame pjūvy-
je dėl jo daugialypiškumo prisireikia kelių požymių: lyties, amžiaus, šeimos, religijos, 
rasės, tautybės, išsimokslinimo ir t. t., prireikus jie agreguojami, pavyzdžiui, sudarant 
lyties / amžiaus požymį. Kitas žingsnis, jau kuriant bendrą visuomenės socialinės struk-
tūros modelį, būtų keliamas šių svarbiausių kiekviename tyrimo pjūvyje požymių siste-
minio sujungimo uždavinys.

3. Dabar trumpai apžvelgsime kiekvieną visuomenės socialinės struktūros tyrimo 
pjūvį.

3.1. Visuomenės klasinės struktūros pjūvio būtinumą sąlygoja siekis atkreipti dė-
mesį į pačią bendriausią XXI a. pradžios visuomenės sandarą. Mūsų nuomone, būtent 
dėl savo bendrumo šis pjūvis būtinas kaip bazinis. Būtent jame geriausiai atsiskleidžia 
šiuolaikinėje (tiksliau sakant, dabartinėje, nes būdvardis „šiuolaikinis“ labiau sietinas su 
naujumu, perspektyvumu, kuo dar negalima visuotinai pasigirti jau dabar) visuomenėje 
vyraujančių socialinių santykių pobūdis ir jų nulemta visuomenės sandara. 

3.1.1. Kaip minėta, klasinei struktūrai apibūdinti pasirinkome galios požymį. Būtent galia 
ryškiausiai diferencijuoja ir ranguoja visuomenę. Galia yra vertinimo ir atlyginimo pagrin-
das. Tačiau galia nėra vien ekonominių santykių išraiška. Žinoma, yra turtinė ir finansinė ga-
lios, bet yra ir politinė, ideologinė, karinė, nusikalstama galios. Nemažą svorį turi kultūrinė, 
kūrybinė ir dorovinė galios. Negalima pamiršti sveikatos ir fizinės jėgos galių. Darbinių san-
tykių srityje išsiskiria profesinės ir kvalifikacinės galios. Akivaizdu, kad jos persipina, sudaro 
įvairias konfigūracijas. Pavyzdžiui, neretai siejasi turtinė, finansinė, karinė ir politinė galios. 
Ryškus pavyzdys – Jungtinės Amerikos Valstijos. Ideologinės, politinės ir finansinės galios 
sąryšio pavyzdys yra Kinijos Liaudies Respublika. Ryškiausia ideologinės, politinės, karinės, 
turtinės, finansinės ir nusikalstamos galių sąveika pasireiškia V. Putino valdomoje Rusijos 
Federacijoje. Šiuo metu baisiausias galių derinys stebimas vadinamojoje Islamo valstybėje, 
kur susilydė ideologinė, nusikalstama ir karinė galios.

 Dar keletas paaiškinimų dėl ideologinės galios. Į ją įtraukėme ir pasaulinių religijų 
skleidžiamas tiesas. Štai šiuo metu Rusijos Federacijoje buvusią marksistinę-lenininę ide-
ologiją bandoma pakeisti stačiatikybe. Islamo valstybė skelbiama kalifatu, besiremiančiu 
fanatiškiausia islamo atmaina.  

Kultūros galia turėtų kiek prašviesinti niūrų šiuolaikinio pasaulio vaizdą, tačiau varto-
tojiškos visuomenės pobūdis pirmenybę atiduoda masinei kultūrai. Kultūrinės tradicijos 
menkai pasitarnauja taikiam tautų sambūviui, dažniau jos skatina kultūrinį izoliuotumą. 
Ryškiausias pavyzdys, faktiškas multikultūralizmo koncepcijos žlugimas ir migrantų getų 
formavimasis, besiremiančia kita negu migrantus priėmusios šalies ideologija – religija. 
Kol kas nesimato prošvaisčių ir kai kurių entuziastų (Lietuvoje ypač Dobilo Kirvelio) 
prognozuojamai kūrybinei visuomenei, kai kurių prognozuotojų nuomone, ateityje turė-
siančiai pakeisti vartotojišką visuomenę. Tuo labiau kad neretai kūrybiniai atradimai visų 
pirma pasitarnauja karo pramonei. Antra vertus, šiuolaikinė visuomenė turtinga Placidu 
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Domingo (Placido Domingo) ir Montserat Kabalje (Montserrat Caballe), Virgilijumi No-
reika ir Violeta Urmanavičiūte-Urmana, Maiklu Džordanu (Michael Jordan) ir Arvydu 
Saboniu, kurių kultūrinė galia neabejotina. Kaip doroviniai autoritetai iškyla Motina Teresė 
ir monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 

Pagal galios požymį skiriame keturias klases: galios, specialistų, paribio ir užribio. 
Žinoma, klasių pavadinimus gal dar reikėtų tikslinti, bet tai paliekame ateičiai, nes dabar 
svarbiau pagrįsti pačią klasių diferencijavimo idėją. Galios klasei priskiriame turinčius 
didžiausią galią, užribio klasei – neturinčius jokios galios. Specialistų klasei priskiriame 
turinčius tam tikrą kultūrinę, kvalifikacinę, profesinę galias. Paribio klasę sudaro žmonės, 
sugebantys išgyventi, t. y. kažkaip verstis. Tai išgyvenimo galios (gebėjimo) klasė. Žino-
ma, detalesniam socialinių santykių pobūdžio išryškinimui kiekvieną išskirtą klasę galima 
stratifikuoti tiek pagal atskirus galios rodiklius, tiek pagal galios laipsnius. Detaliau tai api-
būdinsime kiek vėliau, o dabar pripažįstame, kad tai dirbtinis konstruktas: tokių socialinių 
grupių nėra. 

Taigi natūraliai kyla klausimas: „Kam to reikia?“ Mūsų nuomone, tai būtų bandymas 
konkrečiai įvardyti pasaulio visuomenės diferenciaciją, apibūdinti XXI a. visuomenės raidos 
dinamiškumą ir vyraujančių socialinių santykių pobūdį, „įrėminti“ visuomenės nestabilumą, 
aprėpti visus pasaulio gyventojus. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai utopinė idėja, „kve-
pianti“ visišku šiuolaikinės visuomenės sandaros suprimityvinimu, neleistinu sudėtingiausių 
globalios visuomenės socialinių santykių supaprastinimu.

Kokie gi mūsų argumentai? Visų pirma, būtina aiškiai nustatyti šiuolaikinio pasaulio 
veikėjus: tuos, kurie „užsako muziką“, tuos, kurie ją atlieka, tuos, kurie priversti jos klau-
syti, ir tuos, kurie apskritai „lieka už durų“. Konkrečiau sakant, šis klasinis pjūvis būtinas 
išryškinti tuos, kurie lemia pasaulio raidą, tuos, kurie vykdo, tuos, kurie priversti tenkintis 
tuo, kas jiems lieka, ir tuos, kuriuos apskritai galima įvardyti „nereikalingais žmonėmis“. 

3.1.2. Taigi pirmiausia apie galios klasę. XIX a. K. Marksas buvo užčiuopęs pagrindinę 
to laiko visuomeninių santykių prieštarą, lėmusią pasaulio raidą: išnaudotojų (kapitalistų) 
ir išnaudojamųjų (darbininkų) interesų sankirtą. Dėmesys gana pagrįstai buvo akcentuotas 
į ekonomikos sferą. XXI a. įvairių socialinių sistemų santykių priešprieša yra daug sudė-
tingesnė. Tiesa, negalima nuneigti priešpriešos ekonominių santykių srityje. Tai kyla iš 
vos ne geometrine progresija augančios pasaulio gyventojų turtinės poliarizacijos: ma-
žiau nei vienas procentas pasaulio gyventojų valdo daugiau kaip pusę pasaulio turto. 
Taigi turto galia yra neabejotina. Socialinės atskirties laipsnis didėja globaliu mastu: visuose 
pasaulio žemynuose (ypač Afrikoje, Azijoje, Centrinėje ir Pietų Amerikoje), visose šalyse. 
Galingųjų godumas jaukia nusistovėjusią pasaulio tvarką. Kryptingai formuojama „klajoklių 
gentis“, nukertant gimtosios šalies šaknis. Po valstybės atkūrimo per dvidešimt penkerius 
metus vien iš Lietuvos migravo ne mažiau kaip 700 tūkstančių žmonių. Daugiausia tai eko-
nominiai migrantai. Migrantų srautus gausina dirbtinai sukeliamos ekonomikos krizės. Nors 
bankai (finansinė galia) bankrutuoja, bet nuostoliai nurašomi eiliniams gyventojams. Šiuo 
metu didžiules migrantų bangas sukelia pilietiniai karai (Sirija, Somalis, Irakas, Afganista-
nas). Siekimas išlaikyti valdžią remiasi karine galia. Apskritai politikams būdinga remtis 
karine jėga. Antra vertus, neretai karinė galia nusveria politinę galią arba kariškiai perima 
valdžią. Štai čia norime atkreipti dėmesį į dar vieną esminę XXI a. priešpriešą, turinčią ide-
ologines šaknis: tai islamiškasis fundamentalizmas. Mūsų nuomone, religija apskritai turi ne 
tik dvasines, kultūrines puses, bet ir ryškų ideologinį aspektą. Būtent tai verčia neapsiriboti 
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vien turto galios požymiu, o išryškinti ideologinės galios poveikį socialiniams santykiams ir 
socialinių sistemų santykiams. Faktiškai jau nuo XX a. antrosios pusės vyksta nepaskelbtas 
karas. Besiremiantis visai kitomis pasaulio ir gyvenimo sampratomis bei mums nesuvokia-
ma vertybių sistema, islamiškasis fundamentalizmas supaprastintai įvardijamas „terorizmu“. 
Bet faktiškai tai yra iš esmės skirtingas nuo mūsų „priimtos“ visuomenės ir jos struktūros 
sampratos modelis. Juk islamiškame fundamentalizme pinigai tėra tik priemonė, bet ne mūsų 
vartotojiškos visuomenės savitikslis. Ideologinis tikslas nusveria turto tikslą. Taigi net šiuo 
atveju galios klasė nėra vien ekonominė kategorija ir turto klasė.

Anksčiau nusikaltėlius priskirdavome žemiausiajai klasei. Bet apibūdinant klasinę 
struktūrą ir akcentuojant galios požymį tinka kitas skirstymas: nusikalstama galia lemia 
tam tikros dalies nusikaltėlių priskyrimą galios klasei. Tokį priskyrimą aiškiname tuo, kad 
nusikalstama galia vis labiau persipina su turtine, finansine, karine ir net politine galiomis. 
Prekyba ginklais, narkotikais, vaistais, moterimis, organais tampa vienais iš pelningiausių 
verslų. Jau XX a. organizuotas nusikalstamumas (pavyzdžiui, mafija) smarkiai veikė visų 
lygių visuomeninius santykius. Josifo Stalino ir Adolfo Hitlerio nusikalstama galia buvo 
pakelta į valstybinį valdžios lygį. Daugelyje pokolonialinių valstybių neribotą nusikalstamą 
valdžią turi diktatoriai. Tai būdinga ir kai kurioms posovietinėms šalims. Be to, ten vyrau-
ja korumpuoti santykiai. Antra vertus, korupcija nesvetima ir demokratinėms valstybėms. 
Kova su korupcija yra ir Lietuvos pirmaeilis uždavinys. Žinoma, galios klasei priskirtinas 
tik nusikaltėlių elitas (kad ir Islamo Respublikos vadovai), o, pavyzdžiui, teroro aktų orga-
nizatoriai patenka į specialistų klasę, banditų gaujų „šešiukės“, smulkūs vagišiai – į paribio 
klasę, o kaliniai – net į užribio klasę. Žinoma, gali kilti klausimas, ar moralės požiūriu 
galima teroristą prilyginti specialistui? Deja, nagrinėjant tokiu rakursu savo kvalifikaciniu 
lygiu jis nesiskiria, pavyzdžiui, nuo gydytojo ar inžinieriaus. Beje, garbindami Napoleoną 
Bonapartą kaip naujos Europos kūrėją, mes nejučiom užmirštame, kad jo sukelti karai 
pražudė milijonus žmonių. Tačiau pagal turėtos galios laipsnį jį neabejotinai priskiriame 
galios klasei. Taigi politinė galia taip pat gali būti sutepta nusikalstamos galios požymių.

Aukščiausio lygio politikai taip pat priskiriami galios klasei. Būtent jie priima svarbiau-
sius visuomenei sprendimus ir lemia socialinių procesų eigą bei socialinių reiškinių pobūdį 
visuomenėje. Didelė politinė galia lemia jų priskyrimą galios klasei. Kaip matote, dar 
nevartojome valdžios sąvokos. Šiame pjūvyje valdžios požymį tikslingiau integruoti į po-
litinę galią. Tuo labiau kad vis dažniau valdžia persipina su turtu ir finansais, t. y. vis labiau 
tiesiogiai valdo būtent turtuoliai. Turto ir finansų elitas vis labiau deleguoja savo atstovus į 
politikos sferą. Siekiama turėti sprendžiamąjį balsą, tenkinantį jų interesus. Ypač tai būdin-
ga posovietinėms ir posocialistinėms šalims. Stebima ir kita tendencija: dalis nebeišrinktų 
ar netekusių postų politikų nebepriskiriami net specialistų klasei, nes yra netekę savo pro-
fesinės kvalifikacijos. Kai kurie buvę politikai nusirita į paribio ar net užribio klases. 

Iš pirmo žvilgsnio kultūros, kūrybos ir dorovės galių akcentavimas gali atrodyti 
kito – žemesnio – lygio išskyrimas. Ar apskritai kultūra, kūryba ir dorovė gali būti galia? 
Mūsų nuomone, ne tik gali, bet neretai pranoksta ekonomines, politines ar ideologines 
galias. Visų pirma, pranoksta savo išliekamąja galia: iškiliausių mokslininkų, menininkų, 
sportininkų, dvasios vertybių nešėjų veiklos rezultatų reikšmė išlieka amžiams žmonijos 
istorijoje, o tai lieka nepasiekiama absoliučiai daugumai turtuolių, politikų, tuo labiau 
ideologų. Absoliučiais skaičiais platonų, niutonų, einšteinų, rembrantų, bachų, gandi 
vardai smarkiai lenkia rotšildų, ramzių, liudvikų, petrų, rišelje, pijų vardus. Antra vertus, 
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dažniausiai lenkia ir savo prestižu ar patrauklumu ypač trumpalaikėje perspektyvoje. 
Net masinės kultūros žvaigždės, tokios kaip, pavyzdžiui, bitlai, Neilas Amstrongas (Neil 
Olden Amstrong), Fredis Merkuris (Fredde Merkury), spindi ryškiau negu Džordžas Bušas 
(George Herbert Bush), Margareta Tetčer (Margaret Thatcher) ar Michailas Gorbačiovas. 
Žinoma, mes kiek perdedame tuos skirtumus, bet bendra tendencija gana ryški.

Antra vertus, net ir šios galios gali būti susitepusios su nusikalstama galia. Tiesa, daž-
niausiai tai būna netiesioginis ryšys. Pavyzdžiui, iškilusis tiesos ieškotojas ir blogio smer-
kėjas akademikas Andrejus Sacharovas buvo ir sovietų vandenilinės bombos kūrėjas. Labai 
dažnai mokslo pasiekimai iš pradžių panaudojami žmones žudantiems ginklams tobulinti 
(pavyzdžiui, atominėms bomboms), o tik po to žmonių gyvenimą lengvinantiems įtaisams 
ir produktams gaminti (pavyzdžiui, atominėms elektrinėms). 

Apibendrinant akcentuojame, kad galios klasėje galima skirti turto, finansų, karinės, 
nusikalstamos, politinės, ideologinės, kultūros, kūrybos, dorovės galių tipus. Ją sudaro šių 
galios rūšių elitai. Antra vertus, pačią galios klasę galima stratifikuoti pagal galios laipsnį. 
Į aukščiausią sluoksnį priskirtume ne tik pačius turtingiausius, bet ir pačius įtakingiausius 
politikus, ideologus, dvasinius lyderius, kultūros žmones, pavyzdžiui, karalienę Elžbietą 
II, Vinstoną Čerčilį (Winston Churchill), popiežius Joną Paulių II ir Pranciškų, Martiną 
Liuterį Kingą (Martin Luther King), Leopoldą Rostropovičių ir kt. Jie dar šiek tiek sulaiko 
pasaulį nuo totalaus turto godumo diktato. 

3.1.3. Specialistų klasės išskyrimą ir jos įvardijimą tokiu vardu lemia pats šiuolaikinės 
visuomenės raidos etapas. 

XXI a. socialinis laikas smarkiai skiriasi net nuo XX a. periodo savo dinamiškumu. Dar 
sovietiniais laikais buvo kalbama apie mokslo ir technikos revoliuciją. Dabar revoliuciniais 
vardais nebesipuikuojama, bet proveržiai moksle yra didžiuliai. Internetas, naujos komuni-
kacijos priemonės iš esmės keičia socialinių santykių dinamiką ir net pobūdį. XX a. viduryje 
pusiau pliko bušmeno su nešiojamu radijo aparatu ant kaklo nuotrauka buvo vos ne pasaulyje 
vykstančių pokyčių simbolis, o dabar išmanusis telefonas yra beveik kiekvieno pradinuko ki-
šenėje. Naujos technologijos (ypač nanotechnologijos, biotechnologijos), naujos medžiagos, 
vaistai ir gydymo įranga, lazeriai, robotai ir t. t. reikalauja ypač aukštos kvalifikacijos specia-
listų. Ir ne tik įvairių profesijų mokslininkų, bet ir konstruktorių, technologų, informatikų, 
programuotojų, organizatorių, darbininkų. Žemės ūkyje nauja technika ir technologijos taip 
pat reikalauja specialistų, galinčių apdoroti šimtus hektarų, auginti daugybę galvijų, apdoroti 
gautą produkciją. Paslaugų sferoje – o ji vartotojiškoje visuomenėje vis dar plečiasi – tai 
pat vyksta didžiuliai pokyčiai. Gydytojai gali pasinaudoti vis efektyvesne tiek diagnozavi-
mui, tiek gydymui skirta technika ir technologijomis. Kuriami vis tinkamesni vaistai. Ple-
čiasi organų transplantacijos praktika. Ne už kalnų ir organų regeneracija ir t. t. Esminiai 
proveržiai matomi visose srityse. Taigi specialistų poreikis šiuolaikinėje visuomenėje yra 
neišvengiamas. Tuo remdamiesi išskiriame specialistų klasę. Būtent specialistų, nes ji tiks-
liausiai atspindi šiuolaikinės visuomenės raidos tendencijas. Ši klasė užtikrina visuomenės 
dinamiškumą, o kartu, kiek įmanoma, ir stabilumą. Vidurinės klasės terminas čia visai netin-
ka, nes remiamasi kitu visuomenės socialinės struktūros aiškinimo principu. Be to, socialinių 
santykių ir socialinių sistemų sąryšyje pagal galios požymį viduriuko nėra. Specialistų klasė 
išskiriama pagal aukštos (o tai lemia būtent naujos technikos ir technologijos reikalavimai) 
kvalifikacijos galią. Tiesa, dalis specialistų – elitas priskiriamas galios klasei, o žemesnės 
kvalifikacijos dirbantieji – paribio klasei. 
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Na, o kur patenka biurokratija, administratoriai, vadybininkai, valdininkai ir tarnautojai? 
Dalis jų taip pat priskirtina specialistų klasei, jei jie turi tam tikrą sprendimų teisę, t. y. tam 
tikrą galios laipsnį. Bet, žinoma, ne visi, nes vien įvardijimas vyresniuoju specialistu, specia-
listu ministerijoje neteikia tos galios, jei darbo funkcijos apsiriboja tik raštų tvarkymu. Antra 
vertus, aukščiausi pareigūnai, turintys sprendimo galią, gali būti priskiriami galios klasei. 
Pavyzdžiui, prezidento patarėjai, nors ir atlieka tik konsultavimo funkciją. Tiesa, tas priklau-
somumas yra laikinas: tik tol, kol yra valdžioje. Be to, šiuo atveju svarbu, kokį vaidmenį 
vaidina patarėjai: ar aukštos kvalifikacijos konsultanto, ar nuolankaus pritarėjo. Bet tai jau 
priklauso nuo prezidento asmenybės pobūdžio.

Didelė dalis verslininkų taip pat priskirtina specialistų klasei, nes jie savo pastangomis 
sugeba pasiekti teigiamų rezultatų. Patys sėkmingiausi patenka į galios klasę, o smulkieji – 
į paribio klasę. Antra vertus, toks priskyrimas taip pat yra ne visiems laikams, o priklauso 
nuo verslo sėkmės aštrioje konkurencinėje kovoje.

Aukščiausios klasės darbininkus taip pat priskiriame specialistų klasei, nes šiuolaikinė 
technika ir technologija reikalauja ne vien mąstytojų ar organizatorių, bet ir aukščiausios 
klasės darbininkų, kuriančių gaminį ar atliekančių paslaugą. Jų išsimokslinimo lygis, at-
lyginimas už darbą iš esmės skiriasi nuo dirbančiųjų mažai kvalifikuotą ar nekvalifikuotą 
darbą. Taigi savo kvalifikacine galia jie skiriasi nuo paribio klasės atstovų.

Antra vertus, pagal galios požymį specialistai yra priklausomi nuo galios klasės atstovų 
interesų. Jų pasirinkimo laisvė yra ribota. Visų pirma, jų darbo vietos, o neretai ir gyvena-
mosios vietos pasirinkimas yra ribotas, nes ne specialistas, o galios klasės atstovai investa-
vo lėšas, kūrė naujas darbo vietas ar jas naikino (uždarė gamyklas, perkėlė gamybą į kitus 
pasaulio regionus) ir pan. Vis daugėja specialistų, priklausomai nuo naujų reikalavimų kei-
čiančių darbo ir gyvenamąją vietą: dveji metai Vienoje, treji Dubajuje, ketveri Maniloje, 
metai Dakare. Žinoma, mes kiek aštriname padėtį, bet nuolatinės specialistų migracijos 
tendencija yra gana akivaizdi. 

3.1.4. Dabartinėje visuomenėje tenka išskirti paribio klasę. Gali kilti klausimas: kokio 
paribio? Paribio tarp sugebančių kažkaip išgyventi iš menko atlygio už mažai kvalifikuotą 
ir nekvalifikuotą darbą ir esančių už skurdo ribos: neturinčių jokio užsiėmimo, „nereikalin-
gų žmonių“. Kad ir kaip būtų paradoksalu, didžiuliai proveržiai moksle ir technologijose 
ne mažina, bet dar labiau didina visuomenės socialinę atskirtį. Kaip matome, iš vienos 
pusės sudėtingos konstrukcijos ir technologijos, naujos medžiagos bei ištekliai reikalauja 
aukštos kvalifikacijos specialistų. Bet šiuolaikinėje gamyboje ir vartojime lieka ir mecha-
nizmų „priedėlio“ būtinybė: mažai kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbuotojai (darbininkai 
bei tarnautojai), kurie tenkinasi minimaliu, skirtu tik išgyvenimui, atlyginimu. Ypač tai 
akivaizdu aptarnavimo sferoje, o vartotojiška visuomenė dar nepasiekė savo viršūnės. Že-
mės ūkyje nauja technika ir technologijos taip pat reikalauja specialistų, galinčių apdoroti 
šimtus hektarų, todėl kaime taip pat atsiranda daugybė nereikalingų gamybai žmonių, kurie 
priversti verstis kažkuo kitu. Na, o ir mieste verslininkė, savame kioske pardavinėjanti 
cigaretes (dažnai ir kontrabandines), alų ar ledinukus, taip pat priskirtina paribio klasei. 
Antra vertus, negalima užmiršti, kad pasaulyje (ypač Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje) 
daugybė žmonių užsiima primityviu darbu. Ir XXI a. pasaulyje yra vietų, kur tebemedžio-
jama su lanku ir ietimi. Jų galios laipsnis – gebėjimas išgyventi.

3.1.5. Kitame klasinės visuomenės poliuje išskiriame užribio klasę. Tai žmonės, gyve-
nantys už skurdo ribos. Tai benamiai, elgetos, žmonės, palaužti ligų ar negalios, pensininkai, 
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išgyvenantys dėl maltiečių sriubos lėkštės ir pan. Visuomenei tai „nurašyti“, „nereikalingi“ 
žmonės. Arba tie, kuriuos visuomenė pati nurašė: kaliniai, nusikaltėliai (žinoma, ne tie, ku-
rie yra elitiniai). Užribio klasei atitenka ir tie bedarbiai, kurie tenkinasi gyvenimu iš pašalpų. 
Taigi užribio klasę taip pat būtina stratifikuoti, nes ten yra ir nelaimėlių, ir parazituojančiųjų.  

3.2. Kaip minėjome, svarbu turėti galvoje, kokiu lygiu – makrolygiu, mezolygiu ar 
mikrolygiu – yra tiriama visuomenės socialinė struktūra. Mūsų nuomone, išskiriant klasinį 
pjūvį galimi pasaulinis, žemynų (pasaulio dalių) ir atskirų šalių lygiai. Pasaulinis lygis 
leidžia apibūdinti bendrą klasinės diferenciacijos lygį. Europos, Azijos, Afrikos, Australi-
jos, Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Lotynų Amerikos pjūviai gali atskleisti didžiulius klasi-
nės struktūros skirtumus, išskirti galios centrus ir skurdžiausias pasaulio vietas. Mikrolygis 
leidžia palyginti atskirų šalių klasines struktūras. Antra vertus, išdiferencijavus visuomenę 
klasiniu požiūriu ir paskirsčius klases sluoksniais galima apibūdinti jų socialinius portretus. 

3.3. Diferencijuojant visuomenės socialinę struktūrą klasiniu pjūviu, galima remtis 
įvairiausių lygių statistiniais duomenimis. Žinoma, ne taip lengva bus rasti bendrą vardiklį 
ir nustatyti statistinių duomenų patikimumo laipsnį. Tačiau neabejojame, kad bendriausias 
tendencijas galima bus išryškinti.

Taigi klasinis pjūvis leistų tiek išskirti poliarines visuomenės grupes, tiek išryškinti 
specialistų padėtį ir vaidmenį visuomenėje. Be to, išskirsčius gyventojus į atskiras klases 
ir apibūdinus jų socialines charakteristikas galima būtų tikslingiau diferencijuoti socialinės 
politikos priemones.

Antra vertus, klasių išskyrimas leidžia apibūdinti migrantų socialines charakteristikas, 
t. y. tam tikra prasme „įrėminti“ jas konkrečiame socialiniame laike. Ypatingas dėmesys 
galėtų būti skiriamas specialistų klasei, nes ir jos padėtis teritoriniu aspektu taip pat nėra 
stabili.

Trečia, klasinis pjūvis leidžia apimti visus gyventojus, tiek dirbančius, tiek nedirban-
čius. Tiriant visuomenės socialinę struktūrą, tai svarbus privalumas. 

4. Kaip minėjome, tirdami visuomenės socialinę struktūrą dėmesį koncentravome į so-
cialinės klasinės struktūros pjūvį. Siekėme paneigti gana populiarų teiginį, kad visuome-
nės socialinę struktūrą tiksliausiai apibūdina ekonominiai rodikliai. Pagal juos, pavyzdžiui, 
Lietuva gali būti įvardijama skurdžių šalimi. Tačiau kaip nustatyti realų šalies gyventojų 
potencialą, nes greta ekonominio kapitalo būtina atsižvelgti ir į kultūrinį, ir į socialinį ka-
pitalą? Vertindamas savo padėtį žmogus turi galvoje ne tik ekonominį, bet ir kultūrinį bei 
socialinį kapitalą. Ypač tai akivaizdu aktyviems, veikliems žmonėms; tai atsispindi jų ha-
bituose. Taigi, mūsų nuomone, vienu iš visuomenės socialinės struktūros tyrimo principų 
gali būti tapatumo (identifikacijos) akcentavimas. 

Ar savo socialinės padėties identifikacija gali būti toks rodiklis? Mūsų nuomone, gali. 
Visų pirma, savęs priskyrimas vienai ar kitai klasei, vienam ar kitam sluoksniui yra tiek so-
cialinių demografinių, tiek įvairių socialinių institutų poveikio padarinys. Būtent socialinė 
padėtis integruoja lyties, amžiaus, išsimokslinimo, profesijos ir kitas charakteristikas, taip 
pat šeimos, mokyklos, kitų valstybės institucijų poveikį. Mūsų nuomone, socialinę padėtį 
galima traktuoti plačiau, ne tiek siejant su vieta užimtumo sistemoje, su profesine veikla, 
bet priskiriant įvairiapuses žmogaus kokybes, reikšmingas bendruomenėje, šeimoje, drau-
gų ir pažįstamų aplinkoje, t. y. įvairiuose socialiniuose tinkluose. Socialinės struktūros 
suvokimas grindžiamas socialiniais ryšiais, todėl būtent veikimas tuose tinkluose ir supo-
nuoja prisiskyrimą vienai ar kitai socialinei klasei, vienam ar kitam socialiniam sluoksniui. 
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Seniai tvirtinama, kad žmogus susivokia, kas jisai yra, per santykius su kitais žmonėmis, 
su kitomis institucijomis. Visas gyvenimiškas patyrimas, sukauptas šeimoje, draugų aplin-
koje, mokykloje, darbe, viešajame ir privačiame gyvenime suformuoja savąjį „Aš“, suvo-
kimą kas „Aš“ esu. Lyties, amžiaus, išsimokslinimo, kitų charakteristikų priklausomybės 
derinys ir pasireiškia tapatybe. Neabejotinai tokiai savimonei turi reikšmės ir socialinis 
statusas, daug priklausantis nuo pozicijos darbo, profesijos srityje.

Tapatumo svarba labiausiai ryškėja didėjant migracijos srautams. Ji kyla tiek emigran-
tams, tiek imigrantams. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir atsivėrus sienoms, svetur 
išvyko keli šimtai tūkstančių gyventojų. Lietuvoje didėjant darbo jėgos deficitui, į jų vietą 
atvyksta baltarusiai, ukrainiečiai, kitų tautybių žmonės (net kinai). Ir vieniems, ir kitiems 
kyla identifikacijos problemų: ar jie savo ateitį sieja su nauja jiems šalimi, ar vis dar su 
gimtine ir ketina kada nors į ją sugrįžti. Daugėja mišrių šeimų, kuriose vaikams aktualūs 
tapatumo klausimai, ypač kai tėvai yra skirtingų rasių. Nagrinėjant stratifikacijos proble-
mas, tai svarbus aspektas. Akcentuojamas ne tiek tautinis identitetas, bet teritorinis: tapati-
nimasis su gyvenamąja vieta, regionu, šalimi, Europa ar net pasauliu. Lyginamieji tyrimai 
rodo, kad demokratinėse Europos šalyse pirmenybė neretai teikiama gyvenamajai vietai. 
Būtent gyvenamojoje vietoje sprendžiamos svarbiausios gyvenimo problemos, mezgasi 
bendravimo ryšiai, formuojasi bendruomenės. Visa tai ir grindžia nuostatą, kad socialinės 
struktūros tyrimo ašimi gali būti individo tapatinimasis su tam tikra socialine padėtimi. 
Vienas iš visuomenės skirstymo būdų yra rangavimas nuo aukščiausiosios iki žemiausio-
sios klasių. Taigi priklausymo vienai ar kitai socialinei klasei požymis ir būtų tapatinimasis 
(identifikavimasis) su socialine klase, pradedant aukščiausia, baigiant žemiausia. 

Socialiniame klasiniame pjūvyje skyrėme penkias klases: aukščiausiąją, aukštesnią-
ją, viduriniąją, žemesniąją ir žemiausiąją. Mūsų nuomone, penkių klasių modelis opti-
maliai apibūdina pokomunistinę visuomenę. Kai kurių sociologų siūlomas dvylikos klasių 
modelis labiau tinka demokratinei visuomenei, kur galimas platesnis klasinis spektras, ade-
kvačiai atspindintis postmodernios visuomenės klasinius ypatumus, trijų klasių modelis 
būtų labai schemiškas, o penkios klasės labiau atspindi būtent pokomunistinės visuomenės 
specifiką, kurios struktūra vis dar sparčiai kinta.  

Lietuvoje aukščiausiajai klasei galėtų prisiskirti aukščiausi šalies politikai ir pareigūnai 
(Prezidentė, Ministras pirmininkas, Seimo pirmininkas, ministrai, Konstitucinio Teismo 
pirmininkas ir pan.) bei turtingiausi Lietuvos verslininkai, stambių tarptautinių kompanijų 
vadovai. Dalis jų yra sukaupę pakankamai galios ir turto, kad pastoviai liktų šioje klasėje, 
kiti, ypač politikai, pasikeitus pareigoms gali atsidurti ir kitoje. Be to, reikia turėti galvoje, 
kad dalis aukščiausiosios klasės atstovų, ypač verslininkų, balansuoja ties legalumo / ne-
legalumo riba.

Aukščiausiajai klasei galėtų prisiskirti ir mūsų menininkų bei mokslininkų elitai. Tai 
pasaulinį pripažinimą pelnę teatro režisieriai, muzikantai virtuozai, dainininkai, chirurgai, 
biochemikai, lazerininkai ir kiti, sukaupę socialinį, kultūrinį bei simbolinį kapitalus.  

Aukštesnioji klasė gali apimti daugiau žmonių – tiek politikus (eilinius Seimo narius), tiek 
aukštą valdininkiją (biurokratiją). Šiai klasei gali prisiskirti ir dalis verslininkų, kurie turi su-
kaupę mažesnį kapitalą ir nėra visiškai garantuoti dėl ateities (kiek apskritai rinkos sąlygomis 
galima būti garantuotiems). Demokratinės visuomenės kūrimosi laikotarpiu būtent šiai klasei 
būdingas netikrumo jausmas: vieną dieną turi valdžią, o kitą – jau ne. Į aukštesniosios klasės 
gretas gali pretenduoti kai kurių profesinių grupių, ypač medikų, teisininkų, atstovai.
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Išskirti viduriniąją klasę ypač svarbu visuomenės socialinio potencialo aspektu. Kuo 
gausesnė vidurinioji klasė, tuo didesnis socialinis potencialas – išsilavinimo lygis, profe-
sionalumas, kvalifikacija, veiklumas ir pan., tuo stabilesnė ir visuomenė. Ryškiai poliari-
zuota visuomenė yra nestabili dėl neišvengiamo socialinės nelygybės skatinamo socialinio 
konflikto. Įsivardyti viduriniosios klasės atstovais galėtų dauguma įvairiausių šakų specia-
listų, tarnautojų, kvalifikuotų darbininkų.

Žemesniajai klasei galimai prisiskirtų tie sluoksniai, kurių pajamos menkos, gyvenimo 
stilius skurdus, kurie gyvena „šia diena“. Į šią klasę patektų ir didelė dalis neįgaliųjų, pen-
sininkų bei bedarbių.

Žemiausiajai klasei žiniasklaida prisiskiria vos ne visus Lietuvos gyventojus. Remdamie-
si klasiniu skirstymu, šiai klasei visų pirma galėtų prisiskirti vyresnio amžiaus kaimo gyven-
tojai, pensininkai, kai kurios marginalios grupes: benamiai, prostitutės, elgetos ir pan. 

Antra vertus, visi šie priskyrimai labiau remiasi nuostata, kad visos minėtos grupės pagal 
savo charakteristikas galėtų tikti atitinkamoms klasėms, taigi kurtume dirbtinį konstruktą. 

Atlikus tyrimą ir išsiskyrus socialinėms klasėms galima nupiešti socialinių klasių so-
cialinius portretus, t. y. apibrėžti, kas prisiskiria save aukščiausiajai, aukštesniajai, vi-
duriniajai, žemesniajai ar žemiausiajai klasėms. Klasės socialinis portretas ir atskleistų 
visuminį socialinių demografinių bei socialinių charakteristikų specifinį derinį, besiski-
riantį nuo kitos klasės socialinio portreto. 

Apibūdinant socialinės klasės socialinį portretą, reikėtų atsižvelgti į tokias rodiklių gru-
pes: 1) Galios (valdžia, statusas, prestižas, legalumas / nelegalumas); 2) Atlygio (uždarbis / 
atlyginimas, pensija, renta, pašalpa, neturi uždarbio, turtas / indėliai, akcijos, santaupos, žemė, 
namai, daiktai ir t. t.); 3) Užsiėmimo (profesija, dirba / nedirba, vaikai, invalidai, pensininkai, 
namų šeimininkės, besimokantys (moksleiviai, studentai), laikinai nedirbantys (motinystės 
atostogos, ligoniai ir t. t.), bedarbiai (ilgai nedirbantys), kaliniai, banditai, marginalai (bena-
miai, elgetos, valkatos ir pan.); 4) Demografijos (amžius, lytis, pilietybė, išsimokslinimas, 
šeimos padėtis, šeimos sudėtis, gyvenamoji vieta, tautybė, rasė, religingumas ir kt.); 5) Ak-
tyvumo (lavinimasis (kursų ir pan. lankymas), politinis aktyvumas (partijos narys, rėmėjas, 
rinkikas ir pan.), bendruomeninis aktyvumas (aktyvistas ir pan.), kultūrinis aktyvumas (sporta-
vimas, mankšta, meno saviveikla, klubinė veikla ir pan.), pažintinis aktyvumas (turizmas, ke-
lionės ir pan.), religinis aktyvumas (religinės bendruomenės narys ir pan.), buitinis aktyvumas 
(darbas sode, meistravimas, grybavimas ir pan.), sveikatingumas, žalingi įpročiai (alkoholis, 
rūkymas, narkotikai), kitoks laisvalaikis (skaitymas, teatrų, kinų, muziejų ir pan. lankymas, 
šokiai, pasyvus); 6) Gyvenamosios aplinkos (būstas, draugai).

Kalbant apie tyrimo makrolygį, mezolygį ir mikrolygį, vargu ar galima būtų tikėtis, 
kad makrolygis būtų visas pasaulis. Tačiau regiono, pavyzdžiui, Europos Sąjungos mastu, 
tai galima būtų įgyvendinti. Mezolygiu galėtų būti atskiros valstybės gyventojų tyrimas, 
o mikrolygiu – tyrimai šalies viduje. Pavyzdžiui, Vokietijoje galėtų būti atliekami tyrimai 
atskirose žemėse, Lietuvoje – atskiruose rajonuose ar miestuose. Tai galėtų padėti nustatyti 
atskirų vietovių socialinį klasinį potencialą.

Perspektyvus būtų ir klasinio bei socialinio klasinio tyrimų pjūvių rezultatų palygini-
mas. Pavyzdžiui, galima būtų nustatyti, kuriose socialinėse klasėse savimonės lygis viršija 
klasinio paskirstymo padėtį.

5. Dabar valstybės yra politologų ar politikos sociologų tyrimų objektas, bet, mūsų nuo-
mone, galėtų būti ne mažiau svarbios ir tiriant visuomenės socialinę struktūrą. Taigi, koks 
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būtų socialinės struktūros valstybinio tyrimų pjūvio objektas? Būtent pačios valstybės 
ir jų tarpusavio santykiai. 

Daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų, dar besimokant mokykloje, vienas iš patrau-
kliausių dalykų buvo naujų valstybių paženklinimas kontūriniame žemėlapyje. Žlugo ko-
lonialinės imperijos ir tai sudarė galimybes joms atsirasti. Tiesa, ne visoms. Pavyzdžiui, 
britai, palikdami Palestiną, paliko ir tebetiksinčią bombą: Izraelio valstybės bei taip ir negi-
musios Palestinos valstybės nesibaigiančią konfrontaciją, lydimą karinių konfliktų ir taikių 
gyventojų mirčių.

Prieš ketvirtį amžiaus atėjo nauja pokyčių banga. Žlugo sovietų imperija: nepriklauso-
mybę išsikovojo Lietuva, Latvija ir Estija, TSRS subyrėjo į Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Moldaviją, Gruziją, Armėniją, Azerbaidžaną, Kazachstaną, Kirkiziją, Uzbekiją, Tadžikiją 
ir Turkmėniją. Sugriuvo Berlyno siena ir Vokietija susivienijo: išnyko Vokietijos Demo-
kratinė Respublika. Po kurio laiko išsiskyrė Čekijos ir Slovakijos keliai. Iširo Jugoslavija, 
nors Serbija ginklu bandė sustabdyti šį procesą, bet tai nieko nedavė. Susikūrė Slovakijos, 
Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Makedonijos valstybės. Galų gale išsiskyrė Serbijos 
ir Juodkalnijos keliai. Iš Serbijos glėbio išsiveržė Kosovas. 

Išcentrinių jėgų procesas tebesitęsia iki šių dienų: Katalonija siekia nepriklausomybės 
nuo Ispanijos; Škotija rengė referendumą dėl atsiskyrimo nuo Didžiosios Britanijos; Gren-
landija nuosekliai tolsta nuo Danijos. Tai tik didesnių pokyčių išvardijimas Europoje, bet 
negalima nepaminėti atvejų, kada pokyčiai daromi pasitelkus karinę jėgą. Visų pirma tai 
susiję su Rusija, kuri siekia atkurti pasaulinės galios įvaizdį, buvusį šaltojo karo laikais. 
Būtent Rusijos prezidento V. Putino provokacinė politika išprovokavo karinius veiksmus 
Gruzijoje ir Abchazijos bei Pietų Osetijos atplėšimą nuo šios valstybės. Buvo deklaruo-
tas Abchazijos ir Pietų Osetijos Respublikų įkūrimas. Būtent Rusija pradėjo nekonvencinį 
karą prieš Ukrainą ne tik aneksuodama ir inkorporuodama į savo sudėtį Krymą, bet fak-
tiškai atplėšusi nuo Ukrainos vadinamąsias Donecko bei Luhansko Liaudies Respublikas.

 Kurdai siekia savo valstybės. Šis klausimas taip pat sprendžiamas ginklais ir pareika-
lavo tūkstančių aukų. 

Jau kelerius metus besitęsiantis pilietinis tarpkonfesinis karas Sirijoje ne tik nusinešė 
šimtus tūkstančių gyventojų gyvybių, išprovokavo milijonų migrantų srautus, bet sudarė 
sąlygas didžiajai pasaulinei teroristinei grėsmei – Islamo valstybės atsiradimui. Islamiškas 
fundamentalizmas remiasi kitatikių gyvybės paniekinimu ir nekaltų žmonių žudymu visa-
me pasaulyje. Tai tiesioginis iššūkis demokratinėms valstybėms.  

Iš viso šiuo metu pasaulyje yra net trylika nepripažintų valstybių. Be jau minėtų Palesti-
nos, Abchazijos, Pietų Osetijos, Luhansko ir Donecko Liaudies Respublikų, save pasiskel-
busios Islamo valstybės, dar yra Karabachas, Padniestrė, Somalilandas ir Sylandas. Tibetas 
priklauso Kinijai, Vakarų Sachara yra okupuota Maroko, o Kipro šiaurinė dalis yra užimta 
turkų ir įvardinama Turkų Kipro Respublika. Karabacho situacija buvo užprogramuota dar 
J. Stalino, kai armėnų gyvenama žemė buvo priskirta Azerbaidžanui. Nesutarimai Afrikoje 
remiasi tuo, kad šiame kontinente tebevyrauja gentiniai santykiai, į kuriuos griūvant kolo-
nialinei sistemai ne visuomet buvo atsižvelgta brėžiant valstybių sienas.

Negalima užmiršti ir to, kad kolonialinis palikimas dar išliko. Jungtinė Karalystė 
tebeturi šešiolika užjūrio teritorijų. Dėl Folklando Salų Didžioji Britanija net laimėjo 
karą prieš Argentiną. Ir ne tik kitose salose, išsimėčiusiose vandenynų platybėse, bet ir 
pačioje Europoje – Gibraltaras. Prancūzija tebeturi vienuolika užjūrio teritorijų, JAV – 
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penkias, Australija – keturias, Naujoji Zelandija – tris, Kinija, Norvegija ir Danija – po 
dvi, Čilė, Nyderlandai, Suomija ir Portugalija – po vieną. Antarktidos kontingento statusą 
apibrėžia 1959 m. Antarkties sutartis: jis nepriklauso niekam. Tačiau ir dėl Antarktidos net 
kelios šalys jau kelia pretenzijas. Iš viso pasaulyje yra net 49 teritorijos, turinčios įvairius 
priklausomybės statusus, kurių valstybingumo klausimas tebelieka aktualus. Neužmirški-
me Pietų ir Šiaurės Korėjos. Ideologinių skirtumų perskirtos korėjiečių tautos klausimas 
taip pat ateityje kada nors spręsis. Kaip ir kinų Kinijos Liaudies Respublikoje, Kinijos 
Respublikoje (Taivane). 

Taigi šiuo metu visuomenės socialinės struktūros tyrimo valstybinio pjūvio objektas yra 
198 valstybės, 13 nepripažintų valstybinių darinių ir 49 įvairios priklausomybės (nuo autono-
mijos iki visiškos priklausomybės) teritorijos. Matome, kad pasaulyje struktūriniai pokyčiai 
tebevyksta. Neretai tarp valstybių kyla konfliktai, kurie sprendžiami kariniu būdu. Šiuo metu 
fiksuojame du pagrindinius pavojaus židinius pasaulyje: tai Rusija, bet kokia kaina siekianti 
atgauti savo ankstesniąją galybę, ir islamiškasis fundamentalizmas, savo iškrypėliška ideo-
logija siekiantis aprėpti visą pasaulį. Po Antrojo pasaulinio karo jau pasikeitė kelios kartos ir 
dabartinis jaunimas nejaučia artėjančios visuotinės grėsmės. Radikalizmas vis labiau tampa 
patrauklia idėja. Taigi visuomenės socialinės struktūros tyrimo valstybinis pjūvis turi padėti 
užčiuopti kylančias tarpvalstybines įtampas.

Po Antrojo pasaulinio karo buvo bandyta vienyti pasaulį: buvo įkurta Suvienytųjų Naci-
jų Organizacija. Šiuo metu jai priklauso net 193 valstybės. Tačiau iki vienybės toli, tai rodo 
net pakeistas pavadinimas – Jungtinių Tautų Organizacija. Tiesa, prieš ketvirtį amžiaus 
pasibaigė šaltasis karas – priešstata tarp demokratinio pasaulio ir sovietinės imperijos. Nu-
stojo veikęs Varšuvos paktas, TSRS suburtas vadinamosios socializmo stovyklos karinis 
blokas. Jo atsvaras NATO iš esmės persiorientavo į naują kylančią grėsmę – terorizmą. 
Tačiau Rusijos nekonvenciniai karai vėl paaštrino santykius tarp valstybių. Vis labiau stip-
rėja Kinijos Liaudies Respublikos ekonominė ir karinė galia. Afrikos Sąjunga vienija 54 
Afrikos valstybes. Šiai sąjungai nepriklauso tik Marokas. Bet tai nepadeda nei išbristi iš 
skurdo, nei suvaldyti korupciją, nei sumažinti politines įtampas tarp šalių. Reikia konsta-
tuoti, kad apskritai nemaža dalis įvairių tarpvalstybinių sąjungų, komisijų, paktų neduoda 
reikiamo efekto.

29 šalys sudaro Europos Sąjungą. Iš esmės ES buvo įkurta siekiant išlaikyti lyderiaujan-
tį vaidmenį pasaulio ekonomikoje, kultūroje, socialinės gerovės siekime. 2004 m. įvykęs 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstojimas į ES buvo dėsningas žingsnis, išvengiant pavojaus 
likti „pilkojoje“ zonoje šalia neprognozuojamos Rusijos. Antra vertus, pati ES yra dras-
koma vidinių prieštarų. Vienas drastiškiausių įvykių tiek Europos Sąjungai, tiek Didžiajai 
Britanijai yra Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos. Be to, vis stiprėjantis 
pokrypis nuo konfederalizmo į federalizmą, menkinant atskirų šalių vaidmenį ir domi-
nuojant kelioms didžiosioms valstybėms (Vokietijai ir Prancūzijai), ne tik nestiprina ES, 
bet ją silpnina. Taigi nagrinėjant visuomenės socialinę struktūrą valstybiniu tyrimo pjūviu, 
dėmesį reikia kreipti būtent į tarpvalstybinius santykius ir jų prieštaras.

Tyrimas makrolygiu apimtų visą pasaulį, mezolygiu – atskirus žemynus, mikrolygiu – 
atskiras valstybių sąjungas ar atskirus regionus, pavyzdžiui, Baltijos šalis, Balkanus. Z. Nor-
kus atlieka atskirų šalių BVP palyginimą. Tai perspektyvi kryptis, bet labiau akcentuojamas 
ekonominis aspektas. Mūsų nuomone, būtinas sociologiškesnis tyrimas, dėmesį kreipiant į 
įvairių galių poveikį politinių sprendimų priėmimui tarpvalstybiniuose santykiuose.
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6. Socialinių institutų pjūvis tiriant visuomenės socialinę struktūrą yra svarbus orga-
nizacinės sistemos valstybėse išryškinimo ir jų palyginimo prasme. Kiekviena valstybė, 
priklausomai nuo jos istorinio kelio, jos profilio, šiuolaikinės situacijos, nuo daugelio 
veiksnių persipynimo, net nuo šalies dydžio, formuoja atitinkamą institucinę struktūrą. 
Pirmiausia reikia turėti galvoje valstybės tipą (monarchija, respublika), jos sąrangą (kon-
federacija, federacija), valdymo tipą (diktatūra, parlamentinė demokratija, prezidentinis 
valdymas ir t. t.). Priklausomai nuo to kuriama organizacinė sandara: valdymo institu-
cijos, teismai, kariuomenė, policija, pramonės, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo, 
socialinės apsaugos institucijos. Apibrėžiama jų sąveika su savivaldybėmis ir nevyriau-
sybinėmis organizacijomis. Nustatomas partijų ir profsąjungų vaidmuo. Diktatūrose do-
minuoja represinės struktūros. Demokratijose siekiama valdžių padalijimo, pavyzdžiui, 
tarp prezidento, vyriausybės ir teisinės sistemos. Pavyzdžiui, valstybėse, kuriose yra di-
delė tautinė įvairovė, yra tautinių mažumų ministerijos; šalyse, kur yra daug jaunimo, 
yra jaunimo ministerijos; turizmui palankiose šalyse yra turizmo ministerijos. Taigi šis 
visuomenės socialinės struktūros pjūvis nukreiptas į įvairių institutų sąveikos ryškinimą, 
siekiant ją efektyvinti.

Makrolygyje galimas įvairių valstybių organizacinės struktūros palyginimas, mezoly-
gyje – dėmesio kreipimas įvairiuose valstybių deriniuose (pavyzdžiui, Europos Sąjungoje), 
mikrolygyje – nuodugnus socialinių institutų sąveikos tyrimas, fokusuojant dėmesį į vals-
tybinių institucijų, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų ryšius. Be to, reikėtų plačiau 
remtis socialinių institutų indikatorių koreliacijomis su socialiniais demografiniais rodi-
kliais. Pavyzdžiui, kokia viename ar kitame socialiniame institute yra vyrų, moterų, tautinė 
sudėtis ir pan. Aiškiai per menkai analizuojama religinė pakraipa. Anksčiau, pavyzdžiui, 
Anglijoje, labai svarbu, kas buvo valdžioje: protestantas ar katalikas, dabar, pavyzdžiui, 
Sirijoje, ne mažiau svarbu, kas valdo šalį: alavitas ar sunitas. Valdant alavitų mažumai, 
konfliktas su sunitais buvo neišvengiamas. O kiek dar yra tokių „tiksinčių bombų“?

7. Teritorinis visuomenės socialinės struktūros tyrimo pjūvis taip pat gali atnešti 
daug vertingos informacijos. Tiesa, jis glaudžiai siejasi su politine valstybės struktūra: 
valstijos Jungtinėse Amerikos Valstijose; žemės Vokietijoje; gubernijos Rusijos Fede-
racijoje; rajonai Lietuvoje. Be to, JAV valstijos ar žemės Vokietijoje turi daug didesnį 
politinį galios svorį negu Lietuvoje rajonai: JAV valstijose yra net skirtinga jurisdikcija, 
Vokietijos žemėse yra ministerijos, o rajonai Lietuvoje turi gan ribotą savivaldos teisę. 
Tačiau Lietuvoje yra istoriškai susiklostę Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos 
ir Mažosios Lietuvos regionai. Kiekvienas jų turi savų ypatumų, tiek kultūrinių, tiek ir 
gamtinių. Pavyzdžiui, Suvalkija pasižymi našiomis žemėmis, Dzūkija – atvirkščiai. Ma-
žojoje Lietuvoje vyrauja pajūrio klimatas. Neabejotinai įtakos turi ir valstybių teritorijų 
dydžių skirtumai. 

Bet grįžkime prie teritorinio pjūvio tikslingumo. Visų pirma, jis parodo tos teritorijos 
paskirties profilį: pramoninė, žemės ūkio, rekreacinė. Su profiliu neabejotinai susijusi ir 
gyventojų sudėtis. Pavyzdžiui, JAV Silicio slėnyje dominuoja mokslininkai ir verslininkai. 
Rekreacinėse teitorijose yra kitokia gyventojų amžiaus sudėtis. Miesto ir kaimo gyventojų 
santykis valstybėje atskleidžia svarbius šalies ekonominės, kultūrinės ir socialinės raidos 
ypatumus. Be to, sostinės, didžiųjų, vidurinių ir mažųjų miestų, jų priemiesčių, miestelių, 
gyvenviečių, kaimų, vienkiemių teritorijos ir socialiniai santykiai jose yra atidaus tyrimo 
objektas. Svarbus ir gyventojų tankis teritorijoje. Pavyzdžiui, Vokietijoje pramoniniame ir 
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finansiniame Rūro regione „žmogus lipa ant žmogaus“, o Rusijoje didžiulės Sibiro taigos 
teritorijoje tik kur ne kur užtiksi žmones. Pavyzdžiui, šiek tiek jų būna prie naftos verslo-
vių, bet ir ten dominuoja sezoniniai darbininkai. Taigi gamtinė aplinka neabejotinai lemia 
gyventojų tankį. Tiesa, tai bandoma įveikti. Pavyzdžiui, Izraelyje kibucai (šalies kūrimosi 
stadijoje sukarintos stovyklos) buvo statomi ir dykumoje. 

Antra vertus, gyventojų tankio tyrimas yra svarbus ir kitu aspektu, nes jis gali atspin-
dėti netolygaus teritorijų vystymo pasekmes. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra daug tolygesnis 
gyventojų pasiskirstymas teritorijoje, nes be Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pane-
vėžio sparčiai augo Telšiai, Utena, Alytus, Marijampolė, o Latvijoje didžiąją gyventojų 
dalį sutraukė sostinė Ryga, Estijoje – Talinas. Tai smarkiai paveikė ir šių respublikų tautinę 
sudėtį, nes tautine sudėtimi tik Lietuva išliko iš esmės homogenine. Tautinė sudėtis terito-
riniu pjūviu svarbi ir kitu aspektu, kai, pavyzdžiui, tautinė bendrija gyvena kompaktiškai 
(pavyzdžiui, Lietuvoje lenkai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose). Teritorinis pjūvis leidžia 
atskleisti ir kitus socialinės aplinkos ypatumus, pavyzdžiui, nustatyti gyventojų gimstamu-
mo, mirtingumo, sveikatingumo, migracijos lygius atskirose teritorijose.

Tyrimo makrolygis gali apimti visą pasaulį, mezolygis – atskirus kontinentus, mikroly-
gis – atskiras valstybes. Žinoma, galimi ir kiti tyrimo fokusai: makrolygiu – regionas, me-
zolygiu – atskira valstybė, mikrolygiu – teritorijos (žemės, gubernijos, rajonai) šalies vidu-
je; makrolygis – valstybė, mezolygis – rajonas, mikrolygis – teritorinis vienetas (miestas, 
kaimas); makrolygis – atskiras rajonas, mezolygis – atskiras miestas, mikrolygis – miesto 
mikrorajonas ar priemiestis. Be to, kaip minėta, galimos koreliacijos su kitų visuomenės 
socialinės struktūros tyrimo pjūvių rodikliais.

8. Išskirti visuomenės socialinės struktūros šakinį, profesinį tyrimo pjūvį būtina todėl, 
kad dažniausiai individo socialinis statusas vis dar nustatomas pagal jo profesiją. Gana 
gausūs tyrimai rodo, kad įvairių šakų atstovai ryškiai skiriasi vieni nuo kitų. Visų pirma 
skiriasi savo prestižu ir patrauklumu. Pavyzdžiui, daugelyje šalių ypač aukštas yra teisi-
ninkų ir medikų prestižas. Šakų ir profesijų prestižas bėgant laikui keičiasi. Pavyzdžiui, 
1918–1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje mokytojo prestižas buvo labai aukštas, o vos ne 
kiekviena motina bent vieną iš savo sūnų matė kunigu. Dabar mokytojų profesijos presti-
žas gerokai sumenkęs. Aukštas prestižas ne visuomet sutampa su šakos patrauklumu. Štai 
dvasininkijos prestižas aukštas, o kunigais tapti siekia maža dalis jaunimo. Antra vertus, 
tiek šakų, tiek profesijų negalima ranguoti: pavyzdžiui, santechnikas tiek pat reikalingas 
kaip ir ekonomistas ar mokytojas. Tačiau labai svarbus kvalifikacijos laipsnis. Pagal jį ski-
riasi tiek dirbančiojo rangas, tiek jo vertinimas, tiek atlyginimas. 

Ryškūs mokslo pasiekimai ir jų taikymas ūkyje lemia esminius visuomenės šakinės, pro-
fesinės struktūros pokyčius. Pavyzdžiui, pokyčiai elektronikoje lėmė, kad Lietuvoje nebe-
liko elektronikos ir radiotechnikos pramonės, o dalis elektronikos specialistų tebedirba tik 
aptarnavimo sferoje. Man pačiam prieš beveik penkiasdešimt metų baigusiam radiotech-
niką teko dirbti Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje, kur gaminome stalinę skaičiavimo 
mašiną „Rasa“. Dabar nebeliko nei tokių griozdiškų skaičiavimo mašinų, nei jas konstravu-
sių specialistų, tobulinusių technologijas nei konvejerių, prie kurių jos buvo montuojamos, 
nei lituotojų, montavusių detales plokštėse. Noriu priminti, kad beveik prieš penkiasdešimt 
metų mes – Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus prie Lietuvos TSR Istorijos instituto 
sociologai atlikome pirmuosius reprezentatyvius tyrimus skaičiavimo mašinų pramonės 
gamyklose Vilniuje, Šiauliuose, Pabradėje. Dabar tų tyrimų nebepakartosi, nes nebėra nei 
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Lietuvos TSR, nei skaičiavimo mašinų pramonės šakos, nei gamyklų, nei šios šakos inži-
nierių ir darbininkų. Apskritai šiuolaikiniame pasaulyje neretai tenka keisti profesiją, taigi 
profesinio mobilumo tyrimai labai aktualūs. Jie apima dirbančiojo kvalifikacijos kitimą 
ir yra susiję su socialiniu mobilumu, t. y. socialinio statuso kitimu ir pokyčiais klasinėje 
priklausomybėje.

Taigi visuomenės socialinės struktūros tyrimo šakinis, profesinis pjūvis leidžia atskleis-
ti svarbius stratifikacinius procesus, o koreliacijos su socialiniais demografiniais rodikliais 
rodo atskirų šakų ir profesijų potencialą. Makrolygyje reikšmingas gali būti globalus viso 
pasaulio šakinis-profesinis pjūvis, mezolygyje – atskirų žemynų, mikrolygyje – atskiros 
šalies. Žinoma, galimi ir detalesni skirstymai. Pavyzdžiui, Lietuvoje buvo pastatyta Ignali-
nos atominė elektrinė, o šalia jos – naujas miestas Visaginas, kuris buvo skirtas elektrinės 
darbuotojams apgyvendinti, t. y. energetikų miestas. Sociologams jis tapo svarbiu tyrimų 
objektu, nes jame dominavo viena pramonės šaka ir vienos krypties profesijos. Nemažiau 
svarbūs tokie tyrimai ir dabar, kai atominė elektrinė uždaryta, daugelis darbuotojų migravo 
ar jiems reikėjo keisti profesiją. 

9. Tiriant visuomenės socialinę struktūrą socialinis demografinis tyrimo pjūvis yra 
dažniausiai naudojamas. Todėl atkreipsime dėmesį tik į keletą aspektų. Visų pirma domi-
nuoja demografinė ar statistinė duomenų analizė. Mažiau dėmesio skiriama socialiniams 
santykiams, kas ir sudaro sociologinių tyrimų objektą. Jau minėjome, kad socialinius de-
mografinius rodiklius būtina ne tik agreguoti, bet ir sisteminti, apibūdinant atskirų klasių ar 
socialinių grupių socialinius portretus. Karo su teroristais situacija, nenutrūkstami migran-
tų srautai rodo, kad sociologijoje aiškiai nepakankamas dėmesys rodomas ideologiniams 
rodikliams, visų pirma priklausomybės atskiroms religinėms srovėms, ypač islamiškajam 
radikalizmui. Be to, naujas galimybes atveria tiek socialinių demografinių rodiklių korelia-
cija su kitų visuomenės socialinės struktūros tyrimo pjūviuose išskirtomis grupėmis, tiek 
atvirkščiai.

Makrolygyje apibūdinamas globalus pasaulio socialinis demografinis pasiskirstymas, 
mezolygyje – atskirų žemynų, mikrolygyje – atskirų valstybių. Galimi ir detalesni lygiai, 
mikrolygyje, pavyzdžiui, tiriant Marcinkonių kaimo socialinę demografinę struktūrą.

10. Apibendrinant akcentuojame keletą dalykų. Pirmiausia akivaizdu, kad visuome-
nės socialinė struktūra tiriama nepakankamai visapusiškai, neskiriant dėmesio kai ku-
rioms svarbioms struktūros tyrimo kryptims. Todėl būtina neapsiriboti tik keliais tyrimo 
pjūviais (socialiniu klasiniu, socialiniu instituciniu, socialiniu demografiniu), o turint 
galvoje kitas svarbias socialinių santykių pasireiškimo puses dar struktūruoti pagal kla-
sinį, valstybių, teritorinį ir šakinį-profesinį pjūvius. Antra vertus, kad matytųsi bendras 
visuomenės socialinės struktūros vaizdas, būtina koreliuoti atskiruose pjūviuose išskirtas 
struktūrines dalis.                        

Norime pabrėžti, kad šis straipsnis yra tik vienas pirmųjų mūsų bandymų atspindėti 
bendrą visuomenės socialinės struktūros vaizdą, todėl pateikti teiginiai reikalauja tolesnio 
gilinimo ir tikslinimo. Šiame leidinyje pateikti straipsniai taip pat skirti visapusiškesniam 
visuomenės socialinės struktūros ir jos socialinių grupių apibūdinimui.
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Santrauka. Straipsnyje analizuojami 1991–2013 m. Lietuvos socialinių tyrimų 
centro atliktų reprezentatyvių gyventojų apklausų duomenys. Aptariami gyventojų 
nuomonių skirtumai vertinant savo (savo šeimos) socialinę padėtį, tapatumą su 
viduriniąja klase, materialinę padėtį, Lietuvos ekonominę padėtį, požiūrį į Lietuvos 
nepriklausomybę, ekonomines reformas.

Raktažodžiai: klasinė struktūra, vidurinioji klasė, socialinis mobilumas, socialinė 
stratifikacija.

Įvadas
Šiandieninę socialinę Lietuvos visuomenės struktūrą galima tirti pačiais įvairiausiais 

pjūviais, nes ir socialinis pasiskirstymas yra labai įvairus. Bet besikeičiančias visuomenes 
yra gana keblu analizuoti taikant klasių teorijos sąvokas. Senos struktūros miršta, naujos – 
dar formuojasi. Klasės yra tapsmo procese, nors jas tirti yra labai svarbu: šios sociologijos 
srities analizė ir prognozavimas yra ypač aktualūs laikotarpiu, kai pereinama prie rinkos 
ekonomikos, daugiau dėmesio atsiranda žmogaus poreikiams, atsiranda ir formuojasi nau-
jos atskiros žmonių grupės, kurios įgyja ir tam tikrą statusą visuomenėje. Taip kaip profe-
sija, tas ar kitas neturtingumo / turtingumo laipsnis įspaudžia bendrą žymę žmonėms, daro 
juos „artimus“, vienas kitam „savus“ ir gimdo solidarumą tarp jų.

 Kadangi tarp klasių teorijų yra esminių skirtumų, suprantama, kad jie turi atsispindėti 
ir jų empiriniuose tyrimuose ar pasekmėse. Tai yra labai svarbu, nes kiekviena teorija gali 
turėti labai patrauklią konstrukciją, bet sociologiniu aspektu vis tik siekiama nustatyti jos 
empirinį validumą. Kita vertus, teorijos ir konkretaus tyrimo santykis taip pat yra rimta 
teorinė problema.

„Socialinės klasės“ samprata apima daugelį teorinių ir metodologinių požiūrių. Sociali-
niai pokyčiai, įvykę Rytų Europoje per pastaruosius dešimtmečius, verčia ieškoti naujų, ne 
tik tradicinių, bet ir alternatyvių perspektyvų, apibūdinančių socialinę stratifikaciją (mark-
sizmo, Veberio, rasės / klasės / lyties, postmodernizmo ir kitos). Todėl ir šiandien sociolo-
gai diskutuoja tiek apie klasinę struktūrą, tiek apie socialinių klasių įtaką, pavyzdžiui, poli-
tikai, tapatumui ar gyvenimo stiliui. Svarstomas klasių pasiskirstymas, stratifikacija, darbo 
judėjimas ar organizacijos, paremtos klasiniu principu, klasių dalyvavimas rinkimuose, 
ryšiai tarp klasių ir vartojimo, klasių ekonominė perspektyva. Socialinių klasių koncepcija 
skatina aptarti jų sąryšį su kitomis stambiomis socialinėmis grupėmis, tokiomis kaip rasė, 
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lytis ar skirtingo išsimokslinimo. Dauguma pastarųjų vienijasi kaip neklasiniai judėjimai, 
pavyzdžiui, už moterų teises, žaliųjų ar vartotojų teisių gynėjų. 

Trys pagrindinės socialinės padėties „dovanos“ – valdžia, privilegijos ir prestižas – 
gana dažnai nesutampa, o egzistuoja greta skirtingose stratifikacijos sistemose. Tačiau du 
dalykai – profesija ir klasė – formuoja sociologinių visuomenės stratifikacijos studijų pa-
grindą: būdus kaip nelygybė, valdžia ir individų skirtingas suvokimas apie tai, susilieda-
mas į visumą, formuoja karkasą – nematomus visuomenės griaučius, apimančius daugelį 
mūsų socialinio gyvenimo sričių. „Didžioji dalis mūsų informantų manė esant tris klases 
ir jas visas apibūdino maždaug tais pačiais terminais – aukštuomenė, vidutinė klasė ir 
darbininkai. Bet ar mes galime priimti, jog šie terminai turi tą pačią reikšmę visiems juos 
vartojantiems? Ar tas nuomones skiriančios ribos yra regioninės, kai jos kartais tiksliai 
eina per tam tikrą informantų grupę arba jos dalį?“ (Coxon, 1986, p. 7).

Empiriniuose tyrimuose klasinės padėties nustatymas remiasi informanto nusakoma 
profesija bei pareigomis (dažniau tų, kurias jis laiko savo aukščiausiu pasiekimu), išsi-
mokslinimu, darbo pobūdžiu, atlyginimu ar pajamomis. Įvertinti informanto žinių apie 
save patikimumą leidžia tik detalesni, tikslinantys klausimai apie jo darbą, kartais demons-
truojantys žmogaus norą (sąmoningą ar pasąmonėje) ,,pasirodyti geresniu“, ar profesijos 
prestižo įtaką atsakymams.

Lietuvos gyventojų socialinė klasinė struktūra nepriklausomybės atkūrimo 
pirmaisiais dešimtmečiais

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pradėti leisti Vakarų sociologų naudoti teoriniai 
socialinės stratifikacijos pažinimui būtini darbai. Ne visi jie buvo empiriniu būdu tikri-
nami / matuojami, bet buvo pristatomi Lietuvos tyrėjams. Iki šiol Vakaruose naudojama 
Eriksono ir Goldthorpe klasių schema (Česnavičius, 1999: 28–53) buvo vertinama jos 
perspektyvos taikyti Lietuvoje požiūriu. Roberto Eriksono, Johno Goldthorpe ir Lucien-
ne Portocarero (EGP) klasių teorija Lietuvos duomenims buvo pritaikyta tik 2012 m. 
(Morkevičius, Norkus, 2012), naudojant 2009 m. pabaigoje atliktos reprezentatyvios Eu-
ropos socialinio tyrimo (EST) Lietuvos gyventojų apklausos duomenis.

,,Eriksono ir Goldthorpe nuomone, pačioje „liberalioje teorijoje“ slypi nemažai prieš-
taravimų: pirma, jeigu joje kalbama apie tam tikrą bendrą daugumai valstybių vystymosi 
fazę, tai ir socialinio mobilumo lygis jose neturėtų labai skirtis. Tuo tarpu, daugelis tarp-
tautinių socialinio mobilumo tyrimų, pvz., vieną 70-aisiais atliko Featherman ir Hauser, 
atskleidė žymius mobilumo lygio skirtumus įvairiose išsivysčiusiose šalyse. Tai leido 
daugeliui sociologų (pvz., Olsonui) užimti tvirtas „nacionalinio išskirtinumo“ pozicijas, 
teigiant, kad kiekviena visuomenė vystosi pagal savus dėsnius priklausomai nuo savo 
kultūrinio palikimo. Vystymosi specifika yra ypač akivaizdi lyginant buvusias socialisti-
nes valstybes, kuriose vyravo kitokia nei kapitalistinėse šalyse nuosavybės forma, kito-
kia turtinių skirtumų forma, kitoks normatyvinis mobilumo pagrindas, nors, be abejonės, 
jos priklauso išvystytoms industrinėms valstybėms. Antra, tai, kas liberalioje teorijoje 
yra įvardijama kaip pažanga (vystymasis kylančia trajektorija), iš tikrųjų gali būti tik 
visuomeninio organizmo cikliniai svyravimai“ (Česnavičius, 1999: 30).

Žymaus sociologo Eriko Olino Wrighto klasių teorija taip pat visų pirma yra pritaikyta 
šiuolaikinių kapitalistinių visuomenių klasių analizei, kita vertus, tinka ir socialistinėms 
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bei postsocialistinėms šalims, kadangi stengiasi aprašyti bet kurios industrinės visuo-
menės klasinę struktūrą. Kaip atrodė Baltijos šalių gyventojų struktūra pagal Wrighto 
tipologiją?

1993 m. pabaigoje pagal tarptautinį projektą „Socialiniai pokyčiai Baltijos ir Šiaurės 
šalyse“ kiekvienoje šalyje buvo apklausta po 1 500 respondentų. Wrighto tipologijai imami 
tik darbingo amžiaus gyventojai, išskiriant šias klases:

Smulkioji buržuazija – darbdavys, turintis daugiau nei dešimt samdomų tarnautojų, 
kontroliuojantis visą (arba didesnę dalį) kapitalą (investicijas), taip pat fizinį kapitalą ir 
darbo jėgą. Lietuvoje jų daugumą sudarė ūkininkai. Verslininkų grupė tebėra formavimosi 
procese.

Vadybininkai – atlyginimus gaunantys darbuotojai, turintys sprendimų priėmimo tei-
sę, liečiančią visą organizaciją. Tai sunkiausiai apibrėžiama grupė šiandieninėje Lietu-
voje.

Viduriniosios grandies vadybininkai – atlyginimus gaunantys darbuotojai, prižiūrintys 
ir turintys sprendimų priėmimo teisę, liečiančią tam tikrus klausimus, bet nekontroliuojan-
tys kitų žmonių darbo.

Vadovaujantis personalas (supervisors) – neturintis sprendimų priėmimo galios, bet 
turintis įtakos apmokėjimui, pasiūlymams ar prižiūrintis kitų darbininkų darbo drausmę.

Darbininkai.
1 lentelė. Baltijos šalių gyventojų klasinė struktūra* (proc.)

Estija Latvija Lietuva
Smulkioji buržuazija 6 8 9
Vadybininkai 11 14 11
Viduriniosios grandies vadybininkai 12 14 12
Vadovaujantis personalas 5 5 4
Darbininkai 62 60 64
Iš viso 100 100 100
N 724 791 944

* Wrighto tipologijos operacionalizavimą atliko Raimo Blom ir kt., 1992, p. 46.
Material for Baltic Models of Transformation. National Reports. Blom, Melin, Nikula 

(eds.), University of Tampere, Working Papers, B: 36, 1996, p. 230.

,,Palyginti negausi smulkioji buržuazija yra antras svarbus pokomunistinių šalių 
(įskaitant ir Lietuvą) neovėberiškuoju būdu analizuojamos klasinės struktūros skiria-
masis bruožas. Jeigu viduriniosios klasės iškilimo lūkesčiai siejami būtent su „senąja“ 
smulkiųjų verslininkų ir savininkų viduriniąja klase, tai jos Lietuvoje pasigendama pa-
grįstai, tačiau keblu tikėtis, kad tie lūkesčiai kada nors išsipildys. Čia reikia tik atkreipti 
dėmesį, kad Lietuvoje (kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse) ji kaip tik nėra „senoji“, 
nes gana sunku (nors, kaip tuoj parodysime, nėra neįmanoma) aptikti tęstinumo ryšį tarp 
pokomunistinės Lietuvos smulkiosios buržuazijos ir iki komunistinių laikų Lietuvoje 
egzistavusios smulkiųjų darbdavių bei savarankiškai dirbančių smulkiųjų savininkų kla-
sės“ (Norkus, Morkevičius, 2012, p. 131).

Z.  Norkus, V. Morkevičius (2012), naudodami 2009 m. pabaigoje atliktos reprezen-
tatyvios Europos socialinio tyrimo (EST) Lietuvos gyventojų apklausos duomenis ir 
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remdamiesi diachroniniais bei sinchroniniais palyginimais ir istorine analize, išryškino šios 
struktūros bendruosius (lyginant su panašiomis į Lietuvą šalimis) ir savitus nacionalinius 
bruožus. Taikydami modifikuotą 7 EGP klasių modelį statistiškai nagrinėjant vėberiškai 
apibrėžiamą (kaip „gero gyvenimo šansų“ nelygaus pasiskirstymo) socialinę nelygybę 
Lietuvoje, taip pat bandydami nustatyti (pasitelkiant statistinę atitikties analizę) klasinę 
priklausomybę išskyrė: ,,Pirma, tai santykinai dideles tarnybines (ar „tikrųjų tarnautojų“) 
klases I (13,2 %) ir II (17,6 %). Jos savo procentiniais dydžiais ženkliai pranoksta tarnybines 
klases Pietų Europos šalyse (pvz., Ispanijoje, kur tėra 8,6 % pirmarūšių ir 9,7 % 
antrarūšių tikrųjų tarnautojų). O pokomunistinės transformacijos „pirmūnėse“ Estijoje 
(atitinkamai 21,0 % ir 15,9 %) ir Slovėnijoje (16,2 % ir 22,3 %) I ir II klasės savo 
dydžiais gali lygintis su labiausiai išsivysčiusiomis Vakarų Europos šalimis, kurios 
reprezentuoja šiuo metu aukščiausią – poindustrinę – kapitalizmo raidos pakopą. Ši 
viršininkų, specialistų ir profesionalų gausa gali būti laikoma „geruoju“ komunizmo 
laikų paveldu, kurį jis paliko dėl pranašesnės, palyginus su Pietų Europos šalimis, 
aukštojo mokslo sistemos“ (t. p., p. 129).

Rezultatas – pernelyg išsilavinę (palyginti su technologiniu ekonomikos lygiu) gy-
ventojai, tam tikra tarnybinės klasės hipertrofija ir didelė emigracija. Tuo pačiu metu 
gausi tarnybinė klasė, kurią aptinkame išanalizavę EST 4 duomenis, turėtų būti gera 
žinia tiems analitikams, kurie laukia ir negali sulaukti, kada Lietuvoje susiformuos vi-
durinioji klasė. Mat jai daugelis autorių (pradedant jei ne nuo Aristotelio, tai nuo Alexis 
de Tocqueville’io) priskiria istorinę misiją būti stabilios (konsoliduotos) liberalios de-
mokratijos socialiniu pagrindu. Kai kurie šių laikų neoliberalios pakraipos ideologai po-
komunistinėse šalyse viduriniosios klasės atėjimo ar iškilimo laukia taip pat nekantriai, 
kaip kažkada (XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje) tuometinės socialdemokratijos at-
stovai laukė, kada gi pagaliau darbininkai sudarys absoliučią gyventojų daugumą, tokiu 
būdu sudarydami socialines sąlygas „ne per ankstyvai“ socialistinei revoliucijai. Tačiau 
laukti nėra ko: pokomunistinėse šalyse pakankamai plati „vidurinioji“ ar tarnybinė klasė 
jau egzistuoja. 

Viduriniosios klasės paieškos Lietuvoje
Pirmiausia tenka apsispręsti, kokios viduriniosios klasės bus ieškoma: ar tokios, kad 

ji būtų panaši pagal tuos pačius kriterijus kaip ir kitų visuomenių viduriniosios klasės, 
ar unikalios, Lietuvai būdingais savitais kriterijais sukonstruotos visuomenės dalies, kuri 
yra tarp turtingiausių iš skurdžiausių, tarp galingiausių ir visai jokios galios neturinčių 
grupių. Teorinė viduriniosios klasės analizė neturėtų apsiriboti tik klasikinių teorijų adap-
tacija, nes tai ne visiškai paaiškina unikalią Lietuvos visuomenės situaciją (kaip ir kitų 
Rytų Europos valstybių atveju). Šios teorijos yra vertingos kaip Lietuvos viduriniosios 
klasės paieškos kriterijų šaltiniai, bet ne galutiniai ir ne vieninteliai. Vidurinioji klasė yra 
modernių laikų atradimas, kuriuose skirtingai tradicinėms visuomenėms žmogaus statu-
so apibrėžimas remiasi ne tiek įgimtais, kiek pasiektais bruožais. Paprastai viduriniosios 
klasės tyrinėtojai pabrėžia, kad istoriškai galima skirti „senąją“ ir „naująją viduriniąją 
klasę“. Tai daugiausia buvo stambesni ar smulkesni verslininkai – savininkai. Plečian-
tis bei sudėtingėjant gamybai ir apskritai rinkos bei ekonomikos funkcionavimui, atsi-
rado daugybė naujų profesijų, specializacijų. Žmones, užpildžiusius šias darbo vietas, 
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atliekančius įvairias funkcijas, sociologai įprato vadinti „baltosiomis apykaklėmis“. Šie 
kvalifikuoti (skirtingai nuo nekvalifikuotų darbininkų) darbuotojai dirbo už atlyginimą, 
bet tuo pat metu jie turėjo tam tikrą kapitalą, nebūtinai ekonominį. Daugybės kriterijų 
panašumas išskiria šią grupę iš kitų ir leidžia juos pavadinti „naująja viduriniąja klase“. 
Daugėjant „baltųjų apykaklių“ ir jų specializacijų skaičiui, t. y. diferencijuojantis, biu-
rokratėjant ir profesionalėjant visuomenei, vidurinioji klasė tapo pakankamai didelė ir 
įtakinga. Pasikeitus jos pobūdžiui sociologai ėmėsi diskutuoti, kurios profesijos lemia 
asmens priklausomybę viduriniajai klasei (kas sudaro viduriniąją klasę), t. y. kokiais 
požymiais ji atskiriama nuo kitų klasių ir kokiomis savybėmis jie pasižymi (kokia toji 
vidurinioji klasė), kuo skiriasi nuo kitų klasių gyvenimo būdo, išsimokslinimo, politinių 
preferencijų ir t. t. Tokių analizių rezultatas – užsiėmimų sąrašas, profesijų klasifikacija, 
įvairūs viduriniosios klasės pavadinimai. 

Viduriniajai klasei ,,daugelis autorių (pradedant jei ne nuo Aristotelio, tai nuo Alexis 
de Tocqueville’io) priskiria istorinę misiją būti stabilios (konsoliduotos) liberalios de-
mokratijos socialiniu pagrindu“ (Morkevičius, Norkus, 2012, p. 129). Viduriniosios 
klasės Lietuvoje formavimasis yra problemiškas. Iš tiesų tai pirmiausia politinis klau-
simas (Lietuvoje, taip pat ir kitose postsocialistinėse valstybėse). Vidurinioji klasė 
matoma kaip buferinė atsvara socialiniams neramumams. Apie tai (tik, žinoma, ne 
klasių terminais) šnekėjo dar Aristotelis savo garsiojoje „Politikoje“. Vidurinioji klasė, 
turėdama pakankamą ekonominį, kultūrinį ir organizacinį kapitalą, būna suinteresuota 
gyventi ramų pilietinį gyvenimą, o ne kurstyti radikalizmą. Be to, kaip pastebėjo ne 
vienas teoretikas, viduriniosios klasės atstovai yra svarbiausi inovatoriai technologijos 
plėtroje ir intelektualinėje kūryboje. 

,,Apibendrinant vidurinės klasės apibrėžimus, galima išskirti pagrindinius bruožus, 
dažniausiai minimus kaip esminius skirtingose teorijose. Tai būtų:

1. Struktūrinė vidurinės klasės padėtis ir funkcijos yra tik labai plačiai ir įvairiapras-
miškai apibūdinamos. Vidurinė klasė tuo pačiu metu atlieka ir „kolektyvinio dar-
bininko“, ir „globalaus kapitalo“ funkcijas, taigi tarsi prieštaraujančias viena kitai. 
Jos erdvė visuomenės struktūroje taip pat yra labai plati – pvz.: tarp buržuazijos ir 
darbininkų (Wrighto samprata).

2. Vidurinė klasė skiriasi nuo kitų dirbančiųjų už atlyginimą bent vieno (ir daugiau) kri-
terijaus dydžiu – galios, pajamų, išsimokslinimo, prestižo, autonomijos darbe ir pan.

3. Vidurinę klasę sudaro žmonės, dirbantys už atlyginimą.
4. Ne visi dirbantys už atlyginimą automatiškai priskirtini vidurinei klasei. Egzistuoja 

svarbūs kriterijai, skiriantys vidurinę klasę nuo kitų dirbančių už atlyginimą, bet 
priskirtinų darbininkų klasei.

Taigi, bene svarbiausias dalykas, pabrėžiamas visuose vidurinės klasės apibūdinimuo-
se, yra jos vidinė diferenciacija, dar labiau apsunkinanti analizę. Todėl kai kurie vidurinės 
klasės segmentai gali būti apibūdinami vienu kurio nors kriterijaus lygiu, kiti – kitu“ (Dar-
gytė-Burokienė, 1999, p. 151). 
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Suomių mokyklos teorijos pritaikymas Lietuvos viduriniosios klasės 
empiriniam tyrimui

Suomių mokyklos klasių skyrimo kriterijus yra autonomija darbe nepriklausomai nuo 
pozicijos: vadovaujančios ar nevadovaujančios. 

2 lentelė. Klasių struktūra Lietuvoje pagal suomių mokyklos schemą (proc.)* 
(pagal Kivinen, 1995, Melin, 1995)

Klasės pavadinimas Klasės dydis (proc.)
Branduolinė vidurinioji klasė 12
I ribinė vidurinioji klasė 2
II ribinė vidurinioji klasė 29
III ribinė vidurinioji klasė 5
Darbininkų klasė 43
Darbdavių verslininkų klasė 9
Iš viso 100
N 941

*klasių operacionalizacija:
•  randuolinė vidurinioji klasė: atlyginimus gaunantys darbuotojai, darbe praktikuo-

jantys profesionalų, mokslininkų-technikų arba kapitalą atitinkančio autonomijos 
tipus, nepriklausomai nuo to, ar jie užima vadovaujančias pareigas, ar ne. Prie jų 
priskiriami ir aukščiausias pareigas užimantys įstaigų ar biurų darbuotojai;

•  I ribinė vidurinioji klasė: atlyginimus gaunantys darbuotojai, atstovaujantys prie-
žiūros darbo, kvalifikuotų darbininkų, smulkių verslininkų, įmonių darbuotojų au-
tonomijos tipams, taip pat atliekantys autonomiškus darbo atlikimo prasme darbus 
įstaigų personaluose;

•  II ribinė vidurinioji klasė: dirbantys už atlyginimą, kurių profesija turėtų lemti jų 
priskyrimą branduolinei viduriniajai klasei, bet jie nėra autonomiški savo darbe;

•  III ribinė vidurinioji klasė: pagal darbo turinį ir autonomijos lygį jie turėtų būti pri-
skiriami darbininkų klasei (t. y. pagal suomių mokyklos kriterijus), bet pagal Wrigh-
to schemas (t. y. dėl vadovaujančių pareigų pavadinimo, nors realiai niekam neva-
dovauja) jie priskiriami viduriniajai klasei; 

•  darbininkų klasė: neturintys autonomijos darbe;
•  darbdavių verslininkų klasė: savininkai, samdantys darbuotojus. 

Kaip matyti iš lentelės, pagal darbo turinį ir praktikuojamos autonomijos pobūdį išskir-
ta vidurinioji klasė yra tarp 14 proc. ir 48 proc., jei priskaičiuojamos visos ribinės viduri-
niosios klasės. Viduriniosios klasės tikslesnis pavadinimas priklauso nuo to, kokia grupė 
jos viduje vyrauja. Tarkim, jei daugiausia tarnautojai, ji sąlyginai vadinsis tarnautojų klase 
ir jų gyvenimo standartai bus vertinami kaip viduriniosios klasės apskritai savybės. Lygiai 
taip pat, jei didelę dalį sudaro profesionalai, verslininkai ar biurokratai, ši klasė sąlyginai 
bus vadinama šių grupių pavadinimais. Besiformuojančią Lietuvos viduriniąją klasę sudė-
tinga apibūdinti remiantis tik klasikinėmis klasių teorijomis. Tai transformaciją patirianti 
visuomenė, todėl jos struktūroje vienos klasės nyksta, kitos formuojasi, t. y. vyksta sociali-
nės hierarchijos dekompozicija ir rekompozicija.
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Lietuva Europoje 1991–2001 m.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. vykdant tyrimo „Demokratijos stiprėjimas 

Centrinėje ir Rytų Europoje“ pirmąjį etapą pirmą kartą detaliau buvo paliesta socialinė 
klasinė Lietuvos gyventojų struktūra.

1990–2001 m. Europoje atliktas tyrimas buvo vykdomas 2 etapais:
I-asis – 1990 m. birželis – 1992 m. lapkritis
II-asis – 1998 m. vasaris – 2001 m. rugsėjis.

I etape dalyvavo: Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Rytų Vokietija, Vengrija, Rusija, 
Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovėnija, Ukraina, II etape: Baltarusija, Bulgarija, Čekija, 
Estija, Rytų Vokietija, Vakarų Vokietija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, 
Rusija, Slovakija, Slovėnija, Ukraina. Per abu tyrimo etapus apklausti 28 926 responden-
tai. Tai buvo reprezentatyvi atranka – suaugę gyventojai nuo 18 m. ir vyresni. Duomenų 
rinkimo būdas – personalinis interviu su standartizuotu klausimynu. Tyrimo projektą 
koordinavo Edeltraud Roller, Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann, Bernhard Wessels 
(Socialinių mokslų tyrimo centras, Berlynas, WZB) ir János Simon (Vengrijos mokslų 
akademija, Budapeštas).

Lietuvoje I-ojo etapo (1991 m. liepos mėn.) metu apklausti 918 respondentų, II-ojo 
etapo (2001 m. rugsėjo mėn.) – 1005 respondentai. Lietuvoje tyrimus atliko: 1991 m. – 
Nacionalinių tyrimų centras ( E. Staneika ir E. K. Sviklas), 2001 m. – Baltijos tyrimai 
(R. Ališauskienė). Pirmojo etapo rezultatai buvo publikuoti knygoje: The Postcommunist 
Citizen, ed. by S. H. Barnes, J. Simon (Budapest: Erasmus Foundation and the Institute for 
Political Science of the Hungarian Academy of Sciences, 1998).

Šio tyrimo duomenys laisvai prieinami mokslininkams Vokietijos socialinių mokslų 
infrastruktūros tarnybos GESIS Centriniame empirinių socialinių tyrimų archyve (tyri-
mo Nr. ZA – 4054)1 ir Lietuvos HSM duomenų archyve (tyrimo Nr. LiDA_SEE_0051_
STUDY_01).

1991 m. tyrimo pagrindiniai rezultatai
• Šiame tyrimo etape buvo išskirtos 4 pagrindinės klasės:
• Aukščiausioji (Upper class) – aukštuomenė, elitas;
• Aukštesnioji (Upper middle class) – viduriniosios klasės aukščiausios grupės at-

stovai;
• Žemesnioji (Lower middle class) – viduriniosios klasės žemiausiosios grupės atsto-

vai, esantys tarp viduriniosios ir dirbančiosios klasių;
• Dirbančioji (Working Class) – žmonės, dirbantys už atlyginimą, daugiausia pramo-

nėje. Dirbančioji klasė pagal darbo vietas apima vadinamąsias „mėlynąsias apyka-
kles“, dalį „baltųjų apykaklių“ darbo vietų ir daugumą paslaugų sferos darbo vietų.

Nagrinėjant 1991 m. tyrimą pasirinkome palyginimui Europos vidurkį ir Lietuvos 
kaimyninių šalių, dalyvavusių tyrime, duomenis. Praktiškai Lietuvos ir kaimyninių šalių 
Lenkijos ir Estijos klasinės struktūros yra panašios ir nedaug skiriasi. Tačiau nemažai 

1  http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Ca.



LIETUVOS VIDURINIOSIOS KLASĖS KAITA 1991–2013 M. 

35

skiriasi žemesniojoje ir darbininkijos klasėse lyginant su Europos vidurkiu. Aukščiausiosios 
klasės negalime nagrinėti dėl labai nedidelio respondentų skaičiaus (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Respondentų pasiskirstymas
į klases 1991 m. tyrime (proc.)

Respondento socialinė klasė
Šalis Aukščiausioji Aukštesnioji Žemesnioji Darbininkija
Europa* 1 12 54 33
Iš jų:
Estija 1 8 69 22
Lietuva 0 12 68 20
Lenkija 0 11 69 20

*Europa – I tyrimo etapas.

1 pav. Respondentų klasinė struktūra 1991 m. (proc.)

*Europa – I tyrimo etapas.

Nagrinėjant respondentų dabartinį socialinį statusą ir jų tėvų klasinę būseną galima 
pastebėti, kad tarp respondento socialinio statuso ir jo klasinės kilmės egzistuoja tam tikras 
ryšys: kuo žemesnė respondento klasė, tuo labiau ji priklauso nuo tėvų socialinio statuso. 
Europoje aukštesniosios klasės 45 proc. respondentų atitinka tėvų socialinį statusą, že-
mesniojoje klasėje tokių jau 66 proc., o darbininkijoje – net 82 proc. Panaši situacija ir 
Lietuvoje bei kitose šalyse, tik jose (išskyrus Estiją) daugiau skiriasi nuo Europos vidurkio 
(žr. 4 lentelę).
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4 lentelė. Respondento socialinė klasė ir socialinė kilmė 
(procentais kiekvienoje socialinėje klasėje) 1991 m.

Šalis Respondento socialinė klasė Tėvų socialinė klasė
Aukštesnioji Žemesnioji Darbininkija

Europa* Aukštesnioji 45 38 13
Lietuva 58 38 3
Estija 44 43 10
Lenkija 53 36 9
Europa* Žemesnioji 9 66 24
Lietuva 12 74 14
Estija 7 71 22
Lenkija 10 73 17
Europa* Darbininkija 3 14 82
Lietuva 8 33 58
Estija 3 24 72
Lenkija 11 30 59

*Europa – I tyrimo etapas.

2001 m. tyrimas
2001 m. II-ojo tyrimo etape greta 1991 m. išskirtų klasių dar buvo išskiriama valstie-

tijos (peasants) klasė, kurią sudaro smulkūs žemės savininkai ir žemės ūkio darbininkai. 
Kažkuria prasme tai atspindėjo postsovietinės epochos specifiką, kai plačiu mastu buvo 
grąžinama sovietinės sistemos nusavinta privati nuosavybė žemės ūkio sektoriuje.

2001 m. Lietuvos klasinė struktūra praktiškai atitiko Europos vidurkį, išskyrus ne-
daug didesnę aukštesniosios ir žemesniosios klasių dalį (2 proc.) ir mažesnę darbininki-
jos dalį (4 proc.). Kai kuriose Lietuvos kaimyninėse šalyse atskirose klasėse skirtumai 
buvo didesni (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas į klases 2001 m. tyrime (proc.)

Respondento socialinė klasė
Šalis Aukščiausioji Aukštesnioji Žemesnioji Darbininkija Valstietija
Europa* 1 11 37 41 10
Iš jų:
Estija 0 12 44 40 4
Lietuva 1 13 39 37 10
Lenkija 2 9 31 45 13
Latvija 1 13 47 29 10
Rusija 1 11 34 45 9
Baltarusija 0 13 33 30 24

*Europa – II tyrimo etapas.

Toliau lentelėje pateikiama respondentų klasinės ir jų tėvų socialinės padėties situacija 
Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.
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6 lentelė. Respondento socialinė klasė ir socialinė kilmė 
(procentais kiekvienoje socialinėje klasėje) 2001 m.

Šalis Respondento 
socialinė klasė Tėvų socialinė klasė

Aukščiausioji Aukštesnioji Žemesnioji Darbininkija Valstietija

Europa* Aukščiausioji 36 23 12 20 9

Lietuva 22 22 11 34 11
Estija 0 0 0 0 0
Lenkija 52 24 4 19 0
Latvija 50 0 13 12 25
Rusija 27 33 20 7 13
Baltarusija 0 0 0 100 0

Europa* Aukštesnioji 3 43 24 21 9

Lietuva 2 39 27 18 14
Estija 2 36 25 25 12
Lenkija 1 32 27 32 8
Latvija 5 45 19 22 9
Rusija 5 48 10 22 15
Baltarusija 3 40 17 20 20

Europa* Žemesnioji 1 10 43 33 13

Lietuva 2 15 33 24 26
Estija 1 13 39 35 12
Lenkija 1 8 35 38 18
Latvija 1 11 40 27 21
Rusija 1 15 34 37 13
Baltarusija 2 10 33 28 27

Europa* Darbininkija 0 2 6 69 23

Lietuva 0 2 6 55 37
Estija 0 7 8 63 22
Lenkija 0 0 4 68 28
Latvija 0 5 6 64 25
Rusija 0 3 6 65 26
Baltarusija 0 2,1 8,4 48,1 41,4

Europa* Valstietija 0 1 2 9 88

Lietuva 0 1 3 14 82
Estija 0 3 3 13 81
Lenkija 0 0 0 5 95
Latvija 0 5 2 8 85
Rusija 0 6 4 17 73
Baltarusija 0 0 4 3 93

*Europa – II tyrimo etapas.
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Lyginant pokyčius tarp respondento klasinės padėties ir tėvų socialinio statuso 1991–2001 m., 
matome, kad ryškiai respondentų socialinis statusas kito aukštesniojoje klasėje: 1991 m. 41 
proc. aukštesniosios klasės atstovų teigė, kad jų socialinė padėtis yra aukštesnė nei tėvų, o 
2001 m. tokių buvo jau 59 proc. ir per šį laikotarpį mažėjo turinčiųjų tokią padėtį lyginama-
sis svoris. Žemesniojoje klasėje taip pat pakankamai ryškūs teigiami pokyčiai, bet išaugo ir 
respondentų, kurie laiko padėtį blogesne nei tėvų, dalis – nuo 12 iki 17 proc. (žr. 7 lentelę).

2 pav. Socialinės padėties pokytis lyginant su tėvų socialine padėtimi kiekvienoje 
respondentų socialinėje klasėje Lietuvoje 1991–2001 m. (proc.)

Klasinė struktūra – pasiskirstymas į socialines grupes
7 lentelė. Šalių, dalyvavusių EST 4 (2008 m.) tyrime,

 visuomenių klasinė struktūra (5 klasių schema)

Klasinė padėtis

Šalis „Baltosios 
apykaklės“

Smulkioji 
buržuazija

Kvalifikuoti 
darbininkai

Nekvalifikuoti 
darbininkai Žemdirbiai

ES šalys – senbuvės
Airija 54,2 7,5 9,5 22,5 6,3
Belgija 56,2 7,1 9,5 24,4 2,9
Danija 57,6 5,1 11,4 22,3 3,4
Graikija 40,1 21,2 9,3 19,0 10,3
Ispanija 34,8 12,0 12,9 31,7 8,6
Jungtinė Karalystė 60,6 8,2 6,9 23,0 1,3
Olandija 68,9 7,4 6,9 14,4 2,3
Portugalija 35,0 11,7 15,0 31,1 7,3
Prancūzija 57,7 5,9 10,4 21,5 4,5
Suomija 50,4 7,4 11,6 22,9 7,7
Švedija 62,7 7,1 9,6 18,0 2,6
Vokietija 56,9 7,9 13,3 18,4 3,6
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Klasinė padėtis

Šalis „Baltosios 
apykaklės“

Smulkioji 
buržuazija

Kvalifikuoti 
darbininkai

Nekvalifikuoti 
darbininkai Žemdirbiai

Naujosios ES šalys (po 2004 m.)
Bulgarija 40,9 3,9 10,5 34,1 10,6
Čekija 45,2 7,6 18,8 24,7 3,7
Estija 48,8 3,7 16,6 25,4 5,5
Kroatija 55,6 4,4 15,3 22,3 2,4
Kipras 51,1 13,4 13,2 19,7 2,6
Latvija 44,1 3,1 16,2 27,1 9,5
Lenkija 45,0 6,4 13,8 22,7 12,0
Lietuva 43,1 3,3 17,1 28,2 8,2
Rumunija 46,7 1,5 19,6 26,6 5,6
Slovakija 46,8 6,3 16,4 26,1 4,5
Slovėnija 53,6 5,1 12,7 25,7 2,9
Vengrija 40,2 4,7 17,8 30,2 7,1

Ne ES šalys
Izraelis 59,8 10,5 11,0 16,6 2,3
Norvegija 60,0 6,5 11,7 19,5 2,3
Rusija 50,4 3,6 15,3 25,3 5,4
Šveicarija 62,6 7,9 11,7 15,1 2,6
Turkija 34,3 10,0 13,9 29,7 12,1
Ukraina 48,0 4,6 15,2 22,7 9,5
Europa – vidurkis 50,8 7,3 12,8 23,5 5,6

8 lentelė. Šalių, dalyvavusių EST 6 (2012 m.) tyrime, visuomenių klasinė struktūra*

Klasinė padėtis
Šalis EE PM SE RE IW

ES šalys – senbuvės
Vokietija 12,7 34,1 3,7 29,2 20,3
Belgija 19,4 33,7 3,0 26,3 17,6
Danija 12,3 31,7 2,5 37,2 16,2
Ispanija 13,0 31,7 6,7 27,9 20,8
Suomija 11,2 38,9 5,1 25,7 19,0
Prancūzija 9,6 35,3 2,6 30,8 21,7
Nyderlandai 17,3 38,4 4,3 29,4 10,7
Airija 17,1 24,5 6,9 34,2 17,3
Švedija 15,5 39,4 3,5 26,2 15,4
Italija 13,7 27,9 8,6 23,4 26,4
Portugalija 7,2 17,8 7,7 33,2 34,1
Jungtinė Karalystė 16,4 28,5 7,4 32,2 15,5

7 lentelės tęsinys
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Klasinė padėtis

Šalis EE PM SE RE IW

Naujosios ES šalys (po 2004 m.)

Bulgarija 10,2 21,6 5,2 31,7 31,3
Kipras 14,9 27,2 6,4 34,5 16,9
Slovakija 9,6 21,6 3,9 30,6 34,2
Slovėnija 13,9 31,7 3,9 21,4 29,1
Estija 17,1 30,7 2,8 21,1 28,3
Vengrija 7,1 25,6 4,9 28,5 34,0
Lietuva 7,8 22,2 3,4 28,8 37,8
Lenkija 17,3 26,1 10,6 19,7 26,2
Čekija 10,5 29,4 4,9 28,8 26,4

Ne ES šalys

Islandija 24,2 36,3 5,9 20,6 13,0
Norvegija 11,2 43,2 3,2 27,3 15,2
Šveicarija 19,9 38,5 4,4 24,0 13,2
Europa – vidurkis 13,5 31,1 5,7 28,1 21,6

* Rosário Mauritti, Susana da Cruz Martins, Nuno Nunes, Ana Lúcia Romão, António 
Firmino da Costa. The social structure of european inequality: a multidimensional pers-
pective, p. 75–93, https://spp.revues.org/2339?lang=en [žiūrėta 2016 11 11].

EE – entrepreneurs and executives, PM – professionals and managers, SE – self-emplo-
yed, RE – routine employees, IW – industrial workers.

2012 m. tyrime, išskirdami Lietuvos klasinę struktūrą, pasinaudojome A. Matulionio ir 
jo kolegų naudotu klasiniu stratifikaciniu modeliu2, t. y. išskiriame 5 klases (Lietuvos socia-
linė struktūra, 2005). Autorių nuomone, šis 5 klasių modelis geriausiai apibūdina dabartinės 
Lietuvos, kaip pokomunistinės visuomenės, įtvirtinančios demokratinius institutus, socialinę 
klasinę struktūrą.

Demokratinių procesų varomoji jėga – vidurinioji visuomenės klasė. Kuo ji gausesnė, 
tuo stipresnis demokratijos procesų palaikymas visuomenėje. Kas ji tokia? Lietuvos eko-
nomistų nuomone, tai žmonės, gaunantys 2,5–3,0 tūkst. Lt, galintys kas mėnesį sutaupyti 
1000,00 Lt ir daugiau. Ekonomistų nuomone, tokių gyventojų Lietuvoje yra apie 30 proc. 
Tačiau finansinė padėtis nėra lemiamas priskyrimo viduriniajai klasei kriterijus. Svarbią 
reikšmę vaidina ir išsimokslinimas. Kaip šiais požiūriais atrodo mūsų respondentai?

2  Lietuvos socialinė struktūra. Socialinių tyrimų institutas, Vilnius, 2005, p. 19.

8 lentelės tęsinys
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3 pav. Respondentų identifikacija su klase / socialine grupe (proc.) 

Kaip matome iš šių duomenų, kas antras respondentas save identifikuoja su viduriniąja 
klase. Tačiau gana daug, net 36 proc., mano, kad jų socialinė padėtis yra žemesnė, o aukš-
tesnę nei vidurinioji klasė vertina tik 6 proc. respondentų.

Lygindami šio tyrimo ir 2004 m. Lietuvos socialinės struktūros tyrimo (vadovas – A. Ma-
tulionis) rezultatus, ypatingų pokyčių nematome, išskyrus tai, kad su viduriniąja klase save 
identifikavo apie 10 proc. daugiau respondentų nei 2012 m.

Pagrindiniai priskyrimo tam tikrai socialinei grupei kriterijai būtų: išsimokslinimas, 
šeimos finansinė padėtis (subjektyvus finansinės padėties vertinimas, šeimos pajamos, pa-
jamos vienam šeimos nariui).

Nagrinėdami išsimokslinimo ir identifikacijos su socialine grupe ryšį matome labai aiškią 
priklausomybę – kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo aukštesnis šios grupės socialinis statusas. 
Toliau pateikiamame paveiksle matome, kad respondentų grupė su aukštuoju išsimokslinimu 
priskirianti save viduriniajai ir aukštesnei socialinei grupei daugiau nei dvigubai viršija analo-
gišką grupę su nebaigtu viduriniu ir trečdaliu didesnė nei grupė su viduriniu išsimokslinimu.

4 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir išsimokslinimo ryšys 2012 m. (proc.) 
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Kitas svarbus identifikavimosi su socialine klase kriterijus – gaunamos pajamos ir pa-
jamos vienam šeimos nariui. Nors ne visi autoriai sutaria dėl pajamų lygio kaip papildomo 
būtino kriterijaus įtraukimo apibūdinant viduriniąją klasę, esame linkę pritarti nuostatai, kad 
viduriniosios klasės pajamos viršija vidutines. ,,Autoriai, kurie pokomunistinėse šalyse vidu-
riniosios klasės atstovų randa „per mažai“, patys save dezorientuoja, naudodamiesi ydinga 
„viduriniosios klasės“ samprata, kurioje jos skiriamaisiais bruožais laikoma ne profesija, pa-
dėtis darbo jėgos rinkoje bei darbovietėje, bet pakankamai aukštas pajamų lygis, kas maž-
daug reiškia „žmones, turinčius atliekamų pinigų“ (Morkevičius, Norkus, 2012: 130).

Kaip jau minėjome, greta kitų priskyrimo viduriniajai klasei kriterijų yra pajamų dydis. 
Tai, galima sakyti, ekonomistų požiūris. Vieniems atrodo, kad viduriniajai klasei reikėtų 
priskirti žmones, kurie gauna 2–2,5 tūkst. Lt per mėnesį, kitiems – net 7–8 tūkst. Lt. Treti 
primena, kad svarbu nepamiršti ir konkrečios vietovės: Vilniuje, norint atitikti viduriniosios 
klasės standartą, reikia turėti daugiau pajamų nei mažesniuose miesteliuose. Vis dėlto api-
bendrinant galima būtų pasakyti, kad vidurinioji klasė – tai žmonės, gaunantys tokio dydžio 
pajamas, kurios leidžia nesukti galvos, kaip patenkinti pagrindinius poreikius ir dar atlieka 
pramogoms, kelionėms į užsienį, santaupoms ir pan. „Manyčiau, tai yra žmonės, kurie turi 
arba nuolatinį darbą, ar savo verslą, teikiančius reguliarias pajamas, ir kurie nepriklauso nuo 
valstybės malonės – jiems nereikia nei pašalpų, nei paramos kita forma. Jų pajamų standartas 
turi būti toks, kad gyventų oriai ir negalvotų, kaip sutaupyti duonai kasdieninei“, – teigia 
finansų analitikas Gitanas Nausėda.

Panašiai teigia ir LSTC ekonomistų atstovas Boguslavas Gruževskis: „Vidurinioji kla-
sė koncentruojasi maždaug ties vidutinėmis pajamomis, tačiau svarbu ne tiek vidutinės 
pajamos, kiek jų pakankamumas. Tai pajamos, kurios užtikrina tinkamą gyvenimo lygį, 
atitinkamą vartojimą, tam tikrą atostogų, laisvalaikio leidimo standartą. Tai yra pagrindinis 
viduriniosios klasės bruožas.“3 

Mūsų 2012 m. tyrimas taip pat rodo, kad kuo geresnė šeimos finansinė situacija, tuo 
daugiau respondentų save identifikuoja su viduriniąja klase (5 pav.).

5 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir šeimos finansinės padėties ryšys 2012 m. (proc.) 

3  http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/6694/vidurinioji_klase_estijoje_ir_lenkijoje_stipri_lietuvoje_menka.
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Kokios šeimos pajamos ir pajamos vienam šeimos nariui turi būti, kad šeimos finansinė 
padėtis būtų vertinama vidutine arba gera? Kaip matome iš 6 ir 7 pav., 32 proc. respon-
dentų jau nuo 1500 Lt šeimos pajamų laiko, kad jų finansinė padėtis yra vidutinė. Taip pat 
trečdalis respondentų, kurių šeimos pajamos daugiau nei 2500 Lt, mano, kad jų padėtis yra 
vidutinė, o net kas antras respondentas laiko finansinę situaciją gera. Net du iš penkių res-
pondentų su šeimos pajamomis iki 1500,00 Lt mano, kad šeimos finansinė situacija bloga.

6 pav. Šeimos pajamos ir šeimos finansinės padėties vertinimas 2012 m. (proc.) 

Daug tikslesnis rodiklis yra pajamų vienam šeimos nariui dydis. 23 proc. apklaustųjų su 
pajamomis vienam šeimos nariui, viršijančiomis 1000 Lt, laiko šeimos finansinę situaciją 
vidutine, o 38 proc. – gera. Beveik kas antras respondentas su pajamomis vienam šeimos 
nariui iki 750 Lt situaciją vadina bloga.

7 pav. Pajamos vienam šeimos nariui, finansinė padėtis 2012 m. (proc.)

Atitinkamai nuo gaunamų pajamų ir pajamų vienam šeimos nariui labai ryškiai priklauso 
ir prisiskyrimas tam tikrai klasei, visuomenės socialinei grupei. Kuo aukštesnės pajamos, 
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tuo aukštesnis ir savęs įvertinimas. Kaip matome, net 82 proc. respondentų, kurių šeimos 
pajamos daugiau nei 2 500,00 Lt, priskiria save viduriniajai ir aukštesniajai klasei. O 78 proc. 
analogiškai prisiskiria šioms grupėms, kai pajamos vienam šeimos nariui viršija 1000,00 Lt. 
Kai šeimos pajamos iki 1500 Lt, žemiausiajai ir žemesniajai klasėms prisiskiria 71 proc. res-
pondentų. Kai pajamos vienam šeimos nariui iki 750 Lt, šioms klasėms prisiskiria 57 proc. 
respondentų, t. y. kas antras šios pajamų grupės atstovas, tačiau reikia pastebėti, kad ir su 
tokiomis pajamomis net 40 proc. respondentų save laiko viduriniosios klasės atstovais. Tad 
materialinė šeimos padėtis gali būti tik vienu, bet ne pagrindiniu prisiskyrimo atitinkamai 
klasei kriterijumi.

8 pav. Prisiskyrimo socialinei grupei ir šeimos pajamų bei
pajamų vienam šeimos nariui ryšys 2012 m. (proc.)

Taip pat labai ryški amžiaus ir priskyrimo klasei priklausomybė. 2012 m. grupėse iki 
50 m. amžiaus viduriniosios ir aukštesnės klasių atstovų skaičius svyruoja tarp 71 proc. 
ir 80 proc. Nuo 50 m. atitinkamai mažėja: nuo 60 proc. iki 37 proc. (9 pav.).

9 pav. Priskyrimo savęs socialinei grupei ir amžiaus ryšys 2012 m. 
(proc. nuo amžiaus grupių)
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2004 m. tyrime viduriniosios ir aukštesnės klasių atstovų skaičius maksimumą pasiekia 
18–29 m. amžiaus grupėse, iki 84 proc. šių amžiaus grupių respondentų identifikuojasi su 
šiomis socialinėmis klasėmis.

10 pav. Priskyrimo savęs socialinei grupei ir amžiaus ryšys 2004 m.
(proc. nuo amžiaus grupių)

Lyginant 2004 m. ir 2012 m. tyrimus pastebima, kad kiekvienoje amžiaus grupėje (iš-
skyrus 60 m. ir daugiau) respondentų, priskiriančių save viduriniajai klasei, skaičius su 
nedidelėmis išimtimis daugmaž vienodas. 60 m. ir daugiau grupėje matome, kad per šį 
laikotarpį smarkiai sumažėjo respondentų, tapatinančių save su viduriniąja ir aukštesniąja 
klasėmis, skaičius – nuo 51 proc. iki 37 proc. Taip pat šioje amžiaus grupėje labai padidėjo 
respondentų skaičius, priskiriančių save prie žemiausiosios ir žemesniosios klasių – nuo 49 
proc. iki 63 proc.

Apibendrinimas
Nagrinėjant socialinę klasinę Lietuvos struktūrą, pagrindinė problema – socialinės struktū-

ros tyrimų, taip pat tyrimų, kuriuose greta nagrinėjamų problemų yra ir socialinės stratifikacijos 
klausimai, palyginamumas. Praktiškai visi nagrinėti tyrimai (1990–2001 m., 1993 m., 2004 m., 
2008 m., 2012 m.) rėmėsi skirtingomis metodologinėmis ir metodinėmis prielaidomis.

Bet kurios šalies demokratinių procesų varomoji jėga – visuomenės vidurinioji klasė. 
Pagrindiniai savęs priskyrimo tam tikrai socialinei klasei kriterijai:

– išsimokslinimas (kuo aukštesnis išsimokslinimas, tuo aukštesnė socialinė padėtis).
– šeimos finansinė padėtis – subjektyvus asmeninės finansinės padėties vertinimas, šei-

mos pajamos, pajamos vienam šeimos nariui. Atitinkamai nuo gaunamų pajamų ir 
pajamų vienam šeimos nariui labai priklauso ir prisiskyrimas tam tikrai klasei, visuo-
menės socialinei grupei. Kuo aukštesnės pajamos, tuo aukštesnis ir savęs įvertinimas.

– labai ryški amžiaus ir priskyrimo klasei priklausomybė. 2012 m. tyrime iki 40 m. 
amžiaus viduriniosios ir aukštesnės klasių atstovų skaičius didėjo – nuo 67 proc. iki 
74 proc. 2004 m. tyrime viduriniosios ir aukštesnės klasių atstovų skaičius maksi-
mumą pasiekia 30–39 m. amžiaus grupėje, net 84 proc. respondentų identifikuojasi 
su šiomis socialinėmis klasėmis.
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Summary. This article presents the analysis of social identifications of Lithuanian 
population with middle class position between 1991-2012. The forms of social 
identification in different periods of Lithuanian state formation are analyzed in the 
context of the dominant ideologies or theories within economical background and 
the context of national self-identification complexity is investigated. This article 
also aims at analyzing social identity in door of Lithuanian independence, at the 
beginning of it formation and in now days as well. Prevailed surveys and the authors 
are discussed. The analysis of the empirical investigation has also shown that the 
identity with the middle class remain the strongest on all stages of Lithuanian state 
formation, only the content and the meaning of the middle class differ. 
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LIETUVOS GYVENTOJŲ PASITIKĖJIMAS VALSTYBĖS
INSTITUCIJOMIS: PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI

Vladas GAIDYS
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas vladas@vilmorus.lt

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami 2016 m. sausio–birželio mėn. atliktų repre-
zentatyvių tyrimų apie gyventojų pasitikėjimą valstybės institucijomis jungtiniai 
duomenys. N = 6162 respondentų masyvas leidžia statistiškai patikimai nagrinėti 
įvairias socialines demografines grupes. Analizei buvo pasirinktos gyventojų gru-
pės pagal lytį, amžių, išsilavinimą, tautybę, pajamas, socialinę padėtį ir gyvenamą 
vietą. Buvo tiriama, kaip įvairios gyventojų grupės pasitiki ar nepasitiki Prezidento 
institucija, Seimu, Vyriausybe, teismais, prokuratūra, kariuomene ir policija.

Raktažodžiai: socialinės demografinės grupės, pasitikėjimas, valstybės instituci-
jos, visuomenės nuomonės apklausos.

Įvadas
Pasitikėjimas valstybės ir kitomis institucijomis yra svarbus išsivysčiusios stabilios de-

mokratinės valstybės požymis. Ilgą laiką nepasitikėjimas institucijomis buvo būdingesnis 
pokomunistinėms, socialiai ir politiškai problemiškoms šalims, o pasitikėjimas – tradici-
nėms Vakarų demokratijoms, socialinės gerovės visuomenėms. Šiuo metu pasitikėjimo / 
nepasitikėjimo diferenciacija ašyje Vakarai–Rytai kiek niveliuojasi, tačiau pasitikėjimas 
institucijomis išlieka svarbiu šalies socialinės ir politinės sanklodos kokybės kriterijumi, 
demokratijos stabilumo sąlyga (Imbrasaitė, 2011, p. 11), patrauklumo investicijoms ir eko-
nominei veiklai kriterijumi (OECD, 2014). 

 Lietuvoje 1992 m. iš 14 įvairių institucijų buvo pasitikima tik bažnyčia ir kariuomene 
(Gaidys, Tureikytė, 2015, p. 128), o praėjus 24 metams, 2016 m., iš 19 institucijų buvo 
pasitikima 151, t. y. pasitikėjimo visuomenėje jau yra nepalyginamai daugiau2.

Dažniausiai pasitikėjimas institucijomis yra nagrinėjamas laiko ašyje, taip pat lyginant 
įvairias institucijas tarpusavyje (Gaidys, 2010). Tačiau yra ir dar vienas svarbus palygina-
masis aspektas: pasitikėjimo / nepasitikėjimo institucijomis lyginimas socialinėse demo-
grafinėse grupėse. Galima teigti, kad socialiai integruotoje ir politiškai pažangioje visuo-
menėje ne tik kad pasitikima institucijomis, bet ir tas pasitikėjimas yra tolydus įvairiose 
socialinėse demografinėse grupėse. Ir atvirkščiai, jei yra gyventojų grupės (pavyzdžiui, 
žemų pajamų grupės ar tautinės mažumos), kurios išsiskiria savo nepalankumu tam ti-
kroms institucijoms (ypač valstybės), tai signalizuoja apie visuomenės socialinę ir politinę 
dezintegraciją.

Šiame straipsnyje yra nagrinėjami būtent pasitikėjimo valstybės institucijomis įvai-
riose socialinėse ir demografinėse grupėse empiriniai skirtumai. Be to, norint pateikti 

1  „Vilmorus“ ataskaita „Kam palankūs Lietuvos gyventojai“, Nr. 202, 2016 m. rugsėjo 2–10 d., N = 1035. 
2  Apie pasitikėjimo institucijomis kaitą JAV žr. Gallup, 2016.
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svarbiausias pasitikėjimo institucijomis konteksto charakteristikas, yra parodoma pasitikė-
jimo dinamika 1998–2016 m., taip pat Eurobarometro duomenys apie pasitikėjimą valsty-
bės institucijomis Europos Sąjungoje 2016 m.3

Duomenys ir metodologija
Empirine duomenų baze pasitarnavo Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 

„Vilmorus“ reguliariai kas mėnesį atliekami reprezentatyvūs pasitikėjimo institucijomis 
tyrimai nuo 1998 m., kiekvienoje apklausoje dalyvavo daugiau nei 1000 respondentų.

Klausimo formuluotė: „Ar Jūs pasitikite, ar nepasitikite šiomis Lietuvos institucijo-
mis?“, atsakymai: „visiškai pasitikiu“, „pasitikiu“, „nei taip, nei ne“, „nepasitikiu“, „visiš-
kai nepasitikiu“. Alternatyvos „visiškai pasitikiu“ ir „pasitikiu“ yra sujungtos ir pavadintos 
„pasitikiu“, o sujungtos alternatyvos „visiškai nepasitikiu“ ir „nepasitikiu“ yra pavadintos 
„nepasitikiu“.

Siekiant užtikrinti didesnį statistinį duomenų patikimumą, buvo sujungti šešių regulia-
rių reprezentatyvių tyrimų duomenys4: 2016 m. sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, 
birželis. Iš viso buvo suformuotas N = 6162 respondentų masyvas. Toliau yra pateikiama 
socialinė demografinė šio masyvo struktūra. 

1 lentelė. Socialinė demografinė jungtinių duomenų
(2016 m. sausis–birželis, N = 6162) struktūra

Socialinė 
demografinė 
charakteristika

Socialinės demografinės charakteristikos 
reikšmė N %

Lytis vyras 2923 47 %
moteris 3239 53 %

Amžius

18–29 945 15 %
30–39 749 12 %
40–49 896 15 %
50–59 1223 20 %
60–69 1057 17 %
70+ 1292 21 %

Išsimokslinimas
be vidurinio 624 10 %
vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 3960 64 %
aukštasis 1569 26 %

Tautybė
lietuviai 5375 89 %
lenkai 292 5 %
rusai 355 6 %

Pajamos 
šeimos nariui
per mėnesį eurais

−200 1641 30 %
201–300 2083 38 %
301–400 852 16 %
401–500 462 8 %
501+ 422 8 %

3  Standard Eurobarometer 85, Spring 2016.
4  Analogiškas bandymas jungiant kelių tyrimų duomenis buvo atliktas tyrinėjant socialinių demografinių para-

metrų įtaką gyventojų partinėms preferencijoms ir politiniam aktyvumui (Gaidys, 2014).
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Socialinė 
demografinė 
charakteristika

Socialinės demografinės charakteristikos 
reikšmė N %

Socialinė padėtis

bedarbis, laikinai nedirba 450 7 %
namų šeimininkė 208 3 %
pensininkas (nedirbantis), neįgalus 2206 36 %
studentas 286 5 %
verslininkas 173 3 %
ūkininkas 64 1 %
aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas 125 2 %
aukščiausio ar vidurinio lygio specialistas 820 13 %
aptarnaujantis, techninis darbuotojas 648 11 %
kvalifikuotas darbininkas 850 14 %
nekvalifikuotas darbininkas 293 5 %

Gyvenamoji vieta

Vilnius 1009 16 %
kiti didieji miestai 1700 28 %
kiti miestai 1700 28 %
kaimas 1753 28 %

Pastaba: procentas skaičiuojamas atmetus neatsakiusius ir pasirinkusius atsakymus „kita“.

Čia pateikti duomenys nėra persverti, todėl kai kurie socialiniai demografiniai parame-
trai skiriasi nuo statistinių duomenų. Tačiau tai nedaro įtakos išvadoms, kurios formuoja-
mos lyginant įvairių gyventojų grupių atsakymus.

Verta atkreipti dėmesį į įvairių socialinės padėties parinkčių turinį, apibūdinti jas įvai-
riomis kitomis socialinėmis demografinėmis charakteristikomis: tai gali padėti interpretuo-
jant pasitikėjimo valstybės institucijomis ryšį su socialine padėtimi.

Bedarbiai, laikinai nedirbantys. Dažniau (61 proc.) vyrai, modalus amžius 50–59 m. 
(40 proc.), dauguma (80 proc.) turi vidurinį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, daugumos 
(76 proc.) pajamos yra mažiausioje pajamų šeimos nariui grupėje, mažiau bedarbių di-
džiuosiuose miestuose, daugiau rajonų centruose ir kaime.

Namų šeimininkė. Moterys, modalus amžius 18–39 m. (60 proc.), galima manyti, kad 
jos augina vaikus, modalus pajamų šeimos nariui dydis – iki 200 eurų (60 proc.).

Pensininkas (nedirbantis), neįgalusis. Absoliuti dauguma šios kategorijos žmonių yra 
vyresni nei 60 metų, daugiau nei vidurkis – neturintys vidurinio išsilavinimo ir mažiau nei 
vidurkis – turintys aukštąjį išsilavinimą. Modalus pajamų šeimos nariui dydis – 201–300 
eurų (57 proc.).

Verslininkas, įmonės savininkas. Dažniau vyrai (64 proc.), modalus amžius 40–49 m. 
(30 proc.), turi aukštąjį arba vidurinį išsilavinimą, modalus vidutinių pajamų šeimos nariui 
dydis – 500 eurų ir daugiau (31 proc.).

Aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas. Daugiau nei pusė (60 proc.) jų yra vyrai, 
modalus amžius 30–39 m. (32 proc.), dauguma (76 proc.) turi aukštąjį išsilavinimą, modali 
pajamų šeimos nariui grupė yra daugiau nei 500 eurų (35 proc.), daug daugiau nei vidurkis 
yra Vilniuje (34 proc.).

Aukščiausio ar vidurinio lygio specialistas. Daugiau nei pusė (65 proc.) jų yra moterys, 
amžius įvairus, dauguma (73 proc.) su aukštuoju išsilavinimu, daug daugiau nei vidurkis 
yra Vilniuje (30 proc.). 

1 lentelės tęsinys
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Aptarnaujantis techninis darbuotojas. Dauguma jų priklauso 40–59 m. amžiaus grupei 
(57 proc.), modalus pajamų dydis šeimos nariui – 201–300 eurų (30 proc.).

Kvalifikuotas darbininkas. Dauguma jų yra vyrai (65 proc.), amžius įvairus. Modalus 
pajamų šeimos nariui intervalas – 201–300 eurų (34 proc.). Vilniuje šios kategorijos dar-
buotojų yra mažiau (9 proc.) nei vidurkis. 

Nekvalifikuotas darbininkas. Vyrų ir moterų dalis atitinka jų proporcijas tarp visų gy-
ventojų, modalus amžius 50–59 m. (36 proc.), modali pajamų šeimos nariui grupė iki 200 
eurų (36 proc.), didžioji dauguma (80 proc.) yra rajonų centruose ir kaime.

Diagramose, vaizduojančiose pasitikėjimo institucijomis dinamiką, yra pateikti duo-
menys tik apie pasitikinčius ir labai pasitikinčius. Kiekviename laiko taške yra pateiktas 
metų (išskyrus rugpjūtį, kai apklausos nebuvo atliekamos) vidurkis, o 2016 m. – jungtiniai 
sausio-birželio duomenys.

Pasitikėjimo institucijomis ryšiai yra vertinami naudojant Chi kvadratą, statistinio pati-
kimumo reikšmę p. Duomenys buvo skaičiuoti naudojant SPSS13 programą.

Pasitikėjimas Prezidentu
Gali kilti klausimas, ką turi galvoje respondentai, kai kalba apie pasitikėjimą Preziden-

tu. Idealiu atveju čia turėtų būti vertinamos Prezidento institucijai priskiriamos funkcijos, 
jų vykdymas, prezidentūroje esantis biurokratinis aparatas, taip pat konkretus išrinktasis 
Prezidentas. Per trumpą laiką, kuris yra skiriamas atsakymui į pateiktą klausimą, respon-
dentas greičiausiai įvertina konkretų Prezidentą: ar jis patinka, ar nepatinka, ar juo pasitiki, 
ar nepasitiki. 1 pav. pateikta pasitikėjimo Prezidento institucija dinamika 1998–2016 m.

1 pav. Pasitikėjimo Prezidentu dinamika 1998–2016 m., atsakymai 
„pasitikiu“ ir „visiškai pasitikiu“, metų vidurkis, proc.

Diagramoje galima matyti aukščiausią pasitikėjimo šia institucija tašką 1999 m. – 76 
proc. (Prezidentas Valdas Adamkus), žemiausią pasitikėjimo tašką 2004 m. – 40 proc. (iki 
2004 m. balandžio – Rolandas Paksas, po to – Valdas Adamkus). Pats žemiausias vertini-
mas – 23 proc. – buvo pasiektas 2004 m. balandžio mėn., apkaltos Prezidentui Rolandui Pak-
sui metu. Aukštas 2010–2011 m. rezultatas gautas Prezidentės Dalios Grybauskaitės pirmosios 
kadencijos metu.

Vargu ar galima įžiūrėti ilgalaikę pasitikėjimo Prezidento institucija kitimo tendenciją. 
Tiesiogiai išrinktas Prezidentas pradžioje visada būna populiarus, vėliau jo populiarumas 
mažėja (tai galima pavadinti „sezoniniais“ svyravimais). Taip pat yra ad hoc įvykiai, kurie 
keičia pasitikėjimą Prezidentu. Tai paprastai negatyvūs įvykiai (pavyzdžiui, apkaltos procesas 
2004 m.). 1998–2016 m. Prezidento institucija pasitikėjo dauguma žmonių (išskyrus 2004 m.).
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2 pav. Pasitikėjimas Prezidentu 2016 m. sausio–birželio mėn.,
 N = 6162, proc.

2016 m. pasitikinčiųjų Prezidentu buvo arti pusės, o nepasitikinčiųjų – ketvirtadalis. Pa-
nagrinėsime pasitikėjimo Prezidentu ypatumus įvairiose socialinėse demografinėse grupėse.

2 lentelė. Pasitikėjimo Prezidento institucija ypatumai socialinėse
demografinėse grupėse, 2016 m. sausis–birželis, N = 6162, proc.

Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 48 24

Lytis vyras 45 26 Chi kvadratas 23,074
df = 2, p = 0,000moteris 51 23

Amžius

18–29 53 18

Chi kvadratas 76,141
df = 10, p = 0,000

30–39 48 22
40–49 46 23
50–59 44 25
60–69 44 29
70+ 53 26

Išsimokslinimas
be vidurinio 54 22

Chi kvadratas 46,781
df = 4, p = 0,000vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 45 25

aukštasis 54 23

Tautybė
lietuviai 51 21

Chi kvadratas 301,853
df = 6, p = 0,000lenkai 27 42

rusai 19 57

Pajamos
šeimos
nariui per
mėnesį eurais

−200 47 24

Chi kvadratas 11,082
df = 8, p = 0,197

201–300 49 25
301–400 49 22
401–500 47 23
501+ 53 24

Socialinė
padėtis

bedarbis 42 27

Chi kvadratas 104,774
df = 22, p = 0,000

pensininkas 48 28
studentas 57 14
vadovas 53 20
specialistas 54 17
kvalifikuotas darbininkas 43 25
nekvalifikuotas darbininkas 42 26

Gyvenamoji 
vieta

Vilnius 50 28
Chi kvadratas 123,716
df = 6, p = 0,000

kiti didieji miestai 56 19
kiti miestai 39 29
kaimas 48 22
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Kaip matome, labiausiai Prezidento institucija pasitiki jaunimas, taip pat seniausioji 
karta, neturintieji vidurinio (tarp jų daugiausia pagyvenusieji), taip pat turintieji aukštąjį 
išsilavinimą, studentai, vadovai, specialistai, didžiųjų miestų gyventojai.

Daugiau nei vidurkis nepasitikinčiųjų yra 60–69 m. grupėje, tarp bedarbių, pensininkų, rajo-
nų centrų gyventojų, ypač tarp rusų ir lenkų, kur nepasitikėjimas smarkiai viršija pasitikėjimą.

Pasitikėjimas Seimu
Europos Sąjungoje tik nedaugelyje šalių yra pasitikima parlamentu. 2016 m. pasitiki-

ma buvo Danijoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Švedijoje. Visose 
kitose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, yra daugiau nepasitikinčiųjų negu pasitikinčiųjų. Matyt, 
kad šį reiškinį įvairiose šalyse nulemia tos pačios priežastys, kurios yra „prigimtinės“ šiai 
institucijai: respondentams atrodo, jog Parlamento nariai nevykdo savo rinkiminių pažadų, 
daug kalba, riejasi, o ne dirba šalies piliečių labui, daug išlaidauja. 

Diagramoje, kurioje pavaizduoti kiekvieno mėnesio duomenys apie pasitikėjimą Seimu, 
galima įžiūrėti su politiniu sezonu susijusius svyravimus: paprastai prieš rinkimus yra pasiekia-
mas mažiausias pasitikėjimo lygmuo, o po rinkimų – aukščiausias. 3 pav. tai įžiūrėti yra sunku, 
nes suvidurkintas metų rezultatas niveliuoja pakilimus ir kritimus. Tačiau 3 pav. gana ryškiai 
matomas 2009–2010 m. ekonomikos krizės poveikis5 ir vėlesnis išėjimo iš krizės pozityvus po-
veikis. Aukščiausias Seimo vertinimas buvo 2003–2004 m. Tų metų svarbiausias įvykis buvo 
Prezidento Rolando Pakso kritika ir po to buvusi apkalta. Bet čia gali būti ir kiti aiškinimai. 

3 pav. Pasitikėjimo Seimu dinamika 1998–2016 m., atsakymai
„pasitikiu“ ir „visiškai pasitikiu“, metų vidurkis, proc.

 3 pav. matome, kad 1998–2016 m. dominavo nepasitikėjimas Lietuvos parlamentu – Seimu. 
4 pav. Pasitikėjimas Seimu 2016 m. sausio–birželio mėn., N = 6162, proc.

5  B. Stevensonas ir J. Wolfersas nurodo dėsningumą, kad ekonomikos krizių metu pasitikėjimas institucijomis 
krenta (Stevenson, Wolfers, 2011).
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Pateiksime duomenis apie pasitikėjimą Seimu socialinėse demografinėse grupėse. 

3 lentelė. Pasitikėjimo Seimu ypatumai socialinėse demografinėse grupėse, 
2016 m. sausis–birželis, N = 6162, proc.

Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 9 60

Lytis vyras 9 61 Chi kvadratas 8,390
df = 2, p = 0,015moteris 10 58

Amžius

18–29 12 52

Chi kvadratas 59,943
df = 10, p = 0,000

30–39 9 58
40–49 8 64
50–59 7 62
60–69 8 61
70+ 12 60

Išsimokslinimas
be vidurinio 14 58

Chi kvadratas 27,847
df = 4, p = 0,000vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 8 61

aukštasis 10 56

Tautybė
lietuviai 9 60

Chi kvadratas 17,626
df = 6, p = 0,007lenkai 9 52

rusai 11 62

Pajamos 
šeimos
nariui per
mėnesį eurais

−200 8 62

Chi kvadratas 20,443
df = 8, p = 0,009

201–300 10 60
301–400 10 58
401–500 13 53
501+ 12 58

Socialinė
padėtis

bedarbis 6 65

Chi kvadratas 64,645
df = 22, p = 0,000

pensininkas 10 61
studentas 13 46
vadovas 6 58
specialistas 10 57
kvalifikuotas darbininkas 9 60
nekvalifikuotas darbininkas 5 60

Gyvenamoji 
vieta

Vilnius 11 57
Chi kvadratas 64,645
df = 22, p = 0,000

kiti didieji miestai 10 55
kiti miestai 10 55
kaimas 7 70

Čia reikia pažymėti, kad nepasitikėjimas Seimu dominuoja visose socialinėse demogra-
finėse grupėse, o skirtumai nėra dideli. Kiek daugiau pasitikinčių yra tarp studentų, jaunimo, 
didesnių pajamų grupėje, vyriausioje kartoje, o nepasitikinčių Seimu daugiausia yra kaime, 
vidutinio amžiaus grupėje, tarp bedarbių. 

Pasitikėjimas Vyriausybe
Tik nedaugelyje šalių dauguma gyventojų pasitiki savo šalių vyriausybėmis: Liuksem-

burge, Maltoje, Nyderlanduose. Kitose šalyse, net Skandinavijoje, kur pasitikėjimas insti-
tucijomis paprastai lenkia daugelį šalių, daugiau yra nepasitikinčiųjų negu pasitikinčiųjų. 
Taip yra ir Lietuvoje, nuo 1998 m. nebuvo nė vienos vyriausybės, kuria būtų pasitikima. 
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5 pav. Pasitikėjimo Vyriausybe dinamika 1998–2016 m., atsakymai 
„pasitikiu“ ir „visiškai pasitikiu“, metų vidurkis, proc.

 

Didžiausias pasitikėjimas Vyriausybe buvo 2002–2003 m., kai ministrų kabinetui vado-
vavo A. Brazauskas, o mažiausias – ekonomikos krizės metu 2009–2011 m.

2016 m. pirmoje pusėje pasitikinčiųjų Vyriausybe buvo 22 proc., o nepasitikinčiųjų 
daugiau – 36 proc.

6 pav. Pasitikėjimas Vyriausybe 2016 m. sausio–birželio mėn., N = 6162, proc.

4 lentelėje pateikti duomenys apie pasitikėjimą Vyriausybe įvairiose socialinėse grupėse. 

4 lentelė. Pasitikėjimo Vyriausybe ypatumai socialinėse demografinėse grupėse, 
2016 m. sausis–birželis, N = 6162, proc.

Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 22 36

Lytis vyras 22 37 Chi kvadratas 6,667
df = 2, p = 0,036moteris 22 34

Amžius

18–29 26 31

Chi kvadratas 95,117
df = 10, p = 0,000

30–39 19 39
40–49 18 41
50–59 17 38
60–69 20 38
70+ 29 29

Išsimokslinimas
be vidurinio 23 33

Chi kvadratas 6,811
df = 4, p = 0,146vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 21 36

aukštasis 24 35

Tautybė
lietuviai 22 36

Chi kvadratas 6657
df = 6, p = 0,723lenkai 22 37

rusai 24 38
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Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 22 36

Pajamos 
šeimos
nariui per
mėnesį eurais

−200 21 38

Chi kvadratas 21,137
df = 8, p = 0,007

201–300 23 33
301–400 25 32
401–500 25 29
501+ 26 35

Socialinė 
padėtis

bedarbis 17 40

Chi kvadratas 65,129
df = 22, p = 0,000

pensininkas 25 34
studentas 30 26
vadovas 14 39
specialistas 20 34
kvalifikuotas darbininkas 22 38
nekvalifikuotas darbininkas 18 35

Gyvenamoji 
vieta

Vilnius 24 38
Chi kvadratas 63,202
df = 6, p = 0,000

kiti didieji miestai 23 36
kiti miestai 16 36
kaimas 25 34

Visose socialinėse demografinėse grupėse yra daugiau nepasitikinčiųjų Vyriausybe 
nei pasitikinčiųjų. Kiek daugiau pasitikinčių tarp studentų, jaunimo, vyriausios kartos, 
aukštesnių pajamų grupėje. Nepasitikinčių daugiausia vidurinėje kartoje, tarp bedarbių.

Pasitikėjimas teismais
Eurobarometro tyrimuose nėra institucijos „teismai“, o yra „teisinė sistema“. Daugiau 

yra nepasitikinčiųjų savo šalių teisinėmis sistemomis (16 šalių) nei pasitikinčiųjų (12 šalių). 
Lietuva patenka į nepasitikinčių teisinėmis sistemomis grupę.

Pasitikėjimas teismais yra žemas, tik nuo 2015 m. kai kuriais mėnesiais pasitikėjimas 
jau viršydavo nepasitikėjimą.

7 pav. Pasitikėjimo teismais dinamika 1998–2016 m., atsakymai 
„pasitikiu“ ir „visiškai pasitikiu“, metų vidurkis, proc.

Santykinai didesnis pasitikėjimas teismais fiksuojamas 2004 m. (tais metais vyko ap-
kalta Prezidentui), o mažiausias – Garliavos istorijos metu, po 2008 m. (2008 m. atsi-
randa kaltinimai dėl pedofilijos, o 2009 m. D. Kedys nušauna žmones, įtariamus dukters 

4 lentelės tęsinys
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tvirkinimu). Šioje istorijoje taip pat buvo minimi teisėjai ir teismai. Vėliau tikėjimas 
teismais nuosekliai auga.

8 pav. Pasitikėjimas teismais 2016 m. sausio–birželio mėn., N = 6162, proc.

Pirmą 2016 m. pusmetį pasitikinčiųjų ir nepasitikinčiųjų dalis buvo apylygė (26 proc. ir 
27 proc.). Panagrinėsime pasitikėjimo teismais ypatumus socialinėse demografinėse grupėse.

5 lentelė. Pasitikėjimo teismais ypatumai socialinėse demografinėse
grupėse, 2016 m. sausis–birželis, N = 6162, proc.

Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 26 27

Lytis vyras 25 30 Chi kvadratas 12,843
df = 2, p = 0,002moteris 27 26

Amžius

18–29 41 20

Chi kvadratas 203,745
df = 2, p = 0,000

30–39 33 26
40–49 24 29
50–59 21 33
60–69 19 31
70+ 22 25

Išsimokslinimas
be vidurinio 26 18

Chi kvadratas 35,580
df = 4, p = 0,000vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 25 28

aukštasis 28 29

Tautybė
lietuviai 26 28

Chi kvadratas 11,411
df = 6, p = 0,76lenkai 26 21

rusai 29 25

Pajamos
šeimos
nariui per
mėnesį eurais

−200 24 29

Chi kvadratas 66,069
df = 8, p = 0,000

201–300 22 28
301–400 28 27
401–500 35 25
501+ 36 27

Socialinė
padėtis

bedarbis 21 33

Chi kvadratas 136,695
df = 22, p = 0,000

pensininkas 21 28
studentas 46 16
vadovas 27 27
specialistas 29 26
kvalifikuotas darbininkas 30 27
nekvalifikuotas darbininkas 23 22
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Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 26 27

Gyvenamoji 
vieta

Vilnius 30 26
Chi kvadratas 73,853
df = 6, p = 0,000

kiti didieji miestai 25 32
kiti miestai 30 23
kaimas 21 29

Teismais labiausiai pasitiki jaunimas, ypač studentai, aukštesnių pajamų grupė, o dau-
giausia nepasitiki bedarbiai.

Pasitikėjimas prokuratūra
Pasitikėjimą prokuratūra „Vilmorus“ pradėjo matuoti nuo 2010 m. Per tą laikotarpį pa-

sitikėjimas prokuratūra nuolat augo, o nuo 2015 m. pasitikinčiųjų prokuratūra jau buvo 
stabiliai daugiau nei nepasitikinčiųjų.

9 pav. Pasitikėjimo prokuratūra dinamika 1998–2016 m., atsakymai
„pasitikiu“ ir „visiškai pasitikiu“, metų vidurkis, proc.

2016 m. pirmoje pusėje didelė dalis gyventojų (50 proc.) neturėjo nuomonės prokuratū-
ros atžvilgiu, 28 proc. pasitikėjo, o 22 proc. nepasitikėjo šia institucija. 

10 pav. Pasitikėjimas prokuratūra 2016 m. sausio–birželio mėn., N = 6162, proc.
Panagrinėsime pasitikėjimo prokuratūra socialinius demografinius ypatumus.

5 lentelės tęsinys
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6 lentelė. Pasitikėjimo prokuratūra ypatumai socialinėse demografinėse
grupėse, 2016 m. sausis–birželis, N = 6162, proc.

Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 28 22

Lytis vyras 27 24 Chi kvadratas 10,313
df = 2, p = 0,006moteris 28 20

Amžius

18–29 40 16

Chi kvadratas 137,273
df = 10, p = 0,000

30–39 33 22
40–49 26 26
50–59 23 25
60–69 23 24
70+ 26 18

Išsimokslinimas
be vidurinio 30 14

Chi kvadratas 32,667
df = 4, p = 0,000vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 27 23

aukštasis 29 23

Tautybė
lietuviai 28 22

Chi kvadratas 17,358
df = 6, p = 0,008lenkai 25 16

rusai 27 20

Pajamos 
šeimos
nariui per
mėnesį eurais

−200 26 23

Chi kvadratas 56,991
df = 8, p = 0,000

201–300 24 22
301–400 28 20
401–500 38 20
501+ 35 23

Socialinė
padėtis

bedarbis 24 27

Chi kvadratas 112,751
df = 22, p = 0,000

pensininkas 25 21
studentas 41 11
vadovas 38 23
specialistas 29 19
kvalifikuotas darbininkas 31 23
nekvalifikuotas darbininkas 24 17

Gyvenamoji 
vieta

Vilnius 31 20
Chi kvadratas 61,519
df = 6, p = 0,000

kiti didieji miestai 28 25
kiti miestai 32 19
kaimas 22 23

Labiau prokuratūra pasitiki jaunimas, studentai, aukštesnių pajamų grupė, vadovai. 
Daugiau prokuratūra nepasitiki bedarbiai.

Pasitikėjimas kariuomene
Pagal Eurobarometro duomenis, visose Europos Sąjungos šalyse yra pasitikima savo 

šalies kariuomene, beveik visose šalyse (išskyrus Bulgariją) pasitikinčiųjų kariuomene da-
lis viršija pusę, taip yra ir Lietuvoje.
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11 pav. Pasitikėjimo kariuomene dinamika 1998–2016 m., atsakymai „pasitikiu“ ir 
„visiškai pasitikiu“, metų vidurkis, proc.

 

Pasitikėjimas kariuomene sparčiai augo 1998–2004 m., vėliau pasitikėjimas stabiliza-
vosi gana aukštame lygmenyje. 

12 pav. Pasitikėjimas kariuomene 2016 m. sausio–birželio mėn., N = 6162, proc.

2016 m. pirmoje pusėje dauguma (56 proc.) Lietuvos gyventojų pasitikėjo kariuomene. 
Panagrinėsime socialinius demografinius pasitikėjimo kariuomene ypatumus. 

7 lentelė. Pasitikėjimo kariuomene ypatumai socialinėse demografinėse
grupėse, 2016 m. sausis–birželis, N = 6162, proc.

Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 56 15

Lytis vyras 57 16 Chi kvadratas 30,487
df = 2, p = 0,000moteris 54 13

Amžius

18–29 64 11

Chi kvadratas 66,829
df = 10, p = 0,000

30–39 52 17
40–49 49 17
50–59 52 17
60–69 55 15
70+ 61 13

Išsimokslinimas
be vidurinio 54 15

Chi kvadratas 38,876
df = 4, p = 0,000vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 53 16

aukštasis 62 12

Tautybė
lietuviai 62 12

Chi kvadratas 189,454
df = 6, p = 0,000lenkai 35 26

rusai 30 33
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Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 56 15

Pajamos
šeimos
nariui per
mėnesį eurais

−200 54 13

Chi kvadratas 64,167
df = 8, p = 0,000

201–300 58 12
301–400 60 14
401–500 56 20
501+ 59 21

Socialinė 
padėtis

bedarbis 46 20

Chi kvadratas 100,830
df = 22, p = 0,000

pensininkas 57 14
studentas 69 9
vadovas 66 10
specialistas 61 12
kvalifikuotas darbininkas 54 17
nekvalifikuotas darbininkas 41 20

Gyvenamoji 
vieta

Vilnius 58 17
Chi kvadratas 290,047
df = 6, p = 0,000

kiti didieji miestai 60 12
kiti miestai 42 24
kaimas 64 8

Labiausiai kariuomene pasitiki jaunimas, ypač studentai, vadovai, kaimo žmonės. Ma-
žiausiai pasitikinčiųjų ir atitinkamai daugiausiai nepasitikinčiųjų yra tarp rusų ir lenkų, tarp 
bedarbių, nekvalifikuotų darbininkų, rajonų centrų gyventojų.

Pasitikėjimas policija
Daugumoje Europos Sąjungos šalių 2016 m. buvo pasitikima policija (išimtis Bul-

garija, Kroatija, Slovakija). Lietuvoje pasitikėjimas policija atitinka Europos Sąjungos 
vidurkį.

13 pav. Pasitikėjimo policija dinamika 1998–2016 m., atsakymai 
„pasitikiu“ ir „visiškai pasitikiu“, metų vidurkis, proc.

Nuo 2008 m. pasitikėjimas policija nuosekliai auga, nors yra ad hoc įvykių, kurie laiki-
nai sumažina pasitikėjimą policija.

7 lentelės tęsinys
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14 pav. Pasitikėjimas policija 2016 m. sausio–birželio mėn., N = 6162, proc.

2016 m. pirmoje pusėje daugiau nei pusė (61 proc.) gyventojų pasitikėjo policija. Pana-
grinėsime pasitikėjimo policija socialinius demografinius ypatumus.

8 lentelė. Pasitikėjimo policija ypatumai socialinėse demografinėse
grupėse, 2016 m. sausis–birželis, N = 6162, proc.

Socialinė demografinė charakteristika Pasitiki Nepasitiki Statistinės 
charakteristikos

Visi 61 12

Lytis vyras 58 14 Chi kvadratas 36,924
df = 2, p = 0,000moteris 64 10

Amžius

18–29 65 12

Chi kvadratas 130,586
df = 10, p = 0,000

30–39 59 13
40–49 56 13
50–59 54 13
60–69 59 12
70+ 73 8

Išsimokslinimas
be vidurinio 70 7

Chi kvadratas 34,378
df = 4, p = 0,000vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis 59 12

aukštasis 64 11

Tautybė
lietuviai 62 11

Chi kvadratas 5,526
df = 6, p = 0,478lenkai 57 13

rusai 61 14

Pajamos 
šeimos
nariui per
mėnesį eurais

−200 58 14

Chi kvadratas 30,242
df = 8, p = 0,000

201–300 64 10
301–400 61 11
401–500 63 8
501+ 65 13

Socialinė
padėtis

bedarbis 47 21

Chi kvadratas 123,700
df = 22, p = 0,000

pensininkas 66 10
studentas 67 13
vadovas 63 12
specialistas 62 10
kvalifikuotas darbininkas 58 12
nekvalifikuotas darbininkas 50 17

Gyvenamoji 
vieta

Vilnius 65 14
Chi kvadratas 31,413
df = 6, p = 0,000

kiti didieji miestai 60 12
kiti miestai 58 11
kaimas 63 11
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Labiau policija pasitiki jaunimas, studentai, taip pat vyriausioji karta. Mažiau policija 
pasitiki bedarbiai, nekvalifikuoti darbininkai.

Atskirų Lietuvos gyventojų grupių pasitikėjimo valstybės institucijomis
empirinių duomenų reziumė

Lytis. Iš septynių nagrinėtų institucijų šešiomis moterys pasitikėjo kiek daugiau, tačiau 
skirtumas yra nedidelis, be to, jis gali būti nulemtas didesne pagyvenusiųjų dalimi tarp 
moterų. Taigi, galime teigti, kad čia reikšmingesnių skirtumų nėra.

Amžius. Visų nagrinėtų institucijų atžvilgiu jaunimo pasitikėjimas yra daug didesnis 
(ypač teismais ir prokuratūra) nei vyresnių grupių, išskyrus vyriausiąją grupę (70 m. ir vy-
resnių), kurioje irgi stebimas aukštesnis nei vidurkis pasitikėjimas valdžios institucijomis, 
kariuomene ir policija. 

Išsilavinimas. Valstybės institucijomis labiau pasitiki tiek neturintieji vidurinio išsila-
vinimo, tiek ir turintieji aukštąjį išsilavinimą. Neturintys vidurinio – dažniausiai vyriausios 
kartos atstovai, kurie labiau ir pasitiki valstybės institucijomis. 

Tautybė. Galima buvo spėti, kad lenkai ir rusai yra mažiau integruoti į Lietuvos visuo-
menę, todėl jie turėtų kritiškiau vertinti šalies valstybės institucijas. Taip yra Prezidento 
institucijos atžvilgiu, kuri vertinama neigiamai, tačiau tas vertinimas gali būti siejamas su 
konkrečiu Prezidentu. Dar viena institucija, kurios vertinimas yra daug blogesnis nei lietu-
vių, – kariuomenė. Dėl kitų valstybės institucijų pasitikėjimo skirtumų tarp lietuvių, lenkų 
ir rusų praktiškai nebuvo užfiksuota.

Pajamos. Didesnių pajamų šeimos nariui grupė labiau pasitiki Prezidentu, Seimu, teis-
mais, prokuratūra, tačiau žymesnių skirtumų pajamų grupėse vertinant Vyriausybę, kariuo-
menę, policiją užfiksuota nebuvo.

Socialinės grupės. Bedarbiai mažiau pasitiki visomis nagrinėtomis valstybės instituci-
jomis (ypač policija), lyginant su vidurkiu. Pensininkų atsakymai lyginant su vyriausiąja 
karta yra artimesni vertinimų vidurkiui. Studentai labai išsiskiria savo pozityviu pasitikė-
jimu valstybės institucijomis. Vadovai ir specialistai mažiau pasitiki Seimu ir Vyriausybe, 
tačiau kitomis institucijomis pasitiki labiau nei vidurkis. Nekvalifikuoti darbininkai mažiau 
pasitiki visomis nagrinėtomis valstybės institucijomis, kvalifikuotų darbininkų atžvilgiu 
ryškesnių dėsningumų nepastebėta.

Pagal gyvenamąją vietą ryškesnių skirtumų vertinimuose nenustatyta. 

Apibendrinimas
Išnagrinėjus N = 6182 2016 m. sausio–birželio mėn. atliktų reprezentatyvių tyrimų jung-

tinį masyvą, buvo nustatyta, kad valstybės institucijų atžvilgiu skirtumai pagal lytį nėra reikš-
mingi, amžiaus pjūviu valstybės institucijas pozityviausiai vertina jaunimas (ypač studentai), 
taip pat vyriausioji karta. Didesnis pasitikėjimas valstybės institucijomis yra būdingas turin-
tiems aukštąjį išsilavinimą, vadovams, specialistams, aukštesnių pajamų grupei, o mažesnis 
pasitikėjimas – bedarbiams, nekvalifikuotiems darbininkams. Lenkai ir rusai daugelio tirtų 
valstybės institucijų atžvilgiu parodė tokį pat pasitikėjimo lygį kaip ir lietuviai, tačiau Prezi-
dento institucijos ir kariuomenės atžvilgiu pasitikėjimas buvo daug mažesnis. 
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Taigi, galima teigti, kad tyrimas neparodė svarbių, antagonistinių skirtumų pasitikėjimo 
valstybės institucijomis atžvilgiu. Tačiau kai kurie skirtumai gali būti socialiai ar politiškai 
reikšmingi: didesnis nepasitikėjimas tarp bedarbių ir nekvalifikuotų darbininkų, taip pat 
nemažas tautinių mažumų nepasitikėjimas Prezidento institucija ir kariuomene. Pastarieji 
ypatumai turėtų būti analizuojami detaliai, vykdomas monitoringas. 

Ateityje yra įmanomas ne tik tolimesnis procesų stebėjimas, bet ir žvilgsnis į praeitį, 
t. y. reikėtų analizuoti, kaip keitėsi požiūriai į valstybės institucijas socialinėse grupėse 
nuo 1998 m. Čia yra galimybė nustatyti, kaip sparčiai vyksta Lietuvos socialinių grupių 
socialinė integracija, ar mažėja priešprieša tarp kai kurių gyventojų grupių.
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TRUST IN STATE INSTITUTIONS AMONG SOCIAL 
AND DEMOGRAPHIC GROUPS IN LITHUANIA: 
SIMILIARITIES AND DIFFERENCES

Vladas GAIDYS
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A. Goštauto 9, LT-01108 Vilnius
E-mail valdas@vilmorus.lt

Summary. Joint results of the representative surveys about trust in state institutions 
conducted in January-June 2016 are analysed in the paper. N=6162 respondents 
sample allows to get statistically reliable information on trust in state institutions 
in small social demographic groups. Group selection for this analysis was based on 
gender, age, education, ethnicity, income, social status and residence place criteria.
Trust in Presidential Office, Parliament, Government, courts, prosecutor’s office, 
military forces and police was investigated among different population groups.

Key words: social demographic groups, trust, state institutions, public opinion 
polls.
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LIETUVOS SEIMO NARIŲ EUROPIETIŠKUMAS 
(2004–2016)1 

Irmina MATONYTĖ 
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas irmina.matonyte@lstc.lt

Santrauka. Straipsnyje aprašoma ir analizuojama Lietuvos politinio elito požiū-
rių į Europos Sąjungą (ES) ir jos valdyseną raida 2004–2016 m. laikotarpiu. Pir-
miausia apžvelgiami parlamentinio elito sudėties pokyčiai atstovaujamų partijų ir 
politinių ideologijų požiūriu. Antroje straipsnio dalyje detaliai pristatoma Lietuvos 
politinio elito (Seimo narių, apklaustų 2007 m., 2009 m. ir 2014 m.) europietišku-
mo analizė. Šioje dalyje analizuojamos elito tapatinimosi su Europa tendencijos, 
grėsmių ES vienybei vertinimas, pasitikėjimo ES institucijomis raiška ir Europos 
valdysenos samprata. Apklausų, atliktų trimis skirtingais laikotarpiais (2007 m., 
2009 m. ir 2014 m.), palyginimas atskleidžia, kad Lietuvos politinis elitas buvo ir 
išlieka konsensualiai vieningas ir stipriai proeuropietiškas. 

Raktažodžiai: Europos Sąjunga (ES), Rusija, emocinė tapatybė, kognityvinis-ver-
tinamasis europietiškumas, projekcinis europietiškumas, grėsmė, viršvalstybinė 
valdysena, politinė partija, ideologija.

Įvadas
Straipsnyje apibūdinama ir analizuojama Lietuvos politinio elito požiūrių į ES ir jos 

valdyseną raida per pastarąjį dešimtmetį, t. y. nuo 2004 m., kuomet Lietuva įstojo į ES, 
iki 2016 m., kuomet Lietuva įgyvendino kitus nacionaliniam saugumui ir gerovei svarbius 
sprendimus (atnaujino šauktinių armiją, įsivedė eurą, diversifikavo energetinių šaltinių tie-
kėjus ir pan.). Pirmiausia pristatomi teoriniai studijos rėmai, kildinami ir siejami su teorine 
eurelitizmo (Eurelitism) prieiga ir europietiškumo (Europeanness) samprata. Toliau tekste 
apžvelgiamas nacionalinis politinis diskursas ir kai kurie politiniai sprendimai, kuriuos 
Lietuvoje įgyvendino ideologiškai skirtingos koalicinės vyriausybės 2004–2016 m. lai-
kotarpiu. Čia įvertinami ir struktūriniai parlamentinio elito sudėties Lietuvoje pokyčiai, 
kurie, Lietuvai 2004 m. tapus pilnaverte ES valstybe nare, įvyko per trejetą eilinių Seimo 
rinkimų (2004 m., 2008 m. ir 2012 m. rudenį). Antroje šio darbo dalyje pristatoma Lietuvos 
politinio elito požiūrių analizė, kurioje apibendrinami duomenys, gauti atlikus interviu su 
Lietuvos Seimo nariais 2007 m., 2009 m. ir 2014 m. Lygindami apklausų rezultatus, gautus 
trimis skirtingais tyrimo laikotarpiais (visos trys apklausos vyko vis su kitais eiliniuose 
Seimo rinkimuose naujai išrinktais arba perrinktais parlamentarais), pastebime Lietuvos 

1  Šį straipsnį lietuvių kalba parengė Irmina Matonytė, remdamasi straipsniu anglų kalba Matonytė I., Šumskas G., 
Morkevičius V. (2016).  Europeanness of Lithuanian political elite: Europhilia, Russophobia and Neoliberalism, 
Historical Social Research, 4 (157), GESIS, p. 150–172. Pastarajai publikacijai anglų kalba statistinę analizę 
atliko bendraautoriai Gintaras Šumskas ir Vaidas Morkevičius. O šis straipsnis lietuvių kalba parengtas Irminos 
Matonytės, be bendraautorių pagalbos, ir jame Lietuvos atvejis nevertinamas kitų Baltijos ir pokomunistinių šalių 
kontekste, nedetalizuojamas 2008 m. ekonomikos krizės valdymo Lietuvoje būdų poveikis europietiškumui, 
išryškinamas Lietuvos visuomenės nuomonės proeuropietiškumas.  
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politinio elito europietiškumo pokyčius ir stiprėjančią proeuropietiško konsensualiai vie-
ningo elito tendenciją. Straipsnio pabaigoje apibendriname galimus paaiškinimus ir in-
terpretacijas, susijusias su Lietuvos – mažos pokomunistinės valstybės, esančios Rusijos 
kaimynystėje, – politinio elito europietiškumo raida per pastarąjį dešimtmetį.

Lietuva Europos Sąjungoje: europietiška forma, nacionalinė turiniu?
Nuo pat Sovietų Sąjungos žlugimo Europos projektas (t. y. funkcinė šalies ekonomi-

kos integracija į ES, viešosios politikos europeizacija ir kt.) įkvepia ir vienija tiek politinį 
Lietuvos elitą, tiek Lietuvos visuomenę. Pokomunistinėje Lietuvoje tebėra aktualus ES 
tėvų-įkūrėjų suvokimas, kad pavienės valstybės, susiduriančios su globaliais iššūkiais ir 
turinčios tik nacionalinius išteklius, vargu ar gali išgyventi ir sėkmingai vystytis. Strateginę 
ES narystės svarbą Lietuvoje papildo ir stiprus normatyvinis bei emocinis noras grįžti ir 
būti dalimi Europos, nuo kurios ištisus penkis dešimtmečius buvome atskirti dėl sovietinės 
okupacijos ir komunistinės ideologijos eksperimento. Tačiau jokiu būdu negalima teigti, 
kad apie ES Lietuvoje mąstoma ir kalbama tiesiog unisonu. 

Šioje vietoje verta prisiminti elitologų Higley ir Burtono (1989) teiginį, kad prasmin-
gai kalbėti apie konsensualiai vieningą elitą galima tik tuomet, kai jo narius vienija ne tik 
bendras šalies politinės krypties ir vizijos turėjimas, bet ir nebylus sutarimas dėl politinio 
elgesio taisyklių, tam tikru laipsniu varžantis politinę-partinę konkurenciją ir sudarantis pa-
grindą dalyvauti integruotoje politinės komunikacijos ir valdysenos struktūroje, politikos 
veikėjams garantuojančioje prieigą vienam prie kito ir prie esminių sprendimų priėmimo 
procedūrų. Taigi, konsensualiai vieningo elito sąvoka, kuri pirmiausia ir plačiausiai yra 
pritaikoma nacionalinės valstybės lygmens politologiniuose tyrimuose, gali būti naudingai 
išplėsta ir apimti nacionalinio politinio elito požiūrius bei lūkesčius, susijusius su ES ver-
tybėmis, institucijomis ir ateities raidos kryptimis. 

Konsensualiai vieningas elitas nėra „vienodas“ elitas. Partinės tapatybės ir atstovaujami 
skirtingi interesai dinamiškai veikia elito skelbiamas politines pozicijas ir susitarimus, ku-
rie kitu atveju vestų prie visaapimančio vidinių elito sluoksnių suvienodėjimo, suteikiančio 
pagrindo piktnaudžiauti tarpusavio ryšiais ir nekovoti dėl prieštaringų politinių vertybių bei 
prioritetų. Kita vertus, ES per įvairias socialines ir ekonomines priemones nacionaliniam 
politiniam elitui suteikia papildomas galimybes konkuruoti dėl galios ir išteklių paskirstymo, 
neapsiribojant vien nacionalinės valstybės sienomis, taip skatinant nacionalinį politinį elitą iš 
naujo persvarstyti kai kurias politines idėjas ir argumentus. 

Tiek nacionalinis, tiek viršvalstybinis kontekstas daro įtaką nacionalinio politinio elito po-
žiūriams bei veiksmams, ypač valdysenos srityje, kur nacionalinis politinis elitas atlieka keletą 
skirtingų vaidmenų. Nacionalinio elito atstovai, konkuruojantys namuose, gali demonstruoti 
vienybę ir elgtis kaip sąjungininkai, palaikantys vienas kitą ES lygmens politikoje. Priešingai, 
vis didėjant ES lygmens sprendimų apimtims, pati ES tampa reikšminga nacionalinių politinių 
konfliktų sukėlėja, įžiebiančia nesutarimus tarp nacionalinio politinio elito. Palyginamieji em-
piriniai tyrimai rodo, kad daugelyje ES valstybių narių per pastarąjį dešimtmetį ir ypač 2008 m. 
ekonomikos krizės kontekste Europos projektas tapo ryškus, kontraversiškas ir plačiai disku-
tuojamas tiek tarp elito, tiek tarp gyventojų (Best, Higley, 2014; Viola, 2015). 

Sistemingam elito požiūrių pokyčių ES atžvilgiu įvertinimui yra labai naudinga euro-
pietiškumo samprata, kurią pristatė Best, Lengyel ir Verzichelli (2012). Čia europietiškumas 
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apima skirtingus požiūrių (emocinių, analitinių, normatyvinių) ir objektų (institucijų, stra-
tegijų, politinių normų) matmenis, susijusius su ES, ir postuluoja, kad šie matmenys gali 
būti suvokiami ir vertinami labai skirtingais būdais. Europietiškumo sampratoje išskiriami 
emocinis, kognityvinis-vertinamasis ir projekcinis dėmenys, išreiškiami per individualias 
nuostatas ir lūkesčius ES atžvilgiu (Matonytė, Morkevičius, 2013). 

Emocinis europietiškumo aspektas užfiksuoja (teigiamą) asmeninį siejimąsi su Europa, 
yra operacionalizuojamas per savęs siejimo su Europa (ar ES) stiprumą. Kognityvinė-ver-
tinamoji europietiškumo dimensija atspindi asmens susirūpinimo ES klausimais tendencijas 
(reiškiamą paramą ar prieštaravimą esamoms ES raidos tendencijoms). Šiuo atveju euro-
pietiškumas išreiškiamas proeuropietišku požiūriu ir teigiamu ES institucijų bei jų politinės 
krypties vertinimu ir parama viršvalstybinei ES valdysenai. Empiriškai šis europietiškumo 
aspektas matuojamas pagal pasitikėjimo ES institucijomis lygį, pagal požiūrius į teiginį 
„Europos vienijimasis jau nuėjo per toli arba jis dar labiau turėtų būti sustiprintas“, pagal 
pasiryžimą perleisti autoritetingus sprendimus į viršvalstybinį lygmenį, pagal teigiamą ES 
sprendimų efektyvumo ir sąžiningumo vertinimą ir t. t. Trečioji, projekcinė, europietiškumo 
dimensija atskleidžia teigiamus elito lūkesčius ir paramą ES stiprėjimui ateityje. Šios dimen-
sijos empiriniai rodikliai apima pritarimą ES plėtrai ateityje, bendros (vieningos) Europos 
politikos kūrimą atskirose viešosios politikos srityse ir t. t. 

Toliau pateikiamas trumpas Lietuvos politinio elito konsensualaus vieningumo ir eu-
ropietiškumo tendencijų bei ypatybių apibendrintas apibūdinimas, įvertinantis su ES susi-
jusius kolektyvinius politinius debatus ir sprendimus Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį. 

Lietuva ES nare tapo 2004 m. gegužę ir nuo to laiko tiek Lietuvos elitas, tiek gyventojai 
yra vieni didžiausių ES entuziastų ir ES optimistų. Pagal Eurobarometro duomenis, 2016 m. 
pavasarį Lietuvoje ES pasitikėjo 58 proc. gyventojų, o nepasitikėjo 23 proc. Tuo tarpu ES 
vidurkis nesiekė 40 proc. (Eurobarometer, 85, 2016). 2016 m. į klausimą „Ar Jūs remiate 
Lietuvos narystę ES?“ teigiamai atsakė 74 proc. respondentų, neigiamai – 18 proc., likusieji 
neturėjo nuomonės. 

Po Nepriklausomybės paskelbimo, kuomet iškilo stojimo į ES klausimas, Lietuvos politi-
nis elitas vieningai pritarė Lietuvos integracijai į ES. Lietuvos asocijuotos narystės sutartis su 
ES buvo pasirašyta 1995-aisiais. Visos reikšmingos Lietuvoje veikiančios politinės partijos 
pritarė tam, kad šalis taptų europietiška, t. y. liberalizuotų rinką, skatintų demokratines ver-
tybes, gerbtų žmogaus teises, atkurtų savo vakarietišką kultūrinę tapatybę (Baldwin, 1995) 
ir atsiribotų nuo Rusijos įtakos (Elsuwege, 2008). Išskyrus nuogąstavimus dėl Ignalinos ato-
minės elektrinės uždarymo (Gaidys, Rinkevičius, 2008) ir įstatymą dėl žemės nuosavybės 
teisės užsieniečiams2, nebuvo jokių esminių nesutarimų dėl Lietuvos intereso stoti į ES ir 
dėl nacionalinės teisės suderinimo su Europos acquis communautaire. Pagrindinis uždavinys 
Lietuvos elitui buvo kaip įmanoma sklandžiau ir greičiau įstoti į ES. 

Per Lietuvos stojimo į ES laikotarpį tarp iš esmės proeuropietiškai nusiteikusių politinių 
partijų Lietuvoje pagrindinis skirtumas slypėjo diferencijuotame suvokime, kaip greitai 
ir radikaliai reikia vykdyti reformas: centro dešinės partijos (TS-LKD, liberalai) palaikė 
radikalesnes ir gilesnes reformas, o kairės ir centro-kairės partijos (LSDP, NS-SL, LVLS) 

2  Lietuva išsiderėjo septynerių metų pereinamąjį laikotarpį tam, kad priimtų Konstitucijos pataisas ir pa-
keistų žemės nuosavybės įstatymą. 2011 m. Seimas balsavo dėl žemės nuosavybės teisės užsieniečiams 
apribojimų pratęsimo iki 2014-ųjų. 
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pasisakė už lėtesnius pokyčius ir socialiai jautresnius sprendimus (Jurkynas, 2004). Nacio-
nalistinės partijos buvo euroskeptiškos, tačiau du trys šių partijų atstovai Seime nebuvo 
labai reikšmingi nacionaliniu lygiu. 

Pirmaisiais narystės ES metais Lietuva turėjo nemažai progų pademonstruoti savo entuzi-
azmą ES atžvilgiu. 2004-ųjų lapkričio 11 d. Lietuvos Seimas (vienas pirmųjų ES) ratifikavo 
ES Konstituciją. Kai nepavyko priimti ES Konstitucijos ir buvo pateikta svarstymui jos su-
trumpinta versija (Lisabonos sutartis), Lietuvos parlamentarai vėl nedvejodami ją patvirtino 
masiškai balsuodami simboliškai Europos dienos išvakarėse, 2008 m. gegužės 8 d.

Pastebėta, kad nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvos politinė klasė energin-
gai integruojasi į viršvalstybinės ES valdysenos lygmenį. Aukščiausias pozicijas naciona-
liniame politiniame elite užimantys asmenys siekia daryti karjerą ES institucijose ir kitose 
tarptautinėse organizacijose (Matonytė, Šumskas, 2014; Matonytė, 2015). Europos Par-
lamento rinkimuose 2004 m., 2009 m. ir šiek tiek mažesniu mastu 2014 m. pagrindinės 
Lietuvos partijos išreiškė teigiamą požiūrį į Europos integraciją, palaikė bevizės Šengeno 
erdvės idėją, bendrą valiutą eurą ir kt. Susirūpinimas dėl valstybės suvereniteto ir kultū-
rinio identiteto praradimas bei gremėzdiško Europos biurokratijos aparato kritika buvo ir 
tebelieka Lietuvos politinių debatų paraštėse. Apskritai 2004–2009 m. Lietuvos politinio 
elito parama stiprios ir vieningos Europos idėjai buvo ypač vieninga. Per 2014 m. Europos 
Parlamento rinkimus, kuomet dėl ekonomikos krizės sukeltų sunkumų dauguma ES vals-
tybių narių kentėjo nuo augančio nepasitenkinimo ES ir sparčiai plintančio euroskepticiz-
mo (Viola, 2015), Lietuvos politinis elitas taip pat išreiškė šiek tiek daugiau kritikos ES 
atžvilgiu. Nepaisant to, Lietuvoje iš esmės dominavo teigiamos nuostatos ES atžvilgiu ir 
tik maži nesutarimai dėl ES valdysenos niuansų skyrė proeuropietiškus socialdemokratus, 
konservatorius ir liberalus. Po 2014 m. rinkimų Lietuva į Europos Parlamentą išsiuntė vie-
nuolikos narių delegaciją (kurioje vis tik yra du euroskeptikai).

Kalbant apie strateginę nacionalinę politiką, pirmaisiais narystės ES (ir NATO) metais 
Lietuvos politinis elitas priėmė daug svarbių sprendimų, taip parodydamas savo europie-
tiškumą. 2007 m. buvo bandyta prisijungti prie euro zonos (tačiau tuomet to padaryti ne-
pavyko dėl minimalių trūkumų Mastrichto kriterijų požiūriu). Lietuvos politikos lyderiai, 
įkvėpti Bendrosios užsienio ir saugumo politikos, ypač Vokietijos pavyzdžio, nusprendė 
panaikinti nacionalinę šauktinių kariuomenę (tačiau Rusijos agresija Ukrainoje privertė 
2015 m. Lietuvos politikos elitą grįžti prie šauktinių). Šiuos ir kitus akivaizdžiai proeuro-
pietiškus sprendimus palaikė viso šalies politinio spektro atstovai. 

Lietuvoje veikia pusiau prezidentinė valstybės valdymo sistema. Prezidentas yra tiesio-
giai renkamas visuotiniuose rinkimuose ir yra atsakingas už užsienio politiką, jis taip pat 
skiria svarbiausius viešojo sektoriaus valdininkus ir atlieka aukščiausio politinio lygmens 
simbolines pareigas. Algirdas Brazauskas, buvęs pirmasis komunistų partijos sekretorius, 
tapo ir pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos prezidentu (šias pareigas ėjo 1993–1998 m.) ir 
būtent jis 1995 m. pasirašė Lietuvos asociacijos sutartį su ES. Valdas Adamkus, Lietuvos 
išeivijos JAV atstovas, buvęs valstybės tarnautojas Ronaldo Reagano administracijoje, ėjo 
Lietuvos prezidento pareigas dvi kadencijas, 1998–2009 m. V. Adamkaus prezidentavimas 
buvo trumpam nutrauktas prezidento Rolando Pakso, piloto ir verslininko, išrinkto 2003 m., 
kuris apkaltos būdu buvo nušalintas nuo prezidento posto dėl kaltinimų korupcija. Vis tik 
būtent R. Pakso valdymo laikotarpiu 2004 m. balandį Atėnuose buvo pasirašyta Lietuvos 
stojimo į ES sutartis. 
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Prezidentas V. Adamkus buvo labai reikšmingas ES Rytų partnerystės derybose, ypač Oran-
žinės revoliucijos Ukrainoje laikotarpiu 2004–2005 m. ir Rusijos karo Gruzijoje 2008 m. metu. 
2009 m. vasarą Dalia Grybauskaitė, buvusi eurokomisarė, laimėjo Lietuvos prezidento rinki-
mus, o vėliau, 2014 m. pavasarį, buvo užtikrintai perrinkta antrai kadencijai. D. Grybauskaitė 
yra aukšto lygio, stipriai proeuropietiška politikė, veikianti ne tik Lietuvos, bet ir ES bei pa-
saulio politiką. Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai antroje 2013 m. pusėje buvo vienas iš 
kertinių pirmosios prezidentės D. Grybauskaitės kadencijos įvykių (Vilpišauskas, 2014a: 102). 

Apibendrinant galima akcentuoti, kad visi pokomunistinės Lietuvos prezidentai buvo vie-
nareikšmiškai proeuropietiški ir, priklausomai nuo jų asmeninių savybių, politinių vertybių bei 
kompetencijos, palaikė ir vykdė vakarietišką politiką, gilino Lietuvos integraciją į ES. Verta 
paminėti, kad pusiau prezidentinio režimo sistema paprastai sudaro palankias sąlygas tvyroti 
įtampai tarp prezidento institucijos ir parlamento. Tačiau Lietuvoje Europos klausimas nesu-
kelia jokių rimtų nesutarimų tarp minėtų institucijų, priešingai – Lietuvos prezidentas ir Sei-
mas tarsi dalyvauja tam tikrame grožio konkurse, kuris iš dviejų yra labiau proeuropietiškas. 

Lietuvos Seimas yra renkamas kas ketverius metus. Pokomunistinę daugiapartinę sis-
temą Lietuvoje formuoja takoskyra tarp socialdemokratų (LSDP) ir konservatorių (TS-
LKD). Nepriklausomos Lietuvos politiniame spektre taip pat esama populistų, liberalų bei 
valstiečių ir žaliųjų interesams atstovaujančių partijų. 2000 m. Seimo rinkimai sugriovė 
dvipartinę socialdemokratų ir konservatorių pusiausvyrą ir į politinę sceną įvedė dvi svar-
bias liberaliai nusiteikusias partijas (socialliberalus ir centristus, NS-SL ir LiCS). Šios nau-
jos reikšmingos partijos įsitraukė į proeuropietišką politiką su ne ką mažesniu entuziazmu 
nei jau įsitvirtinę socialdemokratai ir konservatoriai. 

Per 2004 m. spalį vykusius Seimo rinkimus (pirmuosius po įstojimo į ES) Lietuvos 
politinėje arenoje rinkėjams prisistatė Darbo partija (DP), nauja populistinė partija, kuri 
buvo pirmoji reikšminga politinė jėga, reiškusi kritiką ES atžvilgiu ir simpatizavusi vis 
mažiau demokratiškam Rusijos politiniam režimui. Vis dėlto Darbo partijos lyderis Vik-
toras Uspaskichas ilgai populistinės retorikos netęsė ir noriai sutiko tapti Ūkio ministru, 
atsakingu už ES struktūrinių fondų paskirstymą3.

Vėlesni, 2008 m. ir 2012 m., Seimo rinkimai, kuriuose parama socialdemokratams ir 
konservatoriams dar labiau sumažėjo, parodė, kad Lietuvos partinė sistema tebeišgyvena 
struktūrinius pokyčius. Nepaisant to, Lietuvos politinio elito sprendimuose dominavo pro-
europietiškasis vektorius, nors šalies politinėje komunikacijoje ES nėra labai reikšminga 
tema. Ne tik nacionaliniuose, bet ir Europos Parlamento rinkimuose partijų programos 
ir retorika (įskaitant lenkų etninės mažumos Lietuvoje atstovus) yra daugiausia koncen-
truotos į nacionalinio lygmens socialinius ir ekonominius klausimus. ES klausimai per se 
Lietuvoje vis dar turi silpnas šaknis (Matonytė, 2015).

Apskritai euroskeptiški pustoniai tarp Lietuvos politinio elito išlieka nežymūs ir nereikš-
mingi. 2015 m. sausį Lietuva antruoju bandymu įsivedė eurą ir nors tarptautinės finansinės 
prognozės euro zonai atrodė nykiai, Lietuvos politinis elitas nenustoja džiaugtis euro įvedimu 
ir skatinti bei pritarti kitiems integraciniams ES pasiekimams (pavyzdžiui, vieningoms ES 
sankcijoms Rusijai dėl agresijos Ukrainoje, imigrantų prieglobsčio kvotų sistemos įvedimui 
ES valstybėse narėse ir kt.) bei toliau palaikė besiplečiančios ES idėją.  

3  Tuo tarpu penkių DP narių delegacija, išrinkta į Europos Parlamentą 2004 m., prisijungė prie stipriai 
proeuropietiško liberalų-demokratų aljanso, ALDE.
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1 lentelė. Politinės partijos Lietuvos Seime 2004–2016 m.

San-
trumpa 

Politinė 
ideologija

Mandatų 
skaičius 
2004–
2008*****

Mandatų 
skaičius 
2008–
2012

Mandatų 
skaičius 
2012–
2016

Partinės 
grupės 
(2007– 
2014)

Atvejų 
skaičius 
apklausos 
duomeny-
se******

Lietuvos 
socialdemo-
kratų partija

LSDP Socialde-
mokratai 31c 25 39c Socialde-

mokratai 53

Liberalų 
ir centro 
sąjunga**

LiCS Liberalai 
(Centro) 18 8c – Liberalai

44
Lietuvos 
Respublikos 
liberalų 
sąjūdis***

LRLS Liberalai 
(dešinieji) – 11c 10 Liberalai

Naujoji
sąjunga / 
Socialliberalai

NS-SL Liberalai 
(kairieji) – 1 – Liberalai

Tėvynės 
sąjunga-
Lietuvos 
krikščionys 
demokratai*

TS-
LKD

Konser-
vatoriai /  
Krikščionys 
demokratai

25 45c 33 Konser-
vatoriai 47

Tvarka ir 
teisingumas 
(Liberal-
demokratų 
partija)

TTP

Populistai, 
naciona-
listai, kon-
servatoriai

11 15 11c Kita

52

Darbo 
partija

DP
Populistai, 
socialli-
beralai

39c 10 29c Kita

Lietuvos 
valstiečių 
liaudininkų 
sąjunga****

LVLS Valstiečiai 
ir žalieji 10c 3 1 Kita

Tautos 
prisikėlimo 
partija

TPP Populistai, 
liberalai – 16c – Kita

Lietuvos 
lenkų rinkimų 
akcija 

LLRA
Etninių 
mažumų 
(regioninė)

2 3 8c Kita

Kita / 
Nepriskirta 5 4 10

Iš viso: 141 141 141

Šaltinis: Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija, http://www.vrk.lt/, gauta 2015 spalio 18.
*Sąjūdis iki 1993 m.; 1993–2008 m. Tėvynės sąjunga-Lietuvos konservatoriai 
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** Iki 2003 m. Lietuvos centro sąjunga
*** Iki 2003 m. Lietuvos liberalų sąjunga, 2003–2006 m. Liberalų ir centro sąjunga
**** Iki 2004 m. Valstiečių partija
***** Raidė c šalia vietų Seime skaičiaus reiškia dalyvavimą valdančiojoje koalicijoje
****** 2007 m. vasario–kovo mėn., 2009 m. kovo–gegužės mėn. ir 2014 m. gegužės–bir-

želio mėn. apklausti Lietuvos Seimo nariai (atitinkamai 80, 70 ir 54 asmenys). Visais trimis 
atvejais respondentų imčių pasiskirstymas yra reprezentatyvus pagal atstovaujamų politinių 
partijų, amžiaus grupių ir moterų / vyrų kriterijus. Imtyse yra ilgiau (3 ir daugiau kadencijų) Sei-
me dirbančių politikų persvara, kurios buvo siekta sąmoningai (dėl elitologinės metodologijos 
taikymo). Daugiau apie 2007 m. ir 2009 m. politinio elito apklausas žr. Matonytė, Morkevičius 
(2013), apie 2014 m. apklausą žr. Matonytė, Šumskas, Morkevičius (2016) ir www.lidata.eu.  

Iš šios Lietuvos politinio elito apžvalgos galima padaryti kelias išvadas apie jo euro-
pietiškumą. Pirma, emocinis elito siejimasis su Europa buvo ir tebėra stiprus. Tai matoma 
lyginant Lietuvos derybininkų ES atsidavimą su ištikimu ir pareigingu dabartinių Lietu-
vos politikų įsitraukimu skatinti ir palaikyti europinę darbotvarkę tiek Lietuvoje, tiek tarp-
tautinėje arenoje. Vis dėlto šioks toks integracijos nuovargis minimas Europos tyrimuose 
(Szołucha, 2010). Ar yra tam tikrų nusivylimo ženklų, pastebimų individualiu lygmeniu ir 
išreikštų per sumažėjusį Lietuvos politinio elito siejimąsi su Europa?

Antra, atsižvelgiant į kognityvinę-vertinamąją europietiškumo dimensiją, Lietuvos eli-
tas yra gana teigiamai, vieningai ir palankiai nusiteikęs ES institucijų ir viršvalstybinės val-
dysenos atžvilgiu. Nepaisant to, empiriniai duomenys rodo, kad tam tikri proeuropietiško 
požiūrio pokyčiai vis dėlto vyksta. Atrodo, kad XXI a. antrajame dešimtmetyje europinių 
iniciatyvų lygmeniu Lietuvos politikai yra net labiau proeuropietiški ir entuziastingi negu 
buvo prieš dešimt metų (pavyzdžiui, dabartinis intensyvus Lietuvos politikų lobizmas už 
ES Rytų plėtrą, bendros Europos valiutos palaikymas ir kt.). Vis dėlto praktinių problemų 
sprendimų atžvilgiu Lietuvos politinis elitas yra linkęs pasikliauti nacionalinio lygmens 
sprendimais (nacionalinė ekonominio taupymo programa 2009 m., šauktinių armijos su-
grąžinimas 2015 m., reaguojant į augančią Rusijos prezidento Putino režimo agresiją, pa-
rama atsargioms ir specialioms atrankos procedūroms Lietuvoje priimamiems imigrantams 
iš Artimųjų Rytų ir kt.). Ar yra kokių nors požymių, kad Lietuvos politinis elitas imtų kitaip 
(mažiau palankiai) vertinti ES institucijas, ES politinę kryptį ir strategijas? Jeigu taip, ko-
kie veiksniai tai lemia ir kokia kryptimi tie pokyčiai vyksta?  

Galiausiai, kalbant apie projekcinę europietiškumo dimensiją, pastebima, kad euro 
entuziazmas vyrauja Lietuvos politinėje klasėje. Stebima, kad Lietuva, kaip maža valsty-
bė, sutinka aukoti dalį suvereniteto mainais į jungtinį suverenitetą ir efektyvumą saugu-
mo politikoje bei tarptautiniuose santykiuose ir, šiek tiek mažiau, finansų ir ekonomikos 
srityse. Ar šis entuziazmas ir optimizmas ES atžvilgiu yra būdingas visam Lietuvos po-
litiniam elitui? Likusi straipsnio dalis pateikia atsakymus į šiuos tris analitinių klausimų 
blokus. 

Lietuvos politinio elito europietiškumo raiška ir pokyčiai 2004–2016 m.
Apklausos, atliktos 2007 m., duomenimis tik 16 proc. Lietuvos politinio elito stipriai 

tapatino save su ES, apklausa, atlikta 2014 m., atskleidė didelį emocinio europietiškumo 
augimą (iki 50 proc.) (2 lentelė). Lietuvoje emocinis elito siejimasis su Europa augo kartu 
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su emociniu siejimusi su vietos bendruomenėmis (regionais), o tapatinimasis su Lietuva (na-
cionalinis identitetas) visose trijose apklausose buvo vienodai stiprus (84–100 proc.). Vienu 
metu egzistuojantys daugialypiai ar koncentriniai identitetai (vadinamasis „marmurinio py-
rago“ fenomenas) (Hermann, Risse-Kappen, Brewer, 2004) puikiai atsispindi apklausų re-
zultatuose: 50 proc. respondentų, stipriai save siejusių su regionais, ir 33 proc., stipriai save 
siejusių su šalimi, taip pat stipriai siejo save ir su ES. Taigi europinė tapatybė – bent Lietuvos 
politinio elito atveju – neveikia kaip „ekskliuzyvinė“ tapatybė, kuriai stiprėjant silpnėtų na-
cionalinė ir (ar) regioninė tapatybė. Partinė priklausomybė taip pat turi gana stiprų poveikį 
emocinei tapatybei: liberalai, konservatoriai ir kiek mažiau socialdemokratai išreiškia stiprų 
tapatinimąsi su Europa, o partijų, priskirtų į grupę „Kita“ (daugiausia populistai ir keli etninių 
mažumų atstovai), atstovų jausmai ES atžvilgiu yra kur kas santūresni. Teigiamas ES vieni-
jimosi vertinimas ir dažnas kontaktavimas su žmonėmis iš ES institucijų ar organizacijų taip 
pat koreliuoja su stipriu tapatinimusi su ES.  

2 lentelė. Grėsmių vertinimas ir siejimasis su skirtingo lygmens politinėmis 
bendruomenėmis. Lietuvos politinis elitas 2007 m., 2009 m. ir 2014 m.

Imigra-
cija iš 
ne ES 
valstybių

ES 
plėtra 
priimant 
Turkiją

Rusijos 
kiši-
masis į 
Europos 
reikalus

Šalių narių 
nusitei-
kimas 
vadovautis 
naciona-
liniais
interesais*

Stipriai 
siejasi su 
Lietuva

Stipriai 
siejasi
su ES / 
Europa

% N % N % N % N % N % N

Metai
2007 53 42 46 37 65 52 55 44 84 67 16 13
2010 54 38 47 33 69 48 41 29 86 60 29 20
2014 50 27 30 16 81 44 56 30 100 54 50 27

Amžius

Mažiau nei 
50 metų 47 36 36 27 76 58 45 34 87 66 28 21

Daugiau nei 50 
metų 55 71 46 59 67 86 54 69 90 115 30 39

Partija

Socialdemo-
kratai 34 18 21 11 64 34 49 26 87 46 30 16

Liberalai 45 20 39 17 73 32 55 24 93 41 36 16
Konservatoriai 74 35 57 27 94 44 51 24 98 46 36 17
Kita 58 30 50 26 56 29 50 26 79 41 10 5

Ideologija
Kairė 38 18 23 11 51 24 53 25 79 37 28 13
Centras 49 37 50 38 68 52 45 34 93 71 29 22
Dešinė 66 52 47 37 86 68 56 44 91 72 30 24

Požiūris
į Europos 
vienijimąsi

Nuėjo per toli 65 11 35 6 65 11 35 6 88 15 0 0
Neutralus 57 50 45 40 74 65 40 35 88 77 22 19

Turėtų būti 
sustiprintas 46 46 40 40 69 68 63 62 90 89 41 41

*2007 m. tiksli klausimo formuluotė buvo: Nacionalinių interesų stiprėjimas.
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Lietuvos politinis elitas, priešingai nei kiti europiniai kolegos, kurie mato didžiausią 
grėsmę ES jos dviejuose vidiniuose aspektuose, t. y. nacionalinių interesų dominavime ir 
ekonominiuose šalių narių skirtumuose (Matonytė, Morkevičius, 2013, p. 111), didžiau-
sia grėsme ES laiko vieną išorės faktorių, t. y. Rusijos kišimąsi į Europos reikalus. Per 
pastaruosius metus Lietuvos politikų akyse Rusijos grėsmės svarba gerokai išaugo (iki 
80 proc., 2014). Šis stiprėjantis Rusijos veiksmų kaip žalingų visai ES vertinimas yra 
neabejotinai susijęs su Rusijos karais Gruzijoje (2008 m.) ir Ukrainoje (nuo 2014 m.) 
bei sustiprėjusiu geopolitinio nesaugumo jausmu Lietuvoje. Lietuvos politinio elito res-
pondentai, apklausti 2014 m., buvo susirūpinę dėl vieningumo ir ryžto trūkumo ES, kuri, 
reaguodama į neteisėtą Krymo aneksiją ir sąmoningai Rusijos vykdomą destabilizaciją 
Ukrainoje, t. y. kaimyninėje suverenioje šalyje, tik po ilgoko mindžikavimo vietoje vis 
tik nusprendė imtis sankcijų prieš Rusijos Federaciją. Apskritai bėgant metams Rusijos 
kaip svarbaus kito reikšmė Lietuvos politiniam elitui ir Lietuvai, mažai ES valstybei 
narei, vis tolstančiai nuo savo kolonijinės praeities, didėja. 

Kita vertus, įdomu pastebėti, kad kita išorinė grėsmė, t. y. galimas Turkijos įstojimas į 
ES, Lietuvos politinio elito yra suvokiama kaip mažėjanti (nuo beveik 50 proc. 2007 m. iki 
30 proc. 2014 m.). Matyt, tai, kad ES plėtra į Turkiją neseniai tapo nelabai tikėtina (bent ar-
timiausioje ateityje), sumažina religine tradicija (krikščionybe) pagrįstą nerimą, kurį skatina 
kultūriniai Turkijos skirtumai. Verta paminėti, kad ankstesnėse Lietuvos elito apklausose ši 
ksenofobiška nuostata tarp Lietuvos politinio elito buvo gana stipriai juntama (Matonytė, 
Morkevičius, 2009, p. 974). Sumažėjęs priešiškumas Turkijai, NATO narei, 2014 m. pui-
kiai perteikia nacionalinio Lietuvos elito norą stiprinti gynybinius pajėgumus prieš agresyvią 
Rusiją (apklausų duomenys rodo, kad tie, kurie bijo Rusijos agresijos, dažniausiai nemato 
Turkijos kaip grėsmės).

Vidinių grėsmių ES vienybei vertinimas Lietuvoje išlieka gana stabilus. Nacionalinių 
interesų viršenybės grėsmė ES politiniuose sprendimuose buvo trumpam praradusi svarbą 
2009 m., tačiau vėl grįžo į pradinę poziciją 2014 m., o tai yra aiškus ženklas, kad sukre-
čiantys finansiniai ir ekonominiai sunkumai bei problemos (tebekamuojančios Graikiją), 
kylančios valdant ES, Lietuvos elitui kelia didelį nerimą. 

Kita vertus, nepaisant to, kad imigracijos mastai akivaizdžiai padidėjo nuo pat 2014 m., 
žvelgiant į visą tyrimo laikotarpį (2007–2014), Lietuvos politinio elito nuomonė apie imi-
graciją į ES iš ne ES šalių išliko vienodame lygmenyje (apie 50 proc. respondentų mano, 
kad imigracija kelia didelę ar gana didelę grėsmę ES). Apklausos, atliktos 2014 m., duo-
menimis imigracijos keliama grėsmė gerokai atsilieka nuo grėsmės, kylančios dėl Rusijos 
kišimosi į ES reikalus (30-čia procentinių punktų) ir polinkio pirmenybę skirti nacionali-
niams interesams (10-čia procentinių punktų).  

Beje, tarp Lietuvos politinio elito juntamas reikšmingas kartų skirtumas. Vyresnio-
sios politikų kartos nuomone, didesnę grėsmę ES kelia imigracija, ES valstybių narių 
nusiteikimas vadovautis nacionaliniais interesais ir galima Turkijos narystė ES, o jaunoji 
politikų karta didžiausia grėsme įvardija Rusijos kišimąsi į Europos reikalus (2 lentelė). 
Ideologiniai skirtumai, vertinant galimas grėsmes, taip pat juntami: didelė dalis dešiniojo 
(ir nuosaikaus) Lietuvos elito mano, kad imigracija, Turkija ir Rusija kelia didelę ar gana 
didelę grėsmę ES. Savęs siejimas su Europa taip pat turi reikšmę tam, kokios grėsmės 
yra suvokiamos kaip didžiausios. Elito dalis, kuri stipriai save sieja su Europa, supranta 
pradinius postūmius sukurti ES, t. y. suvokia nacionalizmą ir ekonominius šalių narių 
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skirtumus kaip pagrindines grėsmes (žinoma, Rusijos grėsmė vis tiek yra laikoma didžiau-
sia). Priešingai, elitas, nesiejantis savęs su Europa, yra linkęs pabrėžti grėsmę, kylančią 
iš galimos ES plėtros į Turkiją ir imigracijos iš ne ES šalių. Analizuojant, kaip skirtingai 
suvokiamos grėsmės ES, kurios yra susijusios su elito požiūriu į Europos vienijimąsi, pa-
stebime, kad tie, kurie palaiko tolimesnę ES integraciją, labiau bijo Turkijos ir Rusijos. 
O ta dalis elito, kuri mano, kad Europos vienijimasis nuėjo per toli, pabrėžia didėjančio 
nacionalizmo grėsmę. 

Vertindami Lietuvos politinio elito pasitikėjimo ES institucijomis tendencijas paste-
bime, kad pasitikėjimo lygis per 2007–2014 m. nesikeitė ir išliko vidutiniškas (6–7 balai, 
skalėje nuo 0 „visiškai nepasitikiu“ iki 10 „labai pasitikiu“). Nedidelis pasitikėjimo ES 
institucijomis padidėjimas pastebimas 2014 m., tačiau ateities tyrimams lieka atsakyti 
į klausimą, ar ši tendencija yra ilgalaikė, ar tik trumpas atspindys to, kad po sėkmin-
go Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai antrąjį 2013 m. pusmetį Lietuvos politinis eli-
tas pats labiau jaučiasi esąs dalimi ES institucijų (Vilpišauskas, 2014a, 99). Beje, nėra 
didelių skirtumų tarp pasitikėjimo lygmens atskiromis ES institucijomis: tiek Europos 
Komisija, tiek Europos Parlamentas, tiek Europos Vadovų Taryba pritraukia santykinai 
aukštus vertinimus. Pasitikėjimas ES institucijomis tarp Lietuvos politinio elito siejasi 
su elito emociniu tapatinimusi su Europa ir su kognityviniu-vertinamuoju požiūriu į ES: 
tie, kurie stipriai save sieja su Europa, išreiškia didesnį pasitikėjimą ES institucijomis ir, 
priešingai, mažiausiai ES institucijomis pasitiki tie, kurie mano, kad Europos vienijima-
sis jau nuėjo per toli. 

Lietuvos politinis elitas yra vis labiau linkęs (daugiau nei 60 proc., 2014 m.) perleisti 
sprendimų priėmimo galią viršvalstybiniam (ES) lygmeniui dviejose sferose: imigracijos 
ir aplinkosaugos (3 lentelė). Parama Europos lygmens sprendimams šiose dviejose politi-
kos srityse nuo 2007-ųjų gerokai išaugo. Taip pat parama Europos lygmens sprendimams 
kovos su nusikalstamumu srityje, kuri tradiciškai kyla iš nacionalinės valdžios prievartinės 
galios, stabiliai kyla ir 2014 m. daugiau nei pusė Lietuvos politinio elito pasisakė už šios 
srities sprendimų perleidimą ES (vis labiau suvokiant, kad nusikalstamumas peržengia na-
cionalinių valstybių sienas). Panaši tendencija matoma ir kovos su nedarbu srityje, kuri dėl 
laisvo darbo jėgos judėjimo ES vis labiau tampa viršvalstybinės politikos dalimi arba bent 
jau nebepriklauso nacionalinio lygmens kovos su nedarbu politikai. Tai yra ypatingas iššū-
kis Lietuvai, kuri patiria milžinišką darbo jėgos emigraciją į kitas Europos valstybes. Kita 
vertus, sveikatos apsaugos politika yra ta sritis, kurioje nacionalinis politinis elitas norėtų 
išlaikyti savo sprendimų priėmimo galią (šioje srityje 2014 m. tik 3–4 proc. elito pritarė 
sprendimų galios perleidimui ES lygmeniui, nors 2009 m. parama šios srities sprendimų 
perleidimui į Europos lygmenį buvo išaugusi, tikėtina, dėl sunkios sveikatos apsaugos sek-
toriaus padėties konservatorių-liberalų koalicinės vyriausybės valdymo laikotarpiu, kuo-
met buvo įgyvendinama griežta taupymo programa). 
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3 lentelė. Viršvalstybinio lygmens sprendimų priėmimas įvairiose politikos srityse. 
Lietuvos politinis elitas 2007 m., 2009 m. ir 2014 m.

Sprendimų priėmimo lygmuo (tik ES lygmenyje, %)

Kova su 
nedarbu

Imigracijos 
politika

Aplinko-
saugos 
politika

Kova su 
nusikals-
tamumu

Sveikatos 
apsaugos 
politika

% N % N % N % N % N

Metai
2007 18 14 48 38 44 35 24 19 6 5
2010 13 9 61 43 61 43 34 24 19 13
2014 39 21 61 33 61 33 52 28 4 2

Amžius

Mažiau nei 
50 metų 25 19 59 45 57 43 37 28 11 8

Daugiau nei 
50 metų 20 25 54 69 53 68 34 43 9 12

Partija

Socialdemokratai 32 17 55 29 51 27 34 18 8 4
Liberalai 18 8 59 26 59 26 36 16 11 5
Konservatoriai 21 10 60 28 66 31 45 21 6 3
Kita 15 8 46 24 38 20 23 12 10 5

Ideologija
Kairė 26 12 53 25 53 25 30 14 15 7
Centras 25 19 53 40 49 37 28 21 9 7
Dešinė 16 13 61 48 61 48 44 35 6 5

Siejimasis 
su Europa

Labai sieju 22 13 65 39 62 37 35 21 12 7
Šiek tiek sieju 19 21 54 58 53 57 32 35 6 7
Nelabai sieju / 
Visiškai nesieju 31 8 42 11 58 15 46 12 23 6

Požiūris
į Europos 
vienijimąsi

Nuėjo per toli 18 3 47 8 24 4 29 5 12 2
Neutralus 26 23 49 43 53 47 35 31 5 4
Turėtų būti 
sustiprintas 18 18 64 63 61 60 35 35 14 14

Įdomu tai, kad Lietuvos politinis elitas mielai perleistų sprendimų priėmimo kompe-
tenciją į ES lygmens sprendimų darymo arenas tose srityse, kurios tradiciškai priklauso jų 
atstovaujamai ideologijai. Pavyzdžiui, kairiųjų pažiūrų elitas (konkrečiai socialdemokra-
tai) pritaria ES lygmens politikai kovos su nedarbu ir sveikatos apsaugos srityse. Dešiniųjų 
pažiūrų elitas sutinka perleisti sprendimų priėmimo galią ES kovos su nusikalstamumu 
politikoje. Elitas, save siejantis su Europa, yra linkęs palaikyti ES lygmens sprendimus 
kovos su nedarbu ir nusikalstamumu bei sveikatos apsaugos sferose, o nesiejantys savęs su 
Europa linkę ES patikėti tik imigracijos ir aplinkosaugos politikas. 

Apskritai Lietuvos politinis elitas priklauso Vidurio ir Rytų Europos neoliberaliai mąstan-
čiai pokomunistinei elito šeimai. Nepaisant retorikos nacionalinėje viešojoje sferoje (daugiau 
teiginių apie socialinį teisingumą (Matonytė, 2006), daugiau dėmesio gerovės valstybei (Gu-
džinskas, 2014)), Lietuvos politinis elitas nuolat ir vis labiau remia ES rinkos konkurencin-
gumo augimą, o ne socialinės apsaugos sistemos stiprinimą (4 lentelė). 2007 m. ir 2009 m. 
tik kiek daugiau nei pusė (52–54 proc.) Lietuvos parlamentarų buvo už augančią ekonomiką 
versus socialiai orientuotą ES, o 2014 m. palaikymas neoliberaliam prioritetui smarkiai (iki 
65 proc.) padidėjo. Toks pokytis dar labiau stebina, nes įvyko tuo metu, kai daugumą Seime 
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sudarė socialdemokratai ir populistai. Toks neoliberalių pažiūrų išaugimas perteikia tam tikrą 
taupymo politikos ir socialiai brangaus finansų ir ekonomikos krizės Lietuvoje suvaldymo 
įvertinimą, taip pat pasipiktinimą ES įgyvendinamais socialiai jautriais gelbėjimo planais 
(ypač Graikijos gelbėjimui). Pirmenybė, teikiama neoliberalioms idėjoms, nurodo tam tikrą 
Lietuvos politinio elito viziją, kurioje ekonominis augimas galimas socialinio solidarumo 
sąskaita.  

Požiūrių dinamikos analizė pagal politinės partijos grupę (4 lentelė) atskleidžia, kad di-
džiausias bendros paramos neoliberalioms idėjoms augimas įvyko dėl konservatorių partijos 
parlamentarų transformacijos (tarp jų parama ekonomikos konkurencingumo skatinimo idėjai 
išaugo nuo 54 proc. 2007 m. iki 85 proc. 2014 m.). Socialdemokratai taip pat pademonstravo 
nemenką nuomonės svyravimą neoliberalių idėjų atžvilgiu: 2007 m. parama ekonomikos au-
gimui versus socialinei apsaugai buvo pasiskirsčiusi 50/50, 2009 m. parama socialinei apsau-
gai šoktelėjo iki 71 proc., bet vėliau vėl grįžo prie pradinės, nuosaikesnės pozicijos – 50/50. 

4 lentelė. ES prioritetų vizija. Lietuvos politinis elitas 2007 m., 2009 m. ir 2014 m.

ES tikslai: ekonomikos augimas versus geresnės 
socialinės apsaugos užtikrinimas

Ekonomikos augimas Geresnė socialinė apsauga
% N % N

Metai
2007 52 39 48 36
2009 54 36 46 31
2014 65 33 35 18

Amžius 
Mažiau nei 50 metų 69 52 31 23
Daugiau nei 50 metų 48 56 53 62

Partija

Socialdemokratai 43 22 57 29
Liberalai 74 31 26 11
Konservatoriai 68 30 32 14
Kita 45 22 55 27

Ideologija
Kairė 39 17 61 27
Centras 50 36 50 36
Dešinė 72 54 28 21

Siejimasis 
su ES

Labai sieju 66 38 35 20
Šiek tiek sieju 56 56 44 44
Nelabai sieju/Visiškai nesieju 36 9 64 16

Požiūris
į ES 
vienijimąsi

Nuėjo per toli 41 7 59 10
Neutralus 61 51 39 33
Turėtų būti sustiprintas 54 50 46 42

Viena iš priežasčių, galinčių paaiškinti tokią dviejų lyderiaujančių (oponuojančių) par-
tijų poziciją laisvosios rinkos ir socialinės apsaugos klausimais, yra nacionalinių rinkimų 
ciklas, pažymėtas ekonomikos krize. 2009 m. buvo griežto ekonominio taupymo politikos, 
kurią skatino konservatorių partija, pradžia. Tuo metu socialdemokratai buvo opozicijoje ir 
pasisakė už socialinės apsaugos stiprinimą. Ši nacionalinės politikos komunikacijos strate-
gija taip pat atsispindi ir 2014 m. apklausos duomenyse. Nacionalinės ekonomikos atsiga-
vimas, įvykęs socialdemokratų vadovaujamos koalicinės vyriausybės valdymo laikotarpiu, 
leido jiems grįžti prie nuosaikesnės 50/50 pozicijos, o tai rodo, kad pirmenybė vis dėlto yra 
teikiama neoliberalioms idėjoms, t. y. ekonomikos augimui.
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Alternatyvus paaiškinimas, kodėl Lietuvos politinis elitas vis labiau pasisako už eko-
nomikos augimą, galėtų būti rastas bendrosios ES ekonominės raidos vizijos pokytyje. 
2000–2010 m. Lisabonos strategija (kurioje buvo skiriamas dėmesys ir socialinei sanglau-
dai) pristatė pirmuosius etapus, o planas „Europa 2020“ pateikė tolimesnes, išskirtinai 
orientuotas į globaliai konkurencingą ES rinką, raidos gaires. Toks ES kaip pagrindinės 
politikos iniciatorės argumentas galėtų paaiškinti, kodėl Lietuvos konservatorių (uoliai ko-
pijuojančių Vokietijos krikščionis demokratus) palaikymas socialinių garantijų atžvilgiu 
susilpnėjo, o neoliberalių idėjų palaikymas sustiprėjo. 

Tarp veiksnių, formuojančių Lietuvos politinio elito pasirinkimą tarp ekonomikos au-
gimo versus socialiai orientuotos ES ekonomikos, svarbūs yra asmens amžius ir partinė 
priklausomybė. Vyresni respondentai, socialdemokratų partijos nariai ir tie politikai, kurie 
priskiria save politinei kairei, mano, kad ES turėtų būti socialiai orientuota, o jaunesni po-
litikai, liberalai, konservatoriai ir kiti, save priskiriantys politinei dešinei, pirmenybę teikia 
ekonomikos augimui. Emocinis siejimasis su Europa ir socializacija ES lygmeniu taip pat 
paaiškina pasirinkimą tarp neoliberalizmo ir socialinės apsaugos: tie politikai, kurie stipriai 
save sieja su Europa ir dažnai kontaktuoja su ES institucijomis bei jų atstovais, demons-
truoja stipresnį rinkos konkurencingumo palaikymą. 

5 lentelė. Požiūris į ES valdyseną. Lietuvos politinis elitas
2007 m., 2009 m. ir 2014 m.

ES valdysena (visiškai pritariu / pritariu, %)

Šalys narės, o ne 
centrinė ES valdžia 
turėtų išlikti 
pagrindinėmis 
ES veikėjomis

Europos Komisija 
turėtų tapti tikra 
ES vyriausybe

Europos 
Parlamento 
galios turėtų būti 
sustiprintos

% N % N % N

Metai
2007 98 78 49 39 59 47
2009 84 59 56 39 69 48
2014 94 51 56 30 74 40

Amžius Mažiau nei 50 metų 95 72 51 39 61 46
Daugiau nei 50 metų 91 116 54 69 70 89

Partija

Socialdemokratai 93 49 53 28 72 38
Liberalai 93 41 59 26 61 27
Konservatoriai 94 44 40 19 68 32
Kita 92 48 62 32 60 31

Ideologija
Kairė 89 42 47 22 70 33
Centras 95 72 63 48 62 47
Dešinė 91 72 46 36 67 53

Siejimasis 
su ES

Labai sieju 93 56 65 39 82 49
Šiek tiek sieju 93 100 49 53 62 67
Nelabai sieju / 
Visiškai nesieju 85 22 50 13 58 15

Požiūris 
į Europos 
vienijimąsi

Nuėjo per toli 94 16 29 5 53 9
Neutralus 96 84 46 40 61 54
Turėtų
būti sustiprintas 89 88 64 63 73 72
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Dauguma Lietuvos politinio elito mato ES valstybes nares kaip centrines ES politikos 
veikėjas ir atmeta centralizuoto ES valdymo idėją. Stipriausiai valstybes nares palaiko (yra 
nusiteikę prieš augantį ES biurokratijos aparatą ir valstybės kišimąsi apskritai) Lietuvos 
liberalai. Taip pat ta dalis Lietuvos politinio elito, kuri stipriai save sieja su ES, kaip ir tie, 
kurie dažnai kontaktuoja su ES institucijomis ir jų atstovais, palaiko tarpvyriausybinį ES 
valdysenos modelį (5 lentelė). Ši stebinanti (atvirkštinė) sąveika tarp emocinio siejimosi 
su ES ir valstybių narių dominuojančio ES valdysenos modelio palaikymo gali būti paaiš-
kinta „marmurinio pyrago“ (daugialypiai identitetai) fenomenu (Hermann, Risse-Kappen, 
Brewer, 2004): yra stipri koreliacija tarp savęs siejimo su ES ir savęs siejimo su Lietu-
va. Federalizmo galimybė (idėja, kad Europos Komisija (EK) taptų tikra ES vyriausybe) 
yra mažiausiai priimtina Lietuvos konservatoriams, ją nuosaikiai palaiko Lietuvos social-
demokratai ir yra priimtiniausia liberalams bei populistams (vis dėlto pastarieji yra gana 
skeptiškai nusiteikę ES atžvilgiu ir galbūt šis deklaratyvus palankumas EK atspindi didelį 
nepasitenkinimą vidaus politika Lietuvoje). Emocinis siejimasis su ES teigiamai koreliuoja 
su polinkiu stiprinti EK galias. 

Laiko požiūriu Lietuvos elito tarpvyriausybinės valdysenos palaikymas juda U kreive 
(kartu su parama EK ir EP galių sustiprinimui juda tiesine, proeuropietiška kreive). Trum-
palaikis atsitraukimas nuo susikoncentravimo į valstybes nares 2009 m. buvo išsisklaidęs 
tarp visų tyrimo grupių (partiškumas, amžius, emocinis siejimasis su Europa, kontaktavi-
mo ES lygiu dažnis ir kt.). Šis laikinas paramos tarpvyriausybinei valdysenai sumažėjimas 
buvo netiesioginė reakcija į ekonomikos krizę, kuomet ES institucijos buvo laikomos pri-
imtinomis problemų sprendėjomis tik kraštutiniu atveju. 

Kalbant apie ES sprendimų priėmimo teisingumą, Lietuvos politinis elitas mano, kad 
priimdama sprendimus ES elgiasi nesąžiningai Lietuvos interesų atžvilgiu. Vis dėlto laikui 
bėgant tokia nuomonė keičiasi į teigiamą pusę (6 lentelė). Šiek tiek palankesnę nuomonę ES 
atžvilgiu išsako ta dalis elito, kuri stipriau save sieja su ES, tie, kurie palaiko tolimesnio ES 
stiprinimo idėją, ir tie, kurie intensyviau bendrauja Europos lygiu. Labiau teigiamai ES tei-
singumo klausimu pasisako seniai įsitvirtinusios Lietuvos politinės partijos (socialdemokra-
tai, konservatoriai), o įvairios populistinės partijos ES teisingumą Lietuvos atžvilgiu vertina 
skeptiškai. Vyrauja nuomonė, kad ES skiria per daug dėmesio kai kurių (didelių) ES šalių 
interesams: Lietuvos politinio elito įsitikinimas, kad ES netinkamai elgiasi su mažesnėmis 
valstybėmis, išliko nepakitęs visu tyrimo laikotarpiu (2007–2014 m.).

6 lentelė. Požiūris į sprendimų priėmimą ES. Lietuvos politinis elitas
2007 m., 2009 m. ir 2014 m.

ES sprendimų priėmimas (visiškai pritariu / pritariu, %)
Tie, kas priima sprendimus 
Europos Sąjungos lygmeniu, 
nepakankamai atsižvelgia 
į Lietuvos interesus

ES kai kurių šalių 
narių interesai turi 
per didelį svorį

% N % N

Metai
2007 69 55 93 74
2009 71 50 96 67
2014 56 30 93 50

Amžius Mažiau nei 50 metų 70 53 92 70
Daugiau nei 50 metų 64 82 95 121
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ES sprendimų priėmimas (visiškai pritariu / pritariu, %)

Tie, kas priima sprendimus 
Europos Sąjungos lygmeniu, 
nepakankamai atsižvelgia 
į Lietuvos interesus

ES kai kurių šalių 
narių interesai turi 
per didelį svorį

% N % N

Partija

Socialdemokratai 62 33 91 48
Liberalai 59 26 96 42
Konservatoriai 62 29 89 42
Kita 83 43 98 51

Ideologija
Kairė 62 29 89 42
Centras 67 51 96 73
Dešinė 70 55 94 74

Siejimasis 
su ES

Labai sieju 45 27 95 57
Šiek tiek sieju 75 81 92 99
Nelabai sieju / 
Visiškai nesieju 85 22 100 26

Požiūris 
į Europos 
vienijimąsi

Nuėjo per toli 100 17 100 17
Neutralus 66 58 91 80
Turėtų būti sustiprintas 61 60 95 94

Analizuojant požiūrį į ES ateities raidą (per ateinančius 10 metų), pastebimos dvi ten-
dencijos. Pirma, Lietuvos politinis elitas gana vieningai palaiko (apie 90 proc.) bendrą ES 
užsienio politiką ir mano, kad daugiau paramos reikia skirti ES regionams, patiriantiems 
socialinius ir ekonominius sunkumus. Vis dėlto, vertinant elito požiūrį į bendrą mokesčių ir 
socialinės apsaugos sistemą Europoje, pastebima visai kitokia tendencija. Parama bendrai 
mokesčių ir socialinės apsaugos sistemai 2009 m. smarkiai sumažėjo, nukrito nuo 70 proc 
iki 50 proc. 

Stipri parama bendrai ES užsienio politikai atspindi mažos šalies, turinčios sieną su 
Rusija, elito norą būti didesnio vieneto dalimi ir gauti naudos iš jungtinio suvereniteto 
tarptautiniuose santykiuose ir saugioje geopolitinėje aplinkoje. Vieninga Lietuvos politinio 
elito parama pagalbai, skiriamai socialiai ir ekonomiškai silpnesniems ES regionams, per-
teikia pačios Lietuvos, gaunančios nemenką paramą iš ES, interesą. Sumažėjusi Lietuvos 
politikų parama bendrai ES mokesčių ir socialinės apsaugos sistemai yra susijusi su tuo, 
kad ES nesugeba efektyviai tvarkytis su ekonomikos krize (ypač Graikijoje), ir, iš kitos pu-
sės, su tam tikru lietuvišku pasididžiavimu sėkme nacionalinėmis pastangomis sprendžiant 
finansų krizę savo šalyje. 

Politinės elito pažiūros smarkiai diferencijuoja elito paramą tolimesniam ES politikos 
vienijimuisi: kairieji labiau nei dešinieji palaiko vieningos mokesčių sistemos idėją ir (kartu 
su liberalais ir populistais) bendrą socialinės apsaugos sistemą, taip pat jie pritaria, kad būtų 
skiriama didesnė parama sunkumų patiriantiems regionams (7 lentelė). Tie, kurie mano, 
kad pagrindinis ES tikslas turėtų būtų geresnės socialinės apsaugos aprūpinimas (versus 
ekonominis konkurencingumas), taip pat labiau palaiko bendros mokesčių ir socialinės 
apsaugos sistemą bei regionų paramą. Emocinis siejimasis su Europa taip pat susijęs 
su Lietuvos politinio elito propaguojama ES ateities vizija. Stiprus emocinis siejimasis 

6 lentelės tęsinys
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su Europa reiškia ir didelę paramą visoms labiau vieningos ES vizijoms. Ir atvirkščiai, 
tie, kurie mano, kad Europos vienijimasis jau nuėjo per toli, mažiau palaiko bendros 
ES užsienio politikos idėją, nepritaria didesnei paramai regionams, bendrai mokesčių ir 
socialinės apsaugos sistemoms. 

7 lentelė. Ateities prognozės ES. Lietuvos politinis elitas 2007 m., 2009 m. ir 2014 m.

Prognozės ES per ateinančius 10 metų 
(visiškai / šiek tiek pritariu, %)

Vieninga 
mokesčių 
sistema ES

Bendra soci-
alinės apsau-
gos sistema

Vieninga ES 
užsienio poli-
tika valsty-
bių, esančių 
už ES ribų, 
atžvilgiu

Didesnė 
pagalba ES 
regionams, 
susiduriantiems 
su ekonominiais 
ar socialiniais 
sunkumais

% N % N % N % N

Metai
2007 56 45 73 58 90 72 91 73
2010 67 47 71 50 90 63 96 67
2014 52 28 48 26 93 50 91 49

Amžius Mažiau nei 50 metų 59 45 62 47 84 64 92 70
Daugiau nei 50 metų 59 75 68 87 95 121 93 119

Partija

Socialdemokratai 68 36 70 37 92 49 94 50
Liberalai 48 21 64 28 89 39 93 41
Konservatoriai 47 22 51 24 94 44 89 42
Kita 67 35 71 37 88 46 94 49

Ideologija
Kairė 70 33 70 33 94 44 98 46
Centras 59 45 72 55 87 66 92 70
Dešinė 52 41 56 44 92 73 90 71

Kontak-
tavimas
su ES

Bent kartą per savaitę 62 21 65 22 91 31 88 30
Bent katą per mėnesį 54 38 65 46 94 67 94 67
Bent kartą per 
tris mėnesius 61 43 67 47 91 64 93 65

Bent kartą per metus 
/ jokio kontakto per 
paskutinius metus

61 17 64 18 79 22 93 26

Siejimasis 
su Europa

Labai sieju 68 41 68 41 97 58 95 57
Šiek tiek sieju 60 65 66 71 87 94 94 101
Nelabai sieju / 
Visiškai nesieju 35 9 62 16 88 23 85 22

Požiūris
į Europos 
vienijimąsi

Nuėjo per toli 29 5 53 9 82 14 82 14
Neutralus 51 45 59 52 90 79 92 81
Turėtų būti sustiprintas 71 70 74 73 93 92 95 94

Per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje parama tolimesniam Europos vienijimuisi ne-
pakito ir Lietuvos elitas išliko vidutiniškai (nors, lyginant su kitomis ES šalimis narėmis, 
gana stipriai) vieningas palaikydamas tolimesnę ES plėtrą (6–7 balai 11-os balų skalė-
je). Šioks toks paramos tolimesniam Europos vienijimuisi sumažėjimas buvo pastebėtas 
2014 m., tačiau jam pagrįsti reikia papildomų tyrimų.
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Tuo pat metu svarbūs skirtumai, lyginant paramą ES vienijimuisi, pastebimi atsižvelgiant 
į ideologinę, socializacijos Europoje patirties ir emocinio tapatinimosi su Europa dimensijas. 
Lietuvoje kairysis elitas, konkrečiai socialdemokratai, labiausiai palaiko tolimesnį Europos 
vienijimąsi. Tie, kurie turi gyvenimo ir darbo kitoje ES šalyje patirties, kaip ir tie, kurie sti-
priai save sieja su Europa, yra labiau linkę palaikyti tolimesnį Europos vienijimąsi. Įdomu, 
kad didžiausi tolimesnio vienijimosi entuziastai yra vyresnio amžiaus elitas. 

Išvados
Pirmojo narystės ES dešimtmečio laikotarpiu Europos projektas nesukūrė jokių ryškių 

priešpriešų tarp Lietuvos politinio elito. Lietuvos politikai išliko konsensualiai vieningi ir 
įsipareigoję ES. Jie vieningai teigiamai vertino Lietuvos narystę ES, išreiškė didėjančią 
paramą sprendimų priėmimo galios perkėlimui į viršvalstybinį lygmenį ir palaikė tolimesnį 
ES stiprinimą bei plėtrą. Vidiniai politiniai kivirčai tarp Lietuvos politinio elito nesugriovė 
bendro proeuropietiško nusiteikimo. 

Ekonomikos krizės padariniai, kurie galėjo sukelti nepasitenkinimo ES bangą, neturėjo 
esminės įtakos Lietuvos politinio elito požiūriams į ES (nors 2014 m. EP rinkimų rezultatai 
ir tam tikri politinės komunikacijos aspektai atskleidžia, kad Lietuvoje jau esama euroskepti-
cizmo, tačiau elitų apklausos duomenys tokių simptomų neužfiksavo). Priešingai, sunkus fi-
nansų ir ekonomikos krizės išbandymas, kurį Lietuva įveikė įgyvendinusi nacionalinę griežto 
taupymo programą, sustiprino ir paskatino nacionalinio politinio elito europietiškumą. Net jei 
Lietuvos politinis elitas ir mano, kad ES nepakankamai atsižvelgia į Lietuvos interesus, šis 
požiūris keičiasi į teigiamą pusę ir Lietuvos politikai yra vis labiau linkę palaikyti sprendimų 
priėmimo galios perkėlimą į viršvalstybinį lygmenį. Paradoksalu, tačiau finansų ir ekono-
mikos krizė, įsivyravusi ES, tik sustiprino Lietuvos politinio elito neoliberalizmą visame jo 
politiniame spektre! 

Ryškiausi proeuropietiškumo požymiai jaučiami nuoširdžiame ir vis stiprėjančiame 
bendros ES užsienio politikos skatinime. Toks bendros ES užsienio politikos rėmimas at-
skleidžia Lietuvos politinio elito geopolitinį nerimą, ypač didėjančios Rusijos grėsmės ir 
kišimosi į ES reikalus žalos suvokimą. Net jei nacionalinės politikos lygmeniu požiūris į 
Rusiją ir tarpvalstybinius santykius (tarp Lietuvos ir Rusijos) diferencijuoja Lietuvos rin-
kėjus (Ramonaitė, Žiliukaitė, 2009: 29), Rusijos klausimas sutvirtina Lietuvos politinio 
elito europietiškumą ir palaiko jo konsensualią vienybę. 

Vis dėlto Lietuvos politinis elitas nėra visiškai „vienodas“ savo požiūriuose ir santykiuose 
su ES. Įvairių populistinių partijų atstovai gerokai mažiau nei Lietuvos socialdemokratai, 
liberalai ir konservatoriai save sieja su Europa. Nors partinė poliarizacija Lietuvoje nėra dide-
lė, politinės partijos ir ideologijos turi įtakos nacionalinio elito europietiškumui. Kairieji po-
litinio elito atstovai yra daug labiau nei dešinieji linkę perleisti kovos su nedarbu ir sveikatos 
apsaugos sritis viršvalstybiniam lygmeniui, o dešinysis elitas labiau linkęs ES perleisti kovos 
su nusikalstamumu politiką. Lietuvos socialdemokratai, kurie nuosekliai reikalauja daugiau 
socialinio solidarumo ES, labiau nei konservatoriai ir liberalai palaiko bendros mokesčių ir 
socialinės apsaugos sistemos idėją ir taip pat yra labiau linkę palaikyti tolimesnį ES stiprini-
mą. Prieš federacinės ES viziją pasisako konservatoriai, o liberalai yra stipriausiai įsitikinę, 
kad šalys narės turi išlikti centrinėmis veikėjomis ES. 
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Du socialiniai-demografiniai kintamieji išsiskiria kaip turintys daug įtakos Lietuvos po-
litinio elito europietiškumui, t. y. amžius ir socializacijos patirtis bei ryšiai ES. Stipriau su 
Europa save sieja ta Lietuvos elito dalis, kuri turi tvirtesnius ryšius ES. Jaunesnio amžiaus 
elitas daug stipriau suvokia Rusiją kaip grėsmę ES. Nepaisant to, būtent vyresnioji elito 
dalis labiau palaiko gilesnės ES integracijos ir plėtros idėją. 

Tęstinis Lietuvos politinio elito požiūrio tyrimas atskleidžia, kad ryšys tarp trijų europie-
tiškumo dimensijų (emocinės, kognityvinės-vertinamosios ir projekcinės) yra labai stiprus. 
Šiuo metu Lietuvos politinio elito europietiškumas pasireiškia vis stiprėjančiu emociniu sieji-
musi su Europa, o tai kompensuoja nedidelį teigiamos kognityvinės-vertinamosios pozicijos 
susilpnėjimą ir puoselėja stabilią projekcinę paramą tolimesniam Europos vienijimuisi. 

Literatūra

Baldwin, E. R. (1995). The Eastern Enlargement of the European Union. European Economic 
Review 39, no. 3, p. 474–481.

Best, H., Higley, J. (2014). Political Elites in the Transatlantic Crisis. Palgrave, Macmillan.

Best, H., Verzichelli, L., Lengyel, G. (eds.). (2012). The Europe of Elites. A Study into the 
Europeanness of Europe’s Political and Economic Elites, Oxford: OUP.

Elsuwege, P. Van. (2008). From Soviet Republics to EU Member States: A Legal and Political 
Assessment of the Baltic States’ Accession to the EU. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers.

Gaidys, V., Rinkevičius, L. (2008). Černobylio baimė, pigios energijos nauda ar kai kas 
daugiau? Dvidešimties metų visuomenės nuomonės apie Ignalinos AE sociologiniai 
tyrimai Lietuvoje Filosofija. Sociologija, T. 19. Nr. 4, p. 102–111.  

Gudžinskas, L. (2014). Europeanisation and the Welfare State in Lithuania: Institutional 
Intersections. Politologija, 76, p. 124–156.

Herrmann, R. K., Risse-Kappen T., Brewer, M. B. (2004). Transnational Identities– 
Becoming European in the EU, Oxford: Rowman and Littlefield Publishers.

Higley, J., Burton, M. G. (1989). The elite variable in democratic transitions and breakdowns. 
American Sociological Review 54, 1, p. 17–32.

Jurkynas, M. (2004). Reemerging Cleavages in New Democracies: the Case of Lithuania. 
Journal of Baltic Studies, 35(1), p. 31–48.

Matonytė, I. (2006). Why the Notion of Social Justice is Quasi-Absent from the Public 
Discourse in Post-Communist Lithuania. Journal of Baltic Studies, Vol. XXXVII, 4, 
p. 388–412.

Matonytė, I., Morkevičius, V. (2013). Elitų Europa: tapatybių ir interesų kaleidoskopas. 
Vilnius: Firidas.

Matonytė, I., Šumskas, G. (2014). Lithuanian parliamentary elites after 1990: dilemmas of 
political representation and political professionalism. Parliamentary elites in Central and 
Eastern Europe. Recruitment and representation, eds. Semenova E., Edinger M., Best H. 
p. 145–168, Routledge.



84

LIETUVOS GYVENTOJŲ GRUPIŲ SOCIALINĖ KAITA

Matonytė, I. (2015). Lithuania. Book chapter. In Routledge Handbook of European Elections, 
ed. Viola, D., p. 345–389, Routledge.

Matonytė, I., Šumskas G., Morkevičius, V. (2016). Europeanness of Lithuanian political elite: 
Europhilia, Russo-phobia and Neoliberalism, Historical Social Research, Historische 
Sozialforschung, 4 (157), GESIS, Cologne, p. 150-172.

Ramonaitė, A., Žiliukaitė, R. (2009). Explaining Partisan Loyalties in Lithuania. Lithuanian 
Political Science Yearbook, 2008, p. 11–34.

Szołucha, A. (2010). The EU and Enlargement Fatigue: Why has the European Union not 
been able to counter enlargement fatigue? Journal of Contemporary European Research. 
6(1), p. 107–122. 

Vilpišauskas, R. (2014) a. Lithuania’s EU Council Presidency: Negotiating Finances, Dealing 
with Geopolitics. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 52, S1, p. 99–108. 

Vilpišauskas R. (2014) b. Lietuvos narystė Euro zonoje – pokyčių Lietuvos politikoje ir 
stojimo laiko pasirinkimo analizė. Politologija, 76, p. 200–245.

Viola D. (2015). Routledge Handbook of European Elections, Routledge.
Eurobarometer 85 for Lithuania (2016). Prieiga internete:http://data.europa.eu/euodp/en/

data/dataset/S2130_85_2_STD85_ENG [žiūrėta 2016 09 10]. 
Vyriausioji rinkimų komisija. Prieiga internete: http://www.vrk.lt [žiūrėta 2016 09 10]. 
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Summary. The article is framed by the empirically explored concepts of consensually 
united elites (Higley and Burton 1989) and Europeanness (Best, Lengyel and 
Verzichelli 2012). The article describes and analyzes the evolution of Lithuanian 
parliamentarians’ attitudes towards the European Union and its governance during 
the last decade (2004-2016). First, it reviews changes in the structure (parties and 
ideologies) of the Lithuanian political elite. The second (major) part of the article 
presents the analysis of Lithuanian parliamentary elite’s attitudes surveyed in 2007, 
2009 and 2014. Here the trends of the elite’s emotional attachment to Europe, their 
perceptions of threats to EU cohesion, changes in the levels of their trust in EU 
institutions, their conceptions of European governance are examined. Comparison of 
three waves of surveys captures attitudinal shifts of the by and large pro-European 
consensually unified Lithuanian political elite. The increase in Europeanness of 
Lithuanian political elite is primarily explained by the Russia-induced geopolitical 
destabilization.

Keywords: European Union, Russia, affective attachment, cognitive-evaluative 
Europeanness, projective Europeanness, threat, supranational governance, political 
party, ideology.
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Įvadas 
Straipsnyje, remiantis pastarojo laikotarpio statistikos šaltiniais, teisiniais aktais ir nau-

jausių mokslinių tyrimų įžvalgomis, apžvelgiami etninių mažumų grupių demografinės ir 
socialinės padėties aspektai bei vyriausybės įgyvendinamos etninės politikos kryptys. Pa-
grindinis dėmesys bus skiriamas pastarajam šešerių metų laikotarpiui, kurio metu Lietuva 
išgyveno ekonomikos krizę ir ekonomikos stabilizacijos laikotarpį. Manome, kad šis kin-
tančios ekonomikos kontekstas turėjo poveikį ir tam tikriems etninių mažumų politikos bei 
socialinės situacijos aspektams. Atlikta šaltinių ir tyrimų analizė leidžia kelti prielaidą, kad 
šalies viešajame ir moksliniame diskurse prioritetas iki šiol teikiamas etninių mažumų grupių 
kultūrinės integracijos aspektams. Šio straipsnio autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad etninių 
mažumų grupių integracija yra kompleksiškas reiškinys, kuriam didelės reikšmės turi ne tik 
valstybės parama skirtingų kultūrinių tradicijų įvairovės išsaugojimui ir puoselėjimui, bet ir 
šalyje vykstantys demografiniai ir socialiniai procesai. Retai atsižvelgiama, ypač viešajame 
diskurse, kad etninių mažumų grupės, kaip ir dauguma Lietuvos piliečių, susiduria su iššū-
kiais demografijos, darbo rinkos, švietimo, paslaugų sektoriaus ir kitose srityse. Aukščiausių 
valstybės institucijų gebėjimai susidoroti su šio pobūdžio iššūkiais lemia etninių mažumų 
grupių savijautą visuomenėje ne mažiau negu kultūrinės integracijos politikos aspektai. 

Minėtų iššūkių svarba etninių mažumų grupių padėčiai grindžiama pagal pasirinktus 
aspektus trijose šio straipsnio dalyse. Pirmoje dalyje, remiantis gyventojų surašymų ir pas-
taraisiais metais Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkų atliktų sociologinių tyrimų 
duomenimis, aptariamos kai kurios gausiausių skaičiumi etninių grupių demografinės ir 
socialinės charakteristikos, taip pat atskleidžiamos jų kaitos per pastaruosius dešimtmečius 
pagrindinės tendencijos. Antroje dalyje išskiriami su etninių mažumų grupių teisinės pa-
dėties reglamentavimu ir instituciniu atstovavimu susiję klausimai, sukėlę daug diskusijų 
Lietuvos viešajame diskurse ir tapę žmogaus teisių apsauga besirūpinančių tarptautinių 
ir vietos organizacijų kritikos objektu, kai nuo 2010 m. neteko galios Tautinių mažumų 
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įstatymas, o vyriausybė priėmė sprendimą uždaryti Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentą. Trečioje straipsnio dalyje apžvelgiamos pastarojo laikotarpio Lietuvos mokslininkų 
tyrimų, skirtų etninių mažumų problematikai, kryptys ir pagrindinės įžvalgos. 

1.Etninių mažumų grupių demografinės ir socialinės padėties aspektai 
2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis skaitlingiausios Lietuvoje etninių 

mažumų grupės yra lenkai ir rusai (atitinkamai 6,6 proc. ir 5,8 proc.). Kitų etninių mažumų 
grupių procentinė dalis yra daug mažesnė: baltarusiai sudaro 1,2 proc. visų šalies gyventojų, 
ukrainiečiai – 0,5 proc., kitų tautybių atstovai – 0,6 proc. (Lietuvos statistikos departamen-
tas, 2013: 1). Kintant bendram Lietuvos gyventojų skaičiui, kito ir etninių mažumų grupių 
narių skaičius. Pavyzdžiui, Lietuvai būnant SSRS sudėtyje didėjo tiek visų gyventojų, tiek 
ir etninių mažumų grupių (ypač dėl rusų ir kitų tautybių migrantų iš kitų SSRS respublikų) 
skaičius (Marcinkevičius, 2012: 64), o atgavus nepriklausomybę, nuo 1990 m. vėl ėmė ma-
žėti (žr. 1 lentelę). Nuo 1959 m. iki 1989 m. rusų skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei 113 
tūkst. gyventojų, o nuo 1989 m. iki 2011 m. sumažėjo beveik dvigubai, t. y. nuo 344,4 tūkst. 
iki 176,9 tūkst. gyventojų (žr. 1 lentelę). Lenkų kilmės gyventojų Lietuvoje skaičius svyravo 
ne taip žymiai, nes, nežiūrint į jo sumažėjimą (ypač po 1989 m.), lenkų procentinė dalis, 
lyginant su visais gyventojais, pakito ne taip drastiškai. 1959 m. Lietuvoje gyveno 230,1 
tūkst. (8,5 proc.) lenkų tautybės gyventojų, 1979 m. – 247,0 tūkst. (7,3 proc.), 1989 m. – 
258,0 tūkst. (7 proc.) (žr. 1 lentelę). Pasak A. Marcinkevičiaus, tyrinėjusio sovietmečio 
surašymų duomenis, „rusai atstovavo grupei, kurios rodiklių kaitai išskirtinę reikšmę 
turėjo migracinis veiksnys, leidęs pralenkti skaičiumi tokią istorinę Lietuvos etninę 
grupę, kaip lenkai“ (Marcinkevičius, 2012: 63).

1 lentelė. Skaitlingiausios Lietuvos etninės grupės 1959–2011 m. 

Tautybė / metai 1959 1970 1979 1989 2001 2011

Visų gyventojų 
skaičius (tūkstančiais)
Iš jų:

2711,4 3128,2 3391,4 3674,8 3484,0 3043,4

Lietuviai 2150,8 2506,7 2712,2 2924,2 2907,3 2561,3
Rusai 231,0 268,0 303,5 344,4 219,8 176,9
Lenkai 230,1 240,2 247,0 258,0 235,0 200,3
Visų gyventojų 
skaičius (procentais)
Iš jų:

100 100 100 100 100 100

Lietuviai 79,3 80,1 80,0 79,6 83,4 84,2
Rusai 8,5 8,6 8,9 9,4 6,3 5,8
Lenkai 8,5 7,7 7,3 7,0 6,7 6,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (2013). Gyventojai pagal tautybę, gimtąją 
kalbą ir tikybą. Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 
rezultatai. Prieiga internete: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv_kalba_
tikyba.pdf/1d9dac9a-3d45-4798-93f5-941fed00503f [žiūrėta 2016 11 21].

Mokslininkų teigimu, rusų etninė grupė nėra tokia vienalytė kaip lenkų, nes dalis rusų 
gyvena Lietuvoje apytikriai nuo XVII a. pabaigos (sentikiai), kiti atvyko po 1917 m. Spalio 
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perversmo Rusijoje, intensyvi rusų migracija į Lietuvą, kaip jau minėta, vyko sovietme-
čiu (Марцинкявичюс, 2007: 219). Rusų tautybės gyventojai negyvena taip kompaktiškai 
susitelkę vienoje teritorijoje kaip lenkai pietrytinėje Lietuvos dalyje. 2011 m. surašymo 
duomenimis, lenkų tautybės gyventojai sudaro didžiausią gyventojų dalį Vilniaus apskri-
tyje (23 proc.) esančiose Šalčininkų (77,8 proc.), Vilniaus (52,1 proc.), Trakų (30,1 proc.) 
ir Švenčionių (26 proc.) rajonų savivaldybėse (Lietuvos statistikos departamentas, 2013: 
2, 11). Rusų tautybės gyventojai yra labiau „išsibarstę“ po apskritis. Daugiausia jų gyvena 
Utenos (12,5 proc.) ir Klaipėdos apskrityse (10,4 proc.) bei Visagino (51,9 proc.), Klai-
pėdos (19,6 proc.), Zarasų (18,7 proc.) ir Švenčionių (13,3 proc.) rajonų savivaldybėse 
(Lietuvos statistikos departamentas, 2013: 2, 11). 

Galima išskirti tris miestus – Visaginą, Klaipėdą ir Vilnių, – kuriuose kompaktiškai 
vienoje teritorijoje gyvena rusų tautybės žmonės, nes tai yra miestai, kuriuose sovietmečiu 
buvo intensyviai vystoma pramonė (Kasatkina, Leončikas, 2003). Pavyzdžiui, dauguma 
greta Ignalinos atominės elektrinės iškilusio Visagino miesto gyventojų yra atvykę iš kitų 
SSRS respublikų sovietmečiu, o iš atvykusiųjų didžiausią dalį sudarė rusai (Kavaliauskas, 
1999, 2003). Didžiausia procentinė dalis lenkų tautybės žmonių gyvena Pietryčių Lietuvo-
je – Eišiškių, Šalčininkų ir kituose miestuose (2 lentelė). 

2 lentelė. Kai kurių Lietuvos miestų ir apskričių etninė sudėtis 2011 m. surašymo duomenimis

Vietovė Lietuviai Lenkai Rusai
Vilnius 63,5 16,4 11,9
Kaunas 93,6 0,3 3,8
Klaipėda 73,8 0,3 19,6
Šiauliai 93,6 0,1 4,1
Panevėžys 96,1 0,2 2,4
Visaginas 18,3 9,3 52,2
Lentvaris 54,2 25,7 12,0
Grigiškės 48,0 23,1 15,2
Šalčininkai 13,8 71,4 7,1
Pabradė 26,8 44,7 18,4
Nemenčinė 27,0 56,5 9,2
Eišiškės 8,4 83,2 3,2
Alytaus apskritis 95,3 1,9 1,2
Kauno apskritis 94,4 0,5 3,2
Klaipėdos apskritis 85,6 0,2 10,4
Marijampolės apskritis 98,0 0,2 0,7
Panevėžio apskritis 96,4 0,2 2,3
Šiaulių apskritis 95,7 0,1 2,7
Tauragės apskritis 98,3 0,1 0,6
Telšių apskritis 97,4 0,1 1,4
Utenos apskritis 79,1 4,0 12,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Oficialiosios statistikos portalas (2013). 
Miestų gyventojai pagal tautybę. Prieiga internete: https://osp.stat.gov.lt/2011-m.-surasy-
mas [žiūrėta 2016 11 21].

Nuo 2001 m. iki 2011 m. mažėjo gimstamumas ir didėjo pensinio amžiaus žmonių 
skaičius, o tai lėmė visų Lietuvos gyventojų, taip pat ir etninių mažumų grupių narių, 
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skaičiaus mažėjimą (Lietuvos statistikos departamentas, 2011). Prie šio sumažėjimo 
prisidėjo ir didelis gyventojų emigracijos iš Lietuvos mastas: 2004–2009 m. kasmet iš šalies 
emigruodavo vidutiniškai 16 tūkst. žmonių, bet 2010 m. ir 2011 m. šis skaičius smarkiai 
išaugo: 2010 m. išvykimą deklaravo 83 tūkst., 2011 m. – 54 tūkst. žmonių1. Palyginimui, 
2014 m. ir 2015 m. iš Lietuvos išvyko atitinkamai 36,6 ir 38 tūkst. žmonių2. 2001 m. 
didelį rusų skaičiaus mažėjimą daugiausia lėmė emigracija, skirtingai nuo lietuvių ir lenkų, 
kurių skaičius labiausiai kito dėl natūralaus prieaugio mažėjimo (Kasatkina, Leončikas, 
2003: 37). Įvardijami ir tokie veiksniai, kaip mažėjantis gimstamumas tarp aukštesnio 
išsilavinimo žmonių, asimiliacija (Leončikas, 2007: 38). Kaip teigia V. Petrušauskaitė ir  
V. Pilinkaitė-Sotirovič, svarbu atkreipti dėmesį į keletą veiksnių, galinčių turėti įtakos 
stipresnėms rusų etninės grupės potencialios migracijos nuostatoms, – tai didesnė rusų etninės 
grupės narių nedarbo rizika, neigiamas socialinio statuso kaitos vertinimas Nepriklausomybės 
laikotarpiu ir ryškėjanti socialinė nelygybė etninės grupės viduje (Kasatkina, Leončikas, 2003: 
45; Beresnevičiūtė, 2005: 140; Kasatkina, Leončikas, 2003: 273 cituota iš Petrušauskaitė, 
Pilinkaitė-Sotirovič, 2012: 22). 

Viena vertus, visų gyventojų, taip pat ir etninių mažumų grupių skaičiaus mažėjimas 
turėjo įtakos ir kelia iššūkius etninių mažumų grupių tapatumui, kita vertus, jis sąlygojo ir 
įvairius iššūkius socialinėje sferoje. 2015 m. atliktos tautinių mažumų apklausos duomenys 
atskleidė, kad tiek rusams, tiek lenkams svarbu vartoti savo kalbą kasdieniame gyvenime 
(atitinkamai 85 proc. ir 76,2 proc.), lankytis jų gimtąja kalba vykstančiuose renginiuose (ati-
tinkamai 80,6 proc. ir 70,6 proc.), išsaugoti savo tautybės papročius, tradicijas ir kultūrą 
(atitinkamai 86,9 proc. ir 77,3 proc.) (Petrušauskaitė ir kt., 2015a: 11–12). 2011 m. surašymo 
duomenimis, lenkų kalbą kaip gimtąją nurodė 77,1 proc. lenkų ir šis procentas nedaug pakito 
nuo 2001 m. surašymo (80 proc.), o rusų kalbą kaip gimtąją nurodė kiek daugiau (87,2 proc.) 
rusų respondentų ir šis procentas taip pat nedaug pakito (89,2 proc.) nuo 2001 m. visuotinio 
surašymo (Lietuvos statistikos departamentas, 2013: 4). Be to, 2015 m. tautinių mažumų 
tyrimas parodė, kad du trečdaliai (66 proc.) rusų tautybės respondentų aukščiausią išsilavi-
nimą yra įgiję rusų kalba, trečdalis (32,5 proc.) – lietuvių kalba. Lenkų tautybės respondentų 
grupėje lietuvių kalba išsilavinimą įgijusių yra daugiau – 41,3 proc., rusų kalba – 28,7 proc., 
lenkų kalba – 29 proc. respondentų (Petrušauskaitė ir kt., 2015a: 6). Namuose rusų tautybės 
respondentai kalba dažniausiai tik rusų kalba – 68 proc. (lietuvių kalba – 7,8 proc., rusų ir 
lietuvių kalba – 24,3 proc.), o lenkai namuose kalba įvairesnėmis kalbomis (lenkų kalba 
kalbantys nurodė 36,7 proc. respondentų, lenkų ir rusų – 23,8 proc., lenkų ir lietuvių – 21,3 
proc., rusų – 10,5 proc., lietuvių – 5,6 proc. respondentų (Petrušauskaitė ir kt., 2015a: 7)3. 
Nežiūrint į tai, kad namuose lenkai lietuvių kalbą vartoja mažiau, palyginus su rusais, didesnė 
lenkų nei rusų tautybės respondentų dalis nurodė laisvai kalbantys (rašantys ir skaitantys) 
lietuvių kalba – 69,2 proc., kai rusų grupėje taip atsakiusiųjų buvo šiek tiek mažiau – 64,1 
proc. Lenkų grupėje tik 3,4 proc. respondentų nurodė, kad nemoka lietuvių kalbos ar negali 
ja bendrauti, o rusų grupėje ši dalis sudaro 8,3 proc. (Petrušauskaitė ir kt., 2015a: 7). 

1  Europos migracijos tinklas, Top 10 emigracijos valstybių, prieiga internete: http://123.emn.lt/lt/emigracija/top-
10-emigracijos-valstybiu [žiūrėta 2016 11 23].

2  Žr. ten pat.
3  Beje, šiuos duomenis apie tautinių mažumų (rusų ir lenkų) vartojamų kalbų įvairovę, pasirinkimą vartoti skir-

tinguose kontekstuose ir kalbų vartojimo skirtumus etninėse grupėse patvirtina ir kiti tyrimai (Brazauskienė, 
2010; Hogan-Brun, Ramonienė, 2005; Kazėnas ir kt., 2014).
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Mažėjant Lietuvos gyventojų skaičiui, sumažėjo ir bendrojo lavinimo mokyklose be-
simokančiųjų skaičius: nuo 2001 m. iki 2011 m. bendras mokinių skaičius sumažėjo 27,8 
proc., o besimokančių rusų kalba – daugiau nei dvigubai (59,6 proc.) (Petrušauskaitė, Pi-
linkaitė-Sotirovič, 2012: 23). Mokyklų skaičius skirtingomis mokymo kalbomis (lietuvių, 
lenkų ir rusų) 2000–2011 m. mažėjo netolygiai. Santykinai daugiausia sumažėjo mokyklų 
rusų mokomąja kalba (49,2 proc.), panašiai mažėjo ir mokyklų lietuvių kalba (42,2 proc.), 
o mokyklų lenkų mokomąja kalba mažėjimas nebuvo toks didelis (33 proc.) (Petrušauskai-
tė, Pilinkaitė-Sotirovič, 2012: 24). 

Sociologiniai tyrimai atskleidžia, kad tautinėms mažumoms etninė tapatybė buvo ir 
išlieka labai svarbi, ypač susiduriant su demografiniais iššūkiais, tačiau taip pat pastebi ir 
tai, kad etninių mažumų grupėms (ypač rusams) labai svarbus savo socialinės padėties ver-
tinimas, profesija, amžiaus grupė, lytis (Matulionis ir kt., 2011 b; c; Kasatkina, Leončikas, 
2003). Pavyzdžiui, 2015 m. tautinių mažumų apklausos duomenimis, atsakant į klausimą, 
su kuo tapatinamasi labiausiai, 24,7 proc. etninių mažumų grupėms atstovaujantys res-
pondentai atsakė, kad labiausiai tapatinasi su savo kartos žmonėmis, 16,5 proc. – su savo 
tautybės žmonėmis Lietuvoje, 15,8 proc. – su kalbančiaisiais ta pačia gimtąja kalba, 10,8 
proc. – su savo tautybės žmonėmis, kad ir kur jie gyventų, 9,2 proc. – su to paties tikėji-
mo žmonėmis, 9 proc. – su bendradarbiais, 6,5 proc. – su savo profesijos žmonėmis etc. 
(Petrušauskaitė ir kt., 2015a: 29). Lyginant rusų ir lenkų etnines grupes matyti, kad etninei 
kategorijai priskiriami atsakymo variantai yra šiek tiek svarbesni lenkų (46,1 proc.) negu 
rusų (43,2 proc.) tautybės respondentams, o socialinės kategorijos atsakymo variantai – la-
biau rusų (45 proc.) negu lenkų (33,8 proc.) tautybės respondentams (Petrušauskaitė ir kt., 
2015a: 11). Taip pat ir ENRI-Vis tyrimo, atlikto 2009–2010 m., duomenimis, Lietuvos rusų 
tapatumas grindžiamas pirmiausia socialinėmis kategorijomis (tokiomis kaip užimtumas, 
socialinė klasė, kurios yra svarbios dalyvaujant socialiniame gyvenime ir darbo rinkoje), 
taip pat tokiomis kategorijomis kaip amžius, lytis ir mažiau etniškumu bei geografinėmis 
dimensijomis (Beresnevičiūtė, 2011a: 28). Pavyzdžiui, trečdalis rusų kaip svarbiausią pa-
minėjo savo esamą ar buvusią profesiją, darbovietę (32,5 proc.), amžių (14,8 proc.) arba 
lytį (11,8 proc.) (Beresnevičiūtė 2011a: 28). O Lietuvos lenkams pats svarbiausias (23,9 
proc.) tapatumo elementas – profesija, darbo vieta, bet tiek pat arba labai panašiai (21,8 
proc.) svarbi jų tautybė, taip pat jie tapatinasi su lytimi (12,8 proc.), amžiumi (11,7 proc.) 
ir religija (11,1 proc.) (Beresnevičiūtė, 2011b: 26). 

2015 m. tautinių mažumų tyrimo autoriai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad rusų, skir-
tingai nuo lenkų, etninėje grupėje vyrauja ekonominės padėties heterogeniškumas, kadangi 
didesnė rusų respondentų dalis (4,4 proc.) pasirinko atsakymą „mums neužtenka pinigų net 
maistui“, o lenkų grupėje taip atsakė tik 1 proc. respondentų (Petrušauskaitė ir kt., 2015a: 21). 
Taip pat didesnė dalis (23,3 proc.) rusų respondentų nei lenkų (18,5 proc.) atsakė: „mums 
yra prieinami kai kurie brangūs daiktai, tokie kaip televizorius, šaldytuvas ir kiti, bet labai 
brangių pirkinių mes negalime sau leisti (pirkti butą, vasarnamį ar pan.)“ (Petrušauskaitė 
ir kt., 2015a: 21). Žlugus SSRS, politinės santvarkos pasikeitimas sąlygojo sisteminius ir 
struktūrinius pasikeitimus Lietuvos ūkyje, taip pat keitėsi ir profesiniai gyventojų profiliai. 
Sumažėjus pramonei, sumažėjo ir inžinierių specialybių poreikis. Pavyzdžiui, Visagine, kur, 
kaip minėta, daugelis gyventojų rusai, Ignalinos atominė elektrinė ilgą laiką buvo pagrin-
dinis miesto gyventojų darbdavys, todėl šios elektrinės darbo sustabdymą (pirmasis blokas 
uždarytas 2004 m., antrasis – 2009 m.) Visagino gyventojai siejo su ekonominiu nuosmukiu, 
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socialiniu nestabilumu, o drauge ir tam tikru iššūkiu jų identitetams (Kasatkina, Leončikas, 
2003; Šliavaitė, 2012; Taljūnaitė, Labanauskas, 2014). 

Aptarti socioekonominės rusų padėties aspektai gali iš dalies lemti ir rusų etninės gru-
pės, skirtingai nuo lenkų, vangų politinį dalyvavimą, taip pat rusų politinį elgesį ir partijų 
pasirinkimą rinkimų metu (Petrušauskaitė, Pilinkaitė-Sotirovič, 2012: 30). Ankstesni tyri-
mai atskleidė, kad rusai, skirtingai nuo lenkų, yra politiškai nemobilizuoti, nebalsuoja už 
etniniu pagrindu įkurtas partijas, atstovaujančias rusams, ką rodo ir daug metų vykstančių 
rinkimų, tiek europiniu, tiek nacionaliniu, tiek ir lokaliniu mastu, rezultatai (Frėjutė-Ra-
kauskienė, 2011b; Фреюте, 2003). Kaip rodo pastarieji tyrimai, lenkų politinis identitetas 
yra politizuotas, lenkai sugeba mobilizuotis rinkimų metu balsuojant už jiems atstovaujan-
čią etninę partiją – Lietuvos lenkų rinkimų akciją (LLRA) (Frėjutė-Rakauskienė, 2015a,b; 
Ubarevičienė, Burneika, van Ham, 2015).

2. Etninių mažumų grupių integracijos politikos aspektai: teisinė bazė 
ir institucinis atstovavimas 

Asmenų, priklausančių etninėms mažumoms, padėtį Lietuvoje reglamentuoja naciona-
liniai ir tarptautiniai teisės aktai. Dauguma nacionalinių aktų, įskaitant LR Konstituciją, 
Tautinių mažumų ir Pilietybės įstatymus, buvo priimti 1989–1992 m., kai Lietuvai siekiant 
valstybingumo atkūrimo buvo svarbu išvengti įtampų tarp etninių grupių. Šio laikotarpio 
vyriausybės politika dėl atvirumo ir tolerancijos sulaukė teigiamų įvertinimų iš daugumos 
etninių mažumų narių ir šių mažumų teises ginančių tarptautinių organizacijų (Biveinis, 
Kasperavičius, 2007: 66; Potašenko, 2009: 283, Budrytė 2011: 16). Pasak tyrinėtojų, XX a. 
ir XXI a. sandūroje Lietuvoje buvo sukurta palanki teisinė bazė įgyvendinti etninių mažumų 
teises ir diegti tarptautinius standartus atitinkančius šio pobūdžio dokumentus. Bene vie-
nas iš nedaugelio teisinių aktų, palikusių prielaidas reikštis įtampai tarp lietuvių ir etninių 
mažumų (ypač lenkų) grupių, buvo 1995 m. priimtas Seimo Valstybinės kalbos įstatymas 
(LR Seimas, 1995). Šio įstatymo atskiri straipsniai prieštaravo 1989 m. ir 1991 m. Tautinių 
mažumų įstatymo redakcijose (Lietuvos TSR, 1989; LR Seimas, 1991) numatytiems etni-
nių mažumų kalbų vartojimo šalies administraciniuose teritoriniuose vienetuose, kuriuose 
jos sudarė kompaktiškas gyventojų grupes, atvejams. Be to, buvo numatytos nuobaudos už 
nevalstybinės kalbos vartojimą oficialiuose dokumentuose arba renginiuose, valstybės ir 
savivaldos institucijų susirašinėjime ir pan. (Biveinis, Kasperavičius, 2012: 162). 

Nuo XX a. antrosios pusės etninių mažumų teisių apsauga tapo reikšminga pasaulinės 
žmogaus teisių apsaugos sistemos dalimi. Lietuva, siekusi narystės Jungtinių Tautų Organi-
zacijoje, Europos Taryboje, Europos Sąjungoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, prisi-
ėmė įsipareigojimus žmogaus teisių apsaugos ir įvairių formų diskriminacijos likvidavimo 
srityje. Pavyzdžiui, 1995 m. vasario 1 d. Lietuva viena iš pirmųjų Europoje pasirašė Europos 
Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją (tiesa, ratifikavo tik 2000 m. va-
sario 17 d.). Minėtų įsipareigojimų vykdymo priežiūrą iki šiol vykdo ir rekomendacijas 
politikos tobulinimui teikia JTO rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas, Europos 
komisija kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI), ESBO vyriausiasis tautinių mažumų 
reikalų komisaras (LR Vyriausybė, 2007). Be to, iki 2004 m. vyko Lietuvos ir ES teisės 
aktų derinimo darbai, prisidėję prie etninių mažumų teisių apsaugos sampratos ir regla-
mentavimo plėtotės šalies teisiniame diskurse. Antai 2003 m. Seimas priėmė ES direktyvų 
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pagrindu Lygių galimybių įstatymą, draudžiantį diskriminaciją politinėje, visuomeninėje ir 
darbinėje veikloje etniniu, rasiniu, religiniu, lyties, socialiniu ar kitokiu pagrindu (LR Sei-
mas, 2003). XXI a. pirmame dešimtmetyje šalyje taip pat susikūrė žmogaus teisių ir lygių 
galimybių įgyvendinimą stebinčios nevyriausybinės organizacijos, iš kurių aktyviausiomis 
įvardytinos Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Europos žmogaus teisių fondas.  

Atrodytų, kad susiformavusi per du dešimtmečius teisinė bazė sudarė prielaidas įgyven-
dinti Lietuvoje vakarietiškomis vertybėmis grįstą etninę politiką, bet per pastaruosius 5–6 
metus išryškėjo keletas šiuo atžvilgiu įtampą keliančių priežasčių. Viena iš jų – nuoseklaus 
vyriausybės požiūrio į etninių mažumų grupių padėtį reglamentuojančius teisės aktus ir šių 
grupių institucinį atstovavimą stoka. Pavyzdžiui, 2010 m. nustojo galioti Tautinių mažumų 
įstatymas, o politikų pastangos priimti parlamente naują šio įstatymo redakciją iki šiol yra 
nesėkmingos. Be to, premjero A. Kubiliaus vyriausybės nutarimu, buvo atlikta nuo 1989 m. 
įvairiais pavadinimais veikusio Tautinių mažumų ir išeivijos departamento reorganizacija, 
perduodant nuo 2010 m. sausio 1 d. didžiąją dalį su etninių mažumų integracijos politika 
susijusių funkcijų Kultūros ministerijai (LR vyriausybė, 2009). Šis nutarimas iš dalies buvo 
grindžiamas ekonomikos krizės pasekmėmis, tačiau, pasak tyrėjų, menkas politinis dėmesys 
etninių mažumų grupių integracijos politikai – nesutvarkyta teisinė bazė, tinkamo institu-
cinio atstovavimo nebuvimas, sudėtingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas įgyvendinant 
integracijos programas – atspindėjo ne tik vyraujančią politinę nuostatą, kad etninių mažu-
mų integracijos klausimas buvo „išspręstas“ 1989 m. Pilietybės įstatymu, tačiau ir požiūrį, 
kad etninės grupės turėtų iš esmės nesiskirti (neturėti skirtingų poreikių) nuo „daugumos“ 
visuomenės (Petrušauskaitė, Pilinkaitė-Sotirovič, 2012: 37). 

2010–2015 m., nesant Lietuvoje Tautinių mažumų įstatymo bei Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento, etninė politika buvo vykdoma naudojantis įvairiomis vyriau-
sybės tvirtinamomis integracijos programomis. Būdinga, kad daugumoje šių programų 
integracija buvo apibrėžiama kaip etninio tapatumo išsaugojimas ir kartu gebėjimas įsi-
lieti į daugumos kultūrą bei visuomenę. Pavyzdžiui, nuo 2007 m. vyriausybės imtoje 
įgyvendinti „Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 m. strategijoje“ buvo akcentuo-
jami etninių mažumų kalbų, papročių ir tradicijų išsaugojimo, etninių mažumų mokyklų 
finansavimo, tolerancijos tarp įvairių etninių grupių stiprinimo, valstybinės kalbos žinių 
gilinimo ir kiti kultūrinio pobūdžio aspektai (LR Vyriausybė, 2007). Be to, sociologinių 
tyrimų rezultatai rodo, kad etninių mažumų integracijos samprata, kai jų dalyvavimas 
nėra suvokiamas kaip reikalaujantis išskirtinio dėmesio, atsispindėjo ir daugelyje kitų 
vyriausybinių programų (švietimo, socialinės integracijos, sveikatos apsaugos), tuo metu 
Kultūros ministerijos ir Valstybinės kalbos komisijos įgyvendinamos priemonės buvo 
vertinamos kaip pakankamos lygių galimybių įgyvendinimui. Pasak tyrėjų, menkas poli-
tikų dėmesys etninių mažumų politikai ne tik paliko integracijos procesus savieigai, bet 
ir didino prielaidas etninių klausimų radikalizavimui vidaus politikoje (Petrušauskaitė, 
Pilinkaitė-Sotirovič, 2012: 15–21).

Viešajame diskurse nematyti esminių prieštaravimų dėl to, kad Lietuvoje sudarytos 
palankios sąlygos etninių mažumų kultūrinio tapatumo puoselėjimui, bet, pavyzdžiui, 
žmogaus teisių apsaugos srityje besidarbuojančios nevyriausybinės organizacijos atkrei-
pia dėmesį, kad vien pastarosios teisės užtikrinimas nėra tinkamas valstybės įsiparei-
gojimų, įgyvendinant Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatas, vyk-
dymas. Žmogaus teisių stebėjimo instituto vertinimu, deramo dėmesio etninių mažumų 
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teisių apsaugai stoka turėjo neigiamų pasekmių šių teisių užtikrinimui kitose (ypač švieti-
mo ir užimtumo) sferose, todėl būtina priimti nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius 
konvencijos nuostatas (Žmogaus teisių... 2014a). Pabrėžiama, kad dėl susidariusių teisinių 
spragų, ypač Tautinių mažumų įstatymo nebuvimo, Lietuva nėra nustačiusi, kaip įgyven-
dinti praktikoje minėtos konvencijos bendrąsias nuostatas, susijusias su vardų, pavardžių 
ir gatvių pavadinimų etninių mažumų kalbomis rašyba (Žmogaus teisių... 2014a). Pasak 
Žmogaus teisių stebėjimo instituto ekspertų, vyravusios šalyje nuo 2010 m. etninės po-
litikos kryptys (Tautinių mažumų politikos plėtros iki 2015 m. strategija, Nacionalinės 
antidiskriminacinės programos, romų integracijos Lietuvos visuomenėje programos) at-
spindėjo siaurą ir inertišką požiūrį į etninių mažumų grupių integraciją, o žymios dalies 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento funkcijų perdavimas Kultūros ministerijai irgi 
parodė vyriausybės nusišalinimą nuo aktualių etninėms mažumoms socialinių problemų 
sprendimo (Žmogaus teisių... 2010).

Vienas aktualių klausimų, susijusių su išsamesniu etninių mažumų integracijos sampratos 
poreikiu, slypi kalbinių teisių srityje. Lenkų etninė grupė nuo 1990 m. puoselėjo lūkesčius 
įteisinti dvikalbystę Pietryčių Lietuvos regiono, t. y. Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savival-
dybių viešajame gyvenime. Iki 2010 m. galiojęs Tautinių mažumų įstatymas numatė tokią 
galimybę, nors nenurodė tikslios statistinės išraiškos, kas yra toji „žymi dalis“ etninių ma-
žumų atstovų administraciniame teritoriniame vienete. Tad šio įstatymo nebuvimą Lietuvos 
žmogaus teisių fondas ir kitos nevyriausybinės organizacijos vertina kaip šalies vyriausybės 
nenorą įgyvendinti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatas (Alternatyvi 
tautinių mažumų... 2014: 12). Juolab kad Lietuva, priešingai negu kaimyninės Baltijos šalys, 
ratifikavo šią konvenciją visą, o ne atskiromis dalimis. Be to, minėtos organizacijos pasisako 
už Lietuvos prisijungimą prie Europos regioninių ir mažumų kalbų chartijos (Žmogaus tei-
sių... 2014b: 51). Lietuvos vyriausybės pozicija šiuo atžvilgiu artimesnė teisininkų svarsty-
mams, kad Lietuvoje šiuo metu egzistuoja solidi normatyvinė bazė (JTO, ET ir ES dokumen-
tai), skirta etninių mažumų teisių apsaugai, kuria privalo remtis visos valstybinės struktūros. 
Remiantis šiais svarstymais, tarptautinių konvencijų ar sutarčių įgyvendinimas nereikalauja 
pagal egzistuojančią tvarką įstatymų priėmimo nacionaliniu lygmeniu, nors tobulinant naci-
onalinių teisės aktų bazę būtų galima iš principo priimti ir specifines teises reglamentuojantį 
Tautinių mažumų įstatymą (Katuoka, 2013: 27). 

Socialiniai, demografiniai ar ekonominiai procesai, vykstantys Lietuvoje ir lemiantys 
galimai etninių mažumų grupių padėtį ne mažiau negu lietuvių, aptariami gerokai rečiau 
šalies politiniame ar visuomeniniame diskurse. Tyrėjai pažymi, kad struktūriniai darbo po-
kyčiai (perėjimas nuo pramoninės gamybos prie paslaugų ekonomikos, ekonomikos krizės 
ir jų pasekmės) pastaraisiais dešimtmečiais darė didžiausią poveikį etninių grupių padėčiai 
darbo rinkoje (Okunevičiūtė-Neverauskienė, Gruževskis, Moskvina, 2007). Tad būtina 
įvertinti, kodėl šie pokyčiai skirtingai palietė didžiausias Lietuvos etnines grupes.

Į poreikį įvertinti etninių mažumų socialines ir ekonomines reikmes atkreipė tarptauti-
nės organizacijos. ECRI 2006 m. ir 2011 m. ataskaitose rekomendavo imtis papildomų prie-
monių skatinant lygias įsidarbinimo galimybes visoms etninių mažumų grupėms. Šiuo tikslu 
Lietuvos valdžios institucijoms rekomenduota stiprinti užimtumo padėties stebėsenos prie-
mones, įskaitant duomenų pagal etninę priklausomybę rinkimą, kovoti su visais išaiškintais 
diskriminacijos modeliais, visų pirma per priemones, skirtas visuomenės ir privačių darbda-
vių informavimui. Duomenų rinkimas užimtumo srityje pagal etninę kilmę buvo nutrauktas 
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2004 m. Lietuvos valdžios institucijos tai pateisino teigdamos, kad Lietuvos darbo birža, 
rinkusi tokius duomenis, teikia paslaugas nepriklausomai nuo etninės bedarbio kilmės. Ta-
čiau duomenys renkami apie romų bendruomenę pagal specialią programą. ECRI teigė, 
kad duomenų rinkimas užimtumo srityje pagal etninę kilmę, jei yra atliekamas laikantis 
konfidencialumo nuostatų, asmens identifikavimo bei informuoto asmens sutikimo, padės 
nustatyti tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos apraiškas. Kadangi rasės / etninės kil-
mės pagrindu skundų dėl diskriminacijos daugėja, ECRI yra įsitikinusi, kad tokia priemonė 
būtų sveikintina. ECRI rekomenduoja Lietuvos valdžios institucijoms tęsti mokymus anti-
diskriminacijos teisės aktų klausimais darbdaviams ir profesinių sąjungų atstovams, stebėti 
tautinių / etninių mažumų ir migrantų užimtumo situaciją renkant duomenis apie užimtumą 
pagal etninę kilmę (Europos Komisijos... 2011: 26). 

Pastaraisiais metais etninių mažumų integracijos klausimai Lietuvos politiniame dis-
kurse siejami su nacionalinio saugumo, pilietinės ir socialinės sanglaudos stiprinimo porei-
kiais, todėl valdžios institucijos ėmė rodyti didesnį dėmesį ne tik etninių santykių darnos, 
etninių mažumų grupių savasties išlaikymo, tačiau taip pat socialinių ir ekonominių skir-
tumų, ypač tarp Rytų ir Pietryčių Lietuvos bei kitų šalies regionų, mažinimo klausimu. Iš 
naujesnių priemonių paminėtina programa, skirta didinti socialines ir užimtumo garantijas 
gyventojams, kuriuos palietė Ignalinos atominės elektrinės uždarymas (LR Vyriausybė, 
2010). Be to, 2015 m. Seime svarstytas Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondo įstatymo 
projektas (LR Vyriausybė, 2015a). Nors vyriausybė jam nepritarė, tačiau išskyrė etninių 
mažumų grupių gausiai gyvenamų savivaldybių socialinės ir ekonominės plėtros skatini-
mą kaip vieną iš 2016 m. savo veiklos prioritetinių krypčių. Antai šio prioriteto įgyvendi-
nimui 2014–2020 m. ketinama skirti ES ir nacionalines investicijas, kurios turėtų pasiekti 
tikslinėmis teritorijomis Šalčininkų rajone išskirtus Šalčininkus, Baltąją Vokę ir Eišiškes, 
Švenčionių rajone – Švenčionis, Švenčionėlius ir Pabradę, Trakų rajone – Lentvarį ir Rū-
diškes, Vilniaus rajone – Maišiagalą, Nemenčinę ir Juodšilius, taip pat Visagino miestą 
(LR Vyriausybė, 2015b). 

Per pastaruosius keletą metų susiklosčiusi, ypač dėl Krymo okupacijos ir karinio konf-
likto tarp Rusijos ir Ukrainos, geopolitinė padėtis Europoje paskatino Lietuvos valdžios 
institucijas iš dalies atsigręžti į etninių mažumų integracijos problemas ir permąstyti kai 
kuriuos 2010 m. priimtus sprendimus. Antai 2014 m. pabaigoje premjero A. Butkevičiaus 
vadovaujama vyriausybė pripažino pagrįsta žmogaus teisių apsaugos, lygių galimybių 
įgyvendinimo ir įvairių formų diskriminacijos panaikinimo srityje veikiančių Lietuvos 
nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų kritiką dėl Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento uždarymo, pažymint, kad „specialaus departamento steigimo poreikį rodo ir 
tai, kad tautinių mažumų klausimai tebėra aktualūs vidaus politikoje ir išlieka jautrūs 
santykiuose su kai kuriomis kaimyninėmis valstybėmis“ (LR Vyriausybė, 2014). Tad šios 
vyriausybės nutarimu po beveik penkerių metų pertraukos buvo atkurta už etninių mažu-
mų grupių integracijos politiką atsakinga valstybinė institucija, kuri veikia nuo 2015 m. 
liepos 1 d., šįkart Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
pavadinimu (LR vyriausybė, 2015c). Kita vertus, vis dar lieka neišspręstos įsisenėjusios, 
su etninių mažumų teisių apsauga susijusios problemos. Tarp jų – lenkams svarbūs asmen-
vardžių ir vietovardžių rašybos bei naujo Tautinių mažumų įstatymo priėmimo klausimai, 
kurie dėl ne vienus metus užsitęsusių sprendimų vyriausybėje ir Seime paieškų yra dažnai 
politizuojami šalies politinio ir visuomeninio diskurso veikėjų.
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3. Etninių mažumų grupių Lietuvoje tyrimų problematika ir įžvalgos: nuo 
identitetų prie ekonomikos?

Šioje straipsnio dalyje bus apžvelgiamos pastarojo laikotarpio Lietuvos mokslininkų 
tyrimų, skirtų etninių mažumų problematikai, kryptys ir pagrindinės įžvalgos.4 Tyrimų 
problematiką sąlygiškai suskirstysime į identiteto tyrimus ir integracijos tyrimus. Nors 
identiteto / tapatybės dimensija yra vienas iš svarbių integracijos aspektų, šioje apžval-
goje šios tematikos bus aptartos atskirai, siekiant išryškinti svarbiausias tyrimų įžvalgas. 
Teigsime, kad aptariamu laikotarpiu didelė dalis mokslinių tyrimų buvo skirti etninio 
identiteto, etniškumo raiškos, tapatinimosi su Lietuvos valstybe klausimams. Kita ver-
tus, etninių mažumų grupių socialinės-ekonominės situacijos ir integracijos į Lietuvos 
visuomenę klausimai aptariamu laikotarpiu sulaukė tik fragmentiško mokslininkų dėme-
sio. V. Petrušauskaitės ir V. Pilinkaitės-Sotirovič teigimu, trūksta sistemingai kaupiamų 
duomenų apie etninių mažumų grupių dalyvavimą skirtingose visuomenės sferose (Pe-
trušauskaitė, Pilinkaitė-Sotirovič, 2012). Šią situaciją patvirtina ir atlikta mokslininkų 
tyrimų pastaraisiais metais apžvalga. 

3.1. Identiteto tyrimai: nuo etniškumo prie kosmopolitiškumo?
Etniškumo raiškos, etninių mažumų grupių identiteto problematika (daugiausia – bal-

tarusių, rusų, lenkų) yra analizuota daugelyje aptariamo laikotarpio mokslinių publikacijų. 
Manytume, jog tai susiję su Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą procesais ir poreikiu 
šių procesų kontekste tirti kintančias tapatybes. Tuo pačiu žiniasklaidoje aptariami etninių 
mažumų grupių (daugiausia – lenkų) protestai dėl 2011 m. Švietimo įstatymo pataisų, Ru-
sijos ir Ukrainos karinis konfliktas paskatino etninių mažumų grupių identiteto tyrimus.

Lenkų etninės grupės tapatybės, etniškumo raiškos problematika tirta Pietryčių Lietu-
vos ar Vilniaus krašto regione, kadangi šiame regione gyvena didžiausias procentas lenkų 
tautybės Lietuvos gyventojų, tad šiuo atveju etniniai klausimai įgauna ir teritorinį aspektą. 
Darius Daukšas (2012, 2014) pasitelkia pasienio regionus tiriančių mokslininkų darbus 
(Donnan, Wilson, 1999 cit. iš Daukšas, 2012) ir Švenčionių miesto lenkų grupės etninį 
identitetą konceptualizuoja kaip konstruojamą paribio ar ribinėje zonoje. D. Daukšas at-
liko ilgalaikį kokybinį tyrimą Šalčininkuose ir remdamasis surinktais duomenimis teigia, 
jog lenkų identiteto konstravimui kalbos elementas nėra pats svarbiausias (Daukšas, 2012). 
Ši įžvalga yra svarbi turint galvoje platesnį sociopolitinį kontekstą, pavyzdžiui, viešas dis-
kusijas dėl gatvių pavadinimų kalbos gausiai lenkų grupės gyvenamose teritorijose. Svarbi 
D. Daukšo įžvalga apie lenkų tapatinimąsi su Lietuva ar Lenkija: mokslininkas pastebi 
skirtumą tarp kartų ir teigia, kad skirtingai nuo gyventojų, kurie gimė tuo metu, kai tam ti-
kra Pietryčių Lietuvos teritorijos dalis priklausė Lenkijai, sovietmečiu ar nepriklausomoje 
Lietuvoje gimę informantai tapatinasi su Lietuva, o ne su Lenkija (Daukšas, 2012). 

4  Autoriai apžvelgia 2010–2016 m. publikuotus Lietuvos mokslininkų tyrimus, siekdami įvardyti tam tikras 
tyrimų tendencijas ir temas. Tačiau ši apžvalga nėra baigtinė aptariamai tematikai skirtų darbų istoriografija, 
kadangi ją rengdami autoriai atrinko darbus orientuodamiesi į šio straipsnio bendrus tikslus. Autoriai apžvelgia 
darbus, kurie skirti šiandienos problematikai, taip pat orientuojamasi į sociologinio pobūdžio tyrimus. Aptaria-
mi darbai, kuriuose pristatomi tautinių (etninių) mažumų grupių tyrimai, neapžvelgiami tyrimai, skirti migran-
tų, pabėgėlių problematikai. 

  Detalesnę etninių mažumų grupių tyrimų įvairia tematika apžvalgą žr. Petrušauskaitė ir kt., 2015b.
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Mykolo Romerio universiteto mokslininkų Gedimino Kazėno, Aido Jakubausko, In-
gos Gaižauskaitės, Romualdo Kacevičiaus ir Astos Visockaitės (2014) Vilniaus mieste, 
Vilniaus ir Šalčininkų rajone 2012–2014 m. atlikti kokybinis ir kiekybinis lenkų grupės 
tyrimai apima daugelį aspektų, tarp jų identiteto klausimus, žiniasklaidos turinio analizę, 
balsavimo tendencijas. Šie mokslininkai diskutuoja su D. Daukšu dėl lenkų kalbos svarbos 
lenkų grupės identitetui ir pabrėžia, kad lenkų kalbos klausimas ir lenkų kalba yra svarbi 
daugiau kaip pusei jų kiekybiniame tyrime dalyvavusių respondentų (Kazėnas ir kt., 2014: 
86). Mokslininkų tyrimas taip pat atskleidė lenkų respondentų tapatinimąsi su Lietuva (Ka-
zėnas ir kt., 2014: 153). Mokslininkai pabrėžia, kad regiono socialinė-ekonominė situacija 
yra svarbi vietos gyventojams ir tuo pačiu veikia jų santykį su Lietuvos valstybe (Kazėnas 
ir kt., 2014: 155). Daugiaetninė Pietryčių Lietuvos regiono gyventojų sudėtis skatina tirti 
ir tarpetninius santykius regione tiek istorinėje perspektyvoje, tiek aptariamu laikotarpiu 
(žr., pvz., Stravinskienė, 2010, Šliavaitė, 2015b, kt.). Mokslininkų tyrimai atkreipia dė-
mesį į institucijų (mokyklų, savivaldybių, savanoriškų organizacijų) vaidmenį formuojant 
etniškumą ir tarpetninių santykių pobūdį regione (Frėjutė-Rakauskienė ir kt., 2013, 2016). 

2008–2011 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkai dalyvavo tarptautiniame 
projekte ENRI-East5, kurio vykdymo metu buvo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai lenkų, rusų 
ir baltarusių grupių Lietuvoje identiteto tyrimai (žr. ataskaitas Matulionis ir kt., 2011 a, b, c). 
Tyrime analizuojami minėtų etninių grupių tapatybės, socioekonominės situacijos, pilietiš-
kumo klausimai. Mūsų nuomone, svarbu tai, kad kiekybinis baltarusių, lenkų, rusų grupių 
tyrimas atskleidė tendenciją, jog respondentai linkę labiau pabrėžti galimas įtampas tarp skir-
tingų socialinių sluoksnių, t. y. turtingai ir neturtingai gyvenančių Lietuvos gyventojų, o ne 
tarp skirtingų etninių grupių (Beresnevičiūtė, 2011 a, b, c). Tyrimo rezultatai publikuoti pro-
jekte dalyvavusių mokslininkų straipsniuose (Frėjutė-Rakauskienė, 2011a; Šliavaitė, 2011; 
Матулионис, Фреюте-Ракаускене, Шлявайте, 2013; Frėjutė-Rakauskienė, Šliavaitė, 2012, 
kt.). Šiuose tekstuose aptariama informantų lokalaus, regioninio, tautinio / nacionalinio bei 
europinio identitetų sąveika, atskleidžiant, kad etninių mažumų grupių jaunoji karta, lyginant 
su viduriniąja ar vyresniąja kartomis, labiau linkusi tapatintis su Europa, teigiamai vertina 
Lietuvos įstojimą į ES ir sieja tai su išaugusiu mobilumu, socioekonominėmis galimybėmis 
(Frėjutė-Rakauskienė, 2011a; Frėjutė-Rakauskienė, Šliavaitė, 2012; Матулионис, Фреюте-
Ракаускене, Шлявайте, 2013). Kita vertus, tyrimai atskleidė, kad tapatinimasis su Lietuva 
ar Lietuvos konkrečia vietove visų kartų informantams yra svarbesnis nei su ES (Frėjutė-Ra-
kauskienė, 2011a; Frėjutė-Rakauskienė, Šliavaitė, 2012; Матулионис, Фреюте-Ракаускене, 
Шлявайте, 2013). Informantams vienais ar kitais aspektais (kultūriniu, ekonominiu) svar-
bios ir jų kilmės šalys (Frėjutė-Rakauskienė, 2011a; Frėjutė-Rakauskienė, Šliavaitė, 2012; 
Матулионис, Фреюте-Ракаускене, Шлявайте, 2013).  Etninių mažumų grupių tapatybę, 
tapatybės ir gimtosios kalbos sąveiką aptariamu laikotarpiu išsamiai tyrė kalbininkai (žr. Ge-
ben, 2010, Lichačiova, 2010, Ramonienė, 2010a, 2013a, kt.) 

5  ENRI-East (Europietiškųjų, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: tautos tarp valstybių prie naujųjų ry-
tinių ES sienų) – tarptautinis mokslinių tyrimų projektas, įgyvendintas 2008–2011 m. vienuolikos komandų 
konsorciumo. Šiame projekte kaip partneriai dalyvavo mokslinės institucijos iš Anglijos, Slovakijos, Austrijos, 
Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Projekto partneris Lietuvoje – Lietuvos 
socialinių tyrimų centras, projekto vadovas Lietuvoje – prof. dr. V. A. Matulionis. Koordinatorius – Vienos 
moderniųjų studijų instituto Lyginamųjų Eurazijos studijų ir tyrimų centras. Projektas buvo finansuotas pagal 
Europos Sąjungos 7-ąją bendrąją programą FP7-SSH. Sutarties numeris #217227. 
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Tad tyrimai atskleidžia, kad po Lietuvos įstojimo į ES kalbant apie identiteto klausimus 
tampa svarbi ir europinė dimensija. Etninių mažumų grupių jaunosios kartos tapatybės 
klausimai globalizacijos kontekste analizuoti Meilutės Taljūnaitės ir Liutauro Labanausko 
tekstuose. M. Taljūnaitės ir L. Labanausko 2013 m. vykdyti kokybiniai tyrimai Klaipėdo-
je ir Visagine atskleidė, jog žvelgiant iš jaunosios kartos perspektyvos tautinis tapatumas 
globalizacijos ir integracijos į ES kontekste tampa ne toks svarbus (Labanauskas, 2014; 
Taljūnaitė, 2014; Taljūnaitė, Labanauskas, 2014). Kita vertus, šie mokslininkai pabrėžia, 
kad Lietuva jaunajai kartai yra gimtoji šalis, tačiau etniškumas (rusiškumas) tampa svar-
biu tam tikrose kasdienėse santykio su dauguma situacijose (Labanauskas, 2014; Taljūnai-
tė, 2014; Taljūnaitė, Labanauskas, 2014). Tyrimai (Šliavaitė, 2012, 2015c; Labanauskas, 
2014; Taljūnaitė, 2014; Taljūnaitė, Labanauskas, 2014) atskleidė, kad socioekonominis 
saugumas ir karjeros, profesinės galimybės informantams yra svarbus kriterijus kalbant 
apie integraciją į vieną ar kitą politinę bendruomenę.

Svarbus etniškumo, etninės tapatybės aspektas – istorinės atminties konstravimas ir 
ypatumai skirtingose grupėse. Mokslininkai tiria rusų etninės grupės istorinės atminties 
konstravimą Lietuvos spaudoje rusų kalba (žr. Frėjutė-Rakauskienė, 2013 a, b) bei istori-
nės atminties vaidmenį tautinio tapatumo konstravime (žr. Frėjutė-Rakauskienė, 2011a). 
Tyrimai atskleidžia, kad Antrojo pasaulinio karo tematika yra ypač svarbi skirtingų kartų 
rusų etninės grupės identitetui tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse (pavyzdžiui, Latvijoje) 
(Frėjutė-Rakauskienė, 2011a, 2013 a, b, kt.). Tyrimai rodo, kad Lietuvos didžiųjų mies-
tų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) viešos erdvės gali būti skirtingai įprasminamos skirtingų 
etninių grupių narių (Šutinienė, 2013), atskleistas istorinės atminties vaidmuo konstruojant 
etnines tapatybes Pietryčių Lietuvoje (Šutinienė, 2015). Šie aptarti tyrimai atkreipia dėme-
sį į tai, kad istoriniai įvykiai gali būti interpretuojami skirtingai skirtingų etninių grupių, 
o tuo pačiu istorinė atmintis yra svarbi tiek etninio identiteto konstravime, tiek politinės 
bendruomenės kūrime (žr. taip pat Petrušauskaitė ir kt., 2015d). 

Apibendrinant galima teigti, kad pastaraisiais metais nemaža dalis mokslinių darbų 
skirta etninių mažumų grupių tapatybės, tapatinimosi su Lietuva ar kilmės šalimi bei ES 
klausimams. Kita vertus, apžvelgti tyrimai atskleidžia, kad ekonominiai ir socialiniai as-
pektai yra svarbūs formuojant etninę ir pilietinę tapatybes. 

3.2 Integraciniai aspektai: kalba, lygios galimybės, visuomenės nuostatos, 
teisiniai aspektai 

Apžvelgiamu laikotarpiu (2010–2016 m.) dalis mokslinių darbų, skirtų etninių mažu-
mų grupių problematikai, šio straipsnio autorių sąlyginai priskirti integracijos tematikai. 
Šio priskyrimo sąlygotumą lemia tai, kad dalis šiame poskyryje apžvelgiamų darbų auto-
rių nesieja savo tyrimo tikslo tiesiogiai su integracijos klausimais. Tačiau šio straipsnio 
autorių nuomone, kalbos kompetencijų klausimai, dalyvavimas darbo rinkoje ir švietimo 
sistemoje, pilietinis aktyvumas bei visuomenės nuostatos etninių mažumų grupių atžvil-
giu, teisiniai tautinių mažumų padėties aspektai yra sietini su integracijos procesais. 

Etninių mažumų grupių valstybinės kalbos kompetencijų, gimtosios ir valstybinės 
bei kitų kalbų vartojimo klausimai detaliai analizuoti kalbininkų parengtose 
monografijose (Ramonienė, 2010 a, b; 2013a, b; Geben, 2010, 2013; Brazauskienė, 
2010, 2013; Lichačiova, 2010; 2013, kt.). Šių mokslininkų įžvalgos grįstos kokybiniais 
ir kiekybiniais tyrimais, vykdytais 2007–2009 m. ir 2010 m. didžiuosiuose Lietuvos 
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miestuose bei regionuose (Ramonienė, 2010a, 2013a). Kalbininkai pastebi išaugusį 
lietuvių kalbos vartojimą ir žinias tarp etninių mažumų grupių narių ir teigia, kad lietuvių 
kalbos kompetencijų klausimai iš esmės sėkmingai išspręsti, kadangi valstybinę kalbą 
moka ir vartoja absoliuti dauguma etninių mažumų grupių narių (Ramonienė, 2010b; 
Brazauskienė, 2013, kt.). Teigiama, kad valstybinė kalba mažiau mokama tarp vyresnės 
kartos etninių mažumų grupių narių arba vietovėse, kuriose dominuoja ne lietuviai 
(Brazauskienė, 2013: 180, kt.). 

Moksliniai tyrimai, skirti tautinių mažumų grupių dalyvavimui darbo rinkoje, aptaria-
mu laikotarpiu yra fragmentiški ir negausūs. Natalijos Kasatkinos ir Vidos Beresnevičiūtės 
(2010) darbas, skirtas etninių mažumų grupių dalyvavimui darbo rinkoje ir švietimo sektoriu-
je, yra vienas iš nedaugelio, gvildenančių šiuos klausimus. Mokslininkės analizuoja 2001 m. 
surašymo bei kitus duomenis ir įžvelgia tam tikrus skirtumus tarp etninių grupių dalyvavimo 
skirtingose visuomenės sferose (Kasatkina, Beresnevičiūtė, 2010). Pavyzdžiui, mokslinin-
kių teigimu, 2002 m. ir 2003 m. bedarbystės lygis tarp tautinių mažumų grupių buvo aukš-
tesnis nei tarp lietuvių, kai kurios etninės grupės tiriamu laikotarpiu labiau koncentravosi 
tam tikruose ekonomikos sektoriuose (Kasatkina, Beresnevičiūtė, 2010). Diskriminacijos dėl 
etninės priklausomybės klausimai buvo įtraukti į 2008–2011 m. Lietuvos socialinių tyrimų 
centro mokslininkų vykdyto tarptautinio projekto ENRI-East kiekybinį tyrimą, kuris buvo 
vykdytas 2009–2010 m. Šio tyrimo metu 11 proc. rusų, 10,6 proc. lenkų ir 13 proc. baltarusių 
tautybės respondentų teigė, kad per paskutinius dvylika mėnesių jie asmeniškai patyrė diskri-
minaciją dėl tautybės (Beresnevičiūtė, 2011 a, b, c).

Tautinių mažumų dalyvavimo darbo rinkoje aspektus analizavusi Laima Okunevičiūtė 
Neverauskienė teigia, kad 2008 m. vykdyto kiekybinio tyrimo duomenys rodo, jog tauti-
nės mažumos darbo rinkoje susiduria su panašiomis problemomis kaip ir lietuviai (ma-
žas darbo užmokestis, nepakankamos užsienio kalbų žinios ir kt.), tačiau sykiu tautinės 
mažumos susiduria su specifinėmis problemomis, tokiomis kaip prastesnės valstybinės 
kalbos žinios, o apie 10 proc. respondentų įvardijo neigiamą darbdavių požiūrį dėl tau-
tybės (Okunevičiūtė Neverauskienė 2010: 251–252). L. Okunevičiūtės Neverauskienės 
teigimu, aptariamo tyrimo metu 20,3 proc. respondentų nurodė patyrę diskriminaciją dėl 
tautybės darbo rinkoje arba švietimo srityje (Okunevičiūtė Neverauskienė, 2010: 252). 
Kokybiniai tyrimai atskleidė pačių etninių mažumų grupių socioekonominio nesaugumo 
savijautą Visagine, sietiną su valstybinės kalbos mokėjimo lygiu, socialiniais tinklais 
(Šliavaitė, 2012; Labanauskas, 2014; Taljūnaitė, Labanauskas, 2014). Mokslininkai pa-
stebi tam tikrus netolygumus tarp etninių grupių pasiekimų švietimo srityje (Kasatki-
na, Beresnevičiūtė, 2010), analizuoja mokyklos valstybine ar gimtąja kalba pasirinkimo 
strategijas Pietryčių Lietuvos regione (Šliavaitė, 2015a) ir ankstyvo romų vaikų iškriti-
mo iš švietimo sistemos priežastis Vilniuje (Petrušauskaitė, 2010, 2014), kelia klausimus 
dėl pilnavertės tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę.

Tirtas etninių mažumų grupių pilietinis ir politinis dalyvavimas. M. Frėjutė-Rakauskienė 
(2015 b) atskleidžia, kad Pietryčių Lietuvos lenkų etninės grupės savanoriškos organizacijos 
yra svarbus grupės mobilizacijos instrumentas, taip pat tai, jog šios organizacijos labiau 
bendradarbiauja tarpusavyje ir su organizacijomis Lenkijoje, įkurtomis tėvynainiams kitose 
šalyse remti, nei su organizacijomis Lietuvoje. 2013 m. Vilniaus rajone, Vilniaus mieste 
ir Šalčininkų rajone Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupės atliktas kiekybinis 
lenkų grupės tyrimas atskleidė, kad šio regiono gyventojai labiau domisi Lietuvos, o 
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ne Lenkijos politika, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcija respondentų matoma kaip 
geriausiai atstovaujanti jų interesams (Kazėnas ir kt., 2014). Šie minėti tyrimai rodo 
lenkų etninės grupės gebėjimą mobilizuotis. Rusų etninės grupės situaciją Lietuvoje 
2001–2011 m. įvairiais aspektais (demografinė kaita, dalyvavimas švietimo sistemoje ir 
darbo rinkoje, sveikatos rodikliai, politinis dalyvavimas ir atstovavimas, istorinė atmintis 
ir kt.) analizavusios V. Petrušauskaitė ir V. Pilinkaitė-Sotirovič (2012) teigia, kad, stingant 
valstybės dėmesio mažumų integracijos klausimams, tinkamai nesprendžiant kylančių 
naujų nacionalinių ir tarptautinių iššūkių, pastebimos rusų etninės grupės marginalizacijos 
ir asimiliacijos tendencijos. 

Etninių mažumų grupių situaciją veikia visuomeninis, teisinis kontekstas. Lietuvos so-
cialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto nuo 2005 m. reguliariai atliekami visuome-
nės nuostatų tyrimai atskleidžia, kad visuomenės nuostatos apie tradicines Lietuvos etnines 
mažumas, t. y. rusus, baltarusius, ukrainiečius, yra teigiamos, t. y. šių grupių atžvilgiu nėra 
kuriama socialinė distancija (Vildaitė, Žibas, 2010; Pilinkaitė-Sotirovič, Žibas, 2011; Frė-
jutė-Rakauskienė, 2012; Petrušauskaitė, 2013, kt.). Kita vertus, šios visuomenės nuostatos, 
veikiamos žiniasklaidos formuojamų įvaizdžių ir priklausomai nuo situacijos, gali kisti 
(Frėjutė-Rakauskienė, 2012, kt.). Mokslininkai analizuoja bendrojo lavinimo mokyklų 
mokinių ir mokytojų daugiakultūriškumo kompetencijas bei vadovėlių turinį iš daugiakul-
tūriškumo perspektyvos ir pateikia rekomendacijas, kaip ugdyti toleranciją švietimo sekto-
riuje (Reingardė, Vasiliauskaitė, Erentaitė, 2010). Teisininkai analizuoja tautinių mažumų 
situacijos Lietuvoje teisinius aspektus (Katuoka, 2013; Katuoka ir kt., 2013; Račkauskaitė-
Burneikienė, 2011, 2013; Žiobienė, 2013, kt.). 

V. Petrušauskaitės ir V. Pilinkaitės-Sotirovič teigimu, trūksta sistemingai kaupiamų 
duomenų apie etninių mažumų grupių dalyvavimą skirtingose visuomenės sferose (Petru-
šauskaitė, Pilinkaitė-Sotirovič, 2012) ir šią situaciją patvirtina atlikta mokslininkų tyrimų, 
publikuotų pastaraisiais metais, apžvalga. Apibendrinant pastarųjų metų mokslinių tyrimų 
apžvalgą galima teigti, kad etninių mažumų grupių situacijos skirtingose visuomenės sfe-
rose (darbo rinkoje, švietimo sektoriuje, paslaugų prieinamume ir pan.) klausimai nėra 
nuosekliai tirti ir analizuoti, tad reikalauja kryptingo mokslininkų dėmesio. 

Išvados
Visuotinių gyventojų surašymų duomenys rodo, kad etninių mažumų grupių narių, taip 

pat kaip ir visos Lietuvos gyventojų, skaičius kito, o šiuo metu dvi skaitlingiausios etninės 
grupės (po lietuvių) yra lenkai ir rusai (atitinkamai 6,6 proc. ir 5,8 proc.). Kita vertus, etninių 
mažumų grupių nariai nesudaro reikšmingos procentinės šalies gyventojų dalies, lyginant su 
etnine dauguma (84 proc.). Tyrimų duomenys rodo, kad etniškumas (gimtoji kalba, tapati-
nimasis su savo etnine grupe etc.) vis dar išlieka svarbiu etninių grupių tapatumo elementu, 
tačiau pabrėžtina, kad etninių mažumų grupių tapatumui labai svarbūs yra ir socialiniai tapa-
tumo elementai (socialinė padėtis, profesija, amžiaus grupė, lytis) (Beresnevičiūtė, 2011 a; b; 
Matulionis ir kt., 2011 b, c; Petrušauskaitė ir kt., 2015 a). Tai išryškėja rusų (labiau nei lenkų) 
etninės grupės atveju, kurios nariams socialinis elementas savęs tapatinimosi procese yra 
ypač svarbus (Beresnevičiūtė, 2011 a; b; Petrušauskaitė ir kt., 2015 a). Tad sociologiniuose 
tyrimuose labai svarbu dėmesį skirti ne tik etniškumui, etniniam tapatumui ir jo elementams 
(kalba, religija, kultūra), bet ir socialiniams dėmenims.
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Nuo valstybingumo atkūrimo pradžios Lietuva išsiskyrė tarp Rytų Europos valstybių 
atvira ir tolerantiška politika etninių mažumų grupių atžvilgiu, tačiau nuo 2010 m., nusto-
jus galioti Tautinių mažumų įstatymui ir veikti Tautinių mažumų ir išeivijos departamen-
tui, susidarė prielaidos svarstyti apie dėmesio etninių mažumų grupių integracijai stoką, šį 
procesą reglamentuojančios teisinės bazės ir institucinio atstovavimo susilpnėjimą. Etninės 
politikos krypčių formavimo ir įgyvendinimo funkcijų perdavimas LR Kultūros ministerijai, 
nacionalinių teisės aktų, pasitarnaujančių tarptautinių konvencijų nuostatų įgyvendinimui, 
nebuvimas sulaukė kritikos iš įvairių tarptautinių ir Lietuvos organizacijų, siekiančių efek-
tyvesnio žmogaus teisių ir lygių galimybių įgyvendinimo bei įvairių formų diskriminacijos 
panaikinimo. Viena iš svarbių pastarosios kritikos ašių yra pernelyg siaura, mažai dėmesio 
socialiniams veiksniams (kalbinėms teisėms, darbo rinkai, paslaugų sektoriui ir kt.) skirianti 
etninių mažumų integracijos samprata. Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės 
atidarymas 2015 m. ir vyriausybinių programų, skirtų etninių mažumų grupių gausiai gyve-
namų Rytų ir Pietryčių Lietuvos rajonų socialinei ir ekonominei plėtotei, įgyvendinimas rodo 
laipsniškus etninės politikos turinio pokyčius, bet ir toliau rimta kliūtimi aktualių klausimų 
sprendimui išlieka politinės valios priimti naują Tautinių mažumų įstatymą trūkumas. 

Aptariamu 2010–2016 m. laikotarpiu didelė dalis mokslinių tyrimų buvo skirti etninių 
mažumų grupių (baltarusių, lenkų, rusų) etninio identiteto, etniškumo raiškos, tapatinimosi 
su Lietuvos valstybe ir kitiems tapatybės klausimams. Apžvelgti Lietuvos mokslininkų dar-
bai atskleidžia, kad etninių mažumų grupės (baltarusiai, lenkai, rusai) tapatinasi su Lietuva ar 
gyvenama vietove (žr., pvz., Daukšas, 2012, 2014; Kazėnas ir kt., 2014, Frėjutė-Rakauskienė 
ir kt., 2016; Šliavaitė, 2011, kt.), tačiau etninės kilmės šalys gali būti svarbios dėl kultūrinio 
bendrumo, socialinių ryšių, o jaunosios kartos tapatybei svarbi ES dimensija (žr., pvz., Frė-
jutė-Rakauskienė, Šliavaitė, 2012; Labanauskas, 2014; Taljūnaitė, 2014; kt.). Kita vertus, 
Lietuvos mokslininkų tyrimai atskleidė, kad individualiu lygmeniu ekonominiai, socialinio 
saugumo klausimai yra vieni iš svarbiausių veiksnių, kurie formuoja individo tapatinimąsi su 
politine bendruomene ir pilietiškumą, šie aspektai yra svarbūs siekiant užtikrinti sėkmingą 
mažumų integraciją (žr., pvz., Šliavaitė, 2012; 2015c; Kazėnas ir kt., 2014; Labanauskas, 
2014; Taljūnaitė, 2014, kt.). Atkreiptinas dėmesys, kad nevykdomi sistemingi moksliniai ty-
rimai apie skirtingų etninių grupių situaciją darbo rinkoje, švietimo sektoriuje (žr. taip pat Pe-
trušauskaitė, Pilinkaitė, 2012), o šios situacijos stebėsena būtina užtikrinant lygias galimybes 
skirtingoms visuomenės grupėms. 
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The paper presents an overview of socio-economic and legislative situation of ethnic 
minority groups in Lithuanian Republic focusing on the years after 2010. The main focus is 
on demographic processes and social situation of the main ethnic groups (mainly Russians, 
Poles) in Lithuanian society. These questions are addressed by referring to the data of 
population Census and some sociological research data, as well as by overviewing some  
research publications by Lithuanian scholars  . 

The Census, statistical and numerous research data reveal that ethnic minority groups 
encounter similar demographic challenges as the titular nation (Lithuanians), i.e. decrease 
of population which resulted in shrinking schooling sector (see for e. g. Petrušauskaitė, 
Pilinkaitė-Sotirovič, 2012 etc.). The research data reveal that social categories (profession, 
generation, gender) are as important for identity of ethnic minority groups members as 
ethnicity (Matulionis et al., 2011 a, b, c, Petrušauskaitė et al., 2015). When considering 
institutional and legislative level it is important to mention that in 2010 the Department 
of National Minorities and Lithuanians Living Abroad was reorganized, and the Law on 
National Minorities ceased to exist. These changes created some void in national minority 
policy and were criticized by a number of international and local non-governmental 
organizations which work in the sphere of human rights. The state policy in regards to 
national minorities also has been criticized by scholars because of not paying enough 
attention to social, economic dimensions of minorities integration. The re-establishment 
of the Department of National Minorities in 2015 and development of some state policies 
addressing the social-economic situations of the regions populated by ethnic minority 
groups could be evaluated as some new direction in the state policies on national minorities. 
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The authors present the overview of some selected scholarly publications that address 
issues of ethnic minority situation in Lithuania and were issued after 2010. The authors 
argue that investigation of identity issues of ethnic minority groups has attracted quite 
systematic and solid research, i.e. Lithuanian scholars applied qualitative and quantitative 
methodologies and methods in investigation of these questions (see for example Matulionis 
et al., 2011 a, b, c; Kazėnas et al., 2014 etc.). The situation of ethnic minority groups 
(Russians, Poles, Belorusians, etc.) in job market, education sector, interrelation of 
ethnicity and socio-economic situation has been investigated (see, for example, Kasatkina, 
Beresnevičiūtė, 2010; Okunevičiūtė Neverauskienė, 2010, Petrušauskaitė 2014 etc.), 
however, this research body is less numerous and rather fragmented. The lack of systematic 
monitoring of ethnic minorities situation in labour market, health sector, education has 
been noted  by researchers (see Petrušauskaitė, Pilinkaitė-Sotirovič, 2012). The authors of 
this paper support this position and argue that the questions of ethnic minority members 
socio-economic situation and participation in different spheres of Lithuanian society 
must be investigated in a systematic way since as research demonstrates (see Šliavaitė, 
2012, 2015c; Taljūnaitė, 2014; Labanauskas, 2014, Kazėnas et al., 2014 etc.), social and 
economic questions, prospects of professional career are no less important in building civic 
loyalties and belongings as cultural and emotional attachments. 
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Santrauka. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas nuolat vykdo 
nepakantumo ir socialinės distancijos stebėseną etninių ir socialinių grupių, įtrau-
kiant migrantus ir pabėgėlius, atžvilgiu. Šiame straipsnyje analizuojami 2015 m. 
atliktos reprezentatyvios apklausos duomenys ir pateikta gyventojų nuostatų dėl 
įvairių Lietuvoje gyvenančių etninių ir socialinių grupių 2011–2015 m. lyginamoji 
analizė. Pirmoje straipsnio dalyje pristatytos gyventojų nuostatos dėl Lietuvoje vyks-
tančių pabėgėlių priėmimo ir imigracijos procesų, pabėgėliams kylančių problemų 
ir vykdomos integracijos politikos. Antroje dalyje tiriama socialinė distancija, kuri 
matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietė-
je ir nuosavo būsto nuomos. Straipsnio pabaigoje pateiktos apibendrintos duomenų 
analizės įžvalgos.

Raktažodžiai: visuomenės nuostatos, socialinė distancija, imigracija, pabėgėliai, 
etninės grupės. 

Įvadas. Teorinės visuomenės nuostatų formavimosi prielaidos
Visuomenės nuostatų apklausos yra neatsiejamas etninių grupių, migrantų bei pabėgė-

lių integracijos ir atvirumo įvairovei procesų stebėjimo instrumentas. Šie tyrimai itin aktu-
alūs šiandien, kai globalizacijos ir sparčios socialinės kaitos amžiuje vis daugiau valstybių 
susiduria su kultūrinio pliuralizmo privalumais ir sudėtingais iššūkiais (Giddens, 2005). 
Mokslininkai, tiriantys migracijos procesų raidos ypatumus, teigia, kad visuomenės nuos-
tatos daro poveikį migracijos politikos ir migrantų integracijos priemonių formavimui ir 
yra svarbesnės už faktinę informaciją apie migracijos procesus šalyje (Dustmann, Preston, 
2007). Migrantus priimančių visuomenių migracijos procesų suvokimas yra svarbus in-
dikatorius, rodantis visuomenės toleranciją, taip pat identifikuojantis, kokia aplinka yra 
sukuriama veiksmingai imigrantų integracijai, kuri yra sunkiai įmanoma be visuomenės 
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supratingumo ir tolerantiško požiūrio (Žibas, 2010). Mokslininkai, analizuojantys etni-
nių grupių integracijos procesus, atkreipia dėmesį, kad visuomenės nuomonės tyrimai 
parodo diskriminacijos apraiškas ir ypatybes, kuomet atskleidžiamos ne tik pačių nu-
kentėjusiųjų nuo diskriminacijos patirtys, bet modeliuojamos situacijos, siekiant stebė-
ti, kaip kinta požiūris ir galimas elgesys įvairių etninių ir socialinių grupių atžvilgiu 
dėl skirtingų tapatybės savybių (Beresnevičiūtė, Leončikas, 2009). Tiriant visuomenės 
nuostatas galima identifikuoti artumo ir susvetimėjimo tarp įvairių grupių santykį arba 
socialinę distanciją. Nuo 2005 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų insti-
tutas (toliau – Etninių tyrimų institutas) vykdo nepakantumo ir socialinės distancijos ste-
bėseną etninių ir socialinių grupių, įtraukiant migrantus ir pabėgėlius, atžvilgiu. Šiame 
straipsnyje analizuojami Etninių tyrimų instituto užsakymu 2015 m. lapkričio 19–29 d. 
UAB „Baltijos tyrimai“ atliktos reprezentatyvios apklausos duomenys. Apklausoje daly-
vavo 1078 Lietuvos gyventojai (nuo 15 metų ir vyresni) iš 124 vietovių (atrankos taškų). 
Apklaustųjų sudėtis atitinka tokio amžiaus Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, 
išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės tipą ir apskritis. Tyrimo paklaida tokiai imčiai iki 
3,2 proc. Reprezentatyvios apklausos duomenys straipsnyje lyginami su visuomenės 
nuostatų apklausų duomenimis nuo 2011 m., siekiant atskleisti, kaip per pastaruosius 
penkerius metus (ne)kinta visuomenės požiūris į kultūrinę įvairovę ir išlaikoma socialinė 
distancija pabėgėlių ir etninių bei socialinių grupių atžvilgiu. 

Migracijos procesų suvokimai visuomenėje formuojasi veikiami įvairių aplinkybių. 
Individo ekonominiai interesai yra svarbus aspektas, rodantis visuomenės priešiškumą 
imigrantams, nors jis nėra reikšmingesnis už kultūrinį. Todėl teorijos, analizuojančios vi-
suomenės požiūrį į imigraciją (ir imigrantus), gali būti skirstomos į ekonomines ir kultū-
rines: t. y. tos, kurios priešiškumą imigracijos atžvilgiu aiškina konkurencijos dėl išteklių 
aspektu, arba tos, kurios akcentuoja „simbolines“ visuomenės vertybes ir kultūros svarbą 
(McLaren, 2008). Kitaip tariant, vyrauja dvi dominuojančios „baimės“ ar „grėsmės“ para-
digmos, siekiančios paaiškinti nuostatas imigracijos atžvilgiu: realistinė konflikto teorija ir 
socialinio identiteto teorija (Bloom ir kt., 2008). 

Realistinio konflikto teorija yra paremta dviejų grupių konkurencingumo principu, ku-
ris suvokiamas kaip „grėsmė grupei“, o tai veda prie išankstinio ir negatyvaus vienos gru-
pės narių nusistatymo prieš kitos grupės narius (Card ir kt., 2005). Ši teorija akcentuoja 
žmonių nerimą dėl gerovės ir bendrų priimančios visuomenės narių interesų. Tokiu būdu 
suponuojama nuostata, kad dėl didėjančios imigracijos sukurtos konkurencijos neišvengia-
mai bus prarasti materialiniai ištekliai ir tai turės neigiamą poveikį visiems vietos gyven-
tojams. Remiantis teorinėmis mokslininkų įžvalgomis, bandoma aiškinti, kad sustiprėjusi 
priimančios visuomenės narių baimė konkuruojant su imigrantais glaudžiai susijusi su ne-
rimu prarasti politinę galią ir kontrolę, taip pat tokius ekonominius ir socialinius išteklius 
kaip darbas ar sveikatos apsauga (Card ir kt., 2005). Neigiamos tikslo šalies gyventojų 
nuostatos taip pat siejamos su jų susirūpinimu dėl socialinių programų įgyvendinimui ski-
riamų išlaidų ir įsitikinimu, kad imigrantai yra papildoma našta valstybės gerovės sistemai 
(Dustmann, Preston, 2007; Card ir kt., 2005, McLaren, 2008). 

Priešingai realistinei konflikto teorijai, socialinio identiteto teorija akcentuoja sim-
bolinę visuomenės grupių „grėsmę“, susijusią su grupės statusu, vertybėmis, pagarba ir 
sanglauda. Socialinio identiteto teorija dažniausiai siejama su kultūrinėmis baimėmis, 
t. y. žmonių baime dėl „savo“ šalies etninės ir kultūrinės sanglaudos, kuriai įtaką gali 
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daryti imigracijos procesai, didėjanti populiacija, skirtingos rasės, kalbos bei kultūrinės 
vertybės (Bloom ir kt., 2008). Interpretuodami įžvalgas apie priimančios visuomenės 
požiūrį į imigrantus kaip potencialias grėsmes, mokslininkai teigia, kad toks neigiamas 
„kito“ įvaizdis sustiprina pozityvų priimančios visuomenės tapatybės suvokimą ir silpni-
na atsakomybę tam tikrų neigiamų reiškinių paplitimui visuomenėje. Pavyzdžiui, dau-
gumos visuomenės požiūris į imigrantus kaip kriminalinius nusikaltėlius, net ir tuomet, 
kai imigrantai įvykdo nusikaltimus rečiau nei vietos gyventojai, sustiprina įsitikinimus, 
kad imigrantai yra pagrindinė nusikalstamumo priežastis. Tokia nuostata sustiprina at-
sakomybės naštą mažumos grupei ir pabrėžia atotrūkį tarp priimančios visuomenės ir 
imigrantų grupėms priklausančių narių (Card ir kt., 2005). 

Panašiomis įžvalgomis dalijasi mokslininkai, tiriantys nuostatų dinamiką ir vyraujan-
čias diskriminacijos tendencijas etninių ir socialinių grupių atžvilgiu. Beresnevičiūtė ir 
Leončikas teigia, kad dauguma visuomenės narių linkę vadovautis apibendrintu etninei 
grupei nepalankių bruožų įvaizdžiu ir šiuos bruožus taiko kiekvienam grupės atstovui, ne-
paisant asmeninių savybių. Pasak mokslininkų, tokia nuostatų tipo diskriminacija susijusi 
su skubotu apibendrinimu, grįstu klaidinga nuostata, jog jei dauguma grupės narių turi tam 
tikrą bruožą, tai šį bruožą turės visi grupės nariai (Beresnevičiūtė, Leončikas, 2009). Nuos-
tatų tipo diskriminacija etninių grupių atžvilgiu yra paplitusi dėl susiformavusių stereotipų, 
kultūroje įsitvirtinusių ir viešoje erdvėje reprodukuojamų įvaizdžių, dažniausiai neigiamų.

Mokslininkai atkreipia dėmesį į galimus kitus scenarijus siekiant išlaikyti socialinį ta-
patumą, kuris nebūtinai susijęs tik su nepalankaus požiūrio imigrantų atžvilgiu formavi-
mosi prielaidomis. Pastebima, kad priimančios visuomenės, kurių socialinis tapatumas yra 
artimai susijęs su tokiomis sąvokomis kaip sąžiningumas, lygybė ir socialinis teisingumas, 
yra atviresnės mažumos grupėms (Card ir kt., 2005).  

Lietuvoje pradėjus tyrinėti visuomenės nuostatas apie imigracijos procesus (ir pačius 
emigrantus) pastebėta, kad tyrimų duomenys liudija netolerantišką daugumos visuomenės 
požiūrį. Visuomenėje paplitusi nuostata, kad migrantai yra labiau linkę nusikalsti nei mi-
grantus priimančioji populiacija; taip pat imigracijos procese žmonės įžvelgia ekonominę 
ir kultūrinę grėsmę. Nuo 2005 m. analizuojamos nuostatos įvairių etninių grupių atžvilgiu 
rodo, kad romai, pabėgėliai ir čečėnai yra tarp tų etninių grupių, kurių atžvilgiu pasireiškia 
didžiausia socialinė distancija ir nepakantumo hierarchija išliko beveik nepakitusi (žr. Etni-
nių tyrimų institutas, 2005–2015, Petrušauskaitė, 2013; Pilinkaitė-Sotirovič, Žibas, 2011; 
Vildaitė, Žibas, 2010). 

Pirmoje straipsnio dalyje, remiantis 2015 m. reprezentatyvios apklausos duomenimis, 
apžvelgiamos Lietuvos gyventojų nuostatos apie pabėgėlius, taikant realistinio konflikto ir 
socialinio identiteto teorijų prieigas. Socialinės distancijos dinamika etninių ir įvairių so-
cialinių grupių atžvilgiu per pastaruosius penkerius metus analizuojama antroje straipsnio 
dalyje. Straipsnio pabaigoje pateiktose išvadose apibendrinami empiriniai duomenys apie 
vyraujančias visuomenėje konservatyvias nuostatas ir nepritarimo įvairovei tendencijas.  

1. Visuomenės nuostatos dėl į Lietuvą atvykstančių pabėgėlių 
Etninių tyrimų institutas sistemingai vykdo struktūrinių migracijos veiksnių 

analizę ir tiria Lietuvoje gyvenančių imigrantų bei pabėgėlių integracijos prielaidas ir 
problematiką bei migrantų integracijos politikos įgyvendinimo praktiką. Atsižvelgiant į 
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2015 m. vykstančius sudėtingus globalinius procesus, karinius konfliktus Artimuosiuose 
Rytuose bei Afrikoje ir su tuo susijusius priverstinės migracijos srautus į Europą, Etninių 
tyrimų instituto užsakymu 2015 m. lapkričio 19–29 d. UAB „Baltijos tyrimai“ atliko 
reprezentatyvią apklausą, kurios metu buvo apklausti 1078 Lietuvos gyventojai. Į apklausą 
buvo įtraukti klausimai apie pabėgėlių perkėlimo programą ir integracijos procesus 
Lietuvoje. Pastebėtina, kad vykdant apklausą Lietuvoje pabėgėlio statusą gavusių žmonių 
skaičius buvo labai nedidelis. Respondentams apklausos metu buvo primenama, kad bus 
klausiama apie pabėgėlius – asmenis, kurie negali grįžti į savo kilmės valstybę dėl visiškai 
pagrįstos baimės, kad jie bus ten kankinami, su jais bus nežmoniškai elgiamasi, jų kaip 
žmonių teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos arba kyla grėsmė jų gyvybei, sveikatai, 
saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba 
kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Be to, siekiant įvertinti 
Lietuvos gyventojų įsivaizduojamą atvykusiųjų poveikį visuomenei ir valstybei, 2015 m. 
vykdytoje apklausoje respondentų buvo prašoma pareikšti savo nuostatas dėl konkrečių 
teiginių apie pabėgėlius. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad 2015 m. vykę debatai dėl pabėgėlių priėmimo programos 
įgyvendinimo Lietuvoje neišsklaidė žmonių baimių ir abejonių dėl jos įgyvendinimo 
sėkmės. Lietuvos gyventojai iki šiol palyginti mažai žino tiek apie Lietuvoje pabėgėlio 
ar papildomos apsaugos statusą turinčius žmones, tiek apie šiuo metu dėl pabėgėlio sta-
tuso Europos Sąjungoje besikreipiančius žmones iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. 74 proc. 
Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvoje pabėgėlių skaičius kasmet didėja, o 70 proc. 
Lietuvos gyventojų mano, kad Lietuvoje jau pakanka pabėgėlių ir negalima leisti, kad jų 
atvyktų daugiau (žr. 1 pav.). Kiek daugiau nei pusė (55 proc.) Lietuvos gyventojų mano, 
kad Lietuva turėtų atsisakyti dalyvauti pabėgėlių perkėlimo programoje (žr. 2 pav.).   

Atliktos apklausos duomenys rodo, kad Lietuva išlieka kultūriškai uždara visuomenė 
ir Lietuvos gyventojai visų pirma yra linkę įžvelgti galimas grėsmes visuomenės saugu-
mui. 2015 m. apklausos duomenimis 82 proc. Lietuvos gyventojų manė, kad pabėgėliai 
gali sukelti socialinius neramumus Lietuvoje, 86 proc. – kad gali padidinti nusikalstamu-
mo lygį šalyje. Ir tik 15 proc. mano, kad pabėgėliai praturtins šalies kultūrinį gyvenimą 
(žr. 1 pav.).

Paklausti apie galimas sudėtingas situacijas pabėgėliams atvykus į Lietuvą ir adap-
tuojantis šalyje, Lietuvos gyventojai išreiškė gana neigiamas nuostatas ir apie savo vi-
suomenę bei valstybę. Absoliuti dauguma (80 proc.) respondentų mano, kad į Lietuvą 
atvykę pabėgėliai susidurs su neigiamomis visuomenės nuostatomis, 87 proc. mano,  kad 
jie turės sunkumų ieškant darbo, 78 proc. – kad turės sunkumų išsinuomojant būstą. Dau-
giau nei pusė (56 proc.) respondentų mano, kad į Lietuvą atvykę pabėgėliai patirs smurtą, 
susidurs su sunkumais sveikatos priežiūros (62 proc.) ar vaikų švietimo (73 proc.) srityse 
(žr. 3 pav.). Didelė dalis Lietuvos gyventojų (74 proc.) mano, kad pabėgėliai nesiruošia 
čia gyventi ir siekia pasinaudoti Lietuva kaip tranzito šalimi (žr. 1 pav.). 

Apklausos metu kiek daugiau nei trečdalis respondentų (35 proc.) pritarė teiginiui, 
kad „pabėgėliai yra pažeidžiama grupė, todėl Lietuva privalo jiems padėti“, dar penk-
tadalis (20 proc.) į šį klausimą negalėjo atsakyti arba neatsakė (žr. 1 pav.). Apklausus 
respondentus dėl integracijos priemonių aiškėja, kad, nepaisant pritarimo tam tikroms 
pabėgėlių integracijos priemonėms, Lietuvos gyventojai linkę išlaikyti socialinę distan-
ciją jų atžvilgiu. Beveik du trečdaliai apklaustųjų (67 proc.) linkę pritarti pabėgėlių vaikų 
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švietimo organizavimui, 62 proc. sutinka, kad būtų organizuojami lietuvių kalbos kursai, 
apie pusė gyventojų pritaria dėl kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimo (48 proc.) 
ir nemokamų teisinių paslaugų teikimo (47 proc.). Tačiau daugiau kaip pusė gyventojų 
linkę nepritarti lygių galimybių užtikrinimui gaunant sveikatos priežiūros ir su užimtumu 
susijusias paslaugas. Daugiau nei 60 proc. Lietuvos gyventojų nepritaria vienodų teisių 
principo užtikrinimui gaunant socialinę paramą ar suteikiant socialinį būstą (žr. 4 pav.).

Apibendrinant galima teigti, kad anksčiau aptartas tyrimas iliustruoja straipsnio pra-
džioje aptartas realistinę konflikto ir socialinio identiteto teorijas. Atliktų visuomenės 
nuostatų apklausų rezultatai patvirtina didėjančias antiimigracines nuostatas, kadangi vi-
suomenė pasisako už prieglobsčio politikos griežtinimą, taip pat mano, kad pabėgėliai gali 
padidinti nusikalstamumo lygį ir sukelti socialinius neramumus. Pritariama, kad Lietuvoje 
jau pakanka pabėgėlių ir Lietuva daugiau jų neturėtų įsileisti. Tuo pačiu nepritariama, kad 
pabėgėliai praturtina Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Remiantis aptartais tyrimų fragmen-
tais galima teigti, kad vienos vyraujančios teorijos, paaiškinančios Lietuvos visuomenės 
nuostatas ar priešiškumą imigracijos (ir imigrantų / pabėgėlių) atžvilgiu, išskirti negalima. 
Vyrauja tiek kultūrinio pobūdžio uždarumas, pasireiškiantis „kitaip atrodančių“ imigrantų 
atžvilgiu, tiek aiškus ekonominis aspektas, susijęs su daugumos ir imigrantų konkurencija 
dėl ekonominių ir kitokio pobūdžio išteklių.

2. Socialinė distancija ir visuomenės nuostatos dėl Lietuvoje gyvenančių 
etninių (mažumų) ir įvairių  socialinių grupių 

Siekiant nuoseklios visuomenės nuostatų dinamikos stebėsenos, Etninių tyrimų ins-
titutas atlieka tyrimus, į kuriuos įtraukiami klausimai, atskleidžiantys daugumos gyven-
tojų požiūrį ne tik į imigrantus ir pabėgėlius, bet ir į kitas etnines grupes. Greta nuostatų 
analizės matuojama  socialinė distancija (t. y. grupių ir individų artumo ar susvetimėjimo 
laipsnis). Šiame straipsnyje socialinė distancija analizuojama būsto nuomos, gyvenimo 
kaimynystėje ir darbo vienoje darbovietėje aspektais. Respondentams buvo pateiktas 31 
įvairių socialinių grupių žmonių sąrašas, apimantis negalios, etninės kilmės, rasės, ti-
kėjimo, kalbines ir skirtingo socialinio statuso grupes. Analizuojant socialinę distanciją 
įvairių etninių ir socialinių grupių atžvilgiu matyti visuomenės nuostatose įsitvirtinusi 
skirtingų žmonių kategorijų hierarchija. 

2015 m. visuomenės nuostatų tyrimo duomenų analizė rodo, kad tendencijos etninių 
ir socialinių grupių atžvilgiu išlieka panašios kaip ir ankstesnių metų tyrimuose. Lietuvos 
gyventojai kaip galimus kaimynus palankiai vertina daugumą tiriamų etninių grupių. Pa-
lankiausiai kaimynystės atžvilgiu Lietuvos gyventojai vertina tradicines etninių mažumų 
grupes, tradicinių krikščioniškų krypčių tikėjimo atstovus, aukštesnės socialinės padėties 
asmenis, asmenis su fizine negalia ir žemesnės socialinės padėties asmenis. Apklausa paro-
dė, kad kaimynystėje su etninėmis grupėmis, kaip antai ukrainiečiais, rusais, baltarusiais, 
lenkais, moldavais, gruzinais, turkais, žydais, kinais, nenorėtų gyventi mažiau kaip penk-
tadalis žmonių (žr. 5 pav.). 

Atsakymuose į klausimus apie grupes žmonių, su kuriais Lietuvos gyventojai nenorė-
tų gyventi kaimynystėje, pastebima nepalankiai vertinamų tų pačių etninių ir socialinių 
grupių hierarchija kaip ir ankstesnėse apklausose. Su romais kaimynystėje nenorėtų gy-
venti beveik du trečdaliai (66 proc.) respondentų. Pakankamai didelė socialinė distancija 
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išlieka asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, su jais kaimynystėje nenorėtų gyventi 
trys penktadaliai respondentų (60 proc.). Socialinė distancija šių grupių atžvilgiu padidėjo 
keliais procentais lyginant su 2014 m. tyrimu. 2015 m. atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad 
nepakito nuostata asmenų su psichine negalia ir homoseksualių asmenų atžvilgiu. Su jais 
kaimynystėje nenorėtų gyventi apie 46 proc. respondentų. Atkreiptinas dėmesys, kad poli-
tiniai ir socialiniai veiksniai Europoje, susiję su smarkiai padidėjusiais pabėgėlių srautais 
iš karo zonų Azijoje ir Afrikoje, ir teroristiniai išpuoliai Prancūzijoje bei Belgijoje turėjo 
poveikį gyventojų nuostatoms – didėjo socialinė distancija musulmonų ir pabėgėlių grupių 
atžvilgiu. Lyginant su 2014 m., šiek tiek daugiau kaip pusė respondentų teigė nenorintys 
gyventi su musulmonais (2015 – 58 proc., 2014 – 29,7 proc.) ir pusė respondentų – su pa-
bėgėliais (2015 – 50 proc., 2014 – 27,3 proc.) (žr. 8 pav.).

Panašios tendencijos vertinant socialinę distanciją tarp Lietuvos gyventojų, lyginant su 
kitomis socialinėmis ir etninėmis grupėmis, vyrauja klausiant apie galimus bendradarbius. 
Lietuvos gyventojai patraukliausiais bendradarbiais laiko tradicinių etninių mažumų gru-
pių, t. y. baltarusių, rusų, ukrainiečių ir lenkų (atitinkamai tik 3 proc., 4 proc., 3 proc. ir 5 
proc. nurodė, kad nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje) atstovus, tradicinių krikščioniškos 
kilmės krypčių tikėjimo atstovus, kita gimtąja kalba kalbančius, aukštesnės socialinės pa-
dėties asmenis, kitos rasės (odos spalvos) žmones, kinus, turkus. Atsakymuose į klausimą 
apie žmonių grupes, su kuriomis Lietuvos gyventojai nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje, 
labiausiai nemėgstamos minimos šios: šiek tiek mažiau nei pusė (44–40 proc.) Lietuvos 
gyventojų nenorėtų dirbti su asmenimis, turinčiais psichikos negalią, romais (čigonais), iš 
įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis. Šiek tiek daugiau nei trečdalis respondentų (33–31 
proc.) teigė, kad nenorėtų dirbti su musulmonais, homoseksualiais asmenimis ir pabėgė-
liais. Šiek tiek mažiau nei trečdalis (28–26 proc.) nenorėtų bendradarbiais matyti sirus 
ir čečėnus. Lyginant su 2014 m. duomenimis pastebėtina, kad respondentai nepalankiau 
įvertino beveik visas grupes, su kuriomis nenorėtų dirbti, ypač neigiamai įvertino musul-
monų ir pabėgėlių grupę. 2015 m. tyrimo duomenų analizė rodo, kad  socialinės distancijos 
darbovietėje hierarchija nedaug pasikeitė, pirmosios trys socialinės ir etninės grupės liko 
hierarchijos viršūnėje nepakitusios (žr. 6 pav.).

Kaip galimus nuomininkus Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina tradicines etnines 
grupes (rusus, ukrainiečius, lenkus), aukštesnės socialinės padėties asmenis ir tradicinių 
krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus (žr. 7 pav.).

Vertinant įvairias socialines grupes daugiausia neigiamų nuomonių išreikšta atsakant 
į klausimą apie žmonių grupes, kurioms Lietuvos gyventojai nenorėtų išnuomoti būsto. 
Daugiau nei 60 proc. respondentų teigė, kad nenuomotų būsto romams (čigonams) ir iš 
įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų nenuomotų 
būsto musulmonams (57 proc.), asmenims su psichikos negalia (52 proc.) ir pabėgėliams 
(52 proc.), o pusė apklaustųjų (50 proc.) nenuomotų būsto homoseksualiems asmenims. 
Nemaža dalis gyventojų (43–41 proc.) nenorėtų nuomoti būsto čečėnams ir sirams, šiek 
tiek daugiau nei trečdalis – irakiečiams (36 proc.) (žr. 7 pav.).

2015 m. Lietuvos gyventojų apklausos tyrimo duomenų analizė rodo, kad socialinė 
distancija įvairių Lietuvoje gyvenančių žmonių grupių atžvilgiu pasireiškia nevienodai. 
Socialinė distancija bendradarbių atžvilgiu yra mažesnė nei kaimynų ir nuomininkų, 
kuri išlieka pakankamai didelė ir nuo 2011 m. socialinės distancijos dinamika kinta 
labai nedaug. Pavyzdžiui, per pastaruosius penkerius metus su romais nenorėtų gyventi 
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kaimynystėje 63–66 proc. apklaustųjų ir tik 2014 m. šiek tiek mažiau apklaustųjų (58,2 
proc.) teigė nenorintys kaimynais matyti romų (žr. 8 pav.). Nepakito dinamika dėl romų 
nuomininkų 2011–2015 m. ir išliko pakankamai stabili – daugiau nei 60 proc. apklaustųjų 
nenorėtų nuomoti būsto romams. Panaši socialinės distancijos dinamika išlieka ir su 
kitomis socialinėmis grupėmis, kaip antai iš įkalinimo įstaigų išėjusių, turinčių psichinę 
negalią ir homoseksualių asmenų atžvilgiu. 2015 m. gyventojų nuostatų analizė rodo, 
kad labiausiai nemėgstamų grupių penketuką papildė dvi  grupės, t. y. musulmonai ir 
pabėgėliai, kurių atžvilgiu pastebimai padidėjo neigiamų atsakymų skaičius, klausiant 
apie kaimynystę, bendradarbius ir nuomininkus. 2011–2013 m. daugiau kaip trečdalis 
apklaustų gyventojų nenorėtų gyventi kaimynystėje su musulmonais (36,9–36,5 proc.) 
ir pabėgėliais (31,6–33,5 proc.), nuomoti jiems būstą (musulmonams – 38,9–37,6 proc., 
pabėgėliams – 39,0–41,3 proc.). 2014 m. užfiksuoti teigiami pokyčiai dėl kaimynų, mažiau 
nei trečdalis apklaustųjų nenorėtų gyventi kaimynystėje su musulmonais (29,7 proc.) ir 
pabėgėliais (27,3 proc.) (žr. 8 pav.). Dėl būsto nuomos nuomonė beveik nepasikeitė ir 
šiek tiek daugiau nei trečdalis nenorėtų nuomoti jiems būsto. 2015 m. šios nuostatos 
dinamika smarkiai pasikeitė, kuomet padidėjo daugiau neigiamų nei teigiamų atsakymų.

Apibendrinant 2015 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenis pastebėtina, 
kad romai išlieka nemėgstamiausia etnine grupe, su kuria Lietuvos gyventojai nenori gy-
venti kaimynystėje, nuomoti būsto ar dirbti vienoje darbovietėje. Atliekamos apklausos 
nuo 2005 m. rodo, kad socialinė distancija šios grupės atžvilgiu liko nepakitusi. Antra 
vertus, 2015 m. gyventojų nuostatų tyrimo analizė parodo, kad 2011–2014 m. fiksuota 
mažėjanti socialinė distancija musulmonų ir pabėgėlių atžvilgiu smarkiai šoktelėjo į vir-
šų – daugiau nei pusė gyventojų teigė nenorintys gyventi kaimynystėje ar nuomoti būsto 
ir daugiau nei trečdalis nenori dirbti su šiomis grupėmis. 

Tyrime dalyvavusių Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kaip per pastaruosius penke-
rius metus pasikeitė jų požiūris į Lietuvoje gyvenančių žmonių grupes. Pastebėtina, kad 
didelė dalis respondentų nurodė, jog pablogėjo jų nuostatos dėl tam tikrų socialinių grupių. 
Per 70 proc. gyventojų nuostata dėl musulmonų ir pabėgėlių labai pablogėjo arba greičiau 
pablogėjo. Lyginant su 2014 m. pablogėjo nuostata ir kitų grupių atžvilgiu, kaip antai iš 
įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų (68 proc.), romų (67 proc.) ir homoseksualių asmenų 
(63 proc.). Atsakymai į šį klausimą patvirtina įsitvirtinusią nemėgstamų socialinių grupių 
hierarchiją (žr. 9 pav.). 

Lyginant su 2014 m. apklausa, kuomet daugiau nei trečdalis gyventojų teigė, kad labai 
pablogėjo jų požiūris  į rusų etninę grupę, 2015 m. pastebimas daug palankesnis rusų verti-
nimas. Sumažėjo manančiųjų, kad jų požiūris pablogėjo apie rusus (26 proc.), ir padaugėjo 
gyventojų, manančių, kad jų požiūris pagerėjo ir labai pagerėjo (38 proc.) (žr. 9 pav.). 
Nepaisant išsakytos labiau neigiamos nuostatos 2014 m., kuri gali būti susijusi su konfliktu 
tarp Rusijos ir Ukrainos (Krymo aneksija), Lietuvos gyventojų socialinė distancija rusų 
etninės grupės atžvilgiu yra nedidelė. Su rusais kaimynystėje nenorėtų gyventi 5–7 proc. 
gyventojų ir ši tendencija nekinta nuo 2011 m. (žr. 8 pav.).

2015 m. duomenimis, žmonių grupės, apie kurias per pastaruosius penkerius metus 
Lietuvos gyventojų nuomonė labiausiai pagerėjo, – tai asmenys su fizine negalia, tradicinių 
krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovai, baltarusiai ir kita gimtąja kalba kalbantys 
asmenys. Nuomonė apie kitas etnines grupes, kaip antai ukrainiečius, gruzinus, moldavus, 
lenkus, žydus, lietuvių kalbos nemokančius asmenis, greičiau pagerėjo ir labai pagerėjo ir 
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šios grupės kelis kartus ar net daugiau vertinamos teigiamai. Atkreiptinas dėmesys, kad 
2015 m. šiek tiek pasikeitė požiūris į totorių etninę grupę. Kaip ir ankstesnėse apklausose 
išliko panašus teigiamas požiūris į totorius (daugiau kaip trečdalis gyventojų išreiškė nuos-
tatą, kad jų požiūris pagerėjo), tačiau lyginant su ankstesnėmis apklausomis, kur neigiamas 
požiūris buvo 10–13 proc., 2015 m. neigiama gyventojų nuomonė apie totorius padidėjo 7 
procentiniais punktais ir pasiekė 20 proc. (žr. 9 pav.).

Lyginant 2015 m. Lietuvos gyventojų atsakymus į klausimą apie nuostatų kaitą su anks-
tesniais Etninių tyrimų instituto atliktų visuomenės apklausų apie įvairias etnines grupes 
rezultatais, galima formuluoti kelis teiginius. 2015 m. smarkiai padidėjo neigiamos nuos-
tatos musulmonų ir pabėgėlių atžvilgiu. Neigiamas požiūris sustiprėjo ir kitų socialinių 
bei etninių grupių atžvilgiu, kaip antai iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų, romų (čigonų) 
ir homoseksualių asmenų. Aptariamo empirinio tyrimo nuostatų analizė rodo praktiškai 
nekintantį požiūrį į tam tikrų socialinių kategorijų hierarchiją. Pastebėtina, kad 2015 m. 
pagerėjo nuostatos dėl rusų etninės grupės ir šiek tiek prasčiau atsiliepta apie totorių etninę 
grupę, kuri iki šiol buvo vertinama greičiau teigiamai nei neigiamai.

Išvados 
2015 m. Lietuvos gyventojų nuostatų dėl socialinių grupių apžvalga rodo neigiamų 

vertinimo tendencijų stiprėjimą ir nepakantumo pažeidžiamoms socialinėms bei etni-
nėms grupėms išlaikymą. Empirinių duomenų analizė leidžia papildyti teorines moksli-
ninkų įžvalgas, kad  tiriant visuomenės nuostatas atsiranda galimybė įvertinti kontekstą, 
kuriame formuojasi suvokimai apie tam tikras grupes, kurie dažnai paremti apibendrintu 
socialinei ar etninei grupei nepalankių bruožų įvaizdžiu, taip suponuojant suvokimus 
apie ekonomines, socialines ir kultūrinio savitumo praradimo grėsmes nei realią tokių 
grėsmių tikimybę (Bloom ir kt., 2008; Beresnevičiūtė, Leončikas, 2009). 

Aptariant 2015 m. apklausos duomenis išaiškėja, kad visuomenė yra linkusi nepritarti, 
jog Lietuvoje gyvenantys ar į šalį atvykstantys asmenys, priverstinai palikę savo gimtąją 
šalį dėl pavojaus gyvybei ir saugumui, gali praturtinti Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Tai 
liudija visuomenėje vyraujantį kultūrinį uždarumą, kuris gali būti laikytinas vienu esminių 
pabėgėlių integracijos barjerų. Šalia vyraujančio kultūrinio uždarumo matomos aiškios 
sąsajos tarp nuostatų ir socialinio (ne)saugumo aspektų. Tai gali būti sietina su visuomenės 
daugumos ir pabėgėlių konkurencija dėl ekonominių bei socialinių išteklių, o tai glaudžiai 
susiję su paplitusiu įsivaizdavimu, kad atvykę pabėgėliai gali „sugriauti“ sukurtą gerovės 
valstybę. Nepaisant nedidelio pabėgėlių skaičiaus Lietuvoje, visuomenėje vyrauja labiau 
neigiama nei teigiama nuostata apie pabėgėlio statusą gavusių asmenų padėtį ir jų inte-
gracijos galimybes šalyje. Nors gyventojai linkę pritarti integracijos priemonėms, kaip 
antai vaikų švietimo, lietuvių kalbos kursų organizavimo, teisinės pagalbos organizavimo 
paslaugoms, tačiau vyrauja suvokimas, kad pabėgėliai yra grėsmė visuomenei ir jų inte-
gracijos perspektyvos suvokiamos labai ribotai. Atkreiptinas dėmesys, kad patys gyven-
tojai kritiškai vertina esamą kontekstą, kalbant apie pabėgėlių priėmimą ir jų gyvenimą 
Lietuvoje. Išsakytos neigiamos nuostatos apie savo visuomenę ir valstybę suponuoja, kad 
pabėgėliai gali patirti įvairių sudėtingų situacijų gyvendami Lietuvoje dėl neigiamų visuo-
menės nuostatų, gyventojų nenoro išnuomoti būsto, taip pat ieškodami darbo.
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Lyginant 2011–2015 m. visuomenės nuostatų tendencijas etninių ir socialinių grupių 
atžvilgiu, analizė atskleidžia beveik nekintantį neigiamų nuostatų dominavimą romų, išėju-
siųjų iš įkalinimo įstaigų ir homoseksualių asmenų atžvilgiu. Šios grupės per pastaruosius 
penkerius metus išliko labiausiai nemėgstamų grupių skalės viršuje. Neigiamos nuostatos 
apie pabėgėlius ir musulmonus sustiprėjo 2015 m., lyginant su ankstesniais metais. Apta-
riamo empirinio tyrimo analizė rodo praktiškai nekintančią nuostatų hierarchiją. Pastebė-
tina, kad 2015 m. labai pablogėjusios nuostatos dėl musulmonų ir pabėgėlių yra glaudžiai 
susijusios su išpuoliais Europoje ir reakcija į šiuos įvykius viešoje erdvėje.
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Summary. The Institute for Ethnic Studies under the Lithuanian Social Research 
Center permanently carries out monitoring of societal attitudes towards social and 
ethnic groups including migrants and refugees. This article presents the data of 
the representative opinion survey in 2015 and makes a comparative analysis of 
change in societal attitudes towards ethnic and various social groups in 2011-2015. 
The first part discusses the findings of opinions about refugees, their integration 
and challenges of their adaptation processes. The second part of this paper exami-
nes the prevalence of social distance among majority society and different social 
and ethnic groups. By integrating questions on population’s willingness to live in 
neighborhood, work together and rent an apartment this paper argues about the 
limited change in attitudes towards certain ethnic and social groups in society. 
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PRIEDAI

1 pav. Lietuva sutiko su Europos Komisijos pasiūlymu per dvejus metus
priimti 1105 pabėgėlius iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. 

Kokia jūsų nuomonė apie toliau pateikiamus teiginius? (2015 m., proc.)

2 pav. Jūsų nuomone, kokius politinius sprendimus turėtų priimti 
Lietuvos vyriausybė dėl į Lietuvą atvykstančių pabėgėlių? 

Ar jūs sutinkate, ar nesutinkate su tokiais galimais sprendimais? (2015 m., proc.)

,
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3 pav. Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams gali iškilti įvairių sudėtingų situacijų. 
Pasakykite, ar jūs sutinkate, ar nesutinkate, kad pabėgėliams
gali kilti ypatingų sunkumų šiose srityse? (2015 m., proc.)

4 pav. Ar jūs pritartumėte, ar nepritartumėte tokioms integracijos
priemonėms, kurios būtų taikomos Lietuvoje gyvenantiems
ir į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams? (2015 m., proc.)
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5 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių jūs nenorėtumėte 
gyventi kaimynystėje? Atsakymai „Nenorėčiau“ (2015 m., proc.)
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6 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių jūs nenorėtumėte dirbti vienoje 
darbovietėje? Atsakymai „Nenorėčiau“ (2015 m., proc.)
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7 pav. Pasakykite, kam iš išvardytų žmonių grupių jūs nenorėtumėte išnuomoti būsto? 
Atsakymai „Nenorėčiau“ (2015 m., proc.)
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8 pav. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių jūs nenorėtumėte gyventi 
kaimynystėje? Atsakymai „Nenorėčiau“ (2011–2015 m., proc.)

9 pav. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė jūsų požiūris į šias Lietuvoje 
gyvenančias grupes? (2015 m., proc.)
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RUSAKALBIS JAUNIMAS VISAGINE: ANTROS IR 
TREČIOS KARTOS MIGRANTŲ TAUTINIS TAPATUMAS 

Liutauras LABANAUSKAS
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas liutauras.labanauskas@gmail.com

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama antros ar trečios kartos migrantų kilmės ša-
lies kaip „tėvynės“ konteksto ir tautinio tapatinimosi formų sąveika ir šių formų 
bei sąveikos kompleksiškumas. Migrantų įsijungimo į visuomenę dimensijų ma-
tavimas kiekybiniais vertinimais yra komplikuotas, kuomet nagrinėjame antros ar 
trečios kartos migrantų įsijungimą į visuomenę, nes kiekybinių tyrimų duomenys 
tik įvertina probleminių migrantų integracijos aspektų dažnį, tačiau daugeliu atve-
jų nepateikia naujų hipotezių ir neskatina analitiškai pažvelgti į migrantų patir-
čių ypatumus ir analizuoti jų tautinio tapatumo darybos strategijas, kultūrinių ir 
socialinių ryšių pobūdį, diskriminacijos darbo rinkoje ir švietime bei socialinio 
mobilumo galimybes. Todėl straipsnyje, remiantis kokybinio tyrimo įžvalgomis, 
siekiama plėsti migrantų įsijungimo į visuomenę kokybinių tyrinėjimų problema-
tiką ir bandoma atsakyti į klausimą, kokias politinių, socialinių, etninių, kultūrinių 
ir kalbinių tapatumų fragmentacijas administracinėmis ribomis apibrėžtame mieste 
sukuria antros ar trečios kartos migrantų – Visagine gimusių, sąlyginai jaunų (gim. 
1980–1990) rusakalbių asmenų – saistymasis su keliomis valstybėmis.

Raktažodžiai: Visaginas, tautinis tapatumas, jaunimas, antros ir trečios kartos imi-
grantai.

ĮVADAS
Analizuodami migrantų įsijungimo į visuomenę problematiką (ir tokio į(-si)jungimo 

praktikas) galime išskirti šias sritis: 1) socialinę-ekonominę migrantų integraciją; 2) 
kultūrinę integraciją; 3) teisinę-politinę integraciją ir 4) priimančios visuomenės tolerancijos 
(įvairovės politikos, požiūrio į migrantus, socialinės sanglaudos) sritį. Toks skirstymas yra 
gana patogus kiekybiškai matuojant migrantų įsijungimo į visuomenę (integracijos) laipsnį. 
Kita vertus, tik kiekybinis matavimas nėra absoliučiai validus. Pavyzdžiui, Entzinger ir 
Biezeveld (2003) analizuojant socialinę-ekonominę migrantų integraciją siūlo išskirti 
laikinų imigrantų ir ilgalaikių, pastovių imigrantų kategorijas. Minėti autoriai teigia, kad 
aptardami kultūrinį migrantų integracijos kontekstą turėtume aptarti daugiakultūriškumo ir 
kultūrinės asimiliacijos prieštaravimus, o nagrinėdami teisinį ir politinį migrantų integracijos 
aspektą turėtume remtis klasikiniais jus sanguinis – jus soli pilietybės principais bei jų 
svarba įgyvendinant migrantų socialines, politines ir kultūrines teises, laisves bei pareigas, 
kurios yra susijusios ir su priimančios visuomenės požiūrio į migrantus (įvairovės politikos, 
tolerancijos ir socialinės sanglaudos) kriterijais. Taigi migrantų įsijungimo į visuomenę 
dimensijas matuoti svarbu remiantis ne tik kiekybiniais, bet ir kokybiniais vertinimais. 
Išvardytų dimensijų matavimas tampa dar komplikuotesnis, kuomet nagrinėjame antros 
ar trečios kartos migrantų įsijungimą į visuomenę, nes kiekybinių tyrimų duomenys tik 
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įvertina probleminių migrantų integracijos aspektų dažnį, tačiau daugeliu atvejų nepateikia 
naujų hipotezių ir neskatina analitiškiau pažvelgti į migrantų patirčių ypatumus ir analizuoti, 
kokie veiksniai sąlygoja skirtingų grupių tautinio tapatumo darybos strategijas, kultūrinių ir 
socialinių ryšių pobūdį, diskriminacijos darbo rinkoje ir švietime bei socialinio mobilumo 
galimybes. Todėl straipsnyje, remiantis kokybinio tyrimo įžvalgomis, siekiama plėsti 
migrantų įsijungimo į visuomenę kokybinių tyrinėjimų problematiką ir bandoma atsakyti į 
klausimą, kokias politinių, socialinių, etninių, kultūrinių ir kalbinių tapatumų fragmentacijas 
administracinėmis ribomis apibrėžtame mieste sukuria antros ar trečios kartos migrantų – 
Visagine gimusių, sąlyginai jaunų (gim. 1980–1990 m.) rusakalbių asmenų – saistymasis su 
keliomis valstybėmis.

Politinio diskurso aksioma yra tai, kad, šaliai norint pasiekti pažangos, į šalies nacio-
nalinio vystymosi ir nacionalinio identiteto kūrimo procesus reikia įtraukti visus susijusius 
dalyvius – piliečius ir migrantus – tiek naujai atvykusius, tiek migrantų antros ar trečios 
kartos palikuonis, tiek išvykusius piliečius. Balibar (1991 cit. Morris, 1997) argumentuoja, 
kad nors moderni valstybė ir suteikia lygias priklausymo teises bei galimybes savo pilie-
čiams, vis dėlto egzistuoja vidinės ir išorinės ribos, kuriomis yra apibrėžiama nacionali-
nė bendruomenė. Taigi galima kelti klausimą, kas priklauso nacionalinei bendruomenei ir 
kas – ne. Pavyzdžiui, Soysal (1994: 135 cit. Morris, 1997) identifikuoja užsieniečių teisių 
tarptautiškėjimo tendencijas, bet kartu pastebi, kad įsigalėję globalūs diskriminacijos ir 
nelygybės mechanizmai sukuria minėtų „teisių įgyvendinamumo deficitą“, kuris paprastai 
kalbant reiškia, kad formalios teisės nebūtinai garantuoja pilną socialinę įtrauktį ir priklau-
symą nacionalinei bendruomenei. Pasak Schucko (1989, cit. Morris, 1997), asmens sėkmei 
ekonominėje ir socialinėje sferoje svarbiausi yra šie trys elementai: 1) pozicija darbo rin-
koje, 2) būsto rinka ir 3) švietimo sistema, kurie yra nepriklausomi „formalios“ pilietybės 
kintamieji ir kuriuos analizuojant „formaliai“ sunku užčiuopti „neformalius“ diskriminaci-
jos pasireiškimus. Valstybės „darbas“, pasak Kearney’io (1995), yra saugoti sienas, suteikti 
ar riboti pilietybės teises ir vykdyti užsienio politiką. Tačiau transnacionaliniai ir globalūs 
individų ar bendruomenių (taip pat apibrėžiamų pagal etniškumą) interesai neretai konfliktuoja 
su valstybių jurisdikcija ir galia. Tokie konfliktai gali būti vadinami „trans-valstybiniai“ (trans-
statal) (Kearney, 1995). Ši sąvoka, pasak Kearney’io (1995), taip ir nepaplito moksliniame dis-
kurse, bet problematika, kurią kelia autoriai rašydami apie globalizaciją ir transnacionalizmą, 
būtent apima „trans-valstybiškumo“ kontekstą (Kearney, 1995). Sąvoka „tautinis tapatumas“ 
apibrėžiama kaip su vieta erdvėje susijęs ypatingas skirtingumo nuo „kitų“ santykis arba to-
kio santykio nebuvimas. Pagal Z. Baumaną (2004), „tapatumo idėja atsirado dėl priklausymo 
krizės ir iš pastangų, kurių reikėjo užpildant tuštumą tarp „turėtų būti“ ir „yra“. Kitaip tariant, 
valstybė išlaiko tautinio tapatumo monopolį ir nubrėžia ribą tarp „mes“ ir „jie“, o migrantai 
(dėl pilietinių teisių (ne)įgyvendinimo, (ne)užtikrintos ekonominės gerovės ir laisvų arba ribotų 
galimybių dalyvauti visuomenės veikloje) patiria riziką ir priimančios visuomenės „atmetimą“ 
arba saugumą ir solidarumą. Kolektyvinis tapatumas tampa tam tikra simboline erdve, kurioje 
susikerta šalies, visuomenės bei pilietinės visuomenės skirtingų komponentų veikla. Šių sąvei-
kų pažinimas leidžia nusakyti tapatumų konstravimą nuo, pavyzdžiui, etninio tapatumo link 
pilietinio tapatumo, o nuo jo – valstybinio tapatumo link. Lygiai kaip ir atvirkštine seka: ap-
rašant valstybinį tapatumą išryškinamas pilietinio tapatumo turinys ir reikšmė, atskleidžiant 
etninio tapatumo statusą ir kintančius dėmenis. Pažinti, kaip valstybės identitetas ir šios sri-
ties vykdoma valstybės tapatumo politika veikia etninius santykius šalies viduje, iš tiesų yra 
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sunkus uždavinys. Kartu tenka tirti pilietinio tapatumo ir pilietinio dalyvavimo tarpusavio 
sąveiką pagal atskiras etnines grupes. Tai ypač aktualu gilinantis į šiuolaikinį Lietuvos Res-
publikos pilietybės turinį, atskleidžiant realų pilietinių teisių turinį ir jų raišką lyginant skir-
tingas etnines grupes. Tautinio tapatumo kaip su vieta erdvėje susijusio ypatingo skirtingumo 
nuo „kitų“ santykio (arba to santykio nebuvimo) apibrėžimas susieja tradiciškai neatskiria-
mus, tačiau neretai supriešinamus nacionalinio ir etninio tapatumo dėmenis. 

Šio straipsnio problematikos aktualumą lemia ir tai, kad transnacionalinių bendruome-
nių formavimasis vyksta daugiausia dėl migracijos procesų. Tačiau migracijos fenome-
no analizėje retai paliečiamas migracijos ir tautinio tapatumo formų kompleksiškumas, 
o etninių grupių tam tikros valstybės viduje tautinio tapatumo formų kompleksiškumas 
tyrinėjamas dar rečiau. Tas pats pasakytina ir apie antros ar trečios kartos rusakalbį jaunimą 
Lietuvoje, ypač Visagine. Pasak Lakio (1995), kitataučio padėtį Lietuvoje lemia gyvenimo 
trukmė, nes čia gimęs ar daug metų gyvenęs kitatautis pasijunta savas, o patekęs į lietuviš-
ką arba į tautiškai, tačiau daugiausia lietuvių veikiamą aplinką kitatautis skatinamas spar-
čiai perimti jos požymius – paplitusią kalbą, elgesio ypatumus, gyvenimo ir bendravimo 
taisykles. Tačiau kasdieniame gyvenime kartais stebimas išankstinis neigiamas požiūris 
tampa kliūtimi ne tik sėkmingai kitataučių integracijai, bet ir jų tapatumų raiškai. 

Nacionalinių interesų ir tarpvyriausybinių bei tarptautinių institucijų kontekste etninės 
bendruomenės, gyvenančios nacionalinės bendruomenės apsuptyje, irgi lieka nuošalyje. 
Valstybė, patirdama transnacionalizmo iššūkius, išlieka svarbiu piliečių identiteto resursu, 
tačiau galima klausti, kuri valstybė: ta, kurios formalią pilietybę asmuo turi, ar ta, kuriai 
jis / ji priklauso? Valstybinis-nacionalinis tapatumas yra susijęs su modernia nacionaline 
valstybe ir jos dominuojančia ideologija, kuri labiau pabrėžia piliečių santykį su valstybe 
ir jų teises nei etnines ir kultūrines šaknis (Eriksen, 1997). O globalizacija kvestionuoja 
tapatumų santykį su valstybe (valstybėmis). Dar 2007 m. N. Kasatkina savo straipsnyje 
apie rusus Lietuvoje iškėlė klausimą: kuo skiriasi tautinė mažuma nuo diasporos ir kokiais 
apibrėžimais remiantis galima tyrinėti rusus kaip imigrantus ar antrosios, trečiosios kartos 
imigrantus Lietuvoje (taip pat žr. Kasatkina, Leončikas, 2000; Kasatkina, Leončikas, 2003; 
Kasatkina, 2003; Kasatkina, Beresnevičiūtė, 2006; Kasatkina, 2009). Kitas pavyzdys – so-
cialinių antropologių Ingrid Dobler ir Maren von Groll 2002 m. Meksiko mieste atliktas 
etnografinis tyrimas „Vokiečiai Meksikoje – modernios diasporos atvejis“. Dobler ir von 
Groll (2002) laikosi minties, kad konceptualiai reikia skirti „senąją“ ir „naująją“ diasporų 
sampratas ir hipotetiškai išskiria pagrindinius „modernios diasporos“ požymius: 1) nuolat 
palaikomas kontaktas su kilmės šalimi; 2) diasporos kultūra skiriasi tiek nuo kilmės šalies 
kultūros, tiek nuo priimančios šalies, o diasporos kultūra – tai vienos kultūros inscenizavi-
mas kitos kontekste; 3) diasporos bendruomenė kuria savas vertybes, normas ir praktikas; 
4) taip kuriamas atskiras diasporos bendruomenės identitetas; 5) diasporos bendruomenės 
nariai jaučiasi nepilnai integruoti į vietos bendruomenę; 6) o diasporos bendruomenė jau-
čiasi „priklausanti“ daugiau nei vienai nacionalinei valstybei. Kiekybiniais ir kokybiniais 
duomenimis paremtame straipsnyje Dobler ir Groll (2002) išsamiai analizuoja įvairias vo-
kiečių diasporos Meksikoje institucijas bei jų įtaką tautinio tapatumo konstravimui ir pa-
teikia išvadas, kad 1) grupinis (diasporos) identitetas tampa stipresniu nei lokalus, etninis 
ar nacionalinis (susiformuoja trečiasis identitetas); 2) išeiviai (šiuo atveju iš Vokietijos) 
kuria tarptautinius tinklus su diaspora kituose kraštuose ir dalijasi patirtimis (taigi šiuo 
atveju socialiniai ryšiai yra stipresni ir vertybės labiau sutampa su, pavyzdžiui, Singapūro 
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vokiečiais nei su Vokietijos gyventojais). Remdamiesi savo tyrimo Meksikoje išvadomis, 
autoriai kalba apie diasporos kultūrą kaip apie trečiąjį identitetą, turintį tiek gimtosios, tiek 
gyvenamosios šalies kultūros savybių, ir vadina tai esminiu „modernios diasporos“ bruožu. 

Valstybės tiesioginis veikimas, turintis įtakos „trečiojo“ tautinio tapatumo konstravimui 
su jo globalizacijos ir (arba) transnacionalizmo sąlygotomis transformacijomis, galimas 
matyti per konkrečią valstybės politiką (ar politikas) ir institucinės politikos praktikas, pa-
vyzdžiui, natūralizaciją. Fibbi, Lerch ir Wanner (2007) Šveicarijoje atliktas tyrimas tiesio-
giai galėtų būti atitikmuo antrosios kartos rusakalbių imigrantų tyrimams Lietuvoje. Fibbi, 
Lerch ir Wanner (žr. Fibbi ir kt., 2007) analizavo valstybinės statistikos duomenis Šveica-
rijoje. Jų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti teisinio (valstybės suteikiamo) statuso įtaką aka-
deminiams ir profesiniams imigrantų kilmės jaunimo pasiekimams. Fibbi, Lerch ir Wanner 
(2007) analizavo 20–24 metų amžiaus antros kartos imigrantų išsilavinimo ir įsidarbini-
mo galimybes priklausomai nuo jų pilietybės statuso ir konstatuoja, kad natūralizacijos 
būdu pilietybę įgiję jaunuoliai, ypač tie, kurie yra gimę Šveicarijoje, savo akademiniais 
pasiekimais statistiškai pralenkia kitas dvi grupes – pilietybės neturinčius ir netgi (nors 
čia išsamiai ir netyrinėtus) „etninius šveicarus“. Taigi galima teigti, kad natūralizacija turi 
pozityvios įtakos akademiniams rezultatams. Autoriai iškelia naują hipotezę, kad natūrali-
zacijos būdu pilietybė suteikiama ne visiems jos prašantiems, tai gali motyvuoti jaunimą ją 
„užsitarnauti“, kas ir atsispindi uolaus mokymosi rezultatuose. Tačiau minėtame straipsny-
je taip pat konstatuojama, kad tiriant imigrantų jaunimo įsidarbinimo galimybes matyti, jog 
kitas grupes akivaizdžiai pralenkia žmonės, kurie yra jau gimę Šveicarijos piliečiais. Taigi, 
įdomus analitinis šio tyrimo atradimas yra tas, kad natūralizacija teigiamai veikia mokslo 
pasiekimus, bet įsidarbinimo galimybių nepadidina. Autoriai daro prielaidą, kad įtakos gali 
turėti daug konkurencingesnis darbo rinkos pobūdis ir galimai patiriama diskriminacija. 

Tautinio tapatumo erdvės mieste: antros ir trečios kartos rusakalbiai 
migrantai Visagine

Miesto ir etniškumo dimensija identiteto tyrimuose dažnai naudojama analizuojant tauti-
nių mažumų bei etninių grupių ar imigrantų integraciją į nacionalinę visuomenę. Čia aktualūs 
du procesai – etninio identiteto sureikšminimas ir identiteto politika bei priešingai – šio iden-
titeto fragmentacija ir tarpetninių ryšių sureikšminimas. Pavyzdžiui, Shiang-Yi Li ir Taljos 
Blokland (2013) atliktas tyrimas analizuoja urbanistinės aplinkos įtaką tarpetniniams (mažu-
mos-daugumos) santykiams ir diasporos tinklų kūrimui. Pasak autorių, dažnai kinų kvartalas 
vakarų šalies miestuose įsivaizduojamas kaip tankiai apgyvendinta, socialiai ir kultūriškai 
uždaros bendruomenės erdvė. Tai formuoja visuomenės nuomonę, kad tokios urbanistinės 
erdvės nebuvimas (arba jos išardymas) galimai pasitarnautų kinų diasporos bendruomenės 
integracijai į vietos visuomenę. Minėtoje sociologinėje studijoje ir buvo tiriami imigrantai iš 
Kinijos dviejuose Europos miestuose: Amsterdame, kur egzistuoja kinų kvartalas, ir Berlyne, 
kur po kvartalo nugriovimo per Antrąjį pasaulinį karą jis niekada taip ir nebuvo atstatytas. 
Lyginamasis tyrimas, paremtas lauko tyrimu bei socialinių ir institucinių tinklų analizės duo-
menimis, atskleidė, kad etninės bendruomenės erdvinis matomumas mieste turi įtakos ne 
tik pačių jos narių socialiniams ryšiams, bet ir bendruomenės integracijai bei santykiams su 
nacionaline šalies visuomene. Šio tyrimo duomenys taip pat rodo, kad kinų kvartalas Ams-
terdame suteikia imigrantams iš Kinijos bei kinų mažumai Olandijoje socialinio aktyvumo 
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galimybę (nepaisant to, kad jame kinai tik dirba, bet negyvena) ir tokiu būdu juos integruoja 
į visuomenę. Kvartalo centre esanti budistų šventykla veikia kaip ryškiausias kultūros įvaiz-
dis, o aplink ją susiraizgęs restoranų ir parduotuvėlių tinklas tarnauja „etninio identiteto“ 
konstrukto palaikymui per bendros veiklos organizavimą, pažinčių mezgimą ir laiko kartu 
leidimą. Tuo tarpu Berlyne yra daug daugiau jaunesnių ir aukštesnį išsilavinimą bei kvalifi-
kaciją turinčių kinų, tačiau jų pragyvenimo lygis bei socialinis aktyvumas yra žemesnis. Nors 
formaliai kinų diasporos atstovai Berlyne turi darbo vietas ir nepatiria diskriminacijos, socia-
liai jie yra niveliavęsi su kitais Berlyno gyventojais ir kaip bendruomenė yra „nematomi“. 
Taip pat jiems stinga erdvės, kurioje galėtų užsimegzti socialiniai kontaktai ir įvykti savire-
alizacija. Straipsnyje daroma išvada, kad socialinių kontaktų palaikymo ir etninio identiteto 
konstravimo aspektu Berlyne ar Amsterdame esminį vaidmenį vaidina kinų kvartalo, kaip 
žmogiškojo potencialo realizacijos vietos, nebuvimas arba buvimas. Šį fenomeną autorės 
vadina erdvinės koncentracijos efektu, kuris, jų manymu, daro poveikį trijuose lygmenyse: 
organizaciniame, socialinių tinklų ir bendruomenės atstovavime (Li, Blokland, 2013). Tad 
darytina išvada, kad tiriant etninio identiteto transformacijas teoriškai svarbu analizei pasi-
telkti erdvės (miesto) kaip etninės erdvės konceptualizavimą.

Klausimai, kaip žmonės konstruoja, įsivaizduoja ir patiria vietas, kokias reprezentacijas 
naudoja etninių, kultūrinių ar kitokių elementų atžvilgiu, kaip, kiek ir kada identiteto bei 
kultūrinių skirtumų klausimai yra naujai apibrėžiami teritorija, yra aktualūs ne tik migran-
tų saistymuisi su vietovėmis / erdvėmis (plačiau žr. Liubinienė, 2009), bet ir migrantų 
palikuonių (antros ar net trečios kartos) saistymuisi su šalimi, kurioje jie yra gimę. Erdvės 
koncentracijos klausimas labai aktualiai iškyla pabandžius gvildenti, pavyzdžiui, Visagino 
miesto kaip rusakalbių gyventojų daugumos fenomeną: po TSRS iširimo ir Lietuvos Ne-
priklausomybės paskelbimo 1990-aisiais, miesto bendruomenei tarsi teko iš naujo „išrasti 
Lietuvą“: išmokti lietuvių kalbą, pažinti lietuvių tradicijas, išmokti istoriją, švęsti tautines 
šventes ir pan. Tuo pat metu miesto žmonėms reikėjo iš naujo sukurti diasporinius ryšius su 
kilmės šalimis (tėvyne), tuo pačiu susiduriant su vizų bei kelionių suvaržymais, ir gyvenant 
„v blizhnee zarubezhe“ ir tarp „sootechestvennikų“ dalinti lojalumą dviem valstybėms 
(Baločkaitė, 2010). Pasak autorės, Visaginui dėl šių bruožų svarbu atrasti naują tapatumą 
ir naują plėtros trajektoriją. 

Visagine gimusių jaunų rusakalbių asmenų patirtys: tarp nacionalinio ir 
trans-valstybinio identiteto 

Nors kiekybinių tyrimų duomenys įvertina probleminių migrantų integracijos aspektų 
raišką ir dažnį, tačiau daugeliu atvejų nepateikia naujų hipotezių ir neskatina analitiškiau 
pažvelgti į migrantų patirčių ypatumus ir analizuoti, kokie veiksniai sąlygoja skirtingų grupių 
tautinio tapatumo darybos strategijas, kultūrinių ir socialinių ryšių pobūdį, diskriminacijos 
darbo rinkoje ir švietime bei socialinio mobilumo galimybes. Todėl šiame straipsnyje rinko-
mės analizuoti 15-os Visagine gimusių, sąlyginai jaunų (gim. 1980–1990) rusakalbių asmenų 
patirtis, siekiant apčiuopti jų nacionalinio identiteto darybos aspektus ir atsakyti į klausimą, 
kokias rusakalbių priklausymo ir (arba) nepriklausymo nacionalinei bendruomenei demons-
travimo variacijas konkrečiame mieste gali sukurti tautinių tapatumų konkurencija, kokie 
nacionalinių bendruomenių privalumai bei trūkumai ją lemia ir kaip ji reiškiasi. Sąvoka „jau-
nas“ šio tyrimo kontekste turi dvigubą reikšmę. Pirma, tai reiškia, kad informantai, gimę 
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1980–1990 m., yra jauni sprendžiant pagal jų sociobiologines charakteristikas (biologinį 
amžių ir gyvenimo patirtį). Antra, informantai gali būti laikomi antrosios arba trečiosios 
kartos imigrantais iš buvusių TSRS šalių, kurių tėvai / seneliai / globėjai atvyko gyventi dar 
į tuometinę Tarybų Lietuvą, o informantai jau gimė ir užaugo totalitarinės valstybės pabai-
goje ir istorinio lūžio – Berlyno sienos griuvimo laikotarpiu. 15 giluminių interviu buvo at-
likti 2013 m. kovo–rugpjūčio mėn. Visagino mieste. Šie giluminiai interviu apėmė išsamų 
tokių temų kaip tautybė, gyvenimas Lietuvoje, sąsajos su Lietuva ir Rusija, tėvų atvykimo 
į Lietuvą istorija, tėvų migracijos įtaka informantų gyvenimui, karjerai. Klausimai apėmė 
ir tokias temas kaip nutylėjimai apie savo tautybę privačioje, darbo ar profesijos srityje, 
diskriminacijos dėl tautybės patirtys, savo padėties ir statuso visuomenėje vertinimas bei 
priklausymas organizacijoms. Giluminiai interviu, kuriuose atsiskleidžia jaunų Visagino 
rusakalbių gyventojų patirtys, nuomonės ir vertinimai apie vietą ir pasaulį, kuriame jie 
gyvena, su kiekvienu asmeniu truko nuo 50 min. iki 2 val. Jauno amžiaus informantų, už-
augusių ir socializuotų globalizacijos procesams atviroje visuomenėje, pasirinkimą nulėmė 
ir tyrimu keliamas probleminis klausimas: kaip šie žmonės patiria ar nepatiria etninio ir na-
cionalinio identitetų transformacijas ir jų fragmentacijas? Koks yra kilmės, gyvenamosios 
vietos, santykio su valstybe (valstybėmis), istorija, kalba, tradicijomis ir kt. vaidmuo jų 
tautinio identiteto raiškai; kaip tam tikros grupės jaunimas konstruoja savo tautinį identite-
tą santykyje su globalizacijos procesais. Kaip rašo Ismailov ir Ganieva (2013) straipsnyje 
apie Rusijos tautinio tapatumo konstravimą istorijos vadovėliuose, nors Rusija yra svar-
bus geopolitinis darinys globaliu aspektu, Rusijos piliečiai susiduria su trimis nacionalinio 
identiteto darybos aspektais. Pirmasis – sovietinio paveldo aspektas: Tarybų Sąjunga buvo 
bandymas sukurti didelę daugianacionalinę valstybę, be tikslo sukurti vieningą imperiją ar 
vieningą tautinę valstybę. Užuot vien tik nutautinusi, sovietinė valstybė visgi tam tikro tau-
tinio identiteto darybos būdu vienijo sąjungai priklausiusias valstybes (Suny, Martin, 2001 
cit. Ismailov, Ganieva, 2013), o, pasak Brubakerio (1994 cit. Ismailov, Ganieva, 2013), 
tai buvo viena iš nedaugelio valstybių, kuri nacionalinį „formavimą“ vykdė ne visos vals-
tybės lygmeniu, bet antriniu kiekvienos sovietinės respublikos lygiu. Antrasis aspektas – 
tai pilietinio – etninio tautinio tapatumo dichotomija, apimanti klausimą, kaip sujungti ir 
sutaikyti dvi priešingas tautinio tapatumo darybos koncepcijas, t. y. įtraukiantį pilietišką 
tautiškumą (Rossiiskiy), ir priešingą jam – atskiriantį (exclusive) etninį tapatumą (Russkiy) 
apibrėžiamą objektyviais kriterijais – kultūra, kalba ir religija (Tolz, 1998 cit. Ismailov, 
Ganieva, 2013). Trečiasis aspektas – Rusijos priklausymas ar nepriklausymas vakarams. Iš 
vienos pusės, Rusija suvokiama kaip turinti vakarietišką kultūrą ir vakarų vertybes, iš kitos 
pusės, pabrėžiant Rusijos kaip unikalios daugiatautės bendruomenės įvaizdį, kuris visiš-
kai skiriasi nuo kitų Europos valstybių, bei kaip priešingo JAV darinį (Ismailov, Ganieva, 
2013). Toks tautinio tapatumo ir tapatinimosi formų kompleksiškumas tyrinėjamas retai, 
todėl tikimasi, kad straipsnyje nagrinėjamos Visagine gimusių rusakalbių asmenų patirtys 
bent iš dalies užpildys šį akademinį vakuumą. 

Visagino miesto identiteto centre išlieka atominė energetika. Dauguma miestą stačiusių 
specialistų atvyko iš Sovietų Sąjungos. Dabar tokie žmonės vadinami imigrantais, tačiau 
dešimtmečiai gyvenimo ir darbo Lietuvoje leidžia tokius žmones laikyti ir etninėmis ma-
žumomis (Šliavaitė, 2012). Visagino atsiradimas buvo sąlygotas darbo imigracijos idėjos, 
tad šį miestą galima apibūdinti kaip dirbtinę salą, kurios etninio, kultūrinio ir kalbinio 
kitoniškumo buvo neįmanoma nenumatyti iš anksto (Lichačiova, 2013), panašiai mano ir 
tyrimo informantai:
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Visaginas buvo toks miestas, kur labai daug dėmesio nekreipė. Jis, žodžiu, nuošaly vi-
sada buvo ir tas jautėsi labai stipriai (18:14, LL3).

Atvyko statyti miestą, buvo jauni specialistai, baigė universitetus. Mama iš Balta-
rusijos, tėvas iš Rusijos [...] 1975 miesto pradžia, statybų pradžia. Nukreipė juos čia 
(00:51, LL8).

Mūsų miesto žmonių specifika ta, kad dauguma žmonių dirbo elektrinėj [...] skiriasi jų 
požiūris į gyvenimą, įdarbinimą ir jiems tikrai buvo socialinis šokas, kai buvo tas atleidi-
mas (17:40, LL8). 

Atominė elektrinė, net ir po jos uždarymo, išlieka įsivaizduojamu Visagino centru ir 
tarp jaunų asmenų. Pavyzdžiui, vieno informanto išsilavinimo siekimas ir mokykloje pla-
nuota įgyti (ir vėliau įgyta) specialybė buvo siejama su atomine energetika, nes toks profe-
sijos pasirinkimas užtikrino darbo vietą atominėje elektrinėje: 

Aš dirbau elektrinėje. Po to, kai sustabdė pirmąjį bloką ir buvo personalo atleidimas 
didelis, mane atleido, kaip patį jauniausią. Po to kitoj įmonėj aš dirbau irgi su [atomine] 
energetika ir dabar, kur aš dirbu, irgi su [atomine] energetika, bet Lietuvoj jinai nėra vys-
toma ta sritis... (32:26, LL4).. 

Taigi „siauros“ specialybės pasirinkimas, iš vienos pusės, sudarė prielaidas informan-
to ilgalaikei karjerai atominės energetikos srityje, kita vertus, specializacija atominės 
energetikos srityje tapo informanto nuolatinių svarstymų ir abejonių dėl savo pasirin-
kimo objektu. Minėtam informantui atleidimas iš elektrinės buvo jo gyvenimą ir šeimą 
destabilizuojanti patirtis, todėl jis domėjosi emigravimo į kitą valstybę galimybėmis. 
Tapimą profesiniu ar technologiniu emigrantu (Holton, 2011) jo atveju sunkino šeiminė 
padėtis, todėl informantas lemiamo sprendimo dėl išvykimo dar nebuvo priėmęs. Taigi, 
formali urbanistinė aplinka be Visagino atominės elektrinės kaip „įsivaizduojamo“ Visa-
gino centro daro įtaką ir tarpetniniams (mažumos-daugumos) santykiams: Visaginas be 
atominės elektrinės įsivaizduojamas kaip socialiai ir kultūriškai išardytos bendruomenės 
erdvė. Toks bendruomenės socialinis, kultūrinis ir erdvinis išardymas ne tik keičia pačių 
visaginiečių socialinius ryšius, bet ir trukdo bendruomenės integracijai bei santykiams 
su „nacionaline dauguma“. 

Pasak Šliavaitės (2012), tapatumo su tam tikra politine bendruomene jausmas yra ku-
riamas per socialinius, ekonominius aspektus, t. y. valstybės piliečiams suteikiamą sociali-
nio saugumo lygį. Tačiau pastarojo (interviu LL4) ir kitų respondentų socialinis saugumas 
neretai siejamas su įsitvirtinimu darbo rinkoje ir lietuvių kalbos mokėjimu. Interviu metu 
respondentai neretai pabrėždavo ir įsitvirtinimo darbo rinkoje aspektus, kurie tapo ypač 
aktualūs Visagine po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo. Pašnekovė pokalbyje mini 
vyro tėvus, kuriems po elektrinės uždarymo buvo ypač sunku išgyventi, tačiau savo pozi-
ciją darbo rinkoje informantė laiko sėkminga ir jokios diskriminacijos darbe ar įsidarbinant 
dėl tautybės ji sakosi nepatyrusi: [apklausėjas] – Kaip pavyko įsidarbinti, ar nesat patyrę 
kažkokio tai nepatogumo? – Kažkaip tai nepatyriau, tiesiog darbą man pasiūlė ir pakvietė 
(15:34, LL8). Rusų kalbos mokėjimą ši informantė laiko net privalumu įsidarbinant, o gerą 
rusakalbį darbuotoją, pasak pašnekovės, net sunku rasti. Informantės nuomone, galima 
teigti, jog įsitvirtinimui darbo rinkoje nebūtinai svarbus geras lietuvių kalbos mokėjimas, 
svarbu ir kompetencija bei socialiniai ryšiai. 
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Iš informantų interviu galima spręsti, kad rusų tautybė (ar bet kokia kita tautybė) nėra 
didelis trukdis įsilieti į Lietuvos visuomenę. Minėtoji moteris sugebėjo gauti gerą išsilavi-
nimą, darbą, įsilieti į bendruomenę savo jėgomis. Ji suvokia, kad galima puoselėti ir savo 
tautybę, ir kartu darniai gyventi kitokioje visuomenėje: Pas ją [kalba apie dukterį] toks 
entuziazmas [...] noriai užsiima lietuvių kalba ir dainuoja muzikos mokykloj. Išmoks tą 
lietuvių kalbą (14:38, LL8). Informantė pastebi ir kartų skirtumus: [...] anksčiau [nemo-
kėjo lietuviškai] rusakalbiai, bet dabar ne, paklausi lietuviškai ir atsako tau [lietuviškai] 
(17:00, LL8).

Nuo socialinės erdvės formalumo (matomumo) lygio skiriasi ir rusų kalbos vartojimas. 
Remdamiesi interviu, galime teigti, kad kuo labiau neformalesnė socialinė aplinka, tuo 
laisviau kalbama rusiškai (pavyzdžiui, draugų vakarėlis). Formalizuota aplinka labiau įpa-
reigoja rusakalbius kalbėti lietuvių kalba (1 lentelė).

1 lentelė. Rusų mažumos gimtosios ir lietuvių kalbų vartojimo socialinės erdvės

Rusų kalba / neformali aplinka Lietuvių kalba / formali aplinka

Šeima: Šeimoj mes niekada lietuviškai nekalbam 
(2:16, LL1); Su mama mes rusiškai bendraujam 
(4:14, LL1)

Darbo aplinka: kai mes susitinkam ligoninėj … tai 
abu lietuviškai kalbam (25:44, LL1) [Gydytojas in-
formantas pasakoja apie seserį gydytoją]

Neformalios draugų grupės: [rusiškai kalbėti] 
nu nebent labai neformalioj, kokiam vakarėlyje 
(39:44, LL1)

Valstybinės institucijos (universitetas): mes 
bendravom visi lietuviškai, dėl to kad kažkaip 
universitete, prie dėstytojų irgi ten nepradėsi 
(39:38, LL1)

Rusų kalba Visagino mieste: ...lietuviškai nešne-
kėjau laisvai... (15:41, LL3)

Visagine... viskas rusų kalba, ten ir televizija rusų, 
radijas... visame kame esi tarp rusų... (20:50, LL3)

...visur kalba rusų. Ateini į parduotuvę, nors viskas 
visur lietuviški užrašai, bet niekas nekalba lietu-
viškai... pradedi lietuviškai – tai tokiom žiūri akim, 
ką tu ten pasakei... (17:55, LL3)

Rusų kalba kitoje Lietuvos dalyje: Klaipėdoje 
studijavau... vyrą sutikau savo. Jis klaipėdietis. 
Tada viskas jau prasidėjo lietuvių gyvenimas, vis-
kas apsivertė... (20:39, LL3)

Kaip namuose bendraujat? – Lietuviškai nu ir ang-
liškai dar. – O draugai? – Irgi panašiai, visokiom 
kalbom... aš trim kalbom – galiu šnekėti (8:48, LL3)

...jeigu skambina klientas ir kalba rusiškai, tai 
jiems turbūt malonu, kad gali šnekėti su jais tikra 
rusų kalba... (7:53, LL3)

Viena informantė pasakoja apie pasirinkimą tarp lietuviškos ir rusiškos mokyklų Vi-
sagine (vienas jos vaikas lankė rusų darželį, kitas – rusų mokyklą). Pasak informantės, 
šeimoje kalbama rusiškai, o vaikams pakankamai lietuvių kalbos žinių suteiks aplinka: Aš 
galvoju, kalbą jie išmoks, kaip mano kolega sako, geriau pasamdyti reikia vieną lietuvių 
korepetitorių, negu visų [dalykų]. Tik dėl šito. Grynai tik dėl mokslų [informantė vėliau 
papasakoja, kad lietuviška mokykla Visagine garsėja prastu paruošimu] (13:38, LL8). Šios 
informantės vaikai, susidūrę su situacija, kada negalėjo susikalbėti rusiškai, jos manymu, 
turi motyvaciją kalbėti lietuviškai: Vieną kartą mes buvom Palangoj ir jie ten pasimetė, 
nieko negalėjo suprast, moteris aiškina lietuviškai (ta moteris negalėjo kalbėt rusiškai), tai 
jai buvo šokas, sako, mama, vesk mane į lietuvišką darželį, aš noriu išmokt lietuvių kalbą 
(14:24, LL8). Ji sako, kad pabijojusi vesti į lietuvišką darželį dėl adaptavimosi sunkumų. 
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Išsamiau ji nepaaiškino, neįvardijo, ir lieka neaišku, kokie sunkumai ir iš kur jie kyla: Vis 
tiek dabar ir dalykai bus lietuvių kalba. Užsiiminėja [mokosi] ta lietuvių kalba, ir dainuoja 
muzikos mokykloj, ir aš kažkaip tai galvoju, išmoks jie tą kalbą. Vis tiek dabar ir dalykai 
bus lietuvių kalba (14:48, LL8).

Kita informantė laisvai išmoko kalbėti lietuviškai tik išvykusi studijuoti į Klaipėdą. 
Iki to laiko ji lietuviškai laisvai nekalbėjo, bet turėjo valstybinės kalbos pagrindus. Lie-
tuvių kalbos įsigalėjimą gyvenime, pasak moters, nulėmė pažintis su dabartiniu sutuok-
tiniu, draugų ir kolegų rato pokytis, viešoje erdvėje vartojama valstybinė kalba. Klaipė-
doje gyvena 21,3 proc. rusų tautybės žmonių, bet viešoje erdvėje pagrindinė kalba yra 
lietuvių. Lietuvių kalbos vartojimas respondentei tapo savaime suprantamu ir neginčijamu 
dalyku. Kalbėdama apie savo vaiko vartojamą kalbą prasitarė, kad ...rusų kalbą jis mo-
kės, kadangi pamokysim, bet lietuvių turėtų būti prioritetas (8:56, LL3). Taigi remdamiesi 
interviu galime teigti, kad nors valstybinės kalbos mokėjimas ir vartojimas informantų 
yra suvokiamas kaip prielaida priklausyti nacionalinei bendruomenei, įgyti išsilavinimą ir 
siekti ekonominės bei socialinės savirealizacijos, visgi kalbos mokymosi motyvacija kyla 
iš aplinkos, kaip aplinkinių spaudimas kalbėti lietuvių kalba. Toks spaudimas iš aplinkos 
dažniau patiriamas išvykus iš Visagino į kitą Lietuvos miestą. Taigi, kaip buvo minėta, 
kitataučiai studentai mokymo įstaigose patiria tam tikrą priešišką elgesį dažniausiai ne iš 
studentų, o iš dėstytojų. Remdamiesi interviu kontekstu, tai galime paaiškinti visų pirma 
egzistuojančiais draugystės ryšiais tarp studentų lietuvių ir kitataučių. Kito informanto, 
kuris studijavo Kaune ir Vilniuje, interviu taip pat papildo informantės, studijavusios Klai-
pėdoje (LL3), įžvalgas. Šis informantas pasakoja studijų metu pastebėjęs tarp studentų 
norą jungtis į grupes pagal tautinę priklausomybę, tačiau jam tai netrukdė užmegzti gerus 
santykius ir su lietuviais studentais. Informantas teigė pastebėjęs ir tam tikrų tiesioginės ir 
netiesioginės diskriminacijos apraiškų dėl tautybės studijų metu. Pavyzdžiui, mokymosi 
proceso apsunkinimas (žemesnių pažymių rašymas, darbų neįskaitymas): ir mum darbai 
baigėsi, darbai neužskaityti, dėl to, kad laikas praėjo (30:13, LL1); pavyzdžiui, būna pusė 
metų, kai mokaisi, kas antrą savaitę tave prievartauja ir ten pažymiai: 5, 6, 5, 6, pasikeičia 
dėstytojas iškart –10, 10, 9, 9 (30:48, LL1) ar psichologinis spaudimas (lietuviškos kalbė-
senos taisymas, viešas pažeminimas): jinai (dėstytoja) sako kokiam „kraujyje“, Olečka, nu 
tai kaip reikia teisingai pasakyt? Ir tada gerai, Olia, jūs pasakot 20 kartų „kraujyje“, kad 
išmoktumėt tą žodį [kirčiuot] (29:47, LL1).

Kitas informantas mokėsi rusų mokykloje, kurioje buvo dėstoma rusų kalba, todėl iš-
vykus studijuoti jo lietuvių kalbos žinios nebuvo labai geros, tačiau tai jam didesnių pro-
blemų nesukėlė. Pasak informanto, dėstytojai žiūrėjo atlaidžiai į kitataučius, nemokančius 
lietuvių kalbos, sudarydavo socialinėms mažumoms pakankamai geras galimybes gauti 
išsilavinimą: pas mus visi dėstytojai buvo tokie... Jie sakė, kad galite rašyti bet kokia kalba, 
išskyrus arabų, kiniečių..., nes aš tokių nesuprantu, o rusiškai, lenkiškai galit atsakinėti 
(21:35, LL4). 

Su tautybe keli informantai sieja ir sunkumus įsidarbinant. Tačiau, pasak informantų, 
gauti norimą darbą greičiau gali trukdyti lietuvių kalbos nemokėjimas negu priklausymas, 
pavyzdžiui, rusų etninei mažumai. Rusakalbis informantas, turintis savo verslą, nepriėmė 
į darbą rusakalbio asmens dėl to, kad jis nemokėjo lietuvių kalbos, nors jo profesiniai įgū-
džiai buvo tinkami darbui: jis prašėsi pas mane į darbą ir aš atsisakiau, bet nepasakiau, 
kodėl ne[priėmiau], bet įtaka sprendimui buvo būtent kalba (34:39, LL1); [...] medicina 
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toks dalykas, kur negali būti dviprasmybių, ir žmogus jeigu nesupras, ką tu jam pasakei, 
gali iškilti, sakykim, tokių teisinių dalykų (36:05, LL1). 

Priklausymas rusų etninei mažumai gali būti traktuojamas kaip viena iš teigiamų as-
mens savybių, kuri tam tikrais atvejais palengvina įsidarbinimą. Pavyzdžiui, vieno atlikto 
interviu su gydytoju, kilusiu iš Visagino, duomenys leidžia daryti prielaidą, kad priklauso-
mai nuo ligoninės skyriaus vedėjo tautybės atitinkamai ir darbo kolektyvas kartais gali būti 
formuojamas tautybės ar bent jau lingvistiniu pagrindu. Tačiau etninė tapatybė, remiantis 
šio informanto pasakojimu, neturi įtakos įsidarbinimui privačioje sferoje. Šio respondento 
manymu, rusų tautybės asmuo, laisvai kalbantis lietuviškai, turi vienodas sąlygas Lietu-
voje gauti darbą kaip ir lietuvis, tačiau lietuvis, nemokantis rusų kalbos, Visagine sunkiau 
ras darbą negu rusas, kalbantis lietuviškai: lietuviams lengviau (pasiekti statusą) ir dabar, 
pavyzdžiui, jeigu eini per koridorių, ten jeigu kažkoks specialistas arba darbuotojas – jisai 
rusas, jeigu viršininkas – iškart lietuvis. Pas mus jau taip (31:55, LL4). Kadangi dalyvavi-
mas darbo rinkoje yra vienas svarbiausių integracijos indikatorių, svarbu aptarti, kokios yra 
galimybės rusams dalyvauti darbo rinkoje, nuo ko tai priklauso, kokia informanto nuomo-
nė emigracijos atžvilgiu. Kaip vieną pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria ieškant 
darbo, informantas įvardijo savo atominės energetikos specialybę: pas mane labai „siau-
ra“ specialybė – energetika. Ir aš visą gyvenimą dirbau su energetika, jeigu tai būtų kaž-
kokia statyba, man būtų lengviau surasti darbą (36:45, LL4). Pokalbyje su šiuo informantu 
išryškėja nusivylimas pasirinkta specialybe ir siekta profesija, kuri tampa nebenaudinga. 
Pastebimas ir nusivylimas valstybe, kuri negali užtikrinti šios visuomenės dalies profesinio 
tęstinumo Lietuvoje: Mūsų vyriausybė negalėjo normaliai uždaryti seną elektrinę, o tai ką 
kalbėti apie naujos elektrinės statybą. Ir visi šiti neapibrėžtumai... (13:45, LL4). Galima 
daryti prielaidą, kad dauguma buvusių elektrinės darbuotojų susiduria su šia problema. 
Įgyta specialybė ir siektas profesinis statusas tarsi praranda perspektyvumą ir tautinės ma-
žumos susiduria su ekonominėmis nesėkmėmis, kurios dažnai sprendžiamos pasirenkant 
išvykimą dirbti į kitas Europos šalis. Informantas šiuo metu gyvena Visagine su nedirban-
čia žmona ir dviem vaikais, dirba energetikos srityje, tačiau nėra patenkintas savo socialine 
padėtimi – savo gyvenimą įvardija kaip gyvenimą „nuo atlyginimo iki atlyginimo“. Tai 
skatina vis dažniau pagalvoti apie emigracijos galimybes. Tiesa, pasak jo, emigruotų tik 
jau turėdamas darbą užsienyje ir būtent susijusį su jo specialybe: Aš nenoriu išvažiuoti, ten 
ieškoti darbo, plauti indus (16:20, LL4). 

Kalbant su informantais paaiškėjo, kad nusakant jų padėtį visuomenėje svarbus išlieka 
pilietybės klausimas. Pagal įstatymą, po 1990-ųjų Lietuvos pilietybę galėjo gauti visi norin-
tys ir tuo metu Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenę žmonės. Šia galimybe ir pasinaudojo 
vienas respondentas. Nors pilietybės teisinis statusas suteikia daug teisių pačioje valstybėje, 
įsitvirtinant darbo rinkoje ar politiniame dalyvavime, tačiau respondentas labiau akcentavo 
pilietybės reikalingumą kaip galimybę laisvai keliauti į kitas vakarų ar ES šalis ir galimybę 
jose dirbti: ...aš dabar galiu nuvažiuot į kitą šalį dirbt. Ne tik į Europą, bet ir netgi į Australi-
ją, Naująją Zelandiją ir į Afriką. Nelabai tai lengva, bet galima. O jeigu aš gyvenčiau Rusijoj, 
tai turėčiau daugiau apribojimų šitam dalyke, nes visur reikia vizų... Pavyzdžiui, su Lietuvos 
pasu aš galiu netgi į Pietų Afriką važiuot be jokių vizų (14:44, LL4).

Tai rodo, jog pilietybės turėjimas labiau suprantamas ir vertinamas kaip atviras kelias į 
Europos Sąjungos ar kitas valstybes, o ne kaip siekis būti pilnaverčiu visuomenės nariu, kal-
bant apie politinį, visuomeninį dalyvavimą ir pan., nes pokalbio metu tai nėra akcentuojama. 
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Taigi lietuviškas pasas tautinėms mažumoms turi daugiau praktiškos naudos, o aktyvumas, 
pavyzdžiui, organizacijose ar bendruomenėse, informantui nėra neįdomus. Taip pat tautybės 
klausimas yra svarbus nagrinėjant etninių mažumų integracijos klausimą. Respondentas lai-
ko save rusu ir yra išsaugojęs ryšį su Rusija, rusų kultūra, tačiau ir apie gyvenimą Lietuvoje 
atsiliepia palankiai. Nors pašnekovas ir pabrėžia, kad savo tautybės nutylėti niekada nėra 
tekę, tačiau vėliau išryškėja ir tam tikri prieštaravimai rusų tautybės atžvilgiu: 

Bendravimo prasme, kaip pas mus rusų miestas – tai visi rusai (25:55, LL4).

Užsienyje man tai būtų geriau, kad mane laikytų už kažkokį ten, nežinau, ar lenką, ar 
olandą, bet tik ne už rusą, nes jeigu rusas, tai iškart stereotipai... (26:20, LL4).

Kaip galima pastebėti, rusų tautybės pranašumas siejamas su bendravimu Visagino 
mieste, kuris ir yra išskirtinis tuo, jog jame didžioji dalis yra kitataučiai gyventojai. Visagi-
nas paties informanto yra įvardijamas kaip „rusų miestas“, kuriame tikriausiai integracijai 
nebuvo ir nėra skiriamas didelis dėmesys dėl tam tikros gyventojų etninės sudėties, kurią 
lėmė atominės elektrinės statyba ir didelis kitataučių susitelkimas būtent šiame mieste. 
Tačiau uždarius atominę elektrinę ir gyventojams netekus pagrindinio industrinio objekto, 
ima ryškėti kitos rusų etninės mažumos problemos, susijusios su įsidarbinimo galimybė-
mis, statuso siekimu ir stereotipais. Iš interviu galima spręsti, kad rusų etninei mažumai 
sunkiau pasiekti aukštesnį statusą profesinėje srityje, taip pat tai galioja ir užsienyje, kur 
yra jaučiamos stereotipinės nuostatos rusų atžvilgiu. Visa tai sunkina galimybes darbo rin-
koje, o tai kuria socialinį nestabilumą, kurį anksčiau užtikrino darbas atominėje elektrinėje. 

Dėl ekonominių sunkumų informantas neatmeta ir emigracijos galimybės, ypač tam tu-
rint susidariusias palankias sąlygas Europos Sąjungoje. Informantas teigia, jog daugelis jo 
draugų yra išvažiavę dirbti ir gyventi į kitas Europos šalis. Taip būtų galima paaiškinti ir vis 
mažėjantį gyventojų skaičių Visagine: jaunimui visiems rūpi tik baigti mokyklą ir beveik 
vienetai tik nori toliau studijuoti, kažką tenai daryti, o visi kiti išvažiuoti į Angliją, Airiją, 
Vokietiją (35:05, LL4). Nors interviu atskleidė, kad informantas yra gana patenkintas kul-
tūriniu gyvenimu Visagine ir Lietuvoje, tačiau vienas svarbiausių visgi išlieka ekonominis 
aspektas, skatinantis vis dažniau pagalvoti apie šeimos emigracijos galimybę.

Analizuojant, kokie informantų santykiai su Lietuvos ir Rusijos valstybėmis, kas juos 
su šiomis valstybėmis sieja, išryškėja, kad lietuviškumas ir rusiškumas yra individualūs, 
situaciniai ir instrumentiškai pasirenkami tapatumo fragmentai. Tiek lietuviškumas, tiek 
rusiškumas gali įgyti „pageidaujamo“ ar „nepageidaujamo“ tapatumo bruožų:

Su Lietuva sieja, kad man čia patinka gyventi, aš jau pripratau prie tokio gyvenimo 
daugiau europietiško, kur visi šypsosi (05:35, LL4).

Man čia patinka gyventi, gera gamta, čia daug ežerų, mano vaikam labai gerai čia 
augti (06:15, LL4).

Interviu atskleidžia, kad lietuviško ar rusiško tapatumo „pageidaujamumas“ ar „ne-
pageidaujamumas“ yra ne tik individualus, kontekstinis, situacinis ir utilitaristinis, tačiau 
kartu ir „primetamas“ išoriškai dėl socialinių normų, suvaržymų ir socialinės kontrolės per 
masinės žiniasklaidos priemones: kas ten (Rusijoj) vyksta tai jų reikalas [...] jeigu būtų 
toks klausimas dėl pervažiavimo į kitą šalį, tai aš geriau į Europą ar netgi į Pietų Afriką 
negu į Rusiją [...] yra giminės (Rusijoj), tėvo giminėj jau visi mirę, liko tik jo brolio sūnus ir 
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viskas, o pas mamą liko dvi seserys ir jų dukros [...] aš turiu ten (Rusijoj) giminių, bet Rusija 
nepripažino manęs kaip savo piliečio [...] į mokyklą jeigu po to eis (dukra) vis tiek eis į rusų 
(06:15–22:35, LL4).

Interviu informantams kalbant apie Lietuvą ir Rusiją, išryškėja palankus požiūris į Lie-
tuvą ir ES, daugiausia susijęs su pragmatinėmis gyvenimo sąlygomis, kurios informantų 
yra įvardijamos kaip „europietiškas gyvenimas“. Tai siejama su palankia socialine, poli-
tine, teisine aplinka, saugumu ir gerove. Aptariant informantų santykį su Rusija, daugiau-
sia akcentuojamas siekis šeimoje išsaugoti rusiškas šaknis ir kultūrą, dėl to nėra visiškai 
nutrūkęs ir politinis domėjimasis Rusijos gyvenimu: informantai vardijo televizijos laidas, 
kurias jie kartais žiūri, pabrėždami, kad nemažą dalį informacijos jie gauna ir kitomis kal-
bomis internete, lygina savo įpročius su tėvų ir senelių, kurie daugiau informacijos gauna 
iš televizijos laidų. Vienas informantas, daug keliavęs, dirbęs svečiose šalyse (Anglijoje, 
Italijoje, Vokietijoje, Kipre), kalbantis keturiomis kalbomis, paklaustas apie santykius su 
Rusija, ima kalbėti apie globalizaciją, kurią supranta kaip galimybę keliauti, kaip būdą 
atrasti ir realizuoti save svečiose šalyse, tobulėti ir kaupti patirtį. Šis informantas pabuvojo 
keliose Europos šalyse, kuriose gyveno ir dirbo. Tačiau grįžo į Lietuvą, kaip ir ne vienas 
jo draugas, nes suprato, kad užsienio šalyje jis tegali būti darbininku, uždirbančiu pinigus 
ir juos išleidžiančiu savo poreikiams tenkinti, o Lietuvoje, kuri yra dar ne Europa (08:35, 
LL5), ir pačiame Visagine galima rasti daugybę būdų save realizuoti, įgyvendinti projek-
tus, kurti ir atrasti kažką nauja. Informantas save vadina „idėjiniu patriotu“, tikru visagi-
niečiu – jis turi galimybių vėl išvykti ir rasti darbą, tačiau lieka Visagine ir ypač pabrėžia, 
kad čia [Visagine] gali kažką pakeisti, o ne tik tuščiai dirbti, gali kažką sukurti, kad darytų 
teigiamą įtaką kitiems žmonėms, vaikams (10:15, LL5). 

Taigi lietuviškumas ir rusiškumas informantams yra individualūs, situaciniai ir instru-
mentiškai pasirenkami tapatumo fragmentai, o tam tikrame kontekste tiek lietuviškumas, 
tiek rusiškumas gali įgyti „pageidaujamo“ ar „nepageidaujamo“ tapatumo bruožų, o šie 
bruožai aktyvuojami tam tikrose kasdienėse socialinėse sąveikose. 

Išvados
Apibendrinant galime teigti, kad globalizacijos procesų sparta, europinė integracija, 

ekonomikos internacionalizacija, teritorinis mobilumas, migracija ir kontaktų dažnėji-
mas tarp skirtingų kultūrų tarsi sudaro prielaidas diskutuoti apie tautinio tapatumo svar-
bos mažėjimą, tautinio tapatumo nykimą ar fragmentaciją. Apžvelgiant itin skirtingus 
savo forma, bet turinčius bendrumų savo tema duomenis, siekta pabrėžti, kad tiek teo-
riniai, tiek metodologiniai, tiek praktiniai įvairių krypčių mokslininkų debatai apie tau-
tinio tapatumo problematiką nėra pasibaigę. Etniškumo dimensija identiteto tyrimuose 
dažnai naudojama analizuojant tautinių mažumų ir etninių grupių ar imigrantų integra-
ciją į nacionalinę visuomenę. Čia aktualūs du procesai – etninio identiteto sureikšmini-
mas bei identiteto politika ir priešingai – šio identiteto fragmentacija ir tarpetninių ryšių 
sureikšminimas. Tautinio tapatumo dimensijos apima du lygius: individo ir visuomenės. 
Tautinis tapatumas visuomenės (valstybės) požiūriu siejamas tiek su piliečių dalyvavi-
mu, tiek su jų vertybėmis, demokratijos raiška, žmogaus teisių stebėsena bei tarpkultū-
riniu bendradarbiavimu (tolerancija, supratimu, pakantumu). Individo lygmenyje tautinė 
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tapatybė nusakoma kaip socialinis konstruktas, apibrėžiantis kultūrinį individo prisky-
rimą ir priklausymą tam tikrai visuomenės grupei, kur kultūrinis tapatumas įgyja galios 
ir yra aktyvuojamas socialinėse sąveikose. Globalizacijos kontekste (migracija, pliura-
listinis multikultūriškumas, racionalizacija, daugelio gyvenimo sričių ir ypač kultūros 
hibridizacija, supanašėjimas) globalus kosmopolitiškas tapatumas tampa konkuruojančia 
alternatyva tautiniam (kultūriniam) tapatumui. Nesigilinant į vidinius socialinių laukų 
prieštaravimus, priklausymas tautai konstruojamas per skirtumą tarp savo ir svetimo, 
tačiau vienintelio tautinio tapatumo nėra: tautinis tapatumas yra trapus, dviprasmiškas, 
lankstus ir skirtingai iškomunikuojamas viešose, pusiau viešose ar privačiose erdvėse. 
Šiose erdvėse politikos ir kultūros sandūroje tautinis tapatumas pasireiškia kaip turinio 
(pavyzdžiui, lietuvių tauta, Lietuvos Respublika) ir kaip homo nationalis tapatumas (pa-
vyzdžiui, tikras lietuvis – tikras rusas). 

Kalbant apie kiekvieną tautinio tapatumo „kultūrinį sluoksnį“ atskirai, tikslinga ap-
žvelgti tris kontekstinius – etninį, socialinį ir oficialųjį (pilietinį) – tautinio tapatumo dė-
menis, kurie yra tautinio tapatumo išsaugojimo ir formavimo, politikos konstravimo per 
institucionalizuotas praktikas pagrindas. Tokie institucionalizuoti veikėjai kaip mokykla, 
šeima, valstybė ar žiniasklaida, atstovaujantys oficialiajam politiniam kontekstui, lemia 
ir keičia atskirų visuomenės grupių susitapatinimą su tauta arba atsiskyrimą nuo tautiš-
kumo konteksto, t. y. etninio ir socialinio tapatumo dėmenų. Todėl antros ar trečios kar-
tos rusakalbiams, kitos šalies socialiniame lauke atsidūrusiems migrantų palikuonims, 
yra būdingos sąmoningos ar nesąmoningos tautinio tapatumo išsaugojimo ir formavimo 
pastangos. 

Lietuvos-Europos Sąjungos-Rusijos trans-valstybiniame socialiniame lauke jauni rusa-
kalbiai iš Visagino miesto susiduria su grupės apibrėžties, identifikacijos, priskyrimo prie 
arba išskyrimo iš kitų, kitokių problema, todėl yra sąmoningai ar nesąmoningai priversti 
išsaugoti arba performuoti savo tautinį tapatumą (tą liudija kalbos vartojimo praktikos, 
informantų patirtys švietime ir darbo rinkoje ar kultūrinių praktikų puoselėjimas). Jie kuria 
savas vertybes, normas, praktikas ir atskirą diasporos bendruomenės identitetą, nes jaučiasi 
nepilnai integruoti į vietos bendruomenę ir „priklausantys“ daugiau nei vienai naciona-
linei valstybei. Apie tokį tapatinimąsi galime kalbėti kaip apie trečiąjį identitetą, turintį 
tiek gimtosios, tiek gyvenamosios šalies kultūros savybių. Šiame daugialypiame kontekste 
kosmopolitiškas, europietiškas rusakalbių informantų tapatumas tampa pakankamai kon-
kurencinga alternatyva etniniam tapatumui. 

Kita vertus, globalizacijos procesų sparta, europinė integracija, ekonomikos internacio-
nalizacija, teritorinis mobilumas, migracija ir kontaktų dažnėjimas tarp skirtingų kultūrų 
tarsi sudaro prielaidas diskutuoti apie tautinio tapatumo svarbos mažėjimą, tautinio tapatu-
mo nykimą ar fragmentaciją. Globalizacijos ir europeizacijos kontekste tautinis tapatumas 
informantams – rusakalbiams Visagine – atrodo nelabai prasminga ir svarbi kategorija. 
Kalbant apie straipsnyje nagrinėtas jaunų rusakalbių visaginiečių patirtis, galima būtų sa-
kyti, kad jiems tautinis tapatumas per se nėra ypač reikšminga biografijos detalė. Tačiau 
tam tikrose kasdienėse sąveikose su nacionalinės daugumos atstovais tautinio tapatumo 
ir nacionalinio priklausymo jausmas yra aktyvuojamas. Interviu parodė, kad daugelyje 
kasdienių sąveikų rusakalbių informantų nacionalinio priklausymo jausmas jiems nėra 
svarbus – Lietuva kaip gimtoji šalis bei šalis, kurios piliečiai informantai yra, jiems yra 
tokia pati „gimtoji“ šalis, kokia Rusija buvo jų tėvams, ir visos socialinės, ekonominės 
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ir kultūrinės sąveikos tarp žmonių gyvenant Lietuvoje jiems yra pažįstamos, artimos ir 
nuspėjamos. Taip pat artima ir nuspėjama informantams yra ir ES erdvė (dėl šalių narių 
piliečiams suteikiamų teisių dirbti, keliauti ir pan.), kuri jų suvokiama kaip tam tikra prie-
šingybė Rusijai, kurios erdvė geriau pažįstama ir nuspėjama buvo informantų tėvams. Kita 
vertus, „aršesnis“ informantų tautinio tapatumo ir nacionalinio priklausymo jausmas yra 
aktyvuojamas tam tikrose socialinėse, ekonominėse ir kultūrinėse sąveikose (situacijose), 
susijusiose su darbo rinkos ar švietimo institucijomis (į mokyklą jeigu po to eis (dukra) vis 
tiek eis į rusų (LL4)). Pats lietuvių kalbos vartojimas tarp informantų labiau sąlygojamas 
objektyvių prisitaikymo prie aplinkos priežasčių: informantai lietuvių kalba „naudojasi“ 
formalizuotoje socialinėje aplinkoje. Neformalioje asmeninėje erdvėje vartojama gimtoji 
kalba, tačiau pasitaiko atvejų, kada gimtoji kalba pakeičiama į lietuvių, tačiau rusakal-
bių informantų bendravimo tarpusavyje lietuvių kalba fenomenas negali būti traktuojamas 
kaip visiškos asimiliacijos pasekmė. Be to, rusakalbio „kategorija“ lėmė sunkesnes kelių 
informantų mokymosi sąlygas valstybinėse mokymo įstaigose, tačiau ne konkrečios tau-
tinės priklausomybės aspektu, o dėl bendro kitatautiškumo bruožo (pavyzdžiui, tam tikras 
dėstytojų universitete elgesys, kuris informantų suvokiamas kaip diskriminacinis). Kita 
vertus, integracijos darbo rinkoje ribotumai, pavyzdžiui, negalėjimas gauti norimo darbo, 
labiau siejami su žiniomis ir kompetencijomis (pavyzdžiui, lietuvių kalbos nemokėjimu 
kaip kompetencija, reikalinga darbui) negu su tautine priklausomybe ar diskriminacija, 
o kartais rusakalbio „kategorija“ gali būti ir privalumas tam tikroje konkrečioje sferoje 
norimam darbui gauti. Įdomu pastebėti, kad informantai neretai savo asmeninės socialinės 
/ ekonominės padėties blogėjimą pateisino rusakalbio tautybės „kategorija“, o socialinė ir 
ekonominė sėkmė nebuvo susiejama su kokia nors tautiškumo kategorija. Aptariant san-
tykį su Rusijos valstybe, „rusiškumas“ pabrėžiamas kaip siekis puoselėti kultūrines infor-
mantų kilmės šalies vertybes, bet pilna ekonominė, socialinė ir kultūrinė jaunų informantų 
savirealizacija (ir jos galimybės) dažniau siejama su Lietuva arba Europos Sąjunga. Kita 
vertus, informantai turi nuolat balansuoti tarp kelių priklausymo kategorijų: priklausymo 
šaliai, kurios piliečiai jie yra, ir priklausymo Rusijai (ar kitai buvusios TSRS šaliai), kurios 
piliečiai buvo / yra jų tėvai / seneliai / globėjai, priklausymo Visagino miestui ir buvimo 
Lietuvos bei Europos Sąjungos piliečiu. Taigi brėždami ribas tarp Lietuvos, Visagino, Ru-
sijos ir Europos Sąjungos informantai konstruoja, perkuria ir sustiprina savo nacionalinio 
tapatumo ir priklausymo jausmą. Būtent braižant šias ribas ir konstruojamas informantų 
„pageidaujamas“ arba nuslepiamas „nepageidaujamas“ tautinis tapatumas, kuris yra indi-
vidualus, situacinis ir fragmentiškas. Toks nuolatinis ribų tarp kelių valstybių „braižymas“ 
kelia įtampą ir nerimo jausmus, pažymėtus kultūrinės atskirties, susvetimėjimo bruožais, 
o gyvenimas Visagine reiškia kasdienius bandymus rasti balansą tarp šių įtampų. Formali 
urbanistinė aplinka be Visagino atominės elektrinės kaip „įsivaizduojamo“ Visagino centro 
daro įtaką ir tarpetniniams (mažumos-daugumos) santykiams. Visagino miestas be atomi-
nės elektrinės jaunų asmenų suvokiamas kaip socialiai ir kultūriškai išardytos bendruome-
nės erdvė. Toks bendruomenės socialinis, kultūrinis ir erdvinis išardymas ne tik keičia ir 
pačių visaginiečių socialinius ryšius, bet kartais trukdo Visagino bendruomenės integra-
cijai į „nacionalinę daugumą“, sukelia nerimą bei įtampą ir lemia prieštaringus jausmus 
„nacionalinės daugumos“ atžvilgiu. Kita vertus, informantai labiausiai tiki, kad socialinio 
ir ekonominio statuso pakėlimas (siejamas su finansinių sąlygų pagerėjimu) yra pagrindi-
nė priemonė šias įtampas ir nerimą sumažinti, todėl renkasi tris strategijas: „susitaikymo 
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strategija“, kuri reiškia siekį integruotis ir įsitvirtinti Visagine, kur gyvenimas tarp „savų“ 
yra priimtina erdvė internalizuoti ir dvejopus (ar trejopus, ketveriopus) nacionalinio pri-
klausymo jausmus; teritorinio-socialinio mobilumo strategija siejama su 1) „migravimu“ 
į Vilnių, kaip potencialių galimybių miestą; arba 2) migravimu į vakarų šalis (Airiją, Di-
džiąją Britaniją, vieno informanto atveju – Pietų Afriką, kur išvystyta atominė energetika), 
ir trečioji strategija – „grįžimo“ į tėvynę (Rusiją) strategija, pažymėta nacionalinių „namų“ 
idealizavimu (pavyzdžiui, vienos informantės atveju – vedybos su Rusijoje gimusiu asme-
niu ir studijos Rusijos universitete).
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Summary. This article presents the analysis of national identifications of Russian-
speaking youth in Visaginas town in Lithuania. The forms of national identification 
of the second and the third generation migrants in Lithuania are analyzed in 
the context of the formation of transnational communities within the city as a 
socio-cultural space and the context of national self-identification complexity is 
investigated. This article also aims at analyzing the impact of the processes of 
globalization onto the fragmentation of the national identity and presents the results 
of the fieldwork based on 15 interviews and a number of observations conducted 
in Visaginas town with Russian-speaking young persons in order to answer the 
question of what political, social, ethnic, cultural and linguistic fragmentation 
of identities defined by administrative boundaries of a city creates national 
belonging and identification with several countries. The analysis of the empirical 
investigation has also shown that the national identity of young Russian speaking 
Lithuanian citizens in Visaginas is constructed in the processes of globalization and 
transnationalism and that these processes cause diversification and fragmentation 
of their national belonging and identity. 
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JAUNŲ BENAMIŲ RYŠIAI SU ŠEIMA 

Elena KOCAI
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Santrauka. Šiame straipsnyje socialiniai jaunų benamių ryšiai analizuojami socia-
linio kapitalo koncepcijos plotmėje, išskiriant vieną socialinių ryšių tipą – tarp-
asmeninius (neformalius) ryšius su šeima. Parodoma, kad ryšių su tėvais, broliais 
ir seserimis bei kitais artimaisiais susilpnėjimas arba jų nutraukimas yra vienas 
pagrindinių benamių jaunuolių tolesnės marginalizacijos ir ilgalaikės benamystės 
veiksnių.

Raktažodžiai: jauni benamiai, socialinis kapitalas, socialiniai ryšiai, šeima.

Įvadas
Socialinio kapitalo teorijai pastaraisiais dešimtmečiais moksliniuose tyrimuose pa-

saulyje ir Lietuvoje skiriama nemažai dėmesio (Bourdieu, 1986, 1993; Putnam, 1993, 
1995, 2000; Portes, 2007; Skačkauskienė, Bytautė, 2012; Žiliukaitė, 2004 ir kt.). Ši teo-
rija taikoma analizuojant suaugusių asmenų naudojimąsi pilietinėmis, politinėmis, eko-
nominėmis, vadybinėmis, kultūrinėmis ir kitomis gėrybėmis visuomenėje (dažniausiai 
tai būna tyrimai, susieti su jų pilietiniu ir politiniu dalyvavimu, ekonominės ir vadybinės 
galios demonstravimu). Šie tyrimai rodo, kad socialinis kapitalas nėra tolygiai pasiskirs-
tęs visuomenėje; vieni individai turi jo daugiau, kiti – mažiau. Funkcionuodamas kartu 
su ekonominiu, kultūriniu ir simboliniu kapitalu (P. Bourdieu sąvokos), socialinis ka-
pitalas sukuria nelygybę. Kuo daugiau žmogus turi socialinio kapitalo, tuo didesnės jo 
galimybės naudotis kitais resursais – ekonominiu, kultūriniu ir simboliniu kapitalais – ir 
pasiekti aukštesnę padėtį visuomenėje. Daugiau ir įvairesnių rūšių socialinio kapitalo, 
kaip įprasta, turi labiau privilegijuotos socialinės grupės: labiau išsimokslinę ir turtinges-
ni žmonės (Žiliukaitė, 2004). Skurstantys, menką išsimokslinimą, senyvo amžiaus, neį-
galūs, marginaliniai žmonės dėl nedidelio socialinio kapitalo kiekio ar visiško jo neturė-
jimo gali jaustis atskirti nuo visuomenės ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo. 
Jei visuomenę suprasime kaip dinamiškų santykių tinklą (toks požiūris gyvuoja dar nuo 
G. Simmelio laikų), kintantį, nesibaigiantį procesą, marginalai nėra nei veiklūs bendruo-
menės dalyviai, nei žmonių tarpusavio santykių kūrėjai, skatinantys įvairių struktūrų 
plėtotę. Benamiai yra socialinės struktūros dalis, jie dalyvauja visuomenės lauke, tik 
kitokių santykių tinkle. Skirtingai nuo kitų socialinių grupių, jiems būdingi „silpni“, „ne-
kokybiški“ asmeniniai ir visuomeniniai ryšiai, jie užima ne vyravimo, bet paklusniųjų 
padėtis. Kaip rašė G. Simmelis, „vargšas yra šalia grupės“.

Per pastaruosius dešimtmečius benamių vaikų ir benamio jaunimo1 socialinio kapita-
lo tyrimai taip pat sulaukė nemažai mokslininkų dėmesio (Ravenhill, 2000; Stephenson, 

1  Šiame straipsnyje benamiais vaikais laikomi asmenys iki 18 metų. Benamiu jaunimu (arba jaunais benamiais) 
laikomi asmenys nuo 18 iki 29 metų.
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2001; Barker, 2013; Oliver, Cheff, 2014). Atlikti tyrimai rodo, kad jauni benamiai turi ribo-
tas prieigas prie išteklių privačioje ir viešoje erdvėse (Barry, 2011). Jie nepasitiki suaugu-
siais ir sunkiai suformuoja tvirtus ryšius su socialinę pagalbą teikiančių institucijų darbuo-
tojais. Ryšiai su buvusia aplinka (šeima, draugais, kaimynais) nutrūksta, o gatvėje, greta 
kitų panašaus likimo bendraamžių ir vyresnių asmenų, atsiranda sudėtinga socialinių ryšių 
sistema, kuriai būdingos savos normos, vertybės, elgsena. Atlikti tyrimai taip pat parodo, 
kad socialinis kapitalas turi neigiamos įtakos jaunų benamių sveikatai ir gerovei (Cattell, 
2001). Todėl svarbu tirti, kaip benamis jaunimas plėtoja savo socialinių ryšių tinklus su su-
augusiais ir bendraamžiais bei jų pagalba siekia socialinio kapitalo ir socialinio mobilumo. 
A. Portesas (2007) rašė: „ekonominis kapitalas yra žmonių sąskaitose banke, žmogiškasis 
kapitalas – jų galvose, socialinis kapitalas glūdi jų santykių struktūroje. Kad turėtų sociali-
nį kapitalą, asmuo turi palaikyti ryšius su kitais.“ Kuo įvairesnius ir skaitlingesnius santy-
kius turi asmuo, tuo daugiau jam prieinama su jais susijusių išteklių (pavyzdžiui, tokių kaip 
darbas, informacija). Kaip teigia V. Kasparavičienė, analizuojanti mūsų šalies varguolius, 
socialinių ryšių poveikis yra dvipusis: 1) artimieji, draugai, bendruomenės nariai gali teikti 
dvasinę, intelektualinę ir materialinę paramą, 2) remdamas kitus, žmogus susisaisto įvairiais 
ryšiais su visuomenės institucijomis, stipriau įsitraukia į viešus reikalus, jam darosi labiau 
priimtinos visuomenės normos ir vertybės (Lietuva stojant į Europos Sąjungą, 2004). Todėl 
silpnėja marginalizavimosi grėsmė. Socialiniai ryšiai lemia ir išplečia žmogaus veiklos 
galimybes, padeda išsikapstyti iš rizikingos ir sudėtingos situacijos. Nutrūkę ryšiai reiškia, 
kad sunkiais atvejais žmogus negali tikėtis pagalbos. 

Lietuvoje dažniausiai tiriami suaugę benamiai, jų kasdienybė, sveikata, ryšiai su kitais 
visuomenės nariais. Mokslinių darbų, skirtų benamio jaunimo problemoms analizuoti, be-
veik neturime. Tad šio straipsnio tikslas – išanalizuoti, kokie yra benamių jaunų žmonių 
santykiai su šeima (tėvais, broliais ir seserimis). Manome, kad ryšių su artimiausiais gi-
minaičiais susilpnėjimas arba jų nutraukimas yra vienas pagrindinių benamių jaunuolių 
marginalizacijos ir tolesnės benamystės veiksnių. 

Teorinė tyrimo prieiga. Šiame straipsnyje socialinio kapitalo sąvoka vartojama 
analizuojant santykių, ryšių, tinklų tarp asmenų vaidmenį socialinėje srityje. Socialinis 
kapitalas apibūdinamas kaip socialinių ryšių tinklas, kurį turi ir kuriuo naudojasi asmuo. 
Remiamasi P. Bourdieu, R. Putnamo ir kitų autorių darbais. Pagal P. Bourdieu, socialinis 
kapitalas – tai resursai, kuriuos sukuria individų tarpasmeninių ryšių tinklas. Jo nuomone, 
socialinis kapitalas – tai kultūriškai, ekonomiškai ir politiškai reikšmingi ryšiai, kuriuos 
turi ir kuriais naudojasi asmuo, kurie jam padeda išlaikyti atitinkamą socialinį statusą. 
R. Putnamo žodžiais, ryšiai su panašiais arba artimais žmonėmis (susiejantis socialinis 
kapitalas) padeda žmonėms išgyventi, o ryšiai su žmonėmis, besiskiriančiais pagal 
socialiniame gyvenime svarbius požymius (sujungiantis socialinis kapitalas), padeda judėti 
į priekį, keisti savo gyvenimą. Žmogus įgyja socialinį kapitalą per narystę tarpasmeniniuose 
tinkluose ir viešose institucijose.

Tyrimo charakteristika. Tyrimui naudojama kokybinė metodologija, kurios pasirin-
kimą lėmė menkas šiame darbe keliamos problemos ištirtumas. Tyrime siekta išklausti 
informantus apie jų požiūrį į savo šeimą bei santykius su tėvais, broliais, seserimis, se-
neliais, – atsižvelgiant į jų turimą patirtį. 

Atrankos dydis ir metodas. Tyrimo metu atlikti 7 pusiau struktūruoti interviu su jau-
nais benamiais, gyvenančiais gatvėje. Informantai atrinkti taikant netikimybinės grupės 
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formavimo „sniego gniūžtės“ atrankos būdą. Tyrimo pradžioje informantų buvo klausta, ar 
jie sutiktų dalyvauti pokalbyje. Sutiko dalyvauti 7 jaunuoliai.

Tyrimo procesas. Tyrimas vyko Vilniaus mieste 2015 m. liepos–rugpjūčio mėn. Kiek-
vienas pokalbis vyko su informantu individualiai. Interviu buvo atlikti geležinkelio ir au-
tobusų stočių rajone (Senamiesčio mikrorajonas). Vidutinė pokalbio trukmė – 35 min. Visi 
interviu buvo įrašinėjami į diktofoną, vėliau įrašai transkribuoti. Analizuojant tiriamųjų 
atsakymus į interviu klausimus buvo atlikta kokybinė turinio (content) analizė.

Tyrimo etika. Kokybinio tyrimo metu buvo laikomasi sociologinio tyrimo etikos prin-
cipų: savanoriškumo, informuotumo, anonimiškumo, konfidencialumo. Keturi potencialūs 
informantai pasinaudojo teise nedalyvauti tyrime. Sutikusiems dalyvauti buvo pristatytas 
tyrimo tikslas, paaiškinta galima tyrimo rezultatų nauda visuomenei. Kiekvieno pokalbio 
įrašui buvo suteiktas kodas, kuris tyrėjui leidžia įrašą susieti su informacija apie informan-
tą, tačiau neatskleidžia jo tapatybės. Straipsnyje informantams suteikti netikri vardai, šalia 
nurodyti tikslūs biologiniai metai.

Informantai. Interviu sutiko dalyvauti 7 jauni benamiai. Pagal lytį – 6 vyrai ir 1 mote-
ris, pagal amžių – nuo 24 iki 28 metų. Vidutinė informantų benamystės trukmė – 3,5 metų. 
Pagal tautybę: 3 – rusai, 1 – lenkė, 3 – lietuviai. Pagal išsilavinimą: 5 – turintys vidurinį 
išsilavinimą, 2 – su profesiniu išsilavinimu. Pagal santykį su biologine šeima: 5 informan-
tai turi šeimas (tėvus, brolius / seseris, senelius) ir gyveno šeimose, 2 informantai – vaikų 
globos namų auklėtiniai, tačiau turi tėvus arba vieną iš tėvų, brolius ir seseris, senelius. Visi 
informantai – Vilniaus miesto gyventojai.

1. Socialinio kapitalo apibrėžtis
P. Bourdieu (1986) teigimu, socialinis kapitalas – tai resursai, kuriuos sukuria individų 

tarpasmeninių ryšių tinklas: santykiai tarp giminių, kontaktai su senais mokyklos draugais, 
bendradarbiais. Socialinis kapitalas yra kultūriškai, ekonomiškai ir politiškai reikšmingi 
ryšiai, kuriuos turi ir kuriais naudojasi žmogus, kurie jam padeda išlaikyti atitinkamą socia-
linį statusą. Kaip teigia P. Bourdieu, socialinio kapitalo potencialas priklauso nuo individu-
alių ryšių, kuriuos asmuo gali efektyviai mobilizuoti, tinklo dydžio ir nuo kiekvieno tinklui 
priklausančio asmens kapitalo (ekonominio, kultūrinio ar simbolinio). Be to, P. Bourdieu 
akcentuoja, kad ne ryšiai savaime daro žmogų turtingesnį arba skurdesnį, o tai, kas lemia 
tuos socialinius ryšius, kas juos valdo ir turi galią. 

Socialinio kapitalo sąvoką ypač išpopuliarino R. D. Putnamas. Jo žodžiais, socialinis 
kapitalas – tai ryšiai tarp žmonių. Socialinį kapitalą gali kurti šeima, darbovietė, mokykla, 
bažnyčia, socialiniai judėjimai, valdžios institucijos. Jis apima tokius socialinio gyveni-
mo bruožus kaip socialiniai tinklai, normos ir pasitikėjimas, kurie įgalina dalyvius veikti 
efektyviau drauge siekiant bendrų tikslų. R. D. Putnamas (2000) suformulavo socialinio 
kapitalo kaip susiejančiojo (angl. bonding) ir sujungiančiojo (angl. bridging) veiksnio 
sampratą. Susiejantis socialinis kapitalas – tai glaudūs ryšiai, labai dažnai (bet ne visada) 
pagrįsti emociškais santykiais (pavyzdžiui, šeima, giminaičiai, draugai), atsiranda tarp pa-
našios kilmės, religijos, rasės, etniškumo, socialinės klasės žmonių. Susiejantis socialinis 
kapitalas (ryšys su artimais ir panašiais žmonėmis) „padeda išgyventi“, o sujungiantis so-
cialinis kapitalas (ryšiai su individais, kurie skiriasi socialiniais požymiais) „padeda judėti 
į priekį, keisti savo gyvenimą“. Tačiau pastebėtina, kad šis socialinis kapitalas ne visada 
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yra naudingas visuomenei, pavyzdžiui, jis gali gilinti socialinę atskirtį, įtampą visuomenė-
je, paskatinti nepageidaujamus rezultatus (tokius kaip „seksizmas, etninė marginalizacija 
ar socialinė izoliacija“). Sujungiantis socialinis kapitalas pasižymi silpnesniais tarpusavio 
ryšiais, tačiau reikalauja mažiau pastangų šį ryšį išlaikyti. Jis sujungia skirtingos kilmės ar 
religijos, rasės, etniškumo ar socialinės klasės žmones. Sujungiančio socialinio kapitalo 
ryšių kūrimas tarp skirtingų žmonių grupių taip pat skatina socialinį pasitikėjimą ir dalyva-
vimą, stimuliuoja vienybę, gali padidinti produktyvumą, žymiai palengvina komunikaciją 
ir veiksmų koordinavimą bei informacijos prieinamumą ir mainus.

Žmogus įgyja socialinį kapitalą per narystę tarpasmeniniuose tinkluose ir viešose 
institucijose. Tarpasmeniniams (arba pirminiams, neformaliems) ryšiams2 priklauso šeima, 
giminės, draugai. Tai privataus gyvenimo sfera. Tokie ryšiai individams yra dažniausiai svar-
būs kaip draugystė, emocinės, socialinės ir materialinės paramos šaltinis. Tarpasmeniniai 
žmonių ryšiai turi pamatinę reikšmę individui ir visuomenei, nes per juos formuojasi žmo-
gaus („mes“) tapatumas, perduodami ir įsisavinami socialinės normos, vertybės ir įgūdžiai. 
Tai skatina neproblemišką asmenybės raidą, žmogaus sugebėjimą pilnavertiškai įsilieti į di-
namišką socialinį pasaulį, apsaugo nuo viešojo gyvenimo įtampų (Maslauskaitė, 2004). Šia 
prasme tarpasmeniniai santykiai yra itin svarbūs struktūrinius ir kultūrinius pokyčius išgyve-
nančiai Lietuvos visuomenei. Kintanti ir naujai besiformuojanti socialinė aplinka žmogaus 
gyvenimą daro ypač pažeidžiamą ir nesaugų. Kaip rašė E. Durkheimas, stabili socialinė tvar-
ka yra būtina žmogaus asmenybei: „Jeigu ji griūva, jei daugiau nebejuntame jos savo egzis-
tencijoje ir veikloje, visa, kas mumyse yra socialu, netenka bet kokio objektyvaus pagrindo. 
Šitaip mes netenkame priežasčių egzistuoti, nes vienintelis gyvenimas, į kurį galėjome įsikib-
ti, daugiau neatitinka nieko, kas būtų tikra: vienintelė dar tikroviška būtis daugiau neatitinka 
mūsų poreikių“ (cituota pagal Nisbet, 2000). Viena iš efektyvių gynybinių priemonių šioje 
situacijoje yra kokybiški tarpasmeniniai ryšiai, teikiantys įvairiopą gyvenimo saugumą. Ins-
titucionalizuotiems (arba antriniams, formaliems) ryšiams priklauso visuomenės institucijos 
(socialinė parama, ekonomika, politika, religija). Tai viešoji erdvė: dalykiniai ryšiai, daly-
vavimas visuomeninėje veikloje, pilietinis aktyvumas. Šie ryšiai yra „nematomi“, paprastai 
reguliuojami įstatymų, taisyklių, papročių. Individo gyvenime institucionalizuoti ryšiai reikš-
mingi tuo, kad jie gali suteikti priėjimą prie įvairesnių materialinių, informacinių išteklių.

2. Šeima kaip socialinis kapitalas
Kiekvieno žmogaus likimas, jo istorija prasideda šeimoje, kur formuojasi jo psichi-

nės savybės, elgsena. Šeimos gyvenimas laikomas „socialinio kapitalo pamatu“ (Winter, 
2000) ir yra pagrindinis socialinio kapitalo kaupimo ir perdavimo veiksnys (Bourdieu, 
1993). „Vaikas šeimoje auga, bręsta, formuojasi jo asmenybė ir polinkiai, čia jis perima 
pagrindinių socialinių vaidmenų modelius, šeima užtikrina vaikui emocinę ir fizinę ap-
saugą nuo supančio pasaulio. Tuo pačiu šeimos nariams tenka atsakomybė už vaiko tei-
sių ir interesų užtikrinimą“, – teigia G. Sagatys (2006). Šeima yra pagrindinis faktorius, 
nulemiantis vaiko socializaciją ir jo teisių realizavimą. Vaiko teisę į šeimos ryšius sau-
go nacionaliniai įstatymai. Ypatingą šeimos vietą pabrėžia ir LR Konstitucijos (1992) 

2  Šiame straipsnyje dėmesys bus skiriamas tik tarpasmeniniams (arba pirminiams, neformaliems) tyrimo infor-
mantų ryšiams.
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38 straipsnis, numatantis, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o valstybė 
saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

T. Butvilas (2004) teigia, kad šeima yra viena pagrindinių vaiko socializacijos institu-
tų, kurioje perduodamos visuomenėje nusistovėjusios vertybės, puoselėjamos teigiamos as-
menybės savybės, kuriami pasitikėjimu ir pagalba grindžiami tarpusavio santykiai. Šeimoje 
vaikas supažindinamas su visuomenėje egzistuojančiomis taisyklėmis, jai prisiimant didelę 
atsakomybę už vaiko socializavimą (-si). Šeima, sudarydama tinkamą ugdymosi aplinką 
kiekvienam vaikui, yra ir svarbiausia pačios visuomenės auklėjimo ir formavimo bendrija, 
nes kaip tik šeimoje perimamos dvasinės (dorovinės bei religinės) vertybės. Šeima yra 
savotiška pirmoji individo emocinio gyvenimo mokykla, o vaikai bendraudami su artimais 
žmonėmis mokosi suvokti savo pačių jausmus, į juos reaguoti, numatyti, kaip į juos gali 
reaguoti kiti, taip pat suprasti ir išreikšti savo viltis ir baimes. Toks mokymas vyksta ne tik 
tiesiogiai tėvams bendraujant su vaikais, bet ir vaikams matant, kaip tėvai suvokia savo pačių 
bei vienas kito jausmus (Butvilas, 2004). Šeima parengia vaiką visuomenei, taigi jai tenka 
didžiausia atsakomybė už vaiko socializaciją. Šeima, kurioje vaikas gimė, įveda jį į bendruo-
menę ir visuomenę. Mažos asmenybės tapatumo paieškoms didelę įtaką daro tėvai, nes jie 
ne tik perduoda paveldėjimo galimybes, bet ir sudaro pačią reikšmingiausią jo aplinkos dalį. 

Tačiau šiandien galima teigti, kad ne visos šeimos atlieka savo funkcijas. Vis daugiau 
socialinės politikos ekspertų dėmesio sulaukia vadinamosios socialinės rizikos šeimos, ku-
riose dėl menko tėvų išprusimo, dorovinių vertybių nuosmukio, nesugebėjimo ir nepajėgumo 
prisitaikyti prie kintančių socialinių bei ekonominių sąlygų formuojamos ir auga ne savaran-
kiškos ir harmoningos asmenybės, o savo jėgomis nepasitikintys, nesaugiai besijaučiantys 
žmonės (Kondrotaitė, 2006). Tokios šeimos yra veikiamos įvairių rizikų: skurdo, nedarbo, 
ribotų galimybių dalyvauti darbo rinkoje, alkoholizmo, nusikalstamumo, daugiavaikių šeimų 
reiškinio, vaikų nepriežiūros ir kt. Vaikų likimas yra neatsiejamas nuo šeimos, kurioje auga, 
gyvenimo ypatumų. Būtent suaugę šeimos nariai sprendžia, kaip joje gyvenama, kokioje 
aplinkoje formuojasi vaiko asmenybė, kuriasi pamatai būsimam gyvenimui.

1 lentelė. Socialinės rizikos šeimos 2014–2015 m., tūkst.

2014 m. 2015 m.
Šeimų skaičius 9,9 9,8
jose vaikų 19,7 19,0

Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos duomenys (Socialinės paslaugos, 2015, 2016).

Lietuvoje yra apie dvidešimt tūkstančių vaikų, gyvenančių nuolatinėje socialinėje riziko-
je. Jie turi didelę tikimybę papildyti daugiatūkstantines benamių gretas. Tyrinėtojai, analizuo-
dami benamystės priežastis mikrolygiu, didelį dėmesį skiria būtent asmenybės socializacijos 
ypatumams šeimoje. Žmogus per savo gyvenimą įsisavina įvairias socialinio elgesio formas, 
tarp jų ir asocialias. Sutrikus socializacijai, žmogus laipsniškai perima asocialaus elgesio 
vertybes, savęs kūrimo procesas virsta savęs socialiniu naikinimu, kurio pasekmė – fizinė, 
moralinė ir socialinė degradacija. Psichologai teigia, kad ankstyvojoje vaikystėje atsiradęs 
kitų žmonių vengimas, visuomenėje priimtų elgesio normų nepaisymas ir kiti socializacijos 
„defektai“ vėliau gali nulemti benamystės ir valkatavimo formavimąsi (Антонян, Бородин, 
Самовичев, 1982).
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3. Jauni benamiai Lietuvoje
Kaip teigia J. Sadauskas (2008), nuolatinės gyvenamosios vietos neturintį asmenį tik 

tuomet galime laikyti benamiu, kai jis nepriklauso jokiai socialinei grupei, kuri jam su-
teiktų tam tikrą priimtiną vaidmenį visuomeniniame užimtume (darbo rinkoje), šeimoje, 
bendruomenėje. Jeigu tokios institucijos nėra, gyvenimas „gatvėje“ sukelia negrįžtamas 
pasekmes. 

Pirmieji oficialūs duomenys apie benamius Lietuvoje buvo paskelbti 2001 m., po visuo-
tinio šalies gyventojų surašymo. Atsitiktinėse vietose, sąvartynuose, šiluminėse trasose pa-
vyko surašyti 1250 benamių – iš jų 940 vyrų ir 310 moterų. 0–15 metų amžiaus vaikų buvo 
34, 16–20 m. – 33, 21–25 m. – 33, 26–30 m. – 58. Kaip matyti, 16–30 metų amžiaus grupei 
iš 1250 benamių priklausė 124. Tai beveik dešimtadalis visų benamių. Vėliau, 2003 m., ša-
lyje buvo atliktas reprezentatyvus benamių gyvenimo sąlygų tyrimas (N = 606), kuris taip 
pat parodė, kad jaunimas (iki 30 metų) tarp benamių sudaro 13,7 proc. (Sadauskas, 2008). 

Moksliniai tyrimai rodo, kad jaunimo benamystė susijusi su daugybe rizikos veiksnių. 
Ir nors keliai į benamystę yra įvairūs ir daugialypiai, tyrinėtojai pabrėžia keletą pagrindinių 
priežasčių: šeimos iširimas (įskaitant nepriežiūrą, konfliktus ir smurtą), psichikos sveikatos 
problemos, nedarbas, skurdas, nusikalstamumas, piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinė-
mis medžiagomis (Barry, 2011). Jaunystėje tapimą benamiu gali lemti šio amžiaus tarpsnio 
sudėtingumas. Dažnai jaunystė apibūdinama kaip audros ir streso periodas. Šiame amžiaus 
tarpsnyje būdingi konfliktai su tėvais, nuotaikų kaita, taip pat ir ekstremalios emocijos, 
padidėjusi rizika piktnaudžiauti alkoholiu, labai didelis pasitikėjimas savo bendraamžiais 
ir didelis jautrumas jų spaudimui (Sadauskas, 2008). Taip pat tyrimai rodo, kad išėję iš 
savo šeimų (globėjų) jauni žmonės yra labiau linkę pasikliauti santykiais gatvėje. Jaunimas 
suvokia save kaip visiškai savarankiškus individus. 

Kaip teigia I. Čepulkauskaitė, paprastai jaunuoliai tampa benamiais dėl trijų pa-
grindinių priežasčių: šeimos problemų, ekonominių sunkumų ir gyvenamosios vietos 
nestabilumo. Didelė benamio jaunimo dalis palieka namus po metų metus trukusio 
fizinio ir emocinio smurto, įtemptų santykių, žalingų šeimos narių įpročių, tėvų nerū-
pestingumo. Dalis jaunimo netenka namų, kai jų šeimos patiria finansų krizes, kilu-
sias dėl prieinamo gyvenamojo ploto trūkumo, ribotų įsidarbinimo galimybių, mažų 
atlyginimų, sveikatos draudimo nebuvimo, nepakankamos socialinės rūpybos. Neretai 
benamiais tampa ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių vaikų prieglaudas palikę jauni 
žmonės. Gatvėje dėl jauno amžiaus šiems žmonėms sunku rasti legalių būdų užsidirbti 
pragyvenimui, todėl daugelis pradeda teikti seksualines paslaugas tam, kad užsidirbtų 
maistui, drabužiams, pastogei. Jauni benamiai dažnai kenčia nuo nerimo ir depresijos, 
prastos sveikatos ir mitybos, žemo savęs vertinimo. Neturėdami galimybių įgyti išsila-
vinimo, jie sunkiai gali keisti savo gyvenimo būdą (Čepulkauskaitė). 

4. Jaunų benamių ryšiai su šeima: 2015 m. tyrimo duomenys
Vaikystės patirtis tėvų šeimoje. Mūsų tyrimas atskleidė, kad jaunų benamių vaikys-

tės patirtis yra skaudi: tėvų šeimose buvo girtaujama, gyveno skurdžiai, kentėjo artimųjų 
smurtą. Tėvams buvo apribotos arba atimtos motinystės / tėvystės teisės, juos augino kiti 
šeimos nariai. Visi mūsų tyrime dalyvavę jauni benamiai yra kilę iš probleminių šeimų, 
kuriose vyravo suaugusiųjų agresija, patyčios, nuolatinis vaikų užgauliojimas, piktumas. 
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Kaip žinoma, grėsmė negauti tinkamo išsimokslinimo, netekti darbo, namų pirmiausia kyla 
šeimose, kuriose nėra šiltos emocinės atmosferos, pasitikėjimo bei pagarbos tarp tėvų ir 
vaikų, nuolatinio rūpinimosi vaikais.

Apie blogas jaunų benamių gyvenimo „startines“ pozicijas šeimose liudija jų pasakoji-
mai, ką jiems teko išgyventi vaikystėje. Apie buvusias šeimas benamiai jaunuoliai kalbėjo 
nenoriai, bet išsakė savo nuoskaudas ir pyktį artimųjų atžvilgiu:

28 m. Jurgis: Mano tėvas mirė, kai man buvo 5 metukai, o mama mirė, kai mokiausi 
profteche. Mes šeimoje buvome aplamai penki vaikai. Gyvenome sunkiai, tėvų šei-
moje buvo badas, mokyklos nelankėme, niekam tai nerūpėjo. Tėvas gėrė, mama dir-
bo, dar močiutė mus prižiūrėdavo, bet visąlaik būdavo girta, mus mušė. Tris bulves 
suvalgydavome, vandeniu užgerdavom, ir viskas, tokie pietūs. 

27 m. Petras: Aš iki 5 klasės mokiausi internate, motinai buvo sunku vienai. Tėvas 
gėrė, nešė iš namų, mus su broliu mušė, mamą į galvą daužė. Bet motina su juo išsi-
skyrė, paskui buvo patėvis. Su juo baisiai nesutariau. Bėgdavau iš namų.

Dviejų vaikų globos namuose augusių jaunuolių prisiminimai apie jų vaikystę ir tėvus 
yra migloti, tačiau taip pat turi nuoskaudos elementų. Iš informantės prisiminimų:

28 m. Morta: Mažai prisimenu savo vaikystę su tėvais, kiek pamenu, tai visą laiką 
gyvenau globos namuose. Ten normaliai būdavo, turėjau draugų, nors ir pasimuš-
davome. Labai norėjosi pabėgti iš namų pas bernus iš kaimo, jie mus vaišindavo, 
kviesdavo į šokius. O tėvai mane pridavė į globą, kai buvau maža, matyt, nereikalin-
ga jiems buvau... Rašydavome jiems laiškus. Blaiva negaliu kalbėti, užknisa viskas, 
kai gramą padarau, tai taušku be perstojo. Norėjau ir nusižudyti ne vieną kartą, 
net bandžiau Neryje, tik išgelbėjo bachūras. Tik jam vienam reikalinga, pasirūpina 
manimi, pavalgyti duoda. Tai čia dabar. O anksčiau kaip buvo? Pridavė, ir gyvenk 
sau [apie tėvus ir vaikų globos namus, keikiasi]. Visą gyvenimą viena.

Girtavimas, skurdas, smurtas artimoje aplinkoje, meilės ir rūpinimosi stoka, disfunkciniai 
santykiai šeimoje ribojo šių žmonių pasirinkimo galimybes ir turėjo įtakos jų socializacijai, o 
vėliau ir benamystės situacijai. Galima kelti prielaidą, kad dabartiniai jauni benamiai a priori 
turėjo „sąlygas“ tapti benamiais, o pirminės jų benamystės priežastys slypėjo tėvų šeimoje, 
kuriai būdingi socializacijos „defektai“, pastūmėję jaunus žmones į marginalų sluoksnį. 

Visi tyrimo informantai kilę iš daugiavaikių šeimų. Jie šeimose augo dar su 2–3 broliais 
ir seserimis (vaikų globos namuose vaikų buvo daugiau nei 50). Augdami arti vienas kito, 
vaikai turėjo dalintis maistu, žaislais, tėvų arba globėjų dėmesiu. Vietoj tarpusavio konku-
rencijos, tarp jų vyravo palaikymo ir bendro išgyvenimo ryšiai. Tai liudija šie prisiminimai:

27 m. Andrius: Turėjau brolį ir sesę. Mamą silpnai pamenu, nes ji mirė, kai man buvo 
4 metai. Paskui tėvas vedė ir atsivedė tą kitą su dukra. Skurdžiai gyvenom, bulvių tu-
rėjom, pieno, bet nebadavom. Tėvai kartais mušdavo, kaip ir visus vaikus... Prisimenu 
iš vaikystės, eidavome su seserimis ir broliu obuolių vogti pas kaimynus, didžiulį sodą 
turėjo, skanūs obuoliai buvo. Parnešdavome namo ir džiovindavome žiemai.

28 m. Morta: Žinau, kad mama ir tėvas gėrė, dėl to mus su broliais ir pridavė į 
globos namus. Visi ten ir užaugome. Gerai buvo pas auklėtojas, šilta, maisto būda-
vo, šventes švęsdavome visi. Padėdavome vieni kitiems, viskuo dalindavomės. 
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Kalbant apie praeitį, ypač apie tėvus, brolius ir seseris, kai kurių jaunuolių balsai drebė-
jo, o akyse kaupėsi ašaros. Galbūt šios emocijos rodo, kad tai jiems vis dar svarbūs artimi 
žmonės, nepaisant vaikystėje patirtų nuoskaudų. 

Dabartiniai ryšiai su šeima. Visi tyrime dalyvavę benamiai turi tėvus arba vieną iš 
tėvų, brolius ir seseris, tačiau ryšius su jais palaiko įvairiai ir tie ryšiai būna skirtingi.

Su tėvais nebendraujama dėl nuolatinių konfliktinių situacijų praeityje:

25 m. Aleksandras: O ko ten bendrauti su jais? Aš jų nemačiau jau kiek metų, neži-
nau, ar jie dar gyvi. Gal irgi bomžai kaip ir aš. Tai juk geria visą gyvenimą. Nenoriu 
jų matyti ir muštis, nes visada su tėvu mušdavomės.

Informantai nepalaiko jokių ryšių su buvusia aplinka ir dėl to, kad giminaičiams (bro-
liams ir seserims) gėda turėti artimąjį, kuris kapstosi konteineryje:

27 m. Petras: Jo, turiu brolį, bet nebendraujame, gyvena kažkur kaime. Siūliau jam 
nuravėti burokus, mačiau, kad apžėlęs visas laukas, bet jis pasakė, kad nenori ma-
nęs matyti savo ūkyje. Bitininkas [pravardė] vežė šieną, sakau davai padėsiu, tai irgi 
pasikėlęs toks, sako, kad nereikia.

Kitų benamių ryšiai su broliais ir seserimis yra gana artimi ir palyginti pastovūs. 
Jauni benamiai jaučia jų paramą: emocinę, socialinę, materialinę. Nors jie ir bendrauja 
periodiškai, šie ryšiai yra „kokybiški“ benamių atžvilgiu ir teikiantys jiems įvairiopą 
gyvenimo saugumą, nors ir trumpam laikui. Štai ką informantai pasakoja apie savo bro-
lius ir seseris: 

24 m. Konstantinas: Turiu giminaičių, kartais pas juos nuvažiuoju. Turiu sesę, brolį, 
pas juos užeinu, visada man padeda, kai reikia. Brolis jaunesnis, sesuo – vyresnė. 
Jie visi žino, kad aš čia. Pas mane neateina, aš pats pas juos nueinu. 

28 m. Jurgis: Nuvažiuoju žiemą pas sesę, duoda pavalgyti, nusiprausti. Duoda ir 
pinigų, tik neišeina man sutaupyti, iškart išleidžiu. Kiek kartų mane ji barė, kad 
baigčiau gerti, voliotis gatvėje, susirasčiau moteriškę, darbą... Aj, negaliu taip dau-
giau, pavargau. 

25 m. Zenonas: Kai man buvo 3 metukai, tėvai neteko teisės mus globoti, nes 
girtuokliavo. Augau vaikų namuose vaikystėje, paskui jaunystėje internate. Man 
visą gyvenimą toks likimas nesėkmingas. Tai senelis žuvo, sužinojome neseniai. Jis 
visada manimi rūpinosi. Dabar seserys man padeda, išskalbia drabužius, duoda 
pavalgyti, dar su savimi įdeda. Bet einu žiemą pas jas, kai šalta lauke, Neryje šalta 
praustis. 

Remiantis R. Putnamo socialinio kapitalo teorija, intensyvesnis ir gilesnis sociali-
nio kapitalo ryšių kūrimas tarp skirtingų žmonių grupių (šiuo atveju – tarp benamių ir 
jų brolių bei seserų, kitų artimųjų) galėtų padėti išsikapstyti iš rizikingos ir sudėtingos 
situacijos, paskatinti jaunų benamių socialinį pasitikėjimą, komunikaciją ir dalyvavi-
mą visuomenėje. Taigi jaunam žmogui ieškant savo gyvenimo kelio, labai svarbu jausti 
socialinės aplinkos paramą, o ne nuolatinę įtampą ir baimę būti atstumtam. Juk kuo 
daugiau ryšių ir tie ryšiai yra „kokybiški“, „stiprūs“, tuo labiau individas yra integruotas 
į aplinką.
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Savijauta ir ryšiai su panašiais į save. Kalbinti informantai yra vieniši žmonės, užsi-
darę, nenoriai pasakojantys apie save. Atrodo, tokia didelė likimų įvairovė, tačiau jie visi 
labai panašūs savo kalbos kultūra, mąstymu, požiūriu į gyvenimą. Bendraudami vengia 
akių kontakto, tarsi būtų prasikaltę, turi labai menkus bendravimo įgūdžius, ryški žema jų 
savivertė:

27 m. Petras: Man „po...“ [keikiasi] ta ateitis, svarbiausia – pratraukti dieną. Gyve-
nu kaip šuva, jei ne „šnapsas“, išprotėčiau.

25 m. Aleksandras: Kaimynai žiūri į mus su „pusbratke“ kreivai, nesisveikina, nesu-
prantu, kas jiems yra, mes gi nieko normaliems žmonėms nepadarėm.

Gatvės benamių glaudžiausi ryšiai palaikomi su panašaus likimo žmonėmis: kitais gatvės 
benamiais, alkoholikais, narkomanais. Galbūt prisiimant visuomenės atstumtųjų vaidmenį 
ir tolstant nuo likusios visuomenės stiprinamas solidarumas grupės viduje – branginami to 
paties likimo žmonių ryšiai. Jie bendrauja tarpusavyje, susidraugauja, atsiranda kartu vaikš-
čiojančių partnerių poros – vyras su vyru, moteris su vyru. Tačiau paprastai tai būna trumpa-
laikiai ryšiai, trunkantys tol, kol juos sieja bendras reikalas – veikla, alkoholis, bendravimas. 
Benamiai atsiduria visiškoje vienatvėje, o jų buvimas persmelktas nebūties jausenos:

24 m. Konstantinas: Man nereikia nei bobos, nei draugų, turiu kelis bičus, su kuriais 
išgeriam, ir nė ačiū, nė sudie. Pagėrėm, išsiskyrėm ir baigta. Gyvenu šia diena.

28 m. Morta: Dviese gyventi ir dirbti lengviau. Galima daugiau surasti tinkamų 
pardavimui daiktų ir daugiau užsidirbti.

Apklaustų benamių koncentracijos vietos paprastai yra vietos, esančios šalia geležin-
kelio ir autobusų stočių: viešojo transporto stotelės, parkai, apleisti pastatai. Šios vietos 
pritraukia nemažai benamių, nes jose realizuojamos įvairios jų reikmės: prašo išmaldos, 
uždarbiauja, nakvoja, bendrauja. Tai tokios erdvės, kur daug žmonių, čia susitinkama su 
panašiais į save. Tai jų interakcijos vietos. Su likusia visuomenės dalimi ryšiai beveik ne-
palaikomi. Benamiai jaunuoliai supranta neigiamą aplinkinių požiūrį, todėl stengiasi kuo 
mažiau bendrauti su juos supančia bendruomene, taip nutolindami savo grįžimo į visuo-
menę procesą:

24 m. Konstantinas: Kai ieškau konteineryje taros, tai visokios damutės praeina 
dūsaudamos, sako, kad šlykštu joms, kad atsibodo tie valkatos, o man „po…“ [kei-
kiasi] aš renku bambalius į maišą ir nieko nesakau, nors kartais norisi kalt į snukį, 
bet paskui prasidės zajavai visokie.

Reikia pastebėti, kad mūsų šalyje nėra susiformavusių nusikalstamų jaunų benamių 
gaujų kaip, tarkim, JAV, Rusijoje ar kitose šalyse. Ten yra grupuočių, su savo „prezidentu“, 
kuris yra gerbiamas ir jo klausoma (šis statusas iškovojamas fizine jėga, „kumščiais“). 
Jauni benamiai laikosi individualiai, poromis arba mažomis grupelėmis. Jie gali pre-
tenduoti ne į „fasadines erdves“, o tik „užkulisius“ (pagal dramaturgijos teorijos kūrėją 
sociologijoje E. Goffmaną), vidinius kiemus, kurie dažnai yra apleisti. Suprantama, kad 
ryšiai su panašiais ar artimais žmonėmis padeda benamiams išgyventi, tačiau šie ryšiai 
paprastai yra „silpni“, „nekokybiški“, neproduktyvūs, lemiantys šių žmonių slinktį nuo 
„brandesnių formų“ (daugumos visuomenės) į „pirmykštį būvį“ (marginalinę situaciją).
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Išvados
Neturėdami tinkamos atmosferos savo namuose ir pilnaverčių santykių su artimaisiais (tė-

vais, broliais ir seserimis), dabartiniams benamiams vaikystėje nebuvo sudarytos sąlygos tin-
kamai maitintis, lankyti mokymo įstaigos, turiningai leisti laisvalaikį, apskritai augti brandžio-
mis asmenybėmis. Stigma, marginalumo ženklas šiuos jaunus žmones lydėjo nuo pat mažens.

Visi tyrime dalyvavę jauni benamiai turi tėvus arba vieną iš tėvų, brolius ir seseris. In-
formantai ryšių su tėvais nepalaiko dėl nuolatinių konfliktinių situacijų, vaikystėje patirtų 
nuoskaudų ir traumų. 

Informantų ryšiai su broliais ir seserimis yra dvejopi: viena vertus, giminės atsisako 
benamių ir jų nepripažįsta, jokių ryšių nepalaiko dėl gėdos jausmo. Kita vertus, dalis be-
namių jaučia savo artimųjų – brolių, seserų – teikiamą emocinę, socialinę ir materialinę 
paramą. Tokie ryšiai yra „kokybiški“ benamių atžvilgiu ir teikia jiems įvairiopą gyvenimo 
saugumą, nors ir trumpalaikį. 

Jaunų benamių dabartinis bendravimas vyksta tik tarp panašaus gyvenimo būdo žmo-
nių – su kitais benamiais, tačiau paprastai tai būna trumpalaikiai ryšiai, trunkantys tol, 
kol juos sieja bendras tikslas: veiklos pobūdis, nakvynė, alkoholio vartojimas. Tai, be 
abejo, stabdo jaunų benamių galimybes grįžti į visuomenę.

Benamių ryšių su šeima, artimaisiais susilpnėjimas arba nutraukimas yra vienas pagrindi-
nių veiksnių, kuris skatina juos dar labiau įsilieti į benamių kategoriją ir prisiimti atstumtųjų 
vaidmenis. Būtent benamių ryšių su broliais ir seserimis palaikymas bei jų glaudumas galėtų 
būti tas pagrindas, kuris stabdytų benamių jaunuolių tolesnę marginalizaciją ir benamystę.
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Summary. The exclusion of social relations (social capital) is one of the most 
fundamental dimensions of social exclusion of homeless young people. In this 
paper the family relations of the homeless young people is studied through their 
links with other people: parents, brothers / sisters, grandparents. Relations with the 
former environment are gradually vanishing and other space of relations is formed 
instead of it that involves the groups of homeless from lodging-houses and streets 
united by the mutual interests and understanding. Relations of homeless young 
people with the family and community are restricted.

Keywords: homeless young people, social relations, social capital, family.
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LIETUVOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ SOCIALINĖS 
ATSKIRTIES RIZIKA: AKADEMINIS IR POLITINIS 
DISKURSAS

Sarmitė MIKULIONIENĖ
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas mikulioniene@lstc.lt

Santrauka. Straipsniu siekiama įvertinti Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių so-
cialinės atskirties riziką, remiantis teorine ir politine šios sąvokos samprata, jos 
operacionalizavimu bei prieinamais empiriniais duomenimis. Ypatingas dėmesys 
skiriamas socialinės atskirties akademinio ir politinio apibrėžimo, šio reiškinio 
stebėsenos instrumentų – rodiklių aparato kūrimo ir vyresnio amžiaus žmonių pa-
dėties analizei. Tvirtinama, kad dėl teorinių nuostatų pliuralizmo, ribotų metodolo-
ginių išteklių bei fragmentuotų duomenų yra sudėtinga įvertinti Lietuvos vyresnio 
amžiaus žmonių socialinės atskirties riziką, tačiau ir esami duomenys leidžia da-
ryti prielaidą, kad Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių situacija daugeliu socialinės 
įtraukties / atskirties aspektų yra viena prasčiausių Europoje. 

Raktažodžiai: vyresnio amžiaus žmonės, socialinė atskirtis, socialinė įtrauktis, ro-
dikliai, socialinės įtraukties (atskirties mažinimo) politika, Lietuva.

Įvadas
Laikais, kai mūsų dėmesį užvaldo globalaus atšilimo ir globalaus terorizmo iššūkiai, 

gyventojų senėjimas (kurio mastai, beje, taip pat yra globalūs) lieka tarsi nuošalėje. Tai 
tylusis kismas, galbūt neatrodantis toks dirginantis ir grėsmingas. Tačiau gyventojų de-
mografinis senėjimas turi plačias pasekmes valstybių biudžetui, gyventojų gyvenimo 
kokybei, tvariai visuomenės socialinei ekonominei raidai (Kluge ir kt., 2014; Bloom 
ir kt., 2010; Sciegaj, Behr, 2010). Gyventojų skaičiumi Lietuva priklauso nykštukinių 
valstybių kategorijai, tačiau gyventojų demografinio senėjimo sparta mūsų šalyje viena 
didžiausių (Mikulionienė, Gedvilaitė, 2014; Lutz, 2008). Atsižvelgiant į tai, aktualus 
yra klausimas, ar senstanti Lietuva juda link visuomenės, kurioje gera gyventi visoms 
kartoms (age integrated society), ar labiau linkstame prie stratifikuoto pagal amžių (age 
stratified society) visuomenės modelio, kuris toleruoja kartų nelygybę ir pamina socia-
linio teisingumo principus (Foner, 2000; Riley, M. W, Riley, J. W., 2000; Uhlenberg, 
1996; Riley ir kt., 1972)? Arba, performuluojant konkrečiau, tyrimo problemą sudaro šie 
tyrimo klausimai: ar vyresnio amžiaus gyventojų socialinės įtraukties klausimas yra pa-
kankamai aiškiai artikuliuotas Lietuvos nacionalinėje socialinės politikos dienotvarkėje? 
Ar turime aiškų suvokimą, kas tai yra ir kaip su tuo tvarkytis (vyresnio amžiaus žmonių 
socialinės įtraukties / atskirties apibrėžimą, adekvatų veiksmų planą ir jo įgyvendinimo 
pasiekimų vertinimo kriterijus)? 

Remiantis nacionalinės mokslinės literatūros tiksline apžvalga, Lietuvos mokslininkų 
susidomėjimas socialinės atskirties / įtraukties tematika per pastarąjį dešimtmetį nuolat 
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stiprėjo. Socialinės atskirties / įtraukties klausimai buvo nagrinėjami ir apibendrintai 
(Tereškinas, 2015; Taljūnaitė, 2004, 2005; Mikulionienė, 2005; Brazienė, Guščinskienė, 
2004 ir kt.), ir atsižvelgiant į specifines rizikos grupes: įvairaus amžiaus žmones (Gul-
binas, 2015; Kvedaraitė ir kt., 2013; Brazienė, Merkys, 2012; Čiburienė, Guščinskienė, 
2012; Vaznonienė, 2011), gyvenančius mieste arba kaime (Tereškinas ir kt., 2013; Jus-
ka ir kt., 2005; Poviliūnas, 2003), bedarbius (Bučaitė-Vilkė, Tereškinas, 2015; Tereški-
nas, 2014a, 2014b), skurstančiuosius (Petružytė, 2009; Kocai, 2004; Žalimienė, 2004), 
vienišas motinas (Maslauskaitė, 2014, 2015), sergančiuosius ir neįgaliuosius (Leonavi-
čius, Baltrušaitytė, 2015; Viluckienė, 2015; Leonavičius ir kt., 2014; Bartkutė, Čižikie-
nė, 2013; Kocai, 2010; Tamutienė, 2015), benamius (Indriliūnaitė, Petkevičiūtė, 2015; 
Indriliūnaitė, 2014; Petkevičiūtė, 2014; Indriliūnaitė, 2013; Kocai, 2008a, 2007, 2006; 
Kocai, Paulavičius, 2008), nuteistuosius (Petkevičiūtė, 2014; Braslauskienė, 2004), ne-
tradicinės seksualinės orientacijos žmones (Zdanevičius, 2007). Tyrėjų dėmesys taip pat 
buvo skiriamas kai kurioms socialinės atskirties / įtraukties dimensijoms: ekonominei 
(Tereškinas, 2014a, 2014b; Maslauskaitė, 2015), pilietinei (Tereškinas ir kt., 2013; Taljū-
naitė, 2004, 2005; Šaulauskas, 2000) ir skaitmeninei (Viluckienė, 2015; Šuminas, 2012; 
Žilinskas, 2012).  

Tačiau publikacijos, skirtos vyresnio amžiaus žmonių įtraukties / atskirties analizei, 
yra negausios (Čiburienė, Guščinskienė, 2012; Vaznonienė, 2011). O šios koncepcijos 
operacionalizacijos bei praktinio pritaikomumo rengiant ir įgyvendinant socialinės poli-
tikos priemones klausimai visai nenagrinėti. Tiesa, R. Brazienė ir G. Merkys (2012) yra 
aptarę socialinės atskirties stebėsenos indikatorius, tačiau jie nagrinėjo jaunimo ir jaunų 
suaugusiųjų socialinę atskirtį. Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinamas Socialinės įtraukties 
didinimo 2014–2020 m. veiksmų planas (Socialinės, 2013) bei Šeimos gerovės ir gyven-
tojų senėjimo pasekmių mažinimo 2016 metų veiksmų planas (Šeimos, 2016), kuriais 
siekiama stiprinti Lietuvos gyventojų socialinę įtrauktį ir gerovę, tarp jų ir vyresnio am-
žiaus žmonių. Koks yra šių deklaruojamų siekių mažinti Lietuvos gyventojų (tarp jų ir 
vyresnio amžiaus žmonių) socialinę atskirtį, skatinti jų įsitraukimą į visuomenę moksli-
nis pagrįstumas? Koks šių planų veiksmingumas, kaip jis bus matuojamas? Ar jie atlie-
pia vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties poreikius? Neištyrus, kurie vyresnio 
amžiaus žmonės kaip ir kodėl patiria socialinę atskirtį, neįmanoma patikimai įvertinti jos 
mastus, veiksnius, pasekmes, kaitos tendencijas ir parinkti adekvačias politikos priemo-
nes. Vyresnių žmonių socialinės atskirties rizika kelia iššūkį ne vien jų pačių gyvenimo 
kokybei, bet ir senstančios visuomenės darniai plėtrai. Todėl adekvačiai suvokti vyresnio 
amžiaus žmonių socialinės atskirties dimensijas, įvertinti jų rodiklius ir pasiūlyti optima-
lias politikos veiksmų kryptis yra aktualu. 

Šio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių padėtį socialinės 
įtraukties / atskirties (SĮ / SA) skalėje remiantis teorine ir politine šios sąvokos samprata, 
jos operacionalizavimu bei prieinamais empiriniais duomenimis. 

Tyrimo uždaviniai:

• atskleisti bendrą ir vyresnio amžiaus žmonių SĮ / SA sampratą remiantis moksline 
literatūra;

• analizuoti SĮ / SA koncepciją kaip socialinės politikos formavimo instrumentą;
• įvertinti Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių būklę SĮ / SA koncepcijos kontekste.
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Tyrimui taikyti mokslinės literatūros, kokybinės dokumentų analizės ir kiekybinės duo-
menų analizės metodai. Kaip duomenų šaltiniai atitinkamai naudotos mokslinės literatūros 
duomenų bazės, Lietuvos statistikos, Eurostato ir kt. statistinių duomenų bazės bei Lietu-
vos socialinės atskirties įveikimo strateginiai dokumentai. Šiuo tyrimu siekiama prisidėti 
prie vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties / atskirties mokslinio pažinimo ir šio 
reiškinio matavimo priemonių mokslinio pagrindimo. 

Pirmoje dalyje, remiantis moksline literatūra ir nacionaliniais socialinės įtraukties po-
litikos dokumentais, nagrinėjama bendroji ir vyresnio amžiaus žmonių SĮ / SA samprata. 
Antroje dalyje analizuojama, kaip SĮ / SA koncepcija taikoma įgyvendinant Lietuvos 
socialinę politiką ir konkrečiai vyresnio amžiaus žmonių gerovės politiką. Galiausiai 
trečia dalis skirta bandymui įvertinti Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių būklę SĮ / SA 
koncepcijos kontekste, remiantis viešai prieinamais duomenimis.

Socialinės įtraukties / atskirties (SĮ / SA) samprata: bendrasis ir vyresnio 
amžiaus žmonių diskursas 

Prieš pradedant teorinio diskurso analizę, būtina akcentuoti du momentus: 1) šiame 
straipsnyje, remdamiesi kitų tyrėjų (Yanicki ir kt., 2014; Hayes ir kt., 2008; Rodgers, 
1995, p. 44) įžvalgomis, darome prielaidą, kad socialinės atskirties ir įtraukties sąvo-
kos yra prasmingai tapačios (klausimas tik apie tai, ką akcentuojame – ar trūkumą, ar 
priteklių; analogiškai klausiama, koks skirtumas tarp pusiau pilnos ir pusiau tuščios 
stiklinės?) ir to paties kontinuumo kraštutinės reikšmės (idealūs tipai, kokių realiame 
gyvenime nerasime), todėl vartosime jas abi; 2) kadangi daugelis tyrėjų aptaria SĮ, SA 
ir SĮ / SA koncepcijas neišskirdami kokios nors specifinės tikslinės gyventojų grupės 
(pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių), analizę pradėsime nuo bendrojo SĮ / SA teo-
rinio diskurso. 

Bendrasis diskursas. Kaip žinome, socialinės atskirties sąvokos kilmė siejama su 
XX a. aštunto dešimtmečio Prancūzija (Guilford, 2000; Silver, Miller, 2002), kur ji buvo 
traktuojama kaip grėsmė socialiniam solidarumui įtraukiant pilietiškumo ir socialinės 
sanglaudos sąvokas (Lenoir, 1974). Europos Sąjungos darbotvarkėje socialinės atskirties 
sąvokos įsitvirtino XX a. dešimto dešimtmečio pradžioje (Commission of the European 
Communities, 1993; Barata, 2000; Grant, Blue, 2000), kai tuometiniai skurdo mažinimo 
politikos pasiekimai buvo įvertinti kaip netenkinantys ir buvo suvokta, kad deprivacijos, 
marginalizacijos, nelygybės ir skurdo problemų prigimtis yra socialinė, o jų sprendimui 
būtina kompleksinė prieiga. SĮ / SA sąvokos įgijo kompleksinio reiškinio statusą, kuris 
pasireiškia ne tik ir ne tiek ekonominiu nepritekliumi, kiek apima dalyvavimo, socialinio 
pripažinimo, paslaugų ir prekių prieinamumo, lygybės, socialinių teisių, nediskriminavi-
mo dimensijas (Levitas, 2003; McLachlan ir kt., 2013). 

Ko gero, vienas pirmųjų socialinės atskirties sąvokos debiutų Lietuvoje siejamas su 
I. Zaleskienės (1998) straipsniu, o socialinės įtraukties sąvoka Lietuvos akademiniame 
lauke, remiantis paieškos Lietuvos akademinėje virtualiojoje bibliotekoje rezultatais, pa-
sirodė tik XXI a. pradžioje – R. A. Petrausko ir bendraautorių (2008) straipsnyje. Tačiau 
dėmesys SĮ / SA reiškiniui buvo gana fragmentuotas ir neinstitucionalizuotas – iki šiol ne-
susiformavo joks mokslinių tyrimų padalinys, kurio centrinė tyrimų tema nuosekliai būtų 
SĮ / SA (kaip, pavyzdžiui, Londono Ekonomikos mokyklos Socialinės atskirties tyrimų 
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centras1 arba Australijos Socialinės įtraukties taryba2). Nacionalinėje mokslo finansa-
vimo schemoje taip pat nebuvo numatyta lėšų būtent SĮ / SA tyrimams. Mokslininkai 
galėjo kelti ir kėlė šias temas savarankiškai – rengdami paraiškas nacionalinėms mokslo 
programoms. Į politikos formuotojų žodyną sąvokos socialinė atskirtis (Skurdo, 2002; 
Nacionalinė, 2004) ir socialinė įtrauktis (Socialinės, 2013; Šeimos, 2016) Lietuvoje buvo 
įtrauktos XXI a. pradžioje. Vyriausybės dokumentuose 2006–2013 m. vartota socialinės 
aprėpties sąvoka (Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategija, 2006). Ta-
čiau čia, kaip ir akademiniame lauke, Lietuvoje iki šiol nebuvo įkurta nė vieno administra-
cinio valdžios padalinio, kurio tiesioginė misija būtų socialinės įtraukties stiprinimas arba 
socialinės atskirties mažinimas (kaip, pavyzdžiui, Socialinės atskirties padalinys, įsteigtas 
1997 m. Jungtinės Karalystės premjerministro3). Lietuvoje šis veiklos baras bendrai pri-
skiriamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtakos sferai, kuri greta šio turi 
ir daug kitų funkcijų, o veiklos kryptys ir atsakomybė yra išskaidomos tarp daugelio 
valdžios institucijų.   

Glaustai apžvelgę SĮ / SA sąvokų vartojimo ištakas, pereikime prie jų turinio ana-
lizės. Iš karto būtina pažymėti, kad nuomonių vienovės konceptualizuojant SĮ / SA 
sąvokas niekada nebuvo. SĮ / SA apibrėžimo klausimu mokslininkų diskusijos vis dar 
tęsiasi (Hick, 2012; Béland, 2007; Barata, 2000). McLachlanas su bendraautoriais 
(2013, p. 8), apibendrindamas diskusiją dėl SĮ / SA apibrėžimo, pažymi, jog „socia-
linės įtraukties (arba atskirties) kaip sąvokos daugiadimensinis pobūdis yra viena jos 
stiprybių, tačiau tai taip pat kelia iššūkius jos matavimui ir įvertinimui“. Apibūdinant 
socialinės atskirties sąvoką iš tiesų vienas universalus apibrėžimas neįmanomas, nes, 
kaip pažymi Atkinsonas (1998, p. 13), socialinės atskirties sąvokai būdingi šie esmi-
niai akcentai: 1) keliagubas nepriteklius (multiple deprivation) – reiškia, jog socialinė 
atskirtis yra daugiau nei vien skurdžios pajamos ar darbo netekimas; 2) sąlygiškumas 
(relativity) – socialinė atskirtis pažini santykyje su konkrečios visuomenės apibrėžto 
istorinio laikotarpio elgesio normomis ir lūkesčiais, nėra „universalios“ socialinės at-
skirties; 3) veiksmo (atskyrimo) atlikėjas (agency) – tai esminis SA parametras: jeigu 
yra atskirtasis, visada yra ir atskyrėjas – veiksmo subjektas, kuris gali būti tiek pats 
atskirtį patiriantis individas (tai specifiniai savanoriškos atskirties atvejai – aut. past.), 
tiek grupė, organizacija ar institutas (tai priverstinės atskirties atvejai), tačiau „tikro-
jo“ atskyrimo iniciatoriaus nustatymas nėra toks lengvas ir vienprasmis, kaip iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti; 4) dinamiškumas (dynamics) – socialinė atskirtis apima ne tik 
tiesioginį esamos situacijos rezultatą (pavyzdžiui, nedarbą), bet ir ribotus ateities (gy-
venimo galimybių) lūkesčius, t. y. socialinė atskirtis yra susijusi ne vien su faktais grįs-
tomis (ex post) žmonių gyvenimo trajektorijomis, bet ir su lūkesčiais, kurie grindžiami 
prognozėmis (ex ante) (Department, 2010, p. 13).

1  Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE) at the London School of Economics. Tinklalapis: http://www.
lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/case/Home.aspx.

2  Australian Social Inclusion Board (ASIB) yra pavaldi Australijos vyriausybei, vykdo ir mokslinius tyrimus. 
Tinklalapis: http://apo.org.au/source/australian-social-inclusion-board.

3  Social Exclusion Unit (SEU) (1997–2006); šį padalinį sujungus su premjerministro strateginiu padaliniu, buvo 
sukurtas Social Exclusion Task Force (2006–2010), kurio funkcijos 2010 m. buvo perduotos Ministrų kabineto 
Civilinės visuomenės biurui (Office for Civil Society).
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Daugybės SĮ / SA apibrėžimų vardijimas ir lyginimas užimtų ne vieną šio teksto pus-
lapį, tad jų sisteminimo kriterijumi pasitelkime takoskyrą tarp įsigalėjusių dviejų tyrimų 
tradicijų – anglų-amerikiečių ir prancūzų (žr. Tereškinas, 2015, p. 22–23). Pirmoji tyrimų 
mokykla linksta prie ekonominių atskirties / įtraukties dimensijų akcentavimo: atskirtis 
nuo pajamas sukuriančios veiklos (bedarbystė), materialinis nepriteklius, skurdas ir pan. 
Prancūzų tyrimų mokyklai būdingas dėmesio sutelkimas į sociokultūrines atskirties / 
įtraukties dimensijas, svarbias visuomenės solidarumui: socialinis dalyvavimas (sociali-
niai tinklai, prasmingi santykiai), pripažinimas, socialinis teisingumas, piliečių lygybė, 
paslaugų prieinamumas ir pan.

Ko gero, vienas autoritetingiausių socialinės atskirties apibrėžimų priklauso britų – 
Londono ekonomikos mokyklos Socialinės atskirties tyrimų centro – mokslininkams (Bur-
chardt, Le Grand, Piachaud, 1999, p. 229): „Individas yra socialiai atskirtas, jeigu a) ji / 
jis geografiškai reziduoja konkrečioje visuomenėje, tačiau b) dėl veiksnių, kurių ji / jis 
nekontroliuoja, c) negali dalyvauti veikloje, kuri yra „normali“ (įprasta – aut. past.) tos 
visuomenės piliečiams.“  

Britų Socialinės atskirties padalinio (Office, 2004, p. 2) apibrėžimu akcentuojamas es-
minis socialinės atskirties fenomeno bruožas – patiriamų nepriteklių daugybinis po-
būdis ir jų vienas kitą sustiprinanti tarpusavio sąveika: „Socialinė atskirtis yra tai, 
kas gali atsitikti žmonėms arba regionams, kai jie kenčia dėl kelių susijusių proble-
mų kombinacijos, tokių kaip nedarbas, menki įgūdžiai, žemos pajamos, prastos būsto 
sąlygos, kriminogeninė aplinka, silpna sveikata, šeimos irimas.“ Socialinės politikos 
iššūkį sudaro „šių problemų sąveikos pasekmių įveikimas ir jų atsiradimo prevencija“ 
(Office, 2004, p. 2).

Remiantis Levitas ir kt. (2007, p. 9), socialinė atskirtis gali būti apibrėžta kaip kom-
pleksinis daugialypis procesas. Jis apima išteklių, teisių, prekių ir paslaugų apribojimą 
ar neturėjimą, negebėjimą dalyvauti „normaliuose“ santykiuose ir veiklose, kurios priei-
namos daugumai tos visuomenės narių ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ir politinėje 
sferose. Šis apibrėžimas atkreipia dėmesį į socialinės įtraukties normatyvumą, nes kai 
atskaitos tašku tampa dalyvavimas „normaliuose“ santykiuose ir veiklose, bet koks nu-
krypimas nuo jų gali būti suvokiamas kaip socialinės atskirties apraiška, tuo pačiu ir so-
cialinės politikos objektas. Tuomet nepaliekama erdvės elgesio įvairovei, alternatyvoms 
(daugiau apie normatyvumą, susijusį su socialinės atskirties sąvoka, žr. Tereškinas, 2015, 
p. 15–35). 

Socialinės atskirties apibrėžimas toliau plėtojamas pabrėžiant reiškinio platų papliti-
mą, statuso-proceso dimensiją ir sinerginius ryšius tarp atskirų jo dimensijų. Socialinė at-
skirtis veikia keliais lygmenimis: tiek individo, tiek grupės (šeimos, bendruomenės), tiek 
visuomenės lygmenyje (Burchardt ir kt., 1999; Jehoel-Gijsbers, Vrooman, 2007; Tereški-
nas, 2015, p. 24). Taip pat mokslininkų pabrėžiama (McLachlan ir kt., 2013, p. 5; Jeho-
el-Gijsbers, Vrooman, 2007, p. 18), jog socialinės atskirties sąvoka yra ne vien asmens 
specifinio statuso fiksavimas, bet ištisas procesas, kuris negali būti susietas su tam tikro 
požymio nustatytu kiekiu. Akcentuojami ir SĮ / SA dimensijų sinerginiai tarpusavio ryšiai: 
jos gali tiek sustiprinti viena kitą (pavyzdžiui, daugiau bendrausi, rasi darbą, padidinsi 
pajamas), tiek susilpninti (pavyzdžiui, ilgalaikiai bedarbiai gali prarasti profesinius ir so-
cialinius įgūdžius, pasijusti atskirti, o tai dar labiau gali sumažinti jų galimybes ištrūkti iš 
„užburto rato“).
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Kadangi SĮ / SA suvokiamas kaip kompleksinis reiškinys, būtina jį aptarti išskaidant į 
atskiras dimensijas. Tai yra susiję su detalumo-abstraktumo lygmenų balansu – išskiriamų 
dimensijų skaičius turėtų būti optimalus, nei per mažas (t. y. grėsmė tapti paviršutinišku, 
prarasti gebėjimą atspindėti detales, niuansus), nei per didelis (t. y. grėsmė tapti smulkme-
nišku, pernelyg sudėtingu apdorojimui). Tyrėjų pastangos identifikuoti ir klasifikuoti SĮ / 
SA atspindi jų skirtingas konceptualias prieigas bei tyrimų tikslus. Pavyzdžiui, vieni auto-
riai įvardija teisių, išteklių ir santykių dimensijas (De Haan, Maxwell, 1998), kiti – išteklių, 
galimybių ir gebėjimų dimensijas (Australian, 2012, p. 12). Grant ir Blue (2000) socialinės 
atskirties dimensijas sieja su kapitalo formomis: žmogiškasis, socialinis, finansinis, fizinis, 
gamtos (natural). Vis dėlto dauguma tyrėjų išplečia dimensijų sąrašą ir sieja jas su atskir-
ties formomis, kurios, jų manymu, ir sudaro socialinės atskirties reiškinio šerdį (1 lentelė). 

1 lentelėje įtrauktos SĮ / SA koncepcijos reprezentuoja skirtingus požiūrius į šio reiš-
kinio dimensijų asortimentą ir skaičių. Tai gali būti susiję su tuo, kad koncepcijų autoriai 
jas kurdami turėjo omenyje skirtingas tikslines grupes: dalis autorių tyrinėjo bendrą – visų 
gyventojų SĮ / SA (Guberman, Lavoie, 2004; Levitas ir kt., 2007; Burchardt, Le Grand, 
Piachaud, 2009), kitų tikslinė grupė buvo būtent vyresnio amžiaus žmonės (Barnes ir kt., 
2006; Walsh, O’Shea, Scharf, 2012; Ward, Walsh, Scharf, 2014), o dar kitų – slaugomi 
asmenys (Yanicki, Kushner, Reutter, 2014). Kneale (2012, p. 7) taip pat turi duomenų, kad 
socialinės atskirties dimensijų komplektacija varijuoja priklausomai nuo to, kuriai tikslinei 
grupei ji taikoma (vaikams ir jaunimui viena, darbingo amžiaus žmonėms – kita, o vyres-
nio amžiaus žmonėms aktualių socialinės atskirties dimensijų specifika dar kita). 

Akivaizdu, kad mokslininkai, kurių dėmesio centre buvo „vidutinis pilietis“ (visi gy-
ventojai) (Guberman, Lavoie, 2004; Levitas ir kt., 2007; Burchardt, Le Grand, Piachaud, 
2009), savo dėmesį labiau sutelkė į tai, kas aktualu darbingo amžiaus žmonėms: įsitrauki-
mo į darbo rinką, vartojimo, paslaugų prieinamumo ir socialinių santykių kokybės dimen-
sijas. Kanados mokslininkų (Yanicki ir kt., 2014) socialinės įtraukties / atskirties koncep-
cija panaši su vartojama Australijos socialinės atskirties tarybos (įkurtos prie Australijos 
vyriausybės 2008 m.) pranešimuose (Australian, 2012, p. 12) (1 lentelėje neįtraukta), ku-
rioje teigiama, kad būti socialiai įtrauktam reiškia, jog žmogus turi išteklius, galimybes ir 
gebėjimus, reikalingus tam, kad galėtų mokytis (dalyvauti švietimo sistemoje ir mokymuo-
se), dirbti (dalyvauti darbo rinkoje, dirbti neapmokamą darbą, savanoriauti, įskaitant šei-
mos ir slaugytojo įsipareigojimus), įsitraukti (bendrauti su žmonėmis, naudotis vietinėmis 
paslaugomis, dalyvauti vietos kultūros, pilietinėje ir rekreacinėje veikloje) ir „turėtų balsą“ 
(turėtų galimybę paveikti sprendimus, turinčius įtaką jo gyvenimui). Šiose koncepcijose 
(Australian, 2012; Yanicki ir kt., 2014) pastebime aiškų polinkį į prancūziškąją tyrimų 
tradiciją; tai rodo socialinių santykių kokybės rodiklių ypatingas detalizavimas (dėmesys 
socialiniam ir pilietiniam įsitraukimui, kultūrinei veiklai) ir paties individo dimensijos 
įtraukimas (gebėjimų plėtojimas / apleidimas; įgalinimas dalyvauti sprendimų priėmime).
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1 lentelė. Socialinės įtraukties / atskirties diskursų 
apibendrinimas, sričių ir dimensijų tinkleliso

Diskursai SĮ SA SA SA SA SA SA SA

                 
Autoriai

Žymenys

Yanicki, Kushner, 
Reutter (2014)

Guber-
man, 
Lavoie, 
2004 

Levitas 
ir kt., 
2007

Burchardt, 
Le Grand, 
Piachaud, 
2009

Barnes 
ir kt., 
2006

Walsh, 
O’Shea, 
Scharf, 
2012

Ward, 
Walsh, 
Scharf, 
2014

Fizinė ir 
socialinė 
aplinka, 
saugu-
mas ir
infra-
struktūra

Teritorinė 
atskirtis

Kaimy-
nystė

Gyve-
namoji 
aplinka

Kaimy-
nystė, 
bendruo-
menė

Nusikals-
tamumas, 
žala ir 
baudžia-
moji atsa-
komybė

Saugu-
mas, 
apsauga, 
nusikals-
tamumas

Transpor-
tas ir mo-
bilumas 

Sveikatos 
ištekliai

Sveikata 
ir gerovė

Ekono-
miniai 
ištekliai 
ir veikla

Ekono-
minė 
atskirtis
Finansų 
produktai
Mate-
rialinės 
gėrybės

Gamyba 
(dalyva-
vimas 
pajamas 
suku-
riančioje 
veikloje)

Ekono-
minis 
dalyva-
vimas

Pajamos 
ir finansų 
ištekliai

Materia-
liniai ir 
finan-
siniai 
ištekliai

Vartoji-
mas (pa-
jėgumas 
pirkti 
prekes ir 
paslau-
gas)

Materiali-
niai / eko-
nominiai 
ištekliai

Socialinės 
rūpybos 
ištekliai 

Insti-
tucinė 
atskirtis

Pagrin-
dinės pa-
slaugos

Prieiga 
prie 
viešųjų ir 
priva-
čiųjų 
paslaugų

Paslaugos

Paslau-
gos, 
kom-
fortas ir 
judumas



LIETUVOS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ SOCIALINĖS
ATSKIRTIES RIZIKA: AKADEMINIS IR POLITINIS DISKURSAS

161

Diskursai SĮ SA SA SA SA SA SA SA

                 
Autoriai

Žymenys

Yanicki, Kushner, 
Reutter (2014)

Guber-
man, 
Lavoie, 
2004 

Levitas 
ir kt., 
2007

Burchardt, 
Le Grand, 
Piachaud, 
2009

Barnes 
ir kt., 
2006

Walsh, 
O’Shea, 
Scharf, 
2012

Ward, 
Walsh, 
Scharf, 
2014

Socialinių 
santykių 
ištekliai ir 
prakti-
kavimas

Socia-
liniai 
ištekliai Socia-

liniai 
ryšiai ir 
socia-
liniai 
ištekliai

Abipusis 
pripaži-
nimas, 
dalyva-
vimo 
palai-
kymas

Nepripa-
žinimas, 
kliūtys 
dalyva-
vimui

Atskirtis 
nuo
prasmingų 
santykių

Socia-
liniai 
santykiai

Socialinė 
sąveika 
(ryšiai su 
šeima, 
draugais ir 
bendruo-
mene)

Sociali-
nis daly-
vavimas

Socia-
liniai 
santy-
kiai

Piliečių 
lygybė, 
soci-
alinis 
teisin-
gumas

Piliečių 
lygybės 
neigi-
mas, 
socialinė 
netei-
sybė

Socio-
politinė 
atskirtis

Pilietinė 
veikla

Politinis 
dalyvavi-
mas (da-
lyvavimas 
priimant 
sprendi-
mus vietos 
ir nacio-
naliniu 
lygmeniu)

Politinis 
ir pilieti-
nis daly-
vavimas

Pilietinė 
veikla

Domi-
navimo 
ir prie-
spaudos 
kritika

Domina-
vimas
Prie-
spauda

Tapatumo 
atskirtis

Skirtu-
mų ver-
tinimas, 
pagarba 
įvairovei

Stigma, 
nepa-
garba 
įvairovei

Simbolinė 
atskirtis

Kultūros, 
švietimo, 
rekreacijos 
ištekliai 
ir prakti-
kavimas

Kultūra 
ir lais-
valaikio 
veikla

Kultūra ir 
švietimas

Gebėjimai
Gebėji-
mų plė-
tojimas

Gebėji-
mų ap-
leidimas

Šaltinis: parengta autorės pagal Yanicki, Kushner, Reutter (2014), Guberman, Lavoie 
(2004), Barnes ir kt. (2006), Levitas ir kt. (2007), Burchardt, Le Grand, Piachaud, 2009, 
Walsh, O’Shea, Scharf (2012), Ward, Walsh, Scharf (2014).

1 lentelės tęsinys
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Dėl SĮ / SA reiškinio kompleksiškumo ir daugialypių apibrėžimų, t. y. neapibrėžtumo, 
kai kurie tyrėjai reiškia rūpestį dėl šios koncepcijos naudingumo (Kleinman, 2000; Levitas, 
2003, McLachlan ir kt., 2013, Wright ir kt., 2013) – ar tokia koncepcija gali būti naudinga 
moksliniam pažinimui? Kleinmanas (2000, p. 55) netgi įžvelgia socialinės atskirties ter-
mino prasmingumo ir tinkamumo socialinės politikos tikslams menkinančias aplinkybes: 
a) žmonės, patiriantys socialinę atskirtį, tapatinami su žemiausios socioekonominės stratos 
atstovais (jiems klijuojama diskredituota underclass sąvoka); b) socialinės atskirties sąvo-
ka sparčiai tampa madinga ir todėl kaip klišė vartojama bet kokios socialinės negerovės 
apibūdinimui. Kleinmano (2000, p. 53) sarkastiška pastaba apie tai, kad „socialinė atskirtis 
yra miglota sąvoka, paprastai vartojama tik akademiniame sociologiniame diskurse“, tuo 
pačiu atkreipia dėmesį į šios koncepcijos trūkumus. Dar kiti autoriai atskleidžia netinkamą 
socialinės įtraukties / atskirties sąvokų vartojimą. Pavyzdžiui, socialiai atskirtais žmonėmis 
esame linkę vadinti tuos, kuriuos galima apibūdinti kaip turinčius keletą socialinės įtrauk-
ties kliuvinių, tačiau tai netiesa: keletas kliuvinių padidina individo riziką tapti socialiai 
atskirtam, bet nebūtinai jis iš tiesų patiria socialinę atskirtį (Australian, 2012, p. 12). Darbo 
praradimas nebūtinai sukels socialinę atskirtį, kaip ir įsitraukimas į darbo rinką automatiš-
kai nereikš, kad žmogus dabar yra socialiai įtrauktas (Atkinson, 1998). Tad kyla klausimas, 
ar tokia sudėtinga, nepakankamai subrandinta SĮ / SA koncepcija gali būti naudinga kuriant 
socialinės politikos strategijas ir priemones? 

Vyresnio amžiaus žmonių diskursas. Taip pat galėtume kelti klausimą, kiek bendroji SĮ / 
SA koncepcija yra tinkama būtent vyresnio amžiaus žmonių SĮ / SA atskleidimui? Kaip vy-
resnio amžiaus žmonių SĮ / SA parametrai skiriasi (jeigu skirasi) nuo kitų gyventojų grupių?

Paieškos Academic Research Complete (EBSCOhost)4 duomenų bazėje rezultatų kie-
kybinis palyginimas rodo, kad vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties / atskirties 
(SĮ / SA) tyrimų laukas yra mažiau įdirbtas nei, pavyzdžiui, jaunų žmonių: šioje bazėje yra 
sukauptas pusšimtis publikacijų apie vyresnio amžiaus žmonių SĮ / SA (atitinkamai 20/35) 
ir daugiau nei pusantro šimto apie jaunų žmonių SĮ / SA (atitinkamai 67/102). Tad mūsų 
žinios apie vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį, kokiais būdais jie gali būti atskirti ir 
kaip iš tiesų yra atskiriami, vis dar yra nepakankamos. Žinios apie įvairias vyresnių žmonių 
socialinės atskirties patirtis ir jų skirtingus kontekstus vis dar yra skurdžios (Ward, Walsh, 
Scharf, 2014; Saunders, 2013; Scharf, Bartlam, 2008). Vyresnio amžiaus žmonių SĮ / SA 
klausimai iki šiol menkai nagrinėti ir Lietuvoje.

Mokslininkai (Room, 1995; Burchardt ir kt. 1999; Burchardt, 2009) pabrėžia, kad so-
cialinė atskirtis yra ne tik daugiadimensinė, bet ir dinamiška – skirtingu laiku, skirtingose 
visuomenėse ir skirtingais gyvenimo tarpsniais kinta jos pobūdis bei samprata. Jie daro 
prielaidą, kad vyresnio amžiaus žmonių SĮ / SA galėtų turėti ne tik specifinius bruožus 
lyginant su jauno ir vidurinio amžiaus žmonių, bet ir savitą raišką lyginant skirtingus is-
torinius laikotarpius ir skirtingas visuomenes. Socialinės atskirties tyrinėtojai (Ward ir kt., 
2014; Labonté ir kt., 2011) pažymi, kad SĮ / SA teorinis metodologinis aprūpinimas nėra 
tenkinantis – teorinių žinių skurdas yra persipynęs su menkais gebėjimais matuoti sociali-
nės atskirties riziką įvairiais gyvenimo tarpsniais. 

Anot vyresnio amžiaus žmonių SĮ / SA tyrinėtojų (Ward ir kt., 2014), mes vis dar stoko-
jame veiksmingų metodologijų, leidžiančių atskleisti socialinės atskirties daugialypumą ir 

4  Žiūrėta 2016 10 27.
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įvairovę skirtinguose kultūriniuose ir teisiniuose kontekstuose. O tokių įrankių neturėjimas 
riboja mūsų galimybes įvertinti vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties paplitimą, 
nustatyti rizikos veiksnius bei pasekmes, suprasti, kaip atskirtis keičiasi istoriškai. Tai tie-
siogiai veikia ir visuomenės gebėjimus spręsti šią problemą, išplėtoti efektyvią politiką ir 
intervencijos praktikas.

Autoriai, nagrinėję vyresnio amžiaus žmonių riziką patirti socialinę atskirtį, pateikia savo 
įžvalgas, pagrįstas atliktų tyrimų rezultatais. Britų tyrinėtojų (Scharf, Keating, 2012; Ward ir 
kt., 2014) teigimu, reiškinio konceptualizavimo ir operacionalizavimo sunkumai, kylantys 
dėl jo kompleksinio pobūdžio, vyresnio amžiaus žmonių atveju yra sustiprinami dar labiau 
dėl skirtingų gyvenimo patirčių ir gyvenimo kelyje sukauptų skirtingų nepriteklių. 

Grįžtant prie socialinės atskirties dimensijų tinklelio, pateikto 1 lentelėje, galime pa-
stebėti gerontologinių socialinės atskirties koncepcijų ypatumus lyginant su bendrosiomis. 
Socialinės atskirties tyrėjai, kurių tyrimų tikslinė grupė buvo vyresnio amžiaus žmonės 
(Barnes ir kt., 2006; Walsh ir kt., 2012; Ward ir kt., 2014), išsiskiria kur kas didesniu dė-
mesiu atskirties nuo fizinės ir socialinės aplinkos parametrams (saugi kaimynystė, stipri 
bendruomenė, nusikalstamumo kontrolė, palanki infrastruktūra ir transporto sistema). Bar-
nes ir bendraautoriai (2006) į vyresnio amžiaus žmonių atskirties dimensijas įtraukė ir at-
skirtį nuo sveikatos išteklių. Iš ekonominės atskirties dimensijų, gerontologinėse socialinės 
atskirties koncepcijose, lyginant su kitomis, mažiau dėmesio skiriama vyresnio amžiaus 
žmonių įtraukimui į darbo rinką. O vyresnio amžiaus žmonėms tokios svarbios dimensijos 
kaip tapatumo ir simbolinė atskirtis, atskirtis nuo individo gebėjimų tobulinimo neįtraukia-
mos į vyresnio amžiaus socialinės atskirties parametrų asortimentą. 

Richardsonas ir Le Grandas (2002) ypač akcentuoja tai, kad formuluojant akademinius 
socialinės atskirties apibrėžimus ir konstruojant socialinės atskirties dimensijų, jų mata-
vimo rodiklių aplankus, labai svarbu integruoti pačių socialinę atskirtį patiriančiųjų „bal-
są“. Autoriai atskleidžia ir „balso suteikimo“ procedūros problemiškumą (Richardson, Le 
Grand, 2002): viena vertus, siekiant neprimesti akademinės socialinės atskirties sampratos 
tiriamiesiems, tyrėjams sudėtinga identifikuoti tuos, kurie patiria socialinę atskirtį ir ku-
riems reikėtų suteikti žodį; kita vertus, tarp socialinę atskirtį patiriančių žmonių gali būti 
tokių, kuriems dėl įvairių priežasčių (ligos, negalios, žemo išsilavinimo, įvairių sukauptų 
gyvenimo nepriteklių) yra sudėtinga išreikšti žodžiais savo socialinės atskirties potyrius.

Apibendrinant galima teigti, kad vyresnio amžiaus žmonėms taikomi SĮ / SA apibrė-
žimai iš esmės nesiskiria nuo bendrųjų, tačiau atskirties dimensijos gali būti adaptuotos 
vyresnio amžiaus žmonių poreikiams ir todėl iš dalies skirtis.

Diskusiniai SA stebėsenos instrumentų kūrimo klausimai. SA stebėsenos instrumen-
tai nuolat kuriami ir perkuriami ieškant optimalaus varianto. Jie nuolat susilaukia kritiškų 
mokslininkų pastabų ir patobulinimo pasiūlymų. Pavyzdžiui, Atkinsonas ir bendraautoriai 
(2004, p. 59–60) pažymi, jog esama ES socialinės įtraukties rodiklių sistema nepakan-
kamai atskleidžia žmogaus būsto sąlygas, būsto kainą, benamystę, kitas rizikingas būsto 
sąlygas. McLachlanas ir kt. (2013, p. 15) nurodo, kad naudojantis esamais rodikliais sunku 
atsekti nuo vaikystės neįgalių vaikų negalios blokuojantį poveikį švietimo, darbo, būsto, 
užtikrinančio savarankiškumą prieinamumui bei dalyvavimui, ir kitose gyvenimo srityse. 

Atkinsonas ir Marlier (Department, 2010) apibendrina metodologinių diskusijų rezul-
tatus ir išskiria nemažai diskusinių klausimų, susijusių su bandymais sukurti SA rodiklių 
aparatą. Tyrėjai (Department, 2010) parodo, kad stebėsenos kriterijams keliama daugybė 
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reikalavimų: jie turi būti aiškūs, tikslūs, atspindintys matuojamą dimensiją (atsižvelgiant 
į apibrėžimus ir empirinius duomenis), tarptautiškai palyginami, atitikti įvairius kokybės 
užtikrinimo principus.

Subjektyvumas prieš objektyvumą. Pripažįstama (Tereškinas, 2015; McLachlan ir 
kt., 2013; Department, 2010, p. 8), kad socialinė atskirtis yra „asmeninė patirtis“. Todėl 
matavimas vien objektyviais rodikliais negali atskleisti tikrosios situacijos. Būtina inte-
gruoti objektyvius ir subjektyvius rodiklius. McLachlanas ir kt. (2013, p. 15) pateikia pa-
vyzdį, kad nepriteklius yra ne vien objektyviai išmatuojamas dalykas, bet ir subjektyvios 
mintys apie savo situaciją referentinės grupės kontekste. Tam pritaria ir A. Tereškinas 
(2015, p. 25), teigdamas, jog „vien tik objektyvių kriterijų nepakanka, nes subjektyvūs 
atskirties aspektai, svarbūs individui, lieka nematomi“.

Absoliutūs rodikliai prieš santykinius. Nesibaigiančios diskusijos vyksta dėl to, ar ro-
dikliai turi būti išreikšti absoliučiais skaičiais, ar santykiniais (proporcija iš referentinės 
grupės) (Department, 2010, p. 10–11). 

Išteklių turėjimo ir išteklių srauto rodikliai. Priklausomai nuo to, ar išskirti rodikliai 
matuoja išteklių turėjimą, ar jų srautą, galima gauti skirtingus matavimo rezultatus. Pavyz-
džiui, asmuo gali turėti einamąsias pajamas, kurių jam užtenka kasdienių poreikių tenkini-
mui (materialinis priteklius), tačiau jis neturi jokių santaupų (finansinis pažeidžiamumas). 

Rodiklių statiškumas ir dinamiškumas. Pavyzdžiui, ką reiškia faktas, kad 30 proc. 
vyresnio amžiaus žmonių gyvena žemiau skurdo ribos? Ar kas trečias jų nuolat gyvena 
žemiau skurdo ribos, ar visi vyresnio amžiaus žmonės 3 mėnesius iš 10 gyvena žemiau 
skurdo ribos? Greičiausiai tiesa yra „kažkur per vidurį“. Vis labiau kyla susidomėjimas di-
namiškų rodiklių galimybėmis, siekiama sukurti netgi tokių, kurie galėtų būti prognostiniai 
(Department, 2010, p. 12).

Rodiklių agregavimo lygmuo. Pripažįstama, kad kai kurie rodikliai prasmingi individo 
lygmeniu (pavyzdžiui, sveikatos būklė), bet gali būti stebimi ir, pavyzdžiui, namų ūkio 
lygmeniu, o kiti – tik namų ūkio lygmeniu (pavyzdžiui, vertinti kūdikio pajamų lygį yra 
neprasminga, geriau stebėti namų ūkio pajamų lygį) (Department, 2010, p. 13). Kita vertus, 
rodiklių agregavimas namų ūkio lygmeniu kelia tam tikrų klausimų: pavyzdžiui, ar galime 
būti tikri, kad įvairūs ištekliai namų ūkyje paskirstomi tolygiai tarp jo narių? Viešosios po-
litikos tikslams siekiama įvertinti asmenų, priklausančių tam tikrai socialinei kategorijai, 
socialinės atskirties riziką: moterų, neįgaliųjų, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, migran-
tų, etninių mažumų ir pan. Tačiau labai svarbu suvokti, kiek konkretaus individo socialinės 
atskirties rizika yra susijusi su jo priklausymu tam tikrai socialinei kategorijai. Teritoriniai 
atskirties klasteriai – ką individo gyvenamosios vietos pašto indeksas gali pasakyti apie jo 
pajamų lygį, išsilavinimą, sveikatos būklę? Tyrimai rodo regioninės socialinės atskirties 
paplitimo tendencijas (Department, 2010, p. 14), tačiau turime būti atsargūs vertindami 
atskirų individų būklę – nebūtinai visi tam tikro regiono gyventojai patirs socialinę atskirtį. 

Baigdami SA rodiklių kūrimo metodologinių klausimų apžvalgą Atkinsonas ir Marlier 
(Department, 2010, p. 15–17) aptaria moterų ir vaikų perspektyvos integravimo į rodiklių 
sistemą svarbą. Tačiau norėtųsi pastebėti, kad tokiu būdu už kadro paliekami vyrai ir, pa-
vyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės. Todėl norėtųsi patikslinti, kad korektiškiau ir išsamiau 
būtų kalbėti apie lyčių ir amžiaus pjūvio integravimą kuriant SĮ / SA rodiklių aplanką. Tuo-
met turėtume detalius duomenis, leidžiančius įvertinti ir palyginti moterų ir vyrų, skirtingo 
amžiaus asmenų socialinės atskirties riziką. 
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Lietuvos socialinės įtraukties politikos teorinis ir metodologinis 
aprūpinimas 

Socialinės įtraukties / atskirties (SĮ / SA) koncepcija turi ne tik akademinį, bet ir politinį 
bei profesinį (pastarojo šiame straipsnyje nenagrinėsime) diskursą. Politikos formuotojų 
santykis su SĮ / SA koncepcija yra svarbus tuo, kad jie atstovauja galios institucijoms, for-
muojančioms lokalios ir tarptautinės visuomenės socialinio lauko taisykles ir normas. Kaip 
žinoma, šios sąvokos vartojamos formuluojant visuomenės raidos strateginius siekinius ne 
tik nacionaliniu, bet ir regioniniu (pavyzdžiui, Europos sąjungos Lisabonos strategija (The 
Lisbon, 2000); strategija „Europa 2020“ (2020 m. Europa, 2010)) bei pasaulio (United 
Nations, 1995) mastu.

Lietuva, būdama ES narė, taip pat yra įsitraukusi į visuomenės raidos tikslų, suformuluotų 
ES lygmeniu, siekimą. Lietuvos Vyriausybei, siekiant įgyvendinti Valstybės pažangos strate-
gijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2012) ir 2014–2020 metų nacionalinės 
pažangos programos (2012) nuostatas, atsiranda neišvengiamas poreikis matuoti visuomenės 
progresą link iškeltų socialinės įtraukties tikslų. Tai atsakingas darbas transformuojant (ope-
racionalizuojant) teorines mokslo žinias apie SĮ / SA į veiksmingų empirinių rodiklių aplanką, 
tinkamą praktiniams tikslams siekti (Saunders, 2015). Poreikis matuoti SĮ / SA svarbus dėl šių 
priežasčių: a) esamos būklės įvertinimas (kaip matuojamas SĮ / SA rizikos paplitimas – apie 
kuriuos gyventojus kalbama, kiek jų?); b) būklės kaitos dokumentavimas (kokia yra pokyčių 
kryptis ir masto dinamika?); c) taikytų priemonių veiksmingumo įvertinimas (kokiomis poli-
tikos priemonėmis socialinės įtraukties tikslai siekiami veiksmingiausiai?). 

Socialinės įtraukties / atskirties sąvokų formuluotės. Pradėkime nuo SĮ / SA sąvokų 
apibrėžimo, nes definicijų apibrėžimas padeda „susišnekėti“, t. y. sutelktai kalbėti apie 
dalykus, kuriuos turėtume suprasti vienodai.

Šiam tikslui buvo sudaryta atitinkamų nacionalinės socialinės politikos dokumentų 
(strategijų, programų, veiksmų planų, ataskaitų, atsiradusių 1999–2016 m. laikotarpiu) aibė 
(N = 7 dokumentai, jų bibliografinius aprašus žr. Literatūros sąraše). Pasirinkta kokybinė 
dokumentų analizė, kurios tikslas atskleisti, kaip vyresnio amžiaus gyventojų socialinės 
įtraukties klausimas yra artikuliuotas Lietuvos nacionalinėje socialinės politikos dienotvar-
kėje, kaip įvardijama vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis / atskirtis, kokie veiksmų 
planai įgyvendinami ir kokie jų pasiekimų vertinimo kriterijai taikomi. 

Tyrimo aibės konstravimo procesas atskleidė, kad Lietuvos socialinės politikos strategi-
niai dokumentai nėra lengvai prieinami – dalis jų pateikiama LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) tinklalapyje (kažkodėl skirsnyje „Administracinė informacija“), kita 
dalis randama SADM kuruojamame tinklalapyje „Lietuvos socialinis žemėlapis“, skirsnyje 
„Strategijos, programos, ataskaitos“. Pateikiamų dokumentų sąrašai ir jų grupavimas skiriasi. 
Ataskaitų skyrelyje sudėtos ir tarptautinių konvencijų, ir nacionalinių strategijų bei sociali-
nių programų įgyvendinimo, ir mokslinių tyrimų ataskaitos. Dokumentų metrikai pateikiami 
įvairiai ir neišsamiai. Be to, nei SADM deklaruojamos veiklos sritys (Socialinės, 2016b), 
nei Socialinis pranešimas (Socialinės, 2016a) neatspindi ministerijos prisiimtų įsipareigoji-
mų rūpintis vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimu / atskirties mažinimu. 
Tarp SADM veiklos sričių minimos šios: šeima ir vaikai, darbo rinka ir užimtumas, sociali-
nis draudimas, socialinė integracija, nevyriausybinis sektorius, jaunimo politika, tarptautinis 
bendradarbiavimas, ES parama, moterų ir vyrų lygybė. Tokie pat ir Socialinio pranešimo 
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skyrių pavadinimai (Socialinės, 2016a). Vyresnio amžiaus žmonės nėra įvardyti nei kaip 
SADM veiklos barų, nei kaip ministerijos rengiamų ataskaitų tikslinė grupė. 

Vienas pirmųjų socialinės atskirties paminėjimų siejamas su Nacionaliniu pranešimu 
apie pasaulio viršūnių socialinės raidos susitikimo išvadų įgyvendinimą (1999). Šiame 
dokumente sąvoka paminėta porą kartų, tačiau jos apibrėžimas nepateiktas. Tiesiogiai vy-
resnio amžiaus žmonių socialinė atskirtis neįvardyta.

Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje (2000), nors ir pati socialinė atskirtis neapibrė-
žiama, vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties rizika įvardijama iš dalies, nes labiau-
siai dėmesys sutelkiamas į vieną jos elementų – skurdo raišką. Vertinant Skurdo mažinimo 
Lietuvoje strategijos tekstą praėjus šešiolikai metų (skaičiuojant nuo jos sukūrimo), tenden-
cingas atrodo vyresnio amžiaus žmonių įvardijimas kaip „pensininkų“ (Skurdo, 2000, p. 8, 
14), be to, keistai atrodo, kad kalbant apie paramą „labiausiai skurstančioms gyventojų gru-
pėms“ vyresnio amžiaus žmonės įterpiami vidury margiausios socialinių kategorijų „puokš-
tės“: „Beglobiai vaikai, gausių šeimų vaikai, vieno augintojo vaikai, bedarbiai ir jų šeimos, 
smulkūs ūkininkai, benamiai, neįgalieji, pensininkai (pabraukta aut.), „paribio“ žmonės, 
grįžusieji iš įkalinimo įstaigų ir užaugę našlaičiai, nepakankamas pajamas gaunantieji yra 
pripažįstami labiausiai skurdo pažeidžiamais“ (Skurdo, 2000, p. 14). Šiame dokumente visai 
neminima socialinės įtraukties sąvoka. Socialinės atskirties sąvoka vartojama tik skyrelyje 
apie vaikų, kilusių iš nepalankių šeimų ar augusių be tėvais, švietimą ir profesinį mokymą 
kaip vieną socialinės atskirties prevencijos ir mažinimo priemonių (Skurdo, 2000, p. 35–36), 
vyresnio amžiaus žmonių socialinė atskirtis pažodžiui nėra įvardyta. Nors vyresnio amžiaus 
žmonių socialinės atskirties / įtraukties problematika šiame dokumente neminima, galima 
įžvelgti tam tikrų užuominų. Strategijos pradžioje pateikiamas skurdo apibrėžimas peržengia 
vien ekonominės skurdo sampratos ribas ir su tam tikromis išlygomis yra gana giminingas 
socialinės atskirties apibrėžimams: „skurstančiaisiais vadinami tie žmonės, kurių pajamos ir 
kiti ištekliai (materialiniai, kultūriniai ir socialiniai) yra tokie menki, kad neužtikrina Lietu-
vos visuomenei įprastų gyvenimo standartų. Dėl per menkų pajamų ir kitų išteklių tie žmonės 
negali dalyvauti veiklos srityse, kurios laikomos įprastomis kitiems visuomenės nariams“ 
(Skurdo, 2000, p. 6). Vertinant Atkinsono (1998, p. 13) kriterijais, apibrėžime akcentuoja-
mas daugybinis nepriteklius (įtraukti ne vien materialiniai, bet ir nematerialiniai ištekliai) ir 
reiškinio sąlygiškumas, tačiau nutylėti veiksmo subjekto ir reiškinio dinamiškumo aspektai. 
Reiškiamą rūpestį būtent dėl vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties liudija keletas 
šiame dokumente siūlomų politikos priemonių: teigiama, kad „bus imtasi prevencinių prie-
monių, kad neskurstų seni žmonės. Socialinės pensijos turėtų būti užtikrinamos kiekvienam 
negaunančiam socialinio draudimo pensijos ir sulaukusiam 65 m. Negalima leisti, kad kristų 
pensijų perkamoji galia net nedidelės infliacijos sąlygomis“ (Skurdo, 2000, p. 15); „bus sie-
kiama <...> į darbo rinką geriau integruoti jaunimą, invalidus, vyresnio amžiaus bedarbius“ 
(Skurdo, 2000, p. 19) ir, galiausiai, nurodoma „Lietuvos darbo biržai parengti pagyvenusių 
žmonių užimtumo programą“ (Skurdo, 2000, p. 29). Tad galima konstatuoti, kad Skurdo ma-
žinimo Lietuvoje strategijoje (2000), nors ir neminint pačių raktinių sąvokų, teikiamas mi-
nimalus fragmentuotas dėmesys vyresnio amžiaus žmonių ekonominės atskirties įveikimui. 

2004 m. priimtame strateginiame dokumente Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių 
įveikimo strategija (2004) taip pat neminimos nei socialinės atskirties, nei įtraukties sąvokos. 
Atitinkamai nerasime ir jų apibrėžimų. Tačiau vien pažvelgus į strategijos skyrių sandarą, aki-
vaizdu, kad ji žingsnis po žingsnio kaip riešutėlius išgliaudo visas vyresnio amžiaus žmonių 
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SĮ / SA dimensijas, minimas akademinėje literatūroje. Strateginėmis veiksmų kryptimis įvar-
dijamos: pajamų garantijos ir užimtumas (ekonominė atskirties dimensija), sveikata ir socia-
linės paslaugos (paslaugų prieinamumo dimensija), visaverčio gyvenimo galimybės (apima 
fizinės ir socialinės aplinkos saugumą, infrastruktūrą, kultūros, švietimo, rekreacijos išteklių 
prieinamumą) bei dalyvavimas ir vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio formavimas (atskirties 
nuo prasmingų socialinių santykių dimensija). Tad galima būtų sakyti, kad nors SĮ / SA są-
vokos neminimos, jų apibrėžimai nepateikiami, dokumente akivaizdžiai atspindėta jų dvasia. 

Nacionaliniame pranešime apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties 
strategijas 2008–2010 m. (Nacionalinis, 2008) daugiausia vartojamos socialinės aprėpties 
(107 paminėjimai) ir socialinės atskirties (47 paminėjimai) sąvokos. Socialinės įtraukties 
sąvoka – gana reta (4 paminėjimai). Šis dokumentas tarp kitų išsiskiria tuo, kad jame (nors 
ir netiesiogiai, per siekiamus tikslus) pateikta socialinės aprėpties samprata: „Formuodama 
savo politiką šioje srityje Vyriausybė atsižvelgia į bendruosius ES tikslus socialinės aprėp-
ties srityje: (d) užtikrinti, kad visi šalies gyventojai turėtų pakankamus išteklius ir galėtų 
pasinaudoti paslaugomis ir teisėmis, kurios leistų jiems dalyvauti visuomenės gyvenime ir 
išvengti diskriminacijos bei socialinės atskirties; (e) aktyvios socialinės įtraukties priemo-
nės visiems skatinant dalyvavimą darbo rinkoje ir kovojant su skurdu ir socialine atskir-
timi“ (Nacionalinis, 2008, p. 26). Šiame pranešime vyresnio amžiaus žmonėms skiriamas 
dėmesys gana ribotas – tiesiogiai kalbama tik apie vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, 
o kalbant apie paslaugų prieinamumą, nors neminima, bet suprantama, kad šios veiksmų 
krypties viena tikslinių grupių galėtų būti vyresnio amžiaus žmonės.

2013 m. priimtame Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų plane socialinės 
įtraukties sąvoka yra vartojama, tačiau nėra apibrėžta, o veikiau vartojama kaip tam tikra 
etiketė politikos priemonių apibūdinimui. Nebent kaip netiesioginė socialinės įtraukties ofi-
cialioji samprata galėtų būti traktuojamas šio veiksmų plano strateginis tikslas, apibūdintas 
54 punkte: „Strateginis įtraukties didinimo veiksmų plano tikslas – gerinti gyvenimo kokybę, 
stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes“ (Socialinės, 2013, p. 10). 
Šis strateginis tikslas išskleidžiamas į keturis konkretesnius tikslus: „55.1. siekti vaiko ir 
šeimos gerovės, stiprinti ir saugoti visuomenės sveikatą; 55.2. didinti labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolusių asmenų paskatas ir galimybes dalyvauti įgyvendinant aktyvios įtraukties 
priemones; 55.3. užtikrinti gyventojų pajamų apsaugos sistemos finansinį stabilumą; 55.4. 
gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir didinti viešųjų paslaugų prieinamumą“ (Sociali-
nės, 2013, p. 10). Šis tikslų kvartetas aiškiai įvardija dėmesį vaiko ir šeimos gerovei (kodėl 
iškeliami vaikai ir apeinami vyresnio amžiaus žmonės, jaunimas?), darbingo amžiaus gy-
ventojams. Pagal nutylėjimą galima suprasti, kad 55.4. tikslas labiau orientuotas į vyresnio 
amžiaus žmones ir neįgaliuosius. Tačiau, galvojant apie vyresnio amžiaus žmones kaip šio 
plano vieną iš tikslinių grupių, tenka pripažinti, kad nors gyvenamosios aplinkos kokybės 
gerinimas ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas yra labai svarbios priemonės, jos yra 
fragmentuotos ir neatspindi viso socialinės atskirties dimensijų spektro. 

Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programoje (Užimtumo, 2013) atskirtis minima, 
įtrauktis – neminima, apibrėžimų nepateikta. Programos tiksluose ir uždaviniuose (Už-
imtumo, 2013, p. 6) kalbama apie būtinybę skatinti vyresnio amžiaus darbuotojus ilgiau 
išlikti darbo rinkoje.

Šeimos gerovės ir gyventojų senėjimo pasekmių mažinimo 2016 metų veiksmų plane (Šei-
mos, 2016) vartojamos abi – socialinės atskirties / įtraukties – sąvokos, tačiau jų minėjimų 
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skaičius yra itin negausus, jų apibrėžimų nepateikta. Įvardytos vyresnio amžiaus žmonių 
socialinės atskirties problemos – „24.1. skatinti <...> vyresnio amžiaus asmenų užimtumą 
ir sudaryti sąlygas derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus; ir 24.2. plėtoti paslaugų tinklą, 
užtikrinantį <...> vyresnio amžiaus asmenų fizinį, materialinį, psichosocialinį saugumą ir 
socialinės atskirties prevenciją“ (Šeimos, 2016, p. 8) – nėra išsamiai aprėpiančios jų socia-
linės atskirties daugialypes dimensijas. 

Socialinės įtraukties / atskirties stebėsenos rodiklių aparatas. Išsiaiškinę situaciją su 
SĮ / SA sąvokų apibrėžimu šalies strateginiuose dokumentuose, pereikime prie metodologi-
nės dalies – kokiu socialinės raidos progreso stebėsenos rodiklių aparatu yra aprūpinti LR 
strateginiai dokumentai? Koks yra šių rodiklių pajėgumas atspindėti daugialypes vyresnio 
amžiaus žmonių socialinės atskirties dimensijas?

Kadangi Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje (2000) nebuvo įtraukta jos įgyven-
dinimo stebėsenos kriterijų, analizę pradėkime nuo Nacionalinės gyventojų senėjimo 
pasekmių įveikimo strategijos (2004). Šiame dokumente yra suformuluoti strategijos 
įgyvendinimo vertinimo kriterijai, kurių paskirtis vertinti padarytą pažangą (Nacionalinė 
gyventojų senėjimo, 2004, p. 41). Vis dėlto parinktų kriterijų kiekis ir asortimentas yra 
diskutuotini. 

2 lentelė. Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos 
(2004) veiksmų kryptys ir įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Veiksmų kryptys Įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Pajamų garantijos

176.1. pajamų pakeitimo norma (procentais);
176.2. išlaidos pensijoms, BVP dalis (procentais);
176.3. vyresnio amžiaus žmonių skurdo rizikos lygis po sociali-
nių išmokų (pagal lytį, procentais);
176.4. vyresnio amžiaus žmonių skurdo rizikos lygis iki sociali-
nių išmokų (pagal lytį, procentais);

Užimtumas 176.5. vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygis (pagal lytį, pro-
centais);

Sveikata ir socialinės paslaugos
176.7. vidutinė 60 metų gyventojų būsimojo gyvenimo trukmė 
(pagal lytį);
176.8. socialinių paslaugų namuose gavėjų – vyresnio amžiaus 
žmonių skaičius.

Visaverčio gyvenimo galimybės
Švietimas ir integracija į 
informacinę visuomenę
Būstas ir aplinkos pritaikymas
Kultūrinio gyvenimo prieinamumas
Transportas
Asmens saugumas

Pažangos įvertinimo kriterijai nenustatyti
176.6. bendras visą gyvenimą trunkančio mokymosi rodiklis 
(procentais);

Pažangos įvertinimo kriterijai nenustatyti
Pažangos įvertinimo kriterijai nenustatyti
Pažangos įvertinimo kriterijai nenustatyti
Pažangos įvertinimo kriterijai nenustatyti

Dalyvavimas ir vyresnio amžiaus 
žmonių įvaizdžio formavimas Pažangos įvertinimo kriterijai nenustatyti

Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveiki-
mo strategija (2004). 
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Pažangą vyresnio amžiaus žmonių pajamų garantijų srityje siūloma matuoti keturiais 
rodikliais (2 lentelė), iš kurių vieno – išlaidos pensijoms, BVP dalis (procentais) – tikslin-
gumas kelia abejonių. Viena vertus, šis kriterijus atspindi pirmiausia socialinio draudimo 
kaštus, o ne senatvės pensijų prieinamumą Lietuvos piliečiams, kita vertus, šis kriterijus 
nėra visiškai korektiškas, nes paprastai tokie duomenys pateikiami agreguoti visų rūšių 
„Sodros“ mokamų pensijų gavėjams kartu (o reikėtų atskirti išlaidas būtent senatvės pen-
sijoms). 

Vidutinė 60 metų gyventojų būsimojo gyvenimo trukmė galėtų būti naudojama kaip 
integralus gyvenimo kokybės rodiklis, tačiau norėtųsi jį papildyti kitais, konkrečiau at-
skleidžiančiais vyresnio amžiaus žmonių sveikatos būklę, pavyzdžiui, 60 metų gyventojų 
vidutinės tikėtinos gyvenimo esant geros sveikatos (be ligų ir negalios) trukmės rodikliu.  

Vargu ar socialinių paslaugų namuose gavėjų – vyresnio amžiaus žmonių skaičius (2 
lentelė) yra tinkamas kriterijus matuoti socialinių paslaugų prieinamumą vyresnio am-
žiaus žmonėms, nes jis neparodo santykio tarp turinčių poreikį paslaugoms ir gaunančių 
jas. Vyresnio amžiaus žmonių, gaunančių socialines paslaugas namuose, skaičius gali 
priklausyti (keistis) nuo keleto veiksnių: tiek nuo paslaugų teikėjų skaičiaus kitimo, tiek 
nuo vyresnio amžiaus žmonių poreikio socialinėms paslaugoms kitimo, tad šių rodmenų 
didėjimas / mažėjimas gali būti įvairiai interpretuojamas. Kita vertus, sutelkimas dėmesio 
tik į paslaugas į namus niekaip neatspindi, pavyzdžiui, silpnos sveikatos vyresnio amžiaus 
žmonėms ir jų artimiesiems labai aktualios ilgalaikės globos paslaugų į namus / stacionare 
prieinamumo. 

Itin didelė fragmentacija stebima visaverčio gyvenimo galimybių stebėsenos rodiklių pa-
rinkime (2 lentelė). Ši veiksmų kryptis yra itin plati ir kompleksinė, nes apima švietimą, 
integraciją į informacinę visuomenę, būsto sąlygas ir aplinkos pritaikymą, kultūrinio gyve-
nimo prieinamumą, transportą ir asmens saugumą. Pažangos šioje veiksmų kryptyje mata-
vimui siūlomas tik vienas rodiklis – „bendras visą gyvenimą trunkančio mokymosi rodiklis 
(procentais)“. Strategijoje minėto rodiklio apibrėžimas nėra išskleistas, tačiau jeigu turimas 
omenyje paplitęs mokymosi visą gyvenimą lygio rodiklis – „25–64 metų amžiaus gyventojų, 
per metus dalyvavusių formaliame, neformaliame mokyme arba savišvietoje, skaičiaus ir 
visų to paties amžiaus gyventojų skaičiaus santykis“ (Lietuvos, 2011, p. 2), būtina atkreipti 
dėmesį, kad pastarasis orientuotas į darbingo amžiaus žmones, visai ignoruojant vyresnio 
amžiaus žmones. Daugelis išvardytų vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybei svarbių 
sričių – integracija į informacinę visuomenę, būsto sąlygos ir aplinkos pritaikymas, kultūrinio 
gyvenimo prieinamumas, transportas ir asmens saugumas – lieka neįvertintos.

Galiausiai Nacionalinėje gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijoje (2004) ap-
tinkame vyresnio amžiaus žmonėms itin svarbią socialinio dalyvavimo ir jų įvaizdžio for-
mavimo veiksmų kryptį, pažangos, kurioje įvertinimui, deja, nenumatyta iš viso nei vieno 
kriterijaus (2 lentelė). Tad tenka pripažinti, jog šis strateginis dokumentas (Nacionalinė, 
2004), plačiu mostu visapusiškai aprėpęs vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties / 
įtraukties dimensijas ir įvardijęs sprendžiamas problemas, vis dėlto yra neįgalus politikos 
instrumentas, nes neaprūpina adekvačia rodiklių sistema (vieni rodikliai yra tinkami, kitų 
rodiklių tikslingumas kelia abejonių, o dar kitų rodiklių tiesiog stinga), įgalinančia stebėti 
ir vertinti strategijos įgyvendinimo pasiekimus kiekvienoje veiksmų kryptyje.

Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų nacionaliniame kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi veiksmų plane (2005, p. 54) buvo numatyta taikyti vadinamuosius Laekeno 
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rodiklius, kurių dauguma matuoja gyventojų riziką patirti ekonominę atskirtį (pajamų 
lygį, nedarbą, pajamų pasiskirstymo nelygybę, ilgalaikį skurdą, nedarbą ir pan.). Be 
to, tik keli iš jų buvo numatyti skirstyti pagal amžiaus grupes (tai skurdo rizikos lygio 
rodiklis ir dalies asmenų su pradiniu ir pagrindiniu išsilavinimu rodiklis). Vadinasi, šiame 
dokumente dėmesys buvo sutelktas tik į ekonominės atskirties dimensijos matavimą, be 
to, vos du rodikliai buvo adaptuoti atspindėti vyresnio amžiaus žmonių situaciją. Šiame 
dokumente (Lietuvos, 2005, p. 54) aptinkame ketinimus, kad „jau nuo 2005 metų bus 
pradėtas vykdyti Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas. Šis tyrimas taps informacijos 
šaltiniu tiek piniginiams, tiek nepiniginiams gyvenimo lygio ir socialinės atskirties 
rodikliams skaičiuoti.“ Pažangu tai, kad šis veiksmų planas pasižymi politikos rengėjų 
dėmesiu tikslinės grupės atstovų įtraukimui: „socialiai atskirtieji turi tapti lygiaverčiais 
partneriais visuose skurdo ir socialinės atskirties mažinimo etapuose. Be aktyvaus jų 
dalyvavimo neįmanoma pasiekti gerų rezultatų“ (Lietuvos, 2005, p. 50–51).

Šeimos gerovės ir gyventojų senėjimo pasekmių mažinimo 2016 metų veiksmų plane 
yra įtrauktas skyrius apie vertinimo kriterijus ir jų reikšmes (Šeimos, 2016, p. 17–19). 
Pateikti veiksmų plano (Šeimos, 2016) įgyvendinimo vertinimo kriterijai kelia abejo-
nių, nes, viena vertus, daugelis jų ignoruoja būtent vyresnio amžiaus žmonių socialinės 
įtraukties stiprinimo parametrus: pavyzdžiui, 1 uždavinys (Šeimos, 2016, p. 17) skirtas 
vyresnio amžiaus asmenų užimtumo didinimui, tačiau neįtrauktas kriterijus, matuojan-
tis vyresnio amžiaus asmenų užimtumą. Kita vertus, kai kurių pateiktų rodiklių galios 
matuoti uždavinyje nurodytą vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties mažinimo 
aspektą yra abejotinos: pavyzdžiui, 2 uždavinyje (Šeimos, 2016, p. 17–18) nurodytam 
vyresnio amžiaus asmenų fizinio, materialinio, psichosocialinio saugumo užtikrinimo 
ir socialinės atskirties prevencijos matavimui skirti rodikliai – „Integralios pagalbos 
paslaugų gavėjų skaičius (asmenys)“ arba „Šeimų, kurioms esant krizinėje situacijoje 
suteiktos kompleksinės paslaugos, skaičius (asmenys)“ – yra ydingi ir neinformatyvūs 
(paslaugų gavėjų skaičiaus nurodymas nieko nepasako apie tų paslaugų poreikio didė-
jimą / mažėjimą, patenkinimą). Vadinasi, atsiskaitant paslaugų gavėjų skaičiumi nebus 
įmanoma nustatyti, ar yra pasiektas koks nors progresas vyresnio amžiaus žmonių socia-
linės įtraukties srityje. Be to, taip formuluojant veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos 
kriterijus didinama prirašymų rizika (jeigu veiksmų plano „sėkmingam“ įgyvendinimui 
„būtina“ suteikti 800 paslaugų per metus (Šeimos, 2016, p. 17–18), kas gali paneigti, kad 
būtent to ir bus stropiai siekiama?).

Lietuvos socialinės įtraukties (atskirties mažinimo) politikos strateginių dokumentų 
analizė ieškant politiškai įtvirtintų SĮ / SA sąvokų apibrėžimų atskleidžia sudėtingą situ-
aciją, neleidžiančią nei aiškiai apibrėžti vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties / 
įtraukties reiškinį, nei įvardyti jo dimensijas (joms paveikti skirtos politikos priemonės 
nepaisant konceptualaus neapibrėžtumo vis dėlto artikuliuojamos), nei remiantis aiškia 
rodiklių sistema įvertinti vyresnio amžiaus žmonių padėtį. Tai skatina nuogąstauti, kad 
ir artimiausiu metu vargu ar tikėtini esminiai pokyčiai vyresnio amžiaus žmonių socia-
linės atskirties / įtraukties srityje. Neturint aiškios SĮ / SA sampratos ir aiškių situacijos 
stebėsenos rodiklių, neturint už vyresnio amžiaus žmonių socialinę įtrauktį atsakingo 
institucinio padalinio vykdomosios valdžios grandyse, labai gali būti, kad žmogiškosios 
ir finansinės investicijos, įdėtos į strategijų rengimą ir jų „įgyvendinimą“, nepateisins 
lūkesčių. 
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Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių būklės vertinimas SĮ / SA koncepcijos 
kontekste 

Vertinant tai, kas dabar Lietuvoje daroma vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties 
stiprinimui nacionaliniu lygmeniu, susidaro įspūdis, jog gebama tik parengti labiau ar ma-
žiau kokybišką strategiją ar veiksmų planą, tačiau jos stebėsenos įrankiams ir stebėsenos 
vykdymui pritrūksta dėmesio. Nei ministerijos tinklalapyje, nei jos rengiamame Sociali-
niame pranešime, nei Lietuvos statistikos departamento tinklalapyje nerasime sutelktos 
informacijos, leidžiančios įvertinti Lietuvos pažangą vyresnio amžiaus žmonių socialinės 
įtraukties srityje. Todėl Lietuvos socialinės atskirties / įtraukties politikos instrumentų ir 
juose įtrauktų stebėsenos rodiklių analizė neleido sudaryti aiškaus vaizdo apie vyresnio 
amžiaus žmonių padėtį socialinės atskirties / įtraukties skalėje, suprasti, kokios tendencijos 
vyrauja – ar situacija gerėja, ar blogėja. Tad šiame skyrelyje pabandykime įvertinti situaciją 
nors punktyrine linija – kiek leidžia įvairūs prieinami duomenų šaltiniai.  

Ekonominė atskirties dimensija. Jos įvertinimui panaudosime vieną esminių strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo stebėsenos instrumentų – skurdo ar socialinės atskirties rizikos 
rodiklį (At risk of poverty or social exclusion rate – AROPE, detaliau žr. Eurostat, 2016a; 
Social protection, 2015), kuris leidžia atlikti tarptautinę ir tendencijų laike analizę.    

65 m. ir vyresnių Lietuvos gyventojų grėsmė patirti skurdą ar socialinę atskirtį yra kiek 
didesnė nei visų šalies gyventojų bendrai: 2015 m. šie rodikliai atitinkamai buvo 36 ir 29,3 
proc. (Eurostat, 2016d). 65 m. ir vyresnių vyrų grėsmė patirti skurdą arba socialinę atskirtį yra 
palyginti gerokai menkesnė nei moterų (1 pav.) Be to, šis rodiklis vyrų atveju 2005–2015 m. 
buvo kur kas stabilesnis (svyravo 23–35 proc. ribose). To paties amžiaus moterų rizika patirti 
skurdą arba socialinę atskirtį minėtu laikotarpiu keitėsi kur kas dinamiškiau: iki 2010 m. tokių 
65 m. ir vyresnių moterų dalis sparčiai mažėjo (nuo 52 proc. 2006 m. iki 32,3 proc. 2010 m.), 
tačiau po 2011 m. šis vyresnio amžiaus moterų rodiklis vėl pradėjo sparčiai kilti ir 2015 m. 
pasiekė 41 proc. (1 pav.).

1 pav. 65 m. ir vyresnių Lietuvos 
gyventojų dalis, kuriems gresia skurdas 

arba socialinė atskirtis, pagal lytį, 
2005–2015 m., procentai

2 pav. 65 m. ir vyresnių Lietuvos 
gyventojų, gyvenančių vieno asmens 

namų ūkyje, dalis, kuriems gresia skurdas 
arba socialinė atskirtis, pagal pajamų 
kvintiles, 2006–2015 m., procentai

       Šaltinis: Eurostat, 2016d.                                          Šaltinis: Eurostat, 2016e. 
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Ypač didelę skurdo arba socialinės atskirties grėsmę jaučia tie vyresnio amžiaus žmo-
nės, kurie gyvena vieno asmens namų ūkyje (2 pav.). Šios rizikos palyginimas pagal paja-
mų kvintiles atskleidžia, jog vieni gyvenantys vyresnio amžiaus (65 m. ir vyresni) žmonės, 
kurių pajamos yra žemos (patenkantys į pirmąją kvintilę), absoliučiai visi (92–100 proc.) 
susiduria su skurdo arba socialinės atskirties rizika (Eurostat, 2016e). Jeigu vienų gyve-
nančių vyresnio amžiaus žmonių pajamų lygis yra vidutinis (patenkantys į antrą, trečią 
arba ketvirtą kvintiles), patiriančių skurdo ar socialinės atskirties riziką dalis yra gerokai 
mažesnė ir svyruoja 10–30 proc. lygyje (Eurostat, 2016e).   

Vertinant 65 m. ir vyresnių Lietuvos gyventojų, gyvenančių vieno asmens namų ūkyje, 
skurdo ar socialinės atskirties rizikos raidą 2006–2015 m. laikotarpiu, nuoseklios viena-
kryptės tendencijos nepastebima. Stebimu laikotarpiu tokią riziką patiriančių vyresnio am-
žiaus asmenų dalis ir didėjo (nuo 61,2 proc. 2006 m. iki 66,1 proc. 2007 m.; nuo 40,2 proc. 
2010 m. iki 57,1 proc. 2015 m.), ir mažėjo (nuo 66,1 proc. 2007 m. iki 40,2 proc. 2010 m.; 
žr. 2 pav., Eurostat, 2016c). 

Atskirtis nuo saugios fizinės ir socialinės aplinkos bei infrastruktūros. Ji apima 
būsto ir gyvenamosios aplinkos sąlygas, saugią kaimynystę, įtraukią bendruomenę, 
žemą nusikalstamumo lygį ir viešojo transporto prieinamumą. Šios socialinės atskir-
ties dimensijos yra kompleksinės, objektyvių rodiklių kūrimas būtų sudėtingas ir jų 
kiekybinis vertinimas mažai tepasakytų apie realią vyresnio amžiaus žmonių (ne)pa-
tiriamą socialinę atskirtį. Tad prasminga būtų pasinaudoti Globaliajame vyresnio am-
žiaus žmonių būklės indekse (GVAŽI) (Global AgeWatch Index – GAWI, žr. Global, 
2015a, 2015b) įtrauktais atitinkamais subjektyviais saviįvertinimo rodikliais. Tačiau 
šiuo atveju negalėsime įvertinti rodiklių istorinės dinamikos, nes GVAŽI buvo sukur-
tas palyginti neseniai – 2013 m., o šiuo metu rengiama jo patobulinta versija, kuri 
pasirodys tik 2018 m. 

Vyresnio amžiaus žmonių fizinis saugumas matuojamas dalimi 50 m. ir vyresnių 
žmonių, kurie jaučiasi saugūs vaikščiodami vieni naktį mieste ar rajone, kur jie gyvena. 
2015 m. Lietuvoje tokių 50 metų ir vyresnių žmonių dalis tesudarė 39 proc. (Global, 
2015c). Tad galima teigti, jog dauguma Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių jaučiasi dau-
giau ar mažiau nesaugūs savo gyvenamojoje vietoje tamsiu paros metu, vadinasi, turi 
riziką patirti socialinę atskirtį su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis (socialinių ryšių 
ribojimas, atsisakymas lankyti kultūros renginius ir pan.). Vyresnio amžiaus žmonėms, 
kurių judumas labiau ar mažiau ribotas, labai svarbu turėti prieinamą transporto sistemą. 
2015 m. tik pusė 50 m. ir vyresnių Lietuvos žmonių buvo patenkinti vietinio viešojo 
transporto sistema (Global, 2015c). Tad kas antram šio amžiaus Lietuvos gyventojui 
galėjo tekti riboti savo įprastas veiklas ir socialinį įsitraukimą vien dėl to, kad viešojo 
transporto tinklas dėl tam tikrų priežasčių yra neprieinamas (pavyzdžiui, netenkina 
maršrutai, grafikai, paslaugų kainos, kokybė ir pan.).  

Vyresnio amžiaus žmonių atskirtis nuo sveikatos išteklių. Ši dimensija retai įtraukia-
ma į socialinės atskirties / įtraukties diskursą, tačiau daugelis tyrėjų pripažįsta sveikatos 
būklės sąsajas su padidėjusia rizika patirti socialinę atskirtį (Baltrušaitytė, Leonavičius, 
2014; Bartkutė, Čižikienė, 2013; Barnes ir kt., 2006). Ir, ko gero, vyresnio amžiaus žmonių 
socialinės atskirties rizikos įvertinimui dažnu atveju tai yra kur kas svarbiau nei viduti-
nio amžiaus žmonių ar vaikų. Šiam tikslui panaudosime Eurostato duomenis apie vidutinę 
tikėtiną gyvenimo trukmę, vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę esant geros sveikatos (be 
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ligų ir negalios) ir vyresnio amžiaus žmonių santykinę psichinę gerovę, remiantis GVAŽI 
(Global, 2015c) duomenimis.

65 m. Lietuvos gyventojų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis nėra aukštas, 
tačiau per pastarąjį dešimtmetį jo rodmenys nuolat po truputį kilo: nuo 16,1 2003 m. iki 
17,4 metų 2014 m. (Eurostat, 2016b, 3 pav.). 65 m. Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė esant geros sveikatos (be ligų ir negalios) svyruoja ties šešerių metų riba 
(Eurostat, 2016b, 4 pav.). 2007–2014 m. laikotarpiu galima įžvelgti, nors ir nelabai nuo-
seklią ir nelabai išreikštą, rodiklio gerėjimo tendenciją: ir vyrų, ir moterų vidutinė tikėtina 
gyvenimo trukmė esant gerai sveikatai padidėjo nuo 5,4 metų 2007 m. iki 6,1 metų 2014 
m. (Eurostat, 2016b). Svarbu pažymėti, kad moterų rodiklis, lyginant su vyrų, periodo 
pradžioje demonstravo potencialą augti sparčiau, ką rodo 2008–2009 m. duomenys 4 pa-
veiksle, tačiau sukauptas nedidelis moterų pranašumas netrukus ištirpo.   

3 pav. 65 m. Lietuvos gyventojų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė pagal lytį, 

2003–2014 m., metai

4 pav. 65 m. Lietuvos gyventojų vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė esant geros 

sveikatos (be ligų ir negalios) pagal lytį, 
2007–2014 m., metai

Šaltinis: Eurostat, 2016b. Šaltinis: Eurostat, 2016b.

GVAŽI (Global, 2015c) rodiklių sistemoje įtrauktas vyresnio amžiaus žmonių santy-
kinės psichologinės gerovės rodiklis remiasi gyventojų subjektyviai vertinama psichikos 
gerove ir rodo, kokia dalis 50 m. ir vyresnių asmenų jaučia gyvenimo prasmę palyginti su 
35–49 m. asmenimis, kurie jaučia tą patį (Global, 2015b). 2015 m. dalis 50 m. ir vyresnių 
Lietuvos žmonių, subjektyviai įsivertinusių, jog jaučia gyvenimo prasmę, sudarė 70,6 proc. 
tų 35–49 m. žmonių, kurie jaučia tą patį. Tolimesnėje analizėje galėsime šį Lietuvos rodiklį 
įvertinti tarptautiniu mastu.

Atskirtis nuo sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos išteklių. Čia praverstų 
nepatenkintų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimu subjektyvaus įvertinimo rodiklis, 
prieinamas Eurostato duomenų bazėje (Eurostat, 2016f). Tačiau šie duomenys pateikiami 
agreguoti visiems gyventojams nuo 16 m. amžiaus. Kadangi nėra galimybės grupuoti duo-
menis pagal pasirinktas amžiaus grupes, negalime sužinoti, ar vyresnioji karta yra labiau 
nei jaunesnioji atskirta nuo sveikatos priežiūros paslaugų.

Atskirtis nuo prasmingų socialinių santykių. Skaitytojas su išlavinta sociologine vaiz-
duote tuoj pat pateiktų kelis potencialius empirinius vyresnio amžiaus žmonių atskirtį nuo 
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prasmingų socialinių santykių iliustruojančius rodiklius – socialinių tinklų struktūra, so-
cialinių santykių kokybė, politinis ir pilietinis dalyvavimas (dalyvavimas politinėse ir 
visuomeninėse organizacijose), vartodami Walsho ir bendraautorių (2012, p. 13) termi-
nologiją, galėtume dar pridurti tapatumo atskirtį (daugialypių savitų tapatumų suvedimą 
į vieną, tokį kaip amžius), simbolinę atskirtį (specifinių visuomenės grupių neigiamą 
reprezentavimą) ir t. t. Tačiau SA matavimo praktika rodo, kad ši atskirties dimensija 
sunkiai operacionalizuojama į adekvačius empirinius rodiklius. Vienuose socialinės at-
skirties rodiklių rinkiniuose (pavyzdžiui, Nacionalinė, 2004; Eurostat, 2016) ši atskirties 
dimensija ir jos matavimo rodiklių problematika visai tyliai apeinama, kituose (pavyz-
džiui, Global, 2015b) siekiama nors fragmentiškai atstovauti šiai dimensijai. Šiam tikslui 
vėl pasitelkiamas subjektyvusis vertinimas: kokia dalis 50 m. ir vyresnių žmonių turi 
artimųjų ar draugų, į kuriuos galėtų kreiptis ištikus bėdai. 2015 m. Lietuvoje šio rodiklio 
reikšmė siekė 82 proc., t. y. 3/5 šio amžiaus žmonių turėtų į ką kreiptis pagalbos, jeigu 
ištiktų bėda (Global, 2015c). 

Atskirtis nuo kultūros, švietimo ir rekreacijos išteklių. Gyventojų skaitmeninis raš-
tingumas daugelio mokslininkų (Viluckienė, 2015; Šuminas, 2012; Žilinskas, 2012) 
įvertintas kaip vienas reikšmingų socialinės įtraukties palaikymo ir stiprinimo kanalų. 
Vyresnio amžiaus žmonių kompiuterinis raštingumas, atitinkamai ir IT naudojimas, pa-
prastai atsilieka nuo bendrų visų gyventojų rodiklių. Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2016 m. 73,3 proc. 16–74 metų Lietuvos gyventojų bent kartą naudojosi 
kompiuteriu per paskutinius 3 mėnesius iki tyrimo, 55–64 metų grupėje tokių buvo 53,3 
proc., 65–74 metų grupėje – 26,3 proc. (Lietuvos statistikos, 2016). Tačiau jeigu vyres-
nio amžiaus interneto vartotojus suskirstome pagal jų išsilavinimo lygį, paaiškėja, kad 
55–74 m. gyventojų, turinčių aukštą formalaus išsilavinimo lygį, interneto vartojimo 
lygis yra labai artimas bendram visų gyventojų rodikliui (5 pav.), o per pastaruosius še-
šerius metus netgi šiek tiek lenkė jį ir 2015 m. pasiekė 80 proc. 

5 pav. Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių (55–74 m.) naudojimasis internetu
(per pastaruosius 12 mėn. bent vieną kartą) 

pagal išsilavinimo lygį, procentai 

Šaltinis: Eurostat, 2016c. 
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Vyresnio amžiaus žmonės, kurių formalusis išsilavinimas yra žemas, beveik visai 
nesinaudoja internetu, o tarp turinčių vidutinio lygio formalųjį išsilavinimą interneto 
vartotojų dalis per dešimtmetį padidėjo penkis su puse karto ir 2015 m. sudarė trečdalį 
(5 pav.). 

Pasitelkę negausius prieinamus duomenis galėjome nubrėžti tik keletą štrichų, pa-
lengva ryškinančių Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties rizikos pa-
veikslą. Jeigu tą paveikslą prilygintume dėlionės žaidimui, tektų pripažinti, kad jame dar 
daug baltų (juodų?) dėmių, nes daugumos dėlionės kortelių vis dar trūksta. Siekdami dar 
labiau paryškinti minėtą paveikslą, papildysime analizę Lietuvos vyresnio amžiaus žmo-
nių socialinės atskirties rizikos įvertinimu kitų ES valstybių narių kontekste (3 lentelė). 
Palyginkime Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių situaciją su vyresnio amžiaus žmonių, 
gyvenančių kitose ES šalyse. Lyginamų rodiklių skaičius yra ribotas, tačiau jis padeda 
atversti dar keletą dėlionės kortelių paveiksle ir įgalina kiek ryškiau suvokti Lietuvos 
vyresnio amžiaus žmonių situaciją. 

Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių palyginimas su kitų ES valstybių narių vyresnio 
amžiaus žmonių situacija nėra guodžiantis. Tik pagal vieną iš vienuolikos lyginamų rodi-
klių – vyresnio amžiaus (55–64 m.) žmonių užimtumo lygį – Lietuva gali pretenduoti jei 
ne į lyderius, tad bent į pažengusių šalių sambūrį (3 lentelė). Vertinant pagal kitus socia-
linės atskirties rodiklius, Lietuvos vyresnio amžiaus žmonės vis atsiduria ES valstybių 
sąrašo „uodegoje“. Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių situacija yra viena prasčiausių ES 
mastu praktiškai visose socialinės atskirties dimensijose: skurdo arba socialinės atskir-
ties rizika (objektyvus rodiklis), viešojo transporto prieinamumas (subjektyvus), skur-
do lygis (objektyvus), 60 m. gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (tikimybinis 
rodiklis), 60 m. gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo esant geros sveikatos (be ligų ir 
negalios) trukmė (tikimybinis rodiklis), socialiniai ryšiai (subjektyvus), pilietinė laisvė 
(subjektyvus). 

Pagal kai kurias socialinės atskirties dimensijas Lietuvos vyresnio amžiaus žmonėms 
tenka užimti pačią žemiausią poziciją tarp visų ES valstybių vyresnio amžiaus žmonių (3 
lentelė). Fizinio saugumo subjektyvaus įsivertinimo rezultatai rodo, kad tarp ES 28 šalių 
Lietuvoje 50 m. ir vyresnių žmonių, kurie jaučiasi saugūs vakare sutemus mieste, rajone, 
kuriame gyvena, dalis yra mažiausia. Kiti du atvejai, kai Lietuvos vyresnio amžiaus žmo-
nėms tenka užbaigti ES šalių sąrašą, atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvoje, lyginant su ati-
tinkamais ES-28 šalių duomenimis, yra didžiausias atotrūkis tarp vyresnio amžiaus žmonių 
ir jaunesnių materialinės bei psichinės gerovės lygių (3 lentelė). 
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3 lentelė. Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių situacija lyginant
kai kurias socialinės atskirties rizikos dimensijas5 su kitų ES valstybių 

narių vyresnio amžiaus žmonių situacija, 2015 m.6 

5  Detalesnius duomenis apie socialinės atskirties rizikos dimensijų rodiklių apibrėžimus, mato vienetus, taikytus 
amžiaus kriterijus ir duomenų šaltinius žr. 1 priede. 

6  Šalys lentelės stulpeliuose suranguotos pagal rodiklių reikšmes. Stulpelio viršuje šalys, kurių rodikliai geriausi, 
apačioje – kurių rodiklių reikšmės yra prasčiausios. Viename langelyje esančios kelios šalys reiškia, kad verti-
namo rodiklio reikšmės joms buvo identiškos. 

* 2014 m. duomenys.
Šaltinis: sudaryta autorės remiantis Global 
AgeWatch Index (2015) ir Eurostato (2016d) 
duomenimis (žr. 1 priedą).
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Eurostato tinklalapyje (Eurostat duomenų bazė; Social, 2015, 2016) prieinamų duo-
menų analizė patvirtina atliktos autorinės analizės rezultatus. Atsižvelgiant į dabar prak-
tikuojamą rodiklių paketą (Social, 2015), yra išskiriami pirminiai ir antriniai socialinės 
įtraukties rodikliai. Pažangos esmė, lyginant su Laekeno rodikliais, – praplėstas rodiklių 
ratas, kurie pateikiami grupuojant pagal amžiaus grupes. Vadinasi, galime daugiau sužinoti 
apie vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties situaciją. Socialinės apsaugos komiteto 
2016 m. metinės ataskaitos apie socialinės apsaugos vykdymo ir socialinės apsaugos poli-
tikos pokyčių stebėseną penktajame priede (Social, 2016, p. 222–237) pateikti duomenys 
apie Lietuvos pažangą ir jų įvertinimas ES valstybių narių kontekste atskleidė, kad Lie-
tuvos 65 m. ir vyresnių gyventojų skurdo arba socialinės atskirties rizikos lygis, jų gilaus 
materialinio nepritekliaus, skurdo lygio rodikliai, ypač moterų, yra gerokai aukštesni nei 
ES vidurkis. Socialinių transferų (įskaitant pensijas) poveikis mažinant vyresnio amžiaus 
žmonių skurdą yra ribotas. 65 m. gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, kaip ir jų 
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė esant geros sveikatos (be ligų ir negalios), yra viena 
žemiausių Europoje (Social, 2016, p. 222–237). Socialinės apsaugos komiteto 2016 m. me-
tinėje ataskaitoje konstatuojama, kad pagal prarastų potencialaus gyvenimo metų skaičių, 
išvengiamo ir kontroliuojamo mirtingumo rodiklius Lietuvos situacija taip pat yra gerokai 
prastesnė nei ES vidurkis, o neformalūs mokėjimai sveikatos priežiūros srityje įvardijami 
kaip kliūtis paslaugų prieinamumui (Social, 2016, p. 222–237).

Išvados
Akademiniame diskurse daroma prielaida, kad socialinės atskirties / įtraukties sąvoka 

yra kompleksinis sąlyginis konstruktas ir gali būti apibrėžiamas įvairiai, priklausomai nuo 
tyrėjo paradigminių nuostatų, socialinės atskirties / įtraukties sociokultūrinio konteksto ir 
tikslinės grupės specifinių poreikių.

Vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį / įtrauktį apibūdinančių dimensijų spektras 
iš dalies sutampa su bendrosios socialinės atskirties / įtraukties dimensijomis: „tradicinės“ 
dimensijos (ekonominė atskirtis, atskirtis nuo socialinių paslaugų ir atskirtis nuo prasmin-
gų socialinių ryšių) papildomos atskirties nuo fizinės ir socialinės aplinkos bei atskirties 
nuo sveikatos išteklių dimensijomis. 

Socialinės įtraukties / atskirties rizika yra sudėtingas, daugialypis reiškinys, atitinkamai 
ir jo matavimo priemonės turi būti kompleksinės. Be to, socialinės atskirties rizikos veiks-
nių neįmanoma stebėti tiesiogiai. Tyrėjų kritinis požiūris į esamą rodiklių sistemą padeda 
ją nuolat tobulinti. Dažnas socialinės atskirties stebėsenos rodiklis, naudojamas socialinės 
politikos pasiekimų matavimui, vis dėlto pajėgus fiksuoti tik objektyvius faktus – žmonių 
(ne)dalyvavimą, išteklių (ne)turėjimą, kurie gali tapti socialinės atskirties prielaidomis, ta-
čiau negali atskleisti, kiek ir kokių žmonių iš tiesų jaučiasi esą socialiai atskirti. Tad būtina 
visuomet kritiškai vertinti pateikiamus duomenis ir įvertinti, ar kalbama apie socialinės 
atskirties riziką, ar iš tiesų patiriamą socialinę atskirtį.  

Lietuvos socialinės įtraukties politikos dokumentuose deklaruojama kova su socialine 
atskirtimi, tačiau vengiama tiesiogiai apibrėžti, kas tai yra. Socialinės atskirties / įtrauk-
ties sąvokos paminėjimų dažnis Lietuvos nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose 
varijuoja nuo 0 iki 107 kartų viename vienete, tačiau netiesioginius reiškinio apibrėžimus 
pavyko aptikti tik dviejuose dokumentuose (Nacionalinis, 2008; Socialinės, 2013). Kitais 
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atvejais, kai šios sąvokos dokumente nevartojamos, jų dvasia daugiau ar mažiau aiškiai 
jaučiama įvardijant socialinės atskirties mažinimo politikos priemones. Kaip pagrindinius 
Lietuvos socialinės įtraukties (atskirties mažinimo) politikos trūkumus galima įvardyti 
mokslo teorinių žinių pritaikymo stoką formuluojant socialinės politikos objektų apibrė-
žimus bei nepakankamą dėmesį visuomenės pažangos link strateginiuose dokumentuose 
iškeltų tikslų matavimui, t. y. subalansuoto, tikslaus ir kuo visapusiškesnio rodiklių aparato 
įtvirtinimui. 

Įvertinus socialinės atskirties / įtraukties akademinę ir politinę sampratą, atskleidus 
jos operacionalizavimo problemas, šio tyrimo tikslą – įvertinti Lietuvos vyresnio amžiaus 
žmonių padėtį (SĮ / SA) skalėje – pavyko realizuoti tik iš dalies. Dėl teorinių nuostatų 
pliuralizmo, reiškinio kompleksiškumo sąlygotų matavimo sunkumų bei adekvačių duo-
menų stokos yra sudėtinga įvertinti Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties 
riziką, tačiau ir esami duomenys leidžia daryti prielaidą, kad Lietuvos vyresnio amžiaus 
žmonių situacija daugeliu aspektų yra viena prasčiausių Europoje. 

Ateityje reikėtų sutelkti integruotas mokslininkų, profesionalų ir politikų pastangas 
stiprinti ir modernizuoti nacionalinę socialinės įtraukties politiką, kurioje tiek politikos 
objekto formuluotės tikslumas, tiek politikos priemonių taiklumas, tiek stebėsenos ro-
diklių išsamumas ir nuoseklumas leistų kuo išsamiau atsakyti, kurių vyresnio amžiaus 
žmonių grėsmė patirti socialinę rizika yra didžiausia? Ar jų dalis didėja, ar mažėja? Ku-
rios socialinės politikos priemonės, taikytos socialinės įtraukties didinimui, labiausiai 
pasiteisino? 
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1 priedas. Duomenys apie socialinės atskirties rizikos dimensijų rodiklius, 
įtrauktus į 3 lentelę

Rodiklis Apibrėžimas, mato vnt.

Vyresnio 
amžiaus 
žmonių 
grupės 
amžiaus 
ribos

Duomenų šaltinis

1. Skurdo 
arba socialinės 
atskirties 
rizikos lygis

Dalis 65 m. ir vyresnių žmonių, patiriančių 
skurdo arba socialinės atskirties riziką (at risk 
of poverty or social exclusion – AROPE), ap-
ima žmones, kurie gyvena žemiau skurdo ri-
bos (at risk of poverty) arba patiria labai didelį 
materialinį nepriteklių (severely materially 
deprived) arba gyvena namų ūkyje, kuriame 
labai žemas užimtumo intensyvumas (living 
in a household with a very low work intensity) 
(Eurostat, 2016a), procentai.

65 m. ir 
vyresni Eurostat

2. Senatvės 
pensijų aprėptis

Dalis 65 m. ir vyresnių žmonių, gaunančių se-
natvės pensiją, procentai.

65 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

3. Skurdo lygis
Dalis 60 m. ir vyresnių žmonių, kurių pajamos 
yra žemesnės nei pusė visų gyventojų pajamų 
medianos, procentai.

60 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

4. Santykinė 
vyresnio amžiaus 
žmonių gerovė

60 m. ir vyresnių vidutinės pajamos arba var-
tojimas kaip dalis likusios gyventojų dalies vi-
dutinių pajamų / vartojimo (60 m. ir vyresni/ 
0–59 m.), procentai.

60 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015
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Rodiklis Apibrėžimas, mato vnt.

Vyresnio 
amžiaus 
žmonių 
grupės 
amžiaus 
ribos

Duomenų šaltinis

5. Vidutinė 60 m. 
gyventojų tikėtina 
gyvenimo trukmė

Vidutinis metų skaičius, kurį gali tikėtis dar 
nugyventi 60 m. asmuo, metai. 60 m. Eurostat

6. Vidutinė 60 
m. gyventojų 
tikėtina gyvenimo 
esant geros 
sveikatos trukmė

Vidutinis metų skaičius, kurį gali tikėtis dar 
nugyventi būdamas geros sveikatos 60 m. as-
muo, metai. 

60 m. Global AgeWatch 
Index, 2015

7. Santykinė 
vyresnio amžiaus 
psichologinė 
gerovė

Dalis 50 m. ir vyresnių gyventojų, kurie jaučia 
gyvenimo prasmę, lyginant su 35–49 m. žmo-
nėmis, kurie jaučia tą patį (50 m. ir vyresni/ 
35–49 m.), procentai.

50 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

8. Užimtumo lygis 55–64 m. žmonių užimtumo lygis, procentai.
55–64 m. 
amžiaus 
grupė

Global AgeWatch 
Index, 2015

9. Išsilavinimas
Dalis 60 m. ir vyresnių žmonių, kurių aukš-
čiausias pasiektas išsilavinimo lygis yra vidu-
rinis arba aukštasis, procentai.

60 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

10. Socialiniai 
ryšiai

Dalis 50 m. ir vyresnių žmonių, turinčių arti-
mųjų ar draugų, į kuriuos galėtų kreiptis ištikus 
bėdai, procentai.

50 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

11. Fizinis 
saugumas

Dalis 50 m. ir vyresnių žmonių, kurie jaučiasi 
saugūs vaikščiodami vieni naktį mieste ar rajo-
ne, kuriame jie gyvena.

50 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

12. Pilietinė laisvė Dalis 50 m. ir vyresnių žmonių, kurie jaučia, 
kad gyvenimas yra prasmingas, procentai.

50 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

13. Viešojo 
transporto 
prieinamumas

Dalis 50 m. ir vyresnių žmonių, patenkintų vie-
tine viešojo transporto sistema, procentai.

50 m. ir 
vyresni

Global AgeWatch 
Index, 2015

1 priedo tęsinys
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RISK OF SOCIAL EXCLUSION AMONG OLDER PEOPLE 
IN LITHUANIA: THE ACADEMIC AND POLITICAL 
DISCOURSE

Sarmitė MIKULIONIENĖ
LSRC Institute of Sociology
A. Goštauto 9, LT-01108 Vilnius
E-mail mikulioniene@lstc.lt

Summary. The article aims to evaluate the risk of social exclusion among older 
people in Lithuania, based on the theoretical and political perception of this concept, 
its operationalization, and the available empirical data. Particular attention is paid 
to academic and political definition of the phenomenon of social exclusion, and to 
its monitoring instruments – to construction indicators’ portfolio and to the analysis 
of older people situation.
The research methods applied in this study are as following: literature analysis, 
qualitative document analysis and quantitative data analysis. As a data sources are 
used respective scholary literature databases, statistical databases of Lithuanian 
Statistics, Eurostat, etc., as well as Lithuanian legal and related documents on 
inclusive policy. In the first part, based on scientific literature and national social 
inclusive policy documents, the general and older-people-specific social inclusion 
/ exclusion concepts are analysed. The second part discusses how these social 
inclusion / exclusion concepts are applied while implementing inclusive policy in 
Lithuania, and particularly the aging policy. Finally, the third chapter is devoted 
to testing the Lithuanian older people condition in the light of social inclusion / 
exclusion concept, based on publicly available data.
The results of the study show that because of the pluralism of theoretical attitudes, 
limited methodological resources and fragmented data sets it is difficult to assess 
the the risk of social exclusion among older people in Lithuania, also existing data 
suggest that the situation of Lithuanian older people in terms of social inclusion / 
exclusion is one of the worst in Europe.
In the future it would be essential to focus on integrated efforts of academic, 
professional and policy makers aimed at strengthening and modernizing national 
social inclusive policy. More precize wording of policy object, more adequate 
policy measures, as well as more consistent and accurate monitoring indicators 
would allow answering the questions: which older people have the highest risk of 
social exclusion? Is this risk increasing or decreasing? And which older-people-
specific inclusive policy measures worked most? 

Keywords: older people, social exclusion, social inclusion, indicators, inclusive 
policy (tackling social exclusion), Lithuania.
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SOCIALINIŲ LYČIŲ SKIRTUMŲ MAŽINIMAS KAIP 
ĮTRAUKIOS VISUOMENĖS KŪRIMO PRIELAIDA

Lilija KUBLICKIENĖ
LSTC Sociologijos institutas 
A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius 
El. paštas lilija.kublickiene@gmail.com

Santrauka. Straipsnyje analizuojama įtraukios visuomenės samprata, aptariamos 
jos sąsajos su socialinės integracijos ir socialinės atskirties koncepcijomis. Teigia-
ma, kad vienas iš įtraukios visuomenės kūrimo barjerų yra susijęs su lyčių socia-
linės nelygybės problema, kuri dažniausiai reiškiasi nepalankia moterų padėtimi. 
Aptariamos Europos Sąjungos mastu svarbiausios poveikio sritys, susijusios su 
moterų socialinės ekonominės įtraukties didinimu.
Remiantis pasaulinio lyčių atotrūkio tyrimo duomenimis, analizuojami moterų ir 
vyrų padėties rodikliai keturiose pagrindinėse srityse: sveikatos, išsilavinimo, eko-
nomikos ir politikos. Aptariama esama situacija pasaulyje, Europos Sąjungoje ir 
Lietuvoje, analizuojami per pastarąjį dešimtmetį (2006–2015 m.) įvykę pokyčiai.

Raktažodžiai: įtrauki visuomenė, socialinė integracija, socialinė atskirtis, sociali-
nė lytis, lyčių lygybė, atotrūkis tarp lyčių.

Įvadas. Socialinės įtraukties samprata ir jos nauda visuomenei
Įtraukios visuomenės sąvoka nėra plačiai naudojama akademiniuose sluoksniuose, ji pa-

lyginti neseniai įgavo reikšmę ir daugiausia taikoma tarptautinėje politikos formavimo lek-
sikoje (Avis, 2015). Visuotinai priimto socialinės įtraukties apibrėžimo nėra. Vienais atvejais 
įtrauki visuomenė apibrėžiama gana plačiai, ją suprantant kaip visuomenę, kurioje nė vienas 
narys nėra paliekamas už ribų, visiems užtikrinant lygias galimybes realizuoti savo teises, 
pasiekti savo potencialą ir gyventi oriai, be didelio skurdo, stigmos, diskriminacijos bei smur-
to (DFID, 2015); arba kaip visuomenė, kuri paremta tokiomis fundamentinėmis vertybėmis 
kaip lygiateisiškumas, lygybė, socialinis teisingumas, žmogaus teisės ir laisvės, taip pat to-
lerancijos ir įvairovės pripažinimo principais (UNESCO, 2012). Kiti apibrėžimai įvardija 
konkrečias įtraukties sritis. Šiais atvejais teigiama, kad būti socialiai įtrauktu reiškia turėti 
resursų, galimybių ir gebėjimų, kurie užtikrina galimybes tokiose srityse: 

– Mokymasis (t. y. dalyvavimas švietimo ir mokymo veiklose);
– Darbas (t. y. dalyvavimas užimtumo srityje, neapmokamame ar savanoriškame dar-

be, įskaitant šeimos ir globos pareigas);
– Socialinis gyvenimas (t. y. bendravimas su žmonėmis, naudojimasis vietos paslau-

gomis, dalyvavimas vietos, kultūrinėje, pilietinėje ir laisvalaikio veiklose);
– Politinis gyvenimas (t. y. balso turėjimas priimant sprendimus ir juos lemiant) (Aus-

tralian Social Inclusion Board, 2010).

Yra įvairių nuomonių apie tai, kaip funkcionuoja socialiai integruota visuomenė. „Visų 
formų integracija paprasčiausiai reiškia stabilios bendruomenės egzistavimą, kurioje žmo-
nės gali rasti savo nišą“ (Taylor, 2007: 3). Ši samprata, pabrėžianti, kad skirtumai tarp vi-
suomenės narių yra priimtini, atspindi socialinės integracijos ir socialinės įtraukties esmę. 
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Svarbu pažymėti, kad socialinės integracijos ir socialinės įtraukties sąvokos yra panašios ir 
iš tikrųjų sutampa tarpusavyje daugeliu aspektų. Vis dėlto egzistuoja ir tam tikri skirtumai, 
kuriuos naudinga išnagrinėti, siekiant išvengti painiavos. Atkreiptinas dėmesys, kad pastan-
gos atskirti socialinės integracijos ir socialinės įtraukties sąvokas gana problemiškos, nes nė 
viena iš jų neturi vieno ir visuotinai priimto apibrėžimo. Dėl socialinės integracijos sąvokos 
buvo susitarta 1995 m. Kopenhagoje pasaulio viršūnių susitikime dėl socialinės plėtros. Vė-
liau, ją tikslinant, buvo pažymėta, kad santykyje su socialine įtrauktimi tai platesnė sąvoka, 
nes socialinė įtrauktis – viena iš trijų integracijos dimensijų (šalia dalyvavimo ir teisingumo) 
(United Nations, 2007). Taigi, socialinė įtrauktis, akcentuojanti visų lygias galimybes ir vie-
nodą prieinamumą, yra svarbi apibūdinant procesą, vykstantį siekiant socialinės integracijos. 
Be to, socialinės įtraukties sąvoka yra priimtinesnė ją naudojant kaip socialinės politikos tiks-
lą, nes ji aiškiai eliminuoja asimiliacijos atspalvį, kurį galima įžvelgti sąsajoje su integracijos 
sąvoka, – ne visi individai ar socialinės grupės nori būti „integruoti“ į tradicinę visuomenę, 
tačiau visi siekia būti įtraukti (United Nations, 2009).

Aiškindamas tikrąjį socialinės įtraukties procesą Goranas Therbornas (2007) skiria 
penkias kategorijas, kurios turėtų būti vertinamos kaip būtini žingsniai siekiant socialinės 
įtraukties. Šie žingsniai yra hierarchiniai – nepatenkinus žemesniojo lygio sąlygų, nėra ga-
limybės pereiti į aukštesnį lygį. G. Therbornas skiria tokius socialinės įtraukties žingsnius 
(Therborn, 2007):

1) Matomumas (visibility). Tai pirmiausia ir svarbiausia sąlyga, reiškianti, kad žmonės 
yra pastebėti. Pripažinimas ir balso suteikimas negalimas, jeigu kai kurie žmonės / grupės 
nėra atstovaujami oficialios visuomenės formavimo procesuose. Vienas didžiausių sunku-
mų, net vietos lygmeniu, yra gyventojų surašymas, nes jei dalis žmonių yra neapskaityta, 
jie lieka nematomi.

2) Dėmesys (consideration) – kai politikos formuotojai atsižvelgia į visų žmonių ir 
socialinių grupių problemas bei poreikius, nes dažnai skurdą patiriantys asmenys ar kitos 
marginalizuotos grupės nėra vertinami kaip svarbūs veikėjai, todėl į jų poreikius ir rūpes-
čius neatsižvelgiama.

3) Socialinių kontaktų prieinamumas (access to social interactions). Žmonės savo 
kasdieniame gyvenime turi turėti galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime ir įsitraukti 
į socialinius tinklus, įskaitant ekonomines, socialines, kultūrines, religines ir politines 
veiklas. 

4) Teisės (rights). Žmonės turi turėti teisę veikti ir reikalauti, teisę būti kitokiais, teisę 
naudotis socialinėmis paslaugomis, tokiomis kaip išsilavinimas, transportas, sveikatos ap-
sauga, aprūpinimas būstu. Jie turi turėti teisę dirbti ir teisę dalyvauti socialiniame, kultūri-
niame ir politiniame gyvenime. 

5) Ištekliai (resources) pilnai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tie, kurie neturi teisių, 
negali pilnateisiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, tačiau, net ir turėdami teises, žmonės 
negali visavertiškai dalyvauti be atitinkamų išteklių. Todėl ištekliai visavertiškai dalyvauti 
visose socialinio gyvenimo srityse yra būtina sėkmingos įtraukties sąlyga. Tai susiję ne tik 
su finansiniais ištekliais, bet taip pat ir su tokiomis aplinkybėmis kaip laiko ar energijos 
trūkumas, atstumas, pripažinimo, pagarbos stoka, fizinės sąlygos ir apribojimai. 

Argumentuojant socialinės įtraukties svarbą, pastaruoju metu vis plačiau vyksta disku-
sijos, tačiau jos daugiausia susijusios su platesne socialine, ekonomine ir politine įtraukties 
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nauda. Pasaulio banko teigimu, visuomenės funkcionuoja geriau, kai egzistuoja pasitikė-
jimo bei abipusiškumo ryšiai ir piliečių tarpusavio bei piliečių su valstybe sąsajos (World 
Bank, 2011). Ataskaitoje „Įtraukties klausimai“ pateikiamos analizės išdavoje pažymima, 
kad įtrauktis turi vidinę (esminę) ir instrumentinę vertę, nes, viena vertus, ji yra neatsie-
jama nuo žmogaus gerovės ir socialinio teisingumo, bet taip pat socialinė įtrauktis svarbi 
ir dėl to, kad individų ar socialinių grupių atskirtis sąlygoja dideles socialines, politines ir 
ekonomines sąnaudas (World Bank, 2013). Išsamesnės argumentacijos, empiriškai pagrin-
džiančios socialinės įtraukties naudą, stokojama. Tony Vinsonas, skyręs specialų dėmesį 
taikomųjų tokio pobūdžio tyrimų paieškai, daro išvadą, kad „tyrimai, skirti statistiškai pa-
tikimų sąsajų tarp įtraukties principų ir praktikos bei ekonominės naudos, yra negausūs“ 
(Vinson, 2009: 9). Autorius teigia, kad įvardyti ir kiekybiškai įvertinti socialinės įtraukties 
naudą nėra paprasta, pavyzdžiui, marginalizuotų grupių atstovų įdarbinimas duoda didesnę 
nei vien tik ekonominę naudą, kadangi tai mažina nusikalstamumą ir padeda spręsti kitas 
su skurdu susijusias problemas. T. Vinsono požiūriu, daugelis socialinės įtraukties raiškos 
aspektų yra intuityviai pageidaujami, tačiau duomenų, patvirtinančių jų ekonominę naudą, 
tiesiog nėra, todėl ekonominių argumentų reikėtų ieškoti ne tiesioginėse socialinės įtrauk-
ties studijose, o periferinėse tyrimų srityse. Dažnai remiamasi socialine Roberto Putnamo 
teorija (1995), kuri teigia, kad visuomenėse, kuriose aukštas tarpasmeninio pasitikėjimo ir 
pilietinio sutelktumo lygis, efektyviau funkcionuoja viešasis sektorius ir kad pasitikėjimo 
kultūra skatina augimą. Taip pat socialinės įtraukties nauda siejama su didesne ekonominio 
aktyvumo sėkme, nes įvairių socialinių grupių įtrauktis padeda verslui būti konkurencin-
gesniu – geriau suprantami rinkos poreikiai (Bassett-Jones, Lloyd, 2005), sukuriamos po-
tencialios inovacijų prielaidos (Barnes ir kt., 2004).

Aptariant socialinę įtrauktį būtinai iškyla socialinės atskirties problema. Galima 
sakyti, kad dažniau kalbama apie socialinės atskirties kainą nei apie įtraukties naudą 
(Valenti, Giovannoni, 2012). Socialinė atskirtis nėra siejama tik su skurdu (nepakan-
kamais ekonominiais ištekliais) ar kitais nepritekliais (būtinų poreikių apribojimais), ji 
greičiau suprantama kaip ribota prieiga prie galimybių ir gebėjimų pasinaudoti šiomis 
galimybėmis trūkumas (Saunders ir kt., 2007; Hayes ir kt., 2008). Šiuo požiūriu socia-
linė atskirtis yra naudinga koncepcija, nes praturtina ir išplečia socialiai nepalankios 
padėties supratimą, išryškinant, kad sunkumai gali būti patiriami dėl įvairių priežasčių. 
Socialinę atskirtį lemia individų ar socialinių grupių diskriminacija dėl jiems būdingų 
savybių arba socialinių, ekonominių, fizinių sunkumų, kurie gali turėti įtakos asmens 
užimtumui ir pajamoms, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų paslaugų prieinamumui. 
Socialinė atskirtis taip pat gali apsunkinti įsitraukimą ir dalyvavimą bendruomenės 
gyvenime (Triggs, 2013). 

Įvairiose šalyse skirtingos socialinės grupės gali būti įvardijamos kaip socialinės atskir-
ties subjektai. Daugelio visuomenių socialinei sanglaudai grėsmę kelia socialinės įtampos 
ar teisiniai apribojimai, kurie atskiria žmones etniniu, religiniu ar kultūriniu pagrindu. Prie 
ypač pažeidžiamų grupių priskiriamos tokios socialinės grupės: moterys, skurdą patirian-
tys asmenys, neįgalieji, vaikai, jaunimas ir pagyvenę asmenys.

Socialinės įtraukties sampratos nagrinėjimas specifinių marginalizuotų grupių aspektu 
yra naudingas, nes tai padeda pamatyti socialinės atskirties reikšmę bendroje visuomenės 
sistemoje. Socialinė įtrauktis, ją suprantant kaip galimybių visumą, tampa konceptualiu pa-
grindu didinant visuomenės narių sutelktumą ir dalyvavimą. Todėl socialinė įtrauktis gali 
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būti vertinama kaip siekiamas tikslas, kaip būdas didinti supratimą, kur mes norime būti ir 
kaip ten patekti (Friendly, Lero, 2002).

Yra daug socialinės įtraukties skatinimo ir jai trukdančių kliūčių šalinimo būdų. Pir-
miausia svarbu apsaugoti ir įgalinti pažeidžiamas ir atskirtas visuomenės grupes. 

Toliau straipsnyje bus nagrinėjama socialinė lytis, akcentuojant lyčių lygybės proble-
matiką ir socialinių lyčių skirtumų mažinimo svarbą kuriant įtraukią visuomenę.

Visuomenės stratifikacija socialiai konstruojamos lyties pagrindu
Visuomenė gali būti apibūdinta kaip susidedanti iš įvairių socialinių grupių. Iš dalies 

žmonės save suvokia kaip asmenybes, pasižyminčias unikaliomis savybėmis, mintimis, 
svajonėmis ir pan. Tai sudaro jų individualią tapatybę. Kartu žmonės save (ir vieni kitus) 
suvokia kaip socialinių grupių atstovus. Tai kuria jų socialinę tapatybę. Socialinė tapatybė 
suprantama kaip asmens savivoka, susijusi su priklausymu įvairioms socialinėms grupėms 
(Tajfel, Turner, 1986). Žmonės turi daug socialinių tapatybių, atitinkančių išplėstinį jų gru-
pinės narystės ratą, t. y. priklausomai nuo lyties, amžiaus, ekonominio statuso, tautybės, 
religijos ir kt.

Lyties pagrindu konstruojama tapatybė yra viena svarbiausių. Lytis kaip visuomenės 
stratifikacijos pagrindas giliai įsišaknijusi ne tik kaip žmogaus asmenybės dalis, bet ji 
sudėtingu būdu integruota ir į kultūrines normas bei institucijas. Socialinė lytis sąlygoja 
skirtingas galimybes ir apribojimus, kurie grindžiami biologine lytimi, todėl jos pasekmės 
reiškiasi įvairiuose lygiuose (Risman, 2004): 

– individualiame lygyje, kuriant lyties savastį;
– socialinės sąveikos procese, nes moterys ir vyrai, užimdami vienodas struktūrines 

pozicijas, susiduria su skirtingais lūkesčiais; 
– instituciniame lygyje, kai išteklių ir materialinių gėrybių paskirstymo tvarka pri-

klauso nuo lyties.

Analizuojant lyties įtaką visuomenės stratifikacijai, tikslinga aptarti naudojamą socia-
liai konstruojamos lyties sampratą. Svarbu pažymėti, kad tokios gana sudėtingai skam-
bančios sąvokos vartojimas pagrįstas poreikiu atskirti socialinę ir biologinę lytį. Individų 
biologinė lytis nulemta genetiškai ir iš esmės yra nekintama kategorija, o socialinė lytis 
įgyjama socialinėje sąveikoje ir yra veikiama socialinių normų, išsilavinimo, konteksto ir 
kitų veiksnių, ji nėra nei įgimta, nei pastovi (Stundžė, 2009). 

Socialiniuose moksluose skiriamos keturios teorinės socialinės lyties aiškinimo tradi-
cijos (Risman, 2004):

– Pirmoji tradicija, atstovaujanti biosocialinei teorijai, teigia, kad lyčių vaidmenys – 
tai sudėtingos biologinių ir socialinių veiksnių sąveikos rezultatas. Remiantis šia 
tradicija, dėmesys sutelkiamas į individualius socialinių lyčių skirtumus, jų kilmę 
aiškinant biologinėmis (Udry, 2000) ar socialinėmis (Bem, 1993) priežastimis.

– Antroji tradicija, atsiradusi kaip reakcija į pirmąją, pagrindinį dėmesį sutelkia į tai, 
kaip socialinė struktūra (o ne biologija ar individualus išmokimas) formuoja lyčių 
vaidmenis bei elgseną (Epstein, 1988). 

– Trečioji tradicija taip pat kritikuoja individualistinį pirmajai tradicijai būdingą 
požiūrį ir akcentuoja socialinę interakcijos bei reakcijos į kitų lūkesčius svarbą. 
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Remiantis šia tradicija analizuojama, kaip „kuriama lytis“ (angl. doing gender) su-
daro prielaidas atsirasti ir plisti nelygybei (West, Zimmerman, 1987).

– Pastaruoju metu, kalbant apie socialinę lytį, dažniausiai taikomas labiau integruotos 
prieigos, kurios lytį traktuoja kaip socialiai konstruojamą visuomenės stratifikacijos 
sistemą (Connell, 2002; Ferree, Lorber, Hess, 1999; Risman, 1998 ir kt.).

Visuomenės stratifikacija lyties pagrindu tiesiogiai siejama su socialinių lyčių padėties 
nelygybe. Patriarchaliniai galios santykiai giliai įsišakniję ir, galima sakyti, nėra pasaulyje 
šalies, kurioje moterys ir vyrai turėtų vienodą statusą ir vienodas galimybes naudotis visuo-
menės ištekliais ar privilegijomis. Istoriškai vyrai kaip socialinė grupė yra sukaupę didesnę 
socialinę galią, todėl lyčių nelygybė sistemiškai susijusi su nepalankia moterų padėtimi. 
Maža to, didėjant socialinių lyčių stratifikacijai, didėja ir lyčių nelygybė (Adams, 2007). 

Lyčių padėties nelygybė įvairuoja įvairiose šalyse ir kultūrose ne tik pagal jos lygį 
(intensyvumą), bet ji gali reikštis įvairiomis formomis. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose moterų ir vyrų nelygybė dažniausiai pasireiškia nelygiu atsakomybės pasidaliji-
mu namų ruošos ir vaikų priežiūros srityse (Mooney ir kt., 2011), o besivystančiose šalyse 
nelygybės tarp lyčių paplitimas kur kas didesnis ir reiškiasi įvairiose srityse – nuo priversti-
nių santuokų, moterų genitalijų žalojimo iki teisinių apribojimų paveldėjimo ir nuosavybės 
srityse (Blades, 2006).

Galima sakyti, kad „šiandien požiūris į lyčių problemas tampa atskiro žmogaus ir vi-
sos šalies kultūros lygio, „civilizuotumo“ rodikliu“ (Krinickienė, 2014). Kalbant apie Eu-
ropos šalių situaciją, galima pagrįstai teigti, kad pastaruoju metu buvo pasiektas didelis 
progresas mažinant lyčių skirtumus tokiose srityse kaip išsilavinimas, sveikatos apsauga, 
darbinis užimtumas, dalyvavimas valdyme ir kt. Eurobarometro duomenimis, maždaug 
du trečdaliai europiečių (68 proc.) mano, kad lyčių nelygybė jų šalyje dabartiniu metu yra 
mažesnė nei prieš dešimtmetį (Crepaldi ir kt., 2015). Vis dėlto socialinė nelygybė tarp lyčių 
tebeegzistuoja. Vertinant ES 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos1 įgyvendini-
mą, pažymima, kad šiuo metu Europoje moterys dalyvauja visose visuomenės gyvenimo 
sferose, nuo švietimo iki darbinio užimtumo. Jos įtrauktos į politinių ir verslo sprendimų 
priėmimo procesus ir labiau nei bet kada anksčiau pajėgios reikšti savo nuomonę ir kelti 
joms rūpimus klausimus politiniuose debatuose. Tačiau, nepaisant šių optimistinių faktų 
ir to, kad lyties aspekto integravimas (angl. gender mainstreaming) patvirtintas kaip pa-
grindinė strategija visose ES politikos srityse, realybė rodo, jog lyčių lygybė vis dar lieka 
neįgyvendinta daugelyje sričių ir nėra įtvirtinta kaip prioritetas. Europoje tebeegzistuoja 
mitas, kad „lygybė jau pasiekta“, ir tai trukdo lyčių lygybei tapti savarankišku ES tikslu 
(Crepaldi ir kt., 2015). 

ES 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijos vertinimo dokumente pažymima, 
kad, nežiūrint į tai, jog pastaruoju metu pasiektas didelis progresas gerinant moterų įsitrau-
kimą į darbo rinką, prireiks dar 30 metų, norint, kad moterys pasiektų strategijoje „Europa 
2020“ nustatytą 75 proc. užimtumo darbo rinkoje rodiklį, o tarp vyrų šis užimtumo lygis 
jau beveik įgyvendintas. Tokia išvada grindžiama esamais moterų užimtumo darbo rinkoje 
augimo tempais: 2010 m. bendras ES moterų užimtumas sudarė 62 proc., o 2014 m. – 63,5 
proc. Taip pat, remiantis statistiniais duomenimis apie moterų ir vyrų pajamų atotrūkio 

1  Strategy for equality between women and men 2010-2015.



194

LIETUVOS GYVENTOJŲ GRUPIŲ SOCIALINĖ KAITA

pokyčius (2008–2010 m. skirtumas tarp moterų ir vyrų pajamų sumažėjo nuo 17,3 proc. 
iki 16,2 proc., tačiau nuo 2010 m. jis beveik nekito ir 2013 m. sudarė 16,4 proc.), apskai-
čiuota, kad prireiks daugiau nei 70 metų, kol bus pasiektas vienodas moterų ir vyrų darbo 
apmokėjimas (Crepaldi ir kt., 2015).

Šiuolaikinės lyčių lygybės būklės analizės pagrindu įvardijamos tokios pagrindinės Eu-
ropos Sąjungos mastu bendros problemos (Eurobarometras, 2015):

– Moterims visose ekonomikos srityse vis dar mokama vidutiniškai apie 16 proc. ma-
žiau nei vyrams už darbo valandą.

– Moterys ir toliau mažiau nei vyrai yra atstovaujamos vadovaujančiose pozicijose, 
įskaitant sprendimų priėmimo funkcijas politikoje ir ekonominiame sektoriuje. Mo-
terys Europos Sąjungoje sudaro tik 27 proc. nacionalinių parlamentų ir vyriausybių 
narių, 18 proc. įmonių valdybų narių ir 3 proc. įmonių aukščiausio lygio vadovų.

– Smurtas prieš moteris išlieka rimta problema – maždaug 20–25 proc. moterų Euro-
poje bent kartą savo gyvenime yra buvusios fizinio smurto aukomis.

– Išlikę tradicinių lyčių vaidmenų stereotipai, pasireiškiantys tuo, kad moterys, ly-
ginant su vyrais, vis dar turi neproporcingai didelę dalį naštos, susijusios su namų 
ruoša, vaikų, pagyvenusių ir kitų išlaikytinių priežiūra.

Argumentuojant moterų ir vyrų lygių teisių siekį, visų pirma pabrėžiama bendražmo-
giškų vertybių ir žmogaus teisių svarba. Daugelyje politinių dokumentų lyčių lygybė yra 
pateikiama kaip savaime vertingas tikslas siekiant teisingumo. Pavyzdžiui, OECD pabrė-
žia, kad lyčių lygybė – tai su sąžiningumu bei teisingumu susijęs moralinis imperatyvas, 
apimantis daugelį politinių, socialinių ir kultūrinių aspektų. Kartu lyčių lygybė yra pa-
grindinis veiksnys, lemiantis gerovės ir laimės jausmo patirties paplitimą (OECD, 2012). 
Europos Sąjungoje moterų ir vyrų lygybė taip pat pripažįstama kaip fundamentinė teisė, 
pagrindinė vertybė ir būtina sąlyga siekiant ES augimo, užimtumo ir socialinės sanglaudos 
tikslų. Nors ir skirtingai skambantys, šie principai atspindi bendrą siekį – demokratiškos, 
stabilios ir įtraukios visuomenės, skirtos visiems piliečiams, sukūrimą.

Pastaruoju metu vis aktualiau keliamas ekonominės naudos klausimas, argumentuojant, 
kad lygybės tarp lyčių užtikrinimas yra svarbus ne tik moraliniu, bet ir socialiniu bei eko-
nominiu aspektu. Teigiama, kad lyčių nelygybė yra neefektyvi, nes brangiai atsieina ne tik 
pačioms moterims, bet ir vaikams bei vyrams. Dėl jos nepilnai išnaudojamas žmogiškasis 
kapitalas, mažėja gamybos apimtys, žmonių gebėjimų plėtra, laisvalaikio galimybės ir vi-
suomenės gerovė (Elson, 2002; Agenor, Canuto, 2013). 

Didesnės moterų socialinės ir ekonominės įtraukties svarba grindžiama tiek dideliais 
socialiniais, ekonominiais kaštais, tiek ir papildomomis galimybėmis padidinti šalies eko-
nominį potencialą.

Rakauskienė, Krinickienė (2009) išskiria šiuos pagrindinius lyčių nelygybės kaštus: 

– Nepakankamas lėšų skyrimas moterų išsilavinimui mažina šalies BVP. Tyrimai rodo 
tikimybę, kad šalyse, kuriose pradinio bei vidurinio mokymo įstaigose moterų ir 
vyrų santykis yra žemesnis nei 0,75, BVP bus 25 proc. mažesnis negu šalyse, kurio-
se lyčių lygybė švietimo srityje didesnė. 

– Panaikinus lyčių diskriminaciją užimtumo ir darbo užmokesčio srityse, padidėtų ne 
tik moterų, bet ir nacionalinės pajamos. 
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– Lyčių nelygybė mažina būsimos kartos produktyvumą. Galimybė, kad vaikai bus 
įtraukti į švietimo sistemą, didėja kartu su jų motinų išsilavinimo lygiu. Papildomos 
motinų pajamos turi didesnį teigiamą poveikį namų ūkių investicijoms į geresnes 
maitinimosi, sveikatos apsaugos, išsilavinimo bei gyvenimo sąlygas negu tėvų gau-
namos papildomos pajamos. 

– Moterų laiko našta (angl. time burden) yra didelis šalies ekonominio ir socialinio 
augimo stabdis. 

Kad lyčių pariteto siekis yra ne tik socialinė ar teisinė kategorija, bet ir ekonominis 
iššūkis, ypač akivaizdžiai pademonstravo 2016 m. „McKinsey Global Institute“ atliktas 
tyrimas „Pariteto galia: siekiant moterų lygybės Jungtinėje Karalystėje“ (Hunt ir kt., 2016). 
Šiame tyrime, analizuojant Jungtinės Karalystės moterų padėties situaciją, buvo apskai-
čiuota, kad didesnė moterų ekonominė įtrauktis galėtų iki 2025 m. padidinti šalies BVP 
150 milijardų svarų sterlingų, tai prilygtų 840 tūkst. papildomų darbo vietų. Tyrime patei-
kiamos rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis, siekiant išnaudoti šias ekonominio 
augimo galimybes. Išskiriamos septynios pagrindinės poveikio sritys, kuriose lyčių nely-
gybė yra didžiausia: 

1. Padidinti moterų, užimančių vadovaujančias pozicijas, dalį. Ypač atkreipiamas dė-
mesys į moterų pasitraukimą / iškritimą iš vadovaujančių pareigų. Siekiant paska-
tinti progresą šioje srityje, siūloma: sudaryti lanksčias darbo sąlygas (kai darbo vieta 
ir darbo valandos gali varijuoti); sukurti veiksmingas grįžimo į darbą programas 
(po motinystės atostogų); mažinti apmokėjimo skirtumus, užtikrinti įtraukią aplinką 
(mažinant stereotipines nuostatas).

2.  Padidinti moterų dalį pramonės šakose, susijusiose su gamtos, tiksliaisiais ir techni-
niais mokslais. Tai apima produktyviausias ir sparčiausiai besivystančias pramonės 
šakas: energetiką, inžineriją, transportą, komunikacijas ir pan. Šiuo metu moterys 
dominuoja mažiau produktyviuose sektoriuose ir mažiau apmokamose profesijose, 
susijusiose, pavyzdžiui, su rūpyba, viešuoju administravimu, laisvalaikio ir kitų pas-
laugų teikimu. Todėl siūloma pritraukti daugiau merginų į gamtos ir tiksliųjų mokslų 
studijas (mažinant nuostatas, kad tai ne moteriškos sritys, kuriant patrauklius moterų 
vaidmenų šiose srityse modelius); taip pat siūloma mažinti moterų, užimtų šiose sri-
tyse, pasitraukimą iš darbo, sudarant lanksčias darbo sąlygas, sukuriant veiksmingas 
grįžimo į darbą programas, užtikrinant įtraukią aplinką.

3.  Mažinti moterims tenkantį vaikų priežiūros ir kito neapmokamo darbo krūvį. Sie-
kiant šio tikslo siūloma: sukurti finansinės paramos mechanizmus, kurie užtikrintų, 
kad vaikų ir kitų šeimos narių priežiūros paslaugos taptų finansiškai prieinamesnės; 
skatinti investicijas į priežiūros paslaugas teikiančių įmonių kūrimą; kurti priemo-
nes, užtikrinančias lygesnį priežiūros atsakomybių pasiskirstymą tarp moterų ir vyrų 
(skatinti vyrus eiti vaiko priežiūros atostogų arba pasirinkti lankstų darbo grafiką, 
siekiant subalansuoti priežiūros pareigas su darbu).

4. Didinti moterų dalyvavimą versle. Siekiant šio tikslo svarbu: sukurti didesnes ga-
limybes moterims gauti verslo pradžiai reikalingą kapitalą; pasiūlyti paramą mez-
gant reikalingus kontaktus, kuriant tinklus; suteikti verslo plėtojimo įgūdžių; skatinti 
investicijas į labiau „moteriškus“ verslo sektorius, tokius kaip rūpyba, švietimas, 
mokymas ir pan. 
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5. Didinti moterų dalyvavimą politikoje. Tai itin svarbu, nes platesnis moterų atsto-
vavimas politikoje padėtų išryškinti būtent moterims aktualias problemas. Todėl 
siūloma, pasitelkus žiniasklaidos priemones, politinius klausimus nagrinėti lyčių 
aspektu, daugiau dėmesio skirti moterų politikių reprezentacijai. Tai potencialiai pa-
didintų moterų domėjimąsi ir įsitraukimą į politinę veiklą. 

6. Mažinti smurto prieš moteris lygį. Šios poveikio srities aktualumas grindžiamas tuo, 
kad šalia neigiamų fizinių ir emocinių pasekmių, kurias smurtas sukelia moterims 
ir vaikams, egzistuoja ir ekonominis aspektas. Smurtas prieš moteris silpnina eko-
nomiką, nes reikalauja papildomų išlaidų baudžiamosios teisėsaugos ir sveikatos 
priežiūros sistemose, taip pat socialinių paslaugų (ypač vaikams), būsto ir civili-
nės teisinės pagalbos srityse. Mažinant smurtą prieš moteris siūlomas daugiapla-
nis prevencinis poveikis, skatinant aplinkinius imtis smurtą stabdančių veiksmų; 
suteikiant paramą nukentėjusioms moterims; didinant tikimybę, kad kaltininkai 
bus patraukti atsakomybėn. Pabrėžiama patikimų ir išsamių duomenų apie smurtą 
prieš moteris stoka.

7. Mažinti lyčių stereotipus ir keisti neigiamas socialines nuostatas. Pažymima, kad 
teigiamas požiūris į lyčių lygybę koreliuoja su geresniu moterims darbo apmokė-
jimu, žemesniu smurto prieš moteris lygiu ir didesniu nacionaliniu BVP. Siūloma 
imtis kryptingų veiksmų, nukreiptų į mergaičių ir moterų pasitikėjimo savimi didi-
nimą: skatinti teigiamą moters įvaizdį reklamoje; gerinti moterų ir vyrų reprezenta-
vimo žiniasklaidoje pusiausvyrą, ypač dėmesį skiriant didesniam moterų eksperčių 
matomumui. Taip pat svarbu dirbti su vyrais bei berniukais, keičiant jų nuostatas ir 
įtvirtinant požiūrį, kad vyrai, padėdami moterims įgyti daugiau galimybių, tuo pačiu 
praplečia ir savo galimybes. 

Šios pateiktos rekomendacijos aktualios ne tik Jungtinės Karalystės mastu, jos dau-
giau ar mažiau tinkamos ir kitoms Europos Sąjungos šalims, nes, kaip parodė Euroba-
rometro tyrimas (Eurobarometras, 2015), socialiniai lyčių padėties skirtumai visoje ES 
pasireiškia būtent įvardintose srityse. Rekomendacijų autoriai pabrėžia, kad nepakanka 
vien identifikuoti svarbiausias poveikio sritis, pažanga vienodos lyčių socialinės ekono-
minės įtraukties požiūriu turi būti nuolat stebima ir grindžiama patikimais duomenimis 
(Hunt ir kt., 2016).

Duomenys apie moterų ir vyrų padėties atotrūkį 
Didelis dėmesys skiriamas lyčių lygybės problematikai po 2015 m. (angl. post-2015 

framework) sustiprina poreikį stebėti šio siekio įgyvendinimo pažangą, dėl to, užtikrinant 
informacijos prieinamumą, palyginamumą, kokybę ir aprėptį, didėja šios srities duome-
nų aktualumas (OECD, 2015). Patikimi lyčių lygybę nusakantys duomenys leidžia ne tik 
įvertinti esamą progresą, jie taip pat svarbūs numatant ateities perspektyvas ir būdus, kaip 
pasinaudoti galimybėmis ir sumažinti problemas.

Šiame straipsnyje pasiremsime Pasaulio lyčių atotrūkio ataskaitose (angl. The Global 
Gender Gap Report) pateikiamais duomenimis, kurie atspindi santykinio skirtumo tarp ly-
čių mastą. Moterų ir vyrų padėties atotrūkis matuojamas indeksu, apimančiu lyčių skirtu-
mus keturiose pagrindinėse srityse: sveikatos, švietimo, ekonomikos ir politikos. 



SOCIALINIŲ LYČIŲ SKIRTUMŲ MAŽINIMAS KAIP ĮTRAUKIOS VISUOMENĖS KŪRIMO PRIELAIDA 

197

Pasaulio lyčių atotrūkio indeksas matuojamas nuo 2006 m., todėl lyginant 2006–2015 m. 
duomenis galima matyti, kokie poslinkiai lyčių lygybės aspektu įvyko įvairiose pasaulio šalyse 
per pastarąjį dešimtmetį. Pasaulio lyčių atotrūkio ataskaitoje už 2015 m. konstatuojama, jog 
surinkti duomenys rodo, kad santykinė lyčių lygybė pagal dalyvavimo ekonomikoje galimybes 
vidutiniškai siekia 59 proc.2 ir per dešimtmetį skirtumas sumažėjo 3 proc. Pagal išsilavinimo 
įgijimo galimybes lyčių atotrūkis taip pat sumažėjo ir santykinė lygybė siekia 95 proc. Sveika-
tos ir išgyvenimo rodikliai yra geriausi lyčių lygybės požiūriu – čia santykinė lygybė vidutiniš-
kai siekia 96 proc., tačiau, lyginant su 2006 m., atotrūkis šiek tiek padidėjo. Ir nors didžiausias 
pagerėjimas per pastarąjį dešimtmetį įvyko politinio įgalinimo srityje, lyčių atotrūkis čia išlieka 
didžiausias – santykinė lyčių lygybė pagal dalyvavimo politikoje galimybes vidutiniškai siekia 
tik 23 proc. (GGGR, 2015).

Pasaulio lyčių atotrūkio tyrimas kiekvienais metais apima vis daugiau šalių: 2006 m. 
tyrime dalyvavo 115 šalių, o 2015 m. – 145 šalys (GGGR, 2006; GGGR, 2015). Šalys yra 
ranguojamos pagal apskaičiuotą lyčių atotrūkio balą, kuris gali svyruoti nuo 1,0 (visiška 
lygybė) iki 0 (visiška nelygybė). Bendrą lyčių atotrūkio indeksą sudaro 4 subindeksai, 
apimantys jau minėtas sveikatos, švietimo, ekonomikos ir politikos sritis. Dalyvavimas 
ekonomikoje matuojamas moterų ir vyrų skirtumais pagal darbo jėgos aktyvumo lygį, mo-
terų-vyrų uždirbamų pajamų santykį, darbo užmokesčio už tą patį darbą skirtumus, taip pat 
vertinamas moterų-vyrų santykis tarp įstatymų leidėjų, aukšto rango pareigūnų ir vadovų 
bei tarp dirbančiųjų profesionalių ar techninių žinių reikalaujančiose srityse. Išsilavinimo 
įgijimo galimybės matuojamos pagal moterų ir vyrų, įgijusių pradinį, vidurinį ir aukštąjį 
išsilavinimą, santykį, taip pat atsižvelgiama į santykinį moterų ir vyrų raštingumo lygį. 
Sveikata ir išlikimas vertinami pagal lyčių santykį gimimo metu (siekiant užfiksuoti „pra-
rastų moterų“ fenomeną, paplitusį daugelyje šalių, kuriose labiausiai pageidaujami sūnūs) 
ir pagal sveiko gyvenimo trukmę (t. y. metų skaičius, turint gerą sveikatą, neįskaičiuojant 
metus, prarastus dėl smurto, ligų, nepakankamos mitybos ar kitų veiksnių). Dalyvavimo 
politikoje galimybės matuojamos pagal moterų ir vyrų santykį tarp ministerijų ir parla-
mento darbuotojų, be to, papildomai atsižvelgiama į moterų-vyrų proporciją, pagal tai, 
kiek metų (per pastaruosius 50 m.) darbuotojas dirbo ministro pirmininko ar prezidento 
kabinetuose.

Prieš pateikiant konkrečius duomenis, svarbu aptarti metodologines prieigas, kuriomis 
vadovaujantis konstruojamas pasaulio lyčių atotrūkio indeksas (GGGR, 2015):

– Pirmiausia indeksas nukreiptas į skirtumų, o ne lygio matavimą, t. y. matuojami mo-
terų ir vyrų padėties netolygumai, o ne šalies išsivystymo lygis. Pavyzdžiui, turtin-
gos šalys visiems savo piliečiams gali pasiūlyti didesnes išsilavinimo bei sveikatos 
priežiūros galimybes, tačiau moterų ir vyrų prieiga prie šių galimybių gali skirtis 
labiau nei tose šalyse, kuriose bendras išsilavinimo ar sveikatos priežiūros lygis že-
mesnis. Taigi, indeksas matuoja ne šalies turimą išteklių lygį, o lygias galimybes 
naudotis šiais ištekliais. 

– Antra, indeksas matuoja rezultatus, o ne priemones. Šalių specifiniai politiniai, teisi-
niai ar kultūriniai ypatumai, kurie vertinami kaip „priemonės“, nėra įtraukti į indek-
są. Pavyzdžiui, konstruojant indeksą, atsižvelgiama į moterų ir vyrų santykį aukštos 

2  Esant visiškai lygioms galimybėms santykis turėtų būti 100 proc.
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kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose (rezultato rodiklis), tačiau neįtrauktas mo-
tinystės atostogų trukmės rodiklis, kuris suprantamas kaip priemonė.

– Trečia, indeksas ranguoja šalis pagal jų pasiektą lyčių lygybę, o ne pagal moterų 
įgalinimą. Indeksu siekiama nustatyti, ar atotrūkis tarp moterų ir vyrų pasirinktų ro-
diklių atžvilgiu sumažėjo, o ne kiek moterys „laimi“ lyčių kovoje. Aukštesnis įverti-
nimas suteikiamas šalims, kuriose pasiekta didesnė lyčių lygybė, tačiau tais atvejais, 
kai pagal tam tikrus rodiklius moterys pranoksta vyrus, balų nei atimama, nei papil-
domai suteikiama. Taigi, šalis, kurioje mergaičių vidurinėse mokyklose daugiau nei 
berniukų, vertinama taip pat kaip ir šalis, kurioje berniukų ir mergaičių yra po lygiai.

Taigi, pereinant prie konkrečių šalių rezultatų aptarimo, galima pastebėti, kad 2015 m. 
duomenimis nė vienoje pasaulio šalyje lyčių lygybė nėra pasiekta. Mažiausi skirtumai tarp 
moterų ir vyrų padėties stebimi Skandinavijos šalyse – keturios iš penkių Skandinavijos 
šalių (Islandija, Norvegija, Suomija, Švedija) ir Airija patenka į pirmąjį penketuką. Jose 
santykinė lyčių lygybė didesnė nei 80 proc. Geriausia padėtis lyčių lygybės srityje yra 
Islandijoje (88 proc.). 

Didžiausi lyčių skirtumai yra Jemene, Pakistane, Sirijoje. Šios šalys pagal reitingą už-
ima tris paskutines vietas tarp 145 pasaulio šalių. Žemiausias reitingas suteiktas Jemenui, 
kuriame moterų ir vyrų galimybių santykinis rodiklis įvertintas tik 48 proc.

Norėdami išsamiau apžvelgti padėtį Lietuvoje, toliau straipsnyje lyčių padėties neto-
lygumus analizuosime daugiausia dėmesio skirdami Europos Sąjungos šalių kontekstui. 

Lietuva pagal lyčių atotrūkio mastą 2015 m. užėmė 31 vietą pasaulyje iš 145 galimų. 
2006 m. Lietuvai buvo suteikta 21 vieta iš 115. Taigi, per pastarąjį dešimtmetį pagal užimamą 
vietą tarp kitų pasaulio šalių Lietuvos reitingas krito, nors absoliutūs moterų-vyrų atotrūkio 
rodikliai šalyje, kad ir nedaug, bet mažėjo – santykinė lyčių lygybė 2006 m. siekė 71 proc., 
o 2015 m. – 74 proc. Viena iš priežasčių, dėl kurių Lietuvos rangas pasauliniame reitinge 
sumažėjo, gali būti siejama su naujų valstybių, pasižyminčių didesne lyčių lygybe, įtraukimu 
į tyrimo dalyvių sąrašą. Tačiau Lietuvos pozicijos pablogėjo ir tarp ES šalių (žr. 1 pav.). Pagal 
moterų ir vyrų atotrūkį 2006 m. Lietuva buvo 12 vietoje tarp ES šalių, o 2015 m. – 14 vietoje. 
Taigi darytina išvada, kad Lietuvos pažanga mažinant lyčių atotrūkį yra lėtesnė lyginant su 
kitomis šalimis.
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1 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse3 (santykiniai balai4)

Aptariant bendrą Europos Sąjungos šalių situaciją lyčių lygybės požiūriu, reikia pabrėž-
ti, kad Suomija ir Švedija visą laiką nuo 2006 m. ne tik pirmauja ES, bet yra ir pasaulio 
šalių reitingo topuose. Blogiausia padėtis Europoje yra Kipre ir Maltoje – visą pastarąjį 
dešimtmetį šios šalys užima paskutines vietas tarp ES šalių. 

Tačiau galima pastebėti, kad kai kuriose ES šalyse moterų ir vyrų atotrūkis per pasku-
tinį dešimtmetį kito. Pavyzdžiui, Italija ir Prancūzija, kurios pagal reitingą tarp ES šalių 
2006 m. buvo paskutiniame ketvirtuke, 2015 m. užėmė kur kas geresnes pozicijas. Ypač 
dideli teigiami poslinkiai lyčių lygybės srityje įvyko Slovėnijoje – ji 2006 m. tarp Europos 
šalių buvo 20 vietoje, o 2015 m. persikėlė į 4 vietą.

Vertinant bendras tendencijas, galima teigti, kad praktiškai visose Europos šalyse mo-
terų ir vyrų atotrūkis 2006–2015 m. mažėjo, nors ir ne itin sparčiais tempais – maksimaliai 
11 proc. (Slovėnijoje ir Prancūzijoje). Tačiau keliose Europos šalyse, būtent Kroatijoje ir 
Slovakijoje, lyčių nelygybė per dešimtmetį padidėjo (žr. 2 pav.).

3  Dėl duomenų palyginamumo į 2006 m. ES šalių sąrašą įtrauktos ir tuo metu dar ne ES narės, t. y. Bulgarija, 
Rumunija ir Kroatija. Šios šalys grafike pažymėtos žvaigždute.

4  Balas gali svyruoti nuo 1,0 (visiška lygybė) iki 0 (visiška nelygybė).
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2 pav. Lyčių atotrūkio ES šalyse pokyčiai 2006–2015 m. (santykiniai balai)

Kaip jau buvo minėta, bendri šalių rodikliai ir reitingai integruotai atspindi lyčių padė-
ties skirtumus keturiose pagrindinėse sveikatos, švietimo, ekonomikos ir politikos srityse. 
Todėl toliau pateiksime duomenis apie moterų ir vyrų lygių galimybių santykį kiekvienoje 
iš šių sričių.

Dalyvavimo ekonomikoje galimybės
Jau buvo minėta, kad santykinė lyčių lygybė pagal dalyvavimo ekonomikoje galimybes 

2015 m. vidutiniškai pasaulyje siekė 59 proc. Pirmąją vietą tarp 145 šalių užėmė Norvegi-
ja, kurioje moterų ir vyrų lygybė ekonominio aktyvumo srityje pasiekta 87 proc. Kitos į pa-
saulio geriausiųjų penketuką patekusios šalys – Barbadosas, Burundis, Švedija ir Islandija.

Didžiausias lyčių atotrūkis pagal dalyvavimo ekonomikoje galimybes, kaip ir bendro 
indekso atveju, nustatytas Pakistane (33 proc.), Sirijoje (28 proc.) ir Jemene (23 proc.).

Lietuva pagal lyčių lygybę ekonomikos srityje 2015 m. tarp kitų pasaulio valstybių 
užėmė 35 vietą pasaulyje. 2006 m. pagal šį rodiklį Lietuvai buvo suteikta 15 vieta. Iš pa-
teiktų duomenų matome, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos reitingas sumažėjo dau-
giau nei dvigubai. Tačiau, kaip jau buvo aptarta, tai nereiškia, kad lyčių lygios galimybės 
sumažėjo – santykinė lyčių lygybė ekonomikos srityje per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje 
augo: 2006 m. ji sudarė 71 proc., o 2015 m. – 76 proc. Lietuvos reitingo pagal moterų ir 
vyrų dalyvavimo ekonomikoje galimybes sumažėjimą iš esmės sąlygojo nepakankamai 
dideli, lyginant su kitomis šalimis, lyčių skirtumų mažėjimo tempai.

Lietuvos padėtis ekonominės lygybės srityje pablogėjo ir pagal jos poziciją tarp ES 
šalių (žr. 3 pav.). Europos Sąjungoje pagal moterų ir vyrų atotrūkį 2006 m. Lietuva buvo 3 
vietoje, o 2015 m. – 9 vietoje. 
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Didžiausia ekonominė lyčių lygybė pasiekta Švedijoje ir Suomijoje, kurios tiek 
2006 m., tiek 2015 m. užėmė pirmą-antrą vietą Europoje. Šiose šalyse moterų ir vyrų 
dalyvavimo ekonomikoje santykinė lygybė viršija 80 proc. (Suomijoje – 82 proc., 
Švedijoje – 84 proc.).

Ekonominiu požiūriu ryškiausias atotrūkis tarp lyčių Europoje stebimas Maltoje ir Ita-
lijoje. 2015 m. šios šalys užėmė paskutines dvi vietas tarp Europos Sąjungos valstybių, 
moterų ir vyrų dalyvavimo ekonomikoje santykinė lygybė sudarė 60 proc. Italijoje ir 57 
proc. Maltoje. Pažymėtina, kad per pastarąjį dešimtmetį padėtis šiose šalyse reikšmingai 
nekito. 2006 m. žemiausi lyčių lygybės ekonominėje srityje rodikliai atiteko Maltai, Pran-
cūzijai ir Italijai. 

Didžiausias progresas tarp Europos Sąjungos šalių, užtikrinant lyčių paritetą ekonomi-
nėje veikloje, per praėjusį dešimtmetį buvo pasiektas Liuksemburge ir Prancūzijoje. Liuk-
semburge nuo 2006 m. iki 2015 m. santykinė lyčių lygybė ekonominiu aspektu padidėjo 21 
proc., Prancūzijoje – 17 proc. (žr. 4 pav.).

3 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal dalyvavimo
ekonomikoje galimybes (santykiniai balai)
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Žvelgdami į moterų ir vyrų ekonominių galimybių pokyčius, įvykusius per dešimt 
metų Europos Sąjungoje, matome, kad aštuoniose šalyse (Liuksemburge, Prancūzijoje, 
Austrijoje, Belgijoje, Airijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje ir Švedijoje) santykinė lyčių lygy-
bė padidėjo daugiau nei 10 proc. (žr. 4 pav.). Kitų šalių žingsniai moterų ir vyrų galimy-
bių sulyginimo kryptimi lėtesni. Pavyzdžiui, Lietuvoje ekonominė lygybė padidėjo tik 5 
proc., panašiai kaip Vengrijoje.

Mažiausias progresas įvyko Lenkijoje (3 proc.), Estijoje (3 proc.), Kroatijoje (1 proc.) ir 
Čekijoje (0,9 proc.). O Slovakijoje lyčių atotrūkis ekonominės lygybės srityje nuo 2006 m. 
iki 2015 m. padidėjo.

4 pav. Lyčių atotrūkio pagal dalyvavimą ekonomikoje pokyčiai
ES šalyse 2006–2015 m. (santykiniai balai)

Išsilavinimo įgijimo galimybės
2015 m. tyrimas parodė, kad pasaulyje lyčių lygybė pagal išsilavinimą siekia 95 proc. 

ir dvidešimt penkiose pasaulio šalyse iš 145 yra pasiektas visiškas lyčių paritetas. Beveik 
pusė šalių, kuriose pasiekta visiška lygybė, yra Europos Sąjungoje, taip pat į šią grupę pa-
tenka ir kitų žemynų šalys, pavyzdžiui, Australija, Naujoji Zelandija, Bahamos, kai kurios 
Afrikos šalys (Namibija, Botsvana) ir kt. (išsamiau žr. GGGR, 2015).

Didžiausi skirtumai tarp moterų ir vyrų išsilavinimo nustatyti ir atitinkamai žemiausi 
rangai buvo suteikti Afrikos šalims: Čadui, kuriame santykinė lyčių lygybė siekė 59 proc., 
Beninui (70 proc.), Gvinėjai (71 proc.). 

Lietuva 2015 m. pagal išsilavinimo lygybę atsidūrė 66 vietoje pasaulyje ir 25 vietoje 
tarp ES šalių, nors absoliutus atotrūkis tarp moterų ir vyrų nedidelis – 99,4 proc. (žr. 5 pav.). 



SOCIALINIŲ LYČIŲ SKIRTUMŲ MAŽINIMAS KAIP ĮTRAUKIOS VISUOMENĖS KŪRIMO PRIELAIDA 

203

5 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal išsilavinimo įgijimo
galimybes (santykiniai balai)

Santykinai žemas Lietuvos rangas nulemtas aukštais kitų šalių rodikliais ir to, kad 
užimama vieta priklauso nuo dešimtųjų procento dalių. Tačiau palyginus su 2006 m., 
kai Lietuva buvo 24 vietoje pasaulyje ir 12 vietoje Europoje, matome, kad lyčių lygybė 
pagal išsilavinimą sumažėjo ir absoliučių rodiklių požiūriu – 2006 m. santykinė lyčių 
lygybė Lietuvoje sudarė 99,8 proc. Taigi, pokytis, kad ir nedaug, bet 0,4 proc. neigiamas 
(žr. 6 pav.).
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6 pav. Lyčių atotrūkio pagal išsilavinimo įgijimo galimybes 
pokyčiai ES šalyse 2006–2015 m. (santykiniai balai)

Aptariant situaciją Europos Sąjungoje, galima pažymėti, kad 2015 m. žemiausi lyčių 
lygybės rodikliai išsilavinimo srityje buvo stebimi Vokietijoje, Vengrijoje ir Bulgarijoje 
(po jų yra Lietuva). Vokietijoje, turinčioje žemiausią rangą Europoje, moterų ir vyrų lygybė 
išsilavinimo srityje per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo labiausiai. 

Didžiausi teigiami poslinkiai pagal išsilavinimo galimybes įvyko Latvijoje – per dešimt 
metų atotrūkis tarp moterų ir vyrų sumažėjo net 7 proc. 2006 m. Latvija užėmė 85 vietą pa-
saulyje ir buvo paskutinėje vietoje tarp Europos šalių, o 2015 m. ji pateko tarp šalių, kurios 
pasiekė visišką lyčių paritetą išsilavinimo srityje. 

Sveikatos ir išgyvenimo galimybės
Moterų ir vyrų galimybės sveikatos ir išgyvenimo srityje pasaulio mastu yra arčiausiai 

lygybės – čia 2015 m. santykinė lygybė vidutiniškai siekė 96 proc. Tačiau, skirtingai nei išsi-
lavinimo srityje, visiško lyčių pariteto sveikatos srityje nėra pasiekusi nė viena šalis – pirmą 
rangą gavusių šalių santykinė lygybė siekia 98 proc. Aukštesnis nei išsilavinimo bendras 
rodiklis nulemtas to, kad net paskutines vietas užėmusiose šalyse lyčių galimybės sveikatos 
srityje vos keliais procentais nesiekė 100 proc., t. y. pariteto. Paskutinę vietą pasaulyje pagal 
sveikatos ir išlikimo rodiklius užima Kinija, kurioje santykinė moterų ir vyrų lygybė sudaro 
91,9 proc., po to Armėnija (93,9 proc.) ir Indija (94 proc.).

Pirmas rangas suteiktas net keturiasdešimčiai valstybių, tarp kurių patenka įvairių pa-
saulio šalių ir kontinentų atstovai, pavyzdžiui, Brazilija, Nikaragva, Turkija, Bahamos, Pie-
tų Afrika, Mongolija, Šri Lanka ir kitos (išsamiau žr. GGGR, 2015). Pastebėtina, kad tarp 
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keturiasdešimties pirmąją vietą pagal lyčių lygybę sveikatos srityje užėmusių šalių tik 5 
yra Europos Sąjungos atstovės – tai Austrija, Estija, Latvija, Prancūzija ir Suomija.

Lietuva pagal lyčių lygybę sveikatos srityje, kaip ir dar devynios ES šalys, tik 0,1 proc. 
atsilieka nuo pačių geriausiųjų. Tačiau bendrame pasaulio reitinge jai tenka 42 vieta. Tarp 
Europos šalių Lietuva patenka į antrą vietą užėmusių šalių dešimtuką (žr. 7 pav.). 

2015 m. pagal sveikatos ir išgyvenimo rodiklius didžiausias lyčių atotrūkis Europoje 
buvo Maltoje, Danijoje ir Olandijoje – santykinė lyčių lygybė čia sudarė 97 proc. Lyginant 
su 2006 m., skirtumai tarp moterų ir vyrų šiose šalyse didėjo (žr. 8 pav.). Tačiau ryškiau-
si neigiami poslinkiai per pastarąjį dešimtmetį įvyko Belgijoje (−0,6 proc.) ir Slovakijoje 
(−0,7 proc.).

Kita vertus, keliose Europos šalyse, būtent Airijoje ir Kipre, lygybės sveikatos ir išgy-
venimo srityje rodikliai 2006–2015 m. smarkiai gerėjo. 2006 m. Airija ir Kipras užėmė dvi 
paskutines vietas tarp kitų Europos Sąjungos šalių, tačiau per dešimtmetį lyčių atotrūkis 
Airijoje sumažėjo 1 proc., o Kipre – 0,5 proc.

Svarbu pastebėti, kad daugumoje Europos Sąjungos šalių – penkiolikoje iš dvidešimt 
aštuonių – jokių pokyčių nuo 2006 m. iki 2015 m. neįvyko. Lietuva taip pat patenka į būrį 
šalių, kuriose lyčių padėtis sveikatos ir išgyvenimo srityse per pastarąjį dešimtmetį išliko 
nepakitusi.

7 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal sveikatos ir išgyvenimo
galimybes (santykiniai balai)
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8 pav. Lyčių atotrūkio pagal sveikatos ir išgyvenimo galimybes pokyčiai
ES šalyse 2006–2015 m. (santykiniai balai)

Dalyvavimo politikoje galimybės
Moterų ir vyrų dalyvavimas politiniame gyvenime – tai didžiausią lyčių atotrūkį le-

mianti sritis. Jau minėjome, kad 2015 m. santykinė lyčių lygybė pagal dalyvavimo politi-
koje galimybes vidutiniškai pasaulyje siekė tik 23 proc. 

Aukščiausi moterų politinio įgalinimo rangai pasauliniu mastu teko Islandijai (72 proc.) 
ir Suomijai (60 proc.). O blogiausia padėtis – Pietvakarių ir Pietryčių Azijoje. Žemiausias 
vietas tarp 145 pasaulio šalių dalijasi Omanas (2,1 proc.), Libanas (2,1 proc.), Kataras (1,3 
proc.), o Brunėjus, užimantis paskutinę vietą, pasižymi tuo, kad santykinė lyčių lygybė 
politinio dalyvavimo srityje lygi 0,0 proc., o tai reiškia visišką nelygybę.

Lietuva 2015 m. duomenimis buvo 45 vietoje ir jos politinės lyčių lygybės rodikliai 
atitiko pasaulio vidurkį, t. y. moterų galimybės dalyvauti politikoje siekė 23 proc. iš galimų 
100 proc. Lyginant su 2006 m., Lietuvos moterų lygybė su vyrais politikos srityje smarkiai 
padidėjo, nes santykinė lyčių lygybė politinės galios srityje 2006 m. sudarė 14 proc.

Europos Sąjungos valstybės pagal moterų politinį įgalinimą pirmauja pasaulyje visą 
pastarąjį dešimtmetį. 2006 m. į pirmąjį pagal rangą penketuką pateko Švedija (1 vieta), 
Suomija (3 vieta) ir Ispanija (5 vieta), o 2015 m. – Suomija (2 vieta) ir Švedija (5 vieta). 
Todėl akivaizdu, kad ir tarp Europos Sąjungos valstybių pirmas vietas 2006–2015 m. 
periodu užėmė būtent Suomija bei Švedija (žr. 9 pav.).
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9 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal dalyvavimo politikoje galimybes
(santykiniai balai)

Europoje mažiausią politinę galią (lygybė pasiekta mažiau nei 10 proc.) moterys turi 
Rumunijoje (9 proc.), Slovakijoje (8,7 proc.), Kipre (6,9 proc.) ir Vengrijoje (3,5 proc.).

Lietuva tarp ES šalių 2015 m. užėmė 17 vietą ir nors nuo 2006 m. Lietuvos moterų ir 
vyrų atotrūkis politinėje srityje sumažėjo 8,7 proc., šalies padėtis tarp kitų Europos vals-
tybių pablogėjo (2006 m. Lietuva užėmė 14 vietą Europoje). Tai, kaip ir ekonominio lyčių 
atotrūkio mažėjimo atveju, susiję su tuo, kad kitose ES šalyse progresas, mažinant skirtu-
mus tarp moterų ir vyrų politinių galimybių, yra spartesnis nei Lietuvoje.

Apskritai per dešimtmetį daugumoje Europos Sąjungos šalių moterys įgavo didesnę 
politinę galią. Ypač ryškūs teigiami poslinkiai šioje srityje įvyko Prancūzijoje ir Italijoje, 
kuriose santykinė lyčių lygybė politikoje atitinkamai padidėjo 26 proc. ir 24 proc. (žr. 
10 pav.).

Penkiose ES valstybėse (Vengrijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Švedijoje, Ispanijoje) lyčių 
atotrūkis politikos srityje 2006–2015 m. didėjo. Didžiausi neigiami poslinkiai įvyko Ispa-
nijoje (−9,5 proc.) ir Švedijoje (−6,4 proc.).
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10 pav. Lyčių atotrūkio pagal dalyvavimo politikoje galimybes 
pokyčiai ES šalyse 2006–2015 m. (santykiniai balai)

Apibendrinimas
Socialinė įtrauktis yra svarbi apibūdinant procesą, vykstantį siekiant visuomenės inte-

gracijos. Socialinė įtrauktis, ją suprantant kaip visų lygias galimybes ir vienodą prieinamu-
mą, tampa konceptualiu pagrindu didinant visuomenės narių sutelktumą bei dalyvavimą. 
Problemiška yra tai, kad socialinės integracijos ir socialinės įtraukties sąvokos yra pana-
šios ir sutampa tarpusavyje daugeliu aspektų. Vis dėlto, santykyje su socialine įtrauktimi, 
integracija yra platesnė sąvoka, nes socialinė įtrauktis – tai tik viena iš trijų integracijos 
dimensijų (šalia dalyvavimo ir teisingumo).

Socialinė įtrauktis svarbi dėl to, kad individų ar socialinių grupių atskirtis sąlygoja di-
deles socialines, politines ir ekonomines sąnaudas. Šiuo požiūriu grindžiama socialinių 
lyčių skirtumų mažinimo svarba, kuriant įtraukią visuomenę. Požiūris į lyčių lygybės pro-
blemas vertinamas kaip šalies kultūros lygio, „civilizuotumo“ rodiklis. Lygybės tarp lyčių 
užtikrinimas yra svarbus ne tik moraliniu, bet ir socialiniu bei ekonominiu aspektu – di-
desnė moterų socialinė-ekonominė įtrauktis padeda tiek mažinti socialinius, ekonominius 
kaštus, tiek sukurti papildomas galimybes, didinančias šalies ekonominį potencialą. Todėl 
pažanga vienodos lyčių socialinės ekonominės įtraukties požiūriu turi būti nuolat stebima 
ir grindžiama patikimais duomenimis, leidžiančiais įvertinti esamą padėtį. Pasaulio lyčių 
atotrūkio tyrimas moterų ir vyrų padėties skirtumus matuoja indeksu, apimančiu keturias 
pagrindines sritis: sveikatos, švietimo, ekonomikos ir politikos.



SOCIALINIŲ LYČIŲ SKIRTUMŲ MAŽINIMAS KAIP ĮTRAUKIOS VISUOMENĖS KŪRIMO PRIELAIDA 

209

Remiantis pasaulio lyčių atotrūkio tyrimo duomenimis, galima teigti, kad jokioje pa-
saulio šalyje lyčių lygybė nėra pasiekta. Tačiau padėtis skirtingose srityse varijuoja:

– sveikatos ir išgyvenimo rodikliai yra geriausi lyčių lygybės požiūriu – čia santykinė 
lygybė vidutiniškai siekia 96 proc. iš 100 proc., tačiau, lyginant su 2006 m., atotrū-
kis šiek tiek padidėjo.

– pagal išsilavinimo įgijimo galimybes lyčių atotrūkis 2006–2015 m. mažėjo ir san-
tykinė lygybė šioje srityje siekė 95 proc. Dvidešimt penkiose pasaulio šalyse yra 
pasiektas visiškas lyčių paritetas.

– pagal dalyvavimo ekonomikoje galimybes santykinė lyčių lygybė 2015 m. pasaulyje 
vidutiniškai siekė 59 proc. ir per dešimtmetį skirtumas sumažėjo 3 proc.

– politinio įgalinimo srityje pastarąjį dešimtmetį įvyko didžiausias pagerėjimas, vis 
dėlto lyčių atotrūkis čia išlieka didžiausias – santykinė lyčių lygybė pagal dalyvavi-
mo politikoje galimybes vidutiniškai siekia tik 23 proc.

Aptariant situaciją Lietuvoje, pažymėtina, kad pagal lyčių atotrūkio mastą 2015 m. 
Lietuva užėmė 31 vietą pasaulyje ir 14 vietą Europos Sąjungoje. 2006 m. Lietuvai buvo 
suteikta 21 vieta pasaulyje ir 12 vieta tarp ES šalių. Taigi, per pastarąjį dešimtmetį pagal 
užimamą vietą Lietuvos reitingai krito, nors bendras absoliutus moterų-vyrų atotrūkio ro-
diklis, kad ir nedaug, bet mažėjo. Todėl darytina išvada, kad Lietuvos pažanga mažinant 
lyčių atotrūkį yra lėtesnė nei kitose šalyse. 

Apibendrinti pastarojo dešimtmečio (2006–2015 m.) Lietuvos moterų ir vyrų padėties 
pokyčiai skirtingose srityse yra tokie:

– moterų ir vyrų atotrūkis politinėje srityje sumažėjo 8,7 proc., nuo 14,1 proc. 2006 m. 
iki 22,7 proc. 2015 m.

– moterų ir vyrų atotrūkis ekonomikos srityje sumažėjo 5 proc., nuo 71,3 proc. 2006 m. 
iki 75,9 proc. 2015 m.

– moterų ir vyrų atotrūkis pagal išsilavinimą padidėjo 0,4 proc., nuo 99,8 proc. 2006 m. 
iki 99,4 proc. 2015 m.

Lietuva yra viena iš penkiolikos ES šalių, kuriose lyčių padėtis sveikatos ir išgyvenimo 
srityse išliko nepakitusi ir sudarė 97,9 proc.
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Summary. The article discusses the idea of an inclusive society, analyzes its links 
with social integration and social exclusion concepts. It is argued that in the process 
of development of inclusive society one of the barriers is associated with gender 
inequality, which usually reveal itself as disadvantaged situation of women. The 
most important (European Union-wide) impact areas relating to women’s social 
and economic inclusion are examined.
On the basis of Global Gender Gap report data, article analyzes the indicators 
that disclose differences of women and men status across four key areas: health, 
education, economy and politics. The article investigates the current situation of 
gender equality in the the World, the European Union and Lithuania and looks over 
the changes that have taken place over the last decade (2006-2015).
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Santrauka. Straipsnyje, pradedant konceptualiniu termino darbo-gyvenimo balan-
so sampratos mikrolygiu, mezolygiu ir makrolygiu aptarimu, analizuojamas dar-
bo ir kito laiko balansavimas Lietuvos mokslininkių ir tyrėjų gyvenime, remiantis 
2016 m. rudenį surinktais duomenimis. Asmeninių patirčių (N = 15) aprašymų te-
matinė analizė rodo, kad Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbančios mote-
rys didžiąją laiko dalį skiria darbui; likę minimalūs laiko resursai skiriami šeimai ir 
retais atvejais – sau. Pagrindinės analizuotoje medžiagoje atrandamos įtampos sie-
tinos su ekonominiu nesaugumu ir savirealizacijos siekiu, tačiau (momentiniam) tų 
įtampų sprendimui būdingas individualizmas, kas, viena vertus, atkartoja ir kitose 
šalyse randamus elgesio būdus, bet, kita vertus, kontrastuoja su ES politika, sie-
kiančia diegti darbo-gyvenimo balansavimo priemones visuose ekonominės (taip 
pat ir mokslinės) veiklos sektoriuose.  

Raktažodžiai: lytis, mokslas, darbo-gyvenimo balansas, darbo-šeimos balansas, 
posovietinė visuomenė. 

Įvadas
Terminas darbo-gyvenimo balansas (angl. work-life balance) vartojamas ir kaip 

reiškinys analizuojamas įvairiuose kontekstuose: individų kūrybiškumo (Harrison, 
Wagner, 2016) ir emocinių gebėjimų (Mahanta, 2015), šio balanso komercializacijos ir 
socialinių mokslų inovacijos (Nahnfeldt, Lindberg, 2013), komunikacijos technologijų 
(Roy, 2016), įmonių produktyvumo (Isamu, Toshiyuki, 2014), jų socialinės atsakomybės 
(Gołaszewska-Kaczan, 2015) ir etikos (Phipps, Prieto, 2016), skirtingų profesijų (Buchheit 
ir kt., 2016; Choudhary, Singh, 2016; Gabler, Hill, 2015; Kaliannan, Perumal, Dorasamy, 
2016; Lakkoju, Jeyalakshmi, 2015; Nandini, Nehal, 2016; Schilling, 2015), skirtingų 
ekonomikos sektorių (Kakkar, Bhandari, 2016; Mahanta, 2015; Sharma, Nayak, 2016) 
ir skirtingų šalių (Bhandari, 2016; Brough ir kt., 2014; Choudhary, Singh, 2016; Isamu, 
Toshiyuki, 2014; Kakkar, Seierstad, Kirton, 2015; Kishino, 2015) ir kt. Nors, remiantis 
bendriausia samprata, darbo-gyvenimo balansas reiškia tiesiog pusiausvyrą tarp individo 
laiko, skiriamo fizinėms ir (arba) intelektualinėms pastangoms ekonominėse veiklose, ir 
laiko, skiriamo asmeniniams dalykams, ir galvojant, kad šis dvinaris atspindi kiekvieno 
individo gyvenimo pilnumą ir visavertiškumą, šios tematikos daugiaplaniškumas nurodo 
į analizės galimybes (ir poreikį) visuose lygmenyse: mikrolygiu (individualaus veikėjo), 
mezolygiu (organizacijos, bendruomenės) ir makrolygiu (valstybės, regiono ir kt.). 

Apibrėžiant darbo-gyvenimo balansą kaip „gebėjimą rinktis tarp to, kas išpildo in-
divido tikslą einant laikui“ (Claiborne, 2009), makrolygiu (t. y. individualaus veikėjo) 
išryškėja trys balanso pasiekimui būtinos dedamosios: laiko suvokimas, pasirinkimo su-
vokimas ir tikslo suvokimas. Kitaip sakant, „darbo-gyvenimo balansas nusako žmonių 
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gebėjimą kontroliuoti tai, kada, kur ir kaip jie dirba“ (Community Business Ltd., 2016); 
taigi ir kiek jie dirba. Be to, darbo-gyvenimo balansas, kaip „pusiausvyra tarp atsako-
mybių darbe ir atsakomybių už apmokamo darbo ribų“, nurodo tai, jog „pasiekti dar-
bo-gyvenimo balansą reiškia, kad pasiekta konkrečiam individui tinkama pusiausvyra“ 
(Visser, Williams, 2006, p. 14). T. y. „nėra visiems visais atvejais tinkamo darbo-gy-
venimo balanso apibrėžimo“, kadangi „kai kuriems žmonėms tai reiškia praleisti dau-
giau laiko darbe ir mažiau laiko namuose, tuo tarpu kitiems tai reiškia už(si)tikrinimą, 
kad apmokamas darbas nesikėsins į laiką, reikalingą kitoms pareigoms atlikti“ (ten pat). 
Taigi, sekant Manfredi ir Holliday (2004), „apmokamas darbas ir asmeninis gyvenimas 
turėtų būti mažiau traktuojami kaip konkuruojantys prioritetai, bet daugiau kaip vienas 
kitą papildantys pilno gyvenimo elementai“ (p. 5). Apskritai darbo-gyvenimo balansas 
turėtų reikšti individo sveikatos, gerovės ir pasitenkinimo darbu gerėjimą (Visser, Wil-
liams, 2006, p. 11), kadangi šį balansą – „apimtis, kiek individas vienodai yra įsitrau-
kęs ir kiek vienodai yra patenkintas tiek savo darbiniu vaidmeniu, tiek savo vaidmeniu 
šeimoje“ (EASHW 2012, p. 1) sudaro trys komponentai: (i) laiko balansas, reiškiantis 
vienodas laiko, skiriamo atlikti savo vaidmenis darbe ir šeimoje, apimtis; (ii) įsitraukimo 
balansas, reiškiantis vienodus psichologinio įsitraukimo į atliekamus vaidmenis darbe 
ir šeimoje lygmenis; ir (iii) pasitenkinimo balansas, reiškiantis vienodus pasitenkinimo 
savo atliekamais vaidmenimis darbe ir šeimoje lygmenis. Toks darbo-gyvenimo balanso 
supratimas verčia atkreipti dėmesį į tai, kad šis balansas „pastaruoju metu išsivysčiusiose 
šalyse pasiekė priešakines politinio diskurso linijas globalizacijos ir greitos technologi-
nės kaitos, visuomenės senėjimo ir rūpesčio dėl dalyvavimo darbo rinkoje lygių (ypač 
motinų, krentant gimstamumo lygiams) fonuose“ (Gregory, Milner, 2009, p. 1). Tačiau 
nors pastarasis požiūris susilaukia kritikos (žr., pvz., Redmond, Valiulis, Drew, 2006), 
visgi darbo ir gyvenimo balansavimo koncepcija „įėjo į kasdienius diskursus kaip būdas 
artikuliuoti konfliktus ir dilemas, kylančius dėl darbo modelių ir gyvenimo pasirinkimų 
kaitos“ (Herman, 2006, p. 3).

Organizacijos (mezolygmeniu) veiklos kontekstuose, darbo-gyvenimo balansas nuro-
do „sąveiką tarp institucinio ir kultūrinio darbo ir ne-darbo laiko ir erdvių visuomenėse, 
kur pajamos pirmiausiai generuojamos ir paskirstomos per darbo rinkas“ (Felstead ir kt., 
2002, p. 56) ir yra apibrėžiamas kaip nusakantis politikas, kuriomis „stengiamasi pasiekti 
didesnio abipusio papildomumo ir balanso tarp atsakomybių, kurias kelia darbas ir namai“ 
(Redmond, Valiulis, Drew, 2006, p. 15). T. y. politikų, kurios anksčiau buvo vadinamos  
„šeimai palankios“ (angl. family-friendly), aprėptys pastaruoju metu smarkiai padidė-
jo ir apima ne tik šeimą, bet „visus darbuotojus, ne tik dirbančius tėvus“; taigi tokių 
politikų buvimas arba nebuvimas organizacijose „gali daryti poveikį nėštumo krizę 
patiriančioms(-tiems) darbuotojoms(-ams), ypač svarstant savo pačių sugebėjimą su-
derinti darbą su šeimos gyvenimu (ten pat). Kaip pastebi Redmond, Valiulis ir Drew 
(2006), praktikoje darbo-gyvenimo balanso politikos apima „tokį darbo standartų sude-
rinimą, kai kiekviena(-s), nepriklausomai nuo jo / jos amžiaus, rasės ar lyties, gali atrasti 
ritmą, leidžiantį lengviau derinti darbą ir savo asmenines pareigas bei siekius“ (p. 18). Ir 
tai yra vadinamosios „lankstaus darbo“ (angl. flexible working) praktikos: nepilnos die-
nos darbas (angl. part-time working), užduočių pasidalijimas (angl. job sharing), laisvas 
darbo dienos režimas (angl. flexitime), darbas studijų metu (angl. term-time working), 
pamaininis darbas (angl. shift working), suapvalintos metams (darbo) valandos (angl. 
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annualised hours), sumažintos (darbo) valandos (angl. compressed hours), nuotolinis 
darbas namuose (angl. teleworking / e-working), darbas namuose (angl. home working), 
pertraukos karjeroje (angl. career beraks), pasitraukimas iš darbo dėl studijų (angl. stu-
dy leave), nulinių valandų kontraktas (angl. zero hours contracts) ir kt. (ten pat). Be to, 
pastebima, kad „dėl šių politikų verslas gali gauti pelną būtent dėl darbo-gyvenimo ba-
lanso“ (Visser, Williams, 2006, p. 11) klausimų išsprendimo. Taigi, nors darbo-gyvenimo 
balansas „nebūtinai reiškia lygaus balanso pasiekimą“ ir kad „nėra universalaus visiems 
tinkančio požiūrio, kurio turėtų siekti visos įmonės“, nes darbo-gyvenimo balansas „kin-
ta tiek individų, tiek skirtingų organizacijų gyvenimuose einant laikui“, jis yra pasiekia-
mas, kai „individų teisės į pilnavertį gyvenimą tiek apmokamo darbo metu, tiek už jo 
ribų yra pripažįstamos ir gerbiamos kaip pačių individų, įmonių ir visuomenės gerovei 
būtina norma“ (Community Business Ltd., 2016).

Europos Sąjungos (ES) makrolygmeniu randami gana ilgi teisinių ir kitų dokumen-
tų, skirtų reguliuoti darbo-gyvenimo balanso ir tiesiogiai susijusius klausimus, sąrašai 
(žr., pvz., Fahlén, 2012, p. 24–25; Novelskaitė, 2014; Redmond, Valiulis, Drew, 2006, 
p. 21–23). Tai ir vienodo apmokėjimo, reiškiančio vienodą laiko / pajamų balansą tema; 
ir nediskriminavimo praktikos įdarbinant, apmokant ir paaukštinant, reiškiančios lygybę 
karjeroje (taigi ir pajamų, statuso, savirealizacijos ir kt. lygybę) tema; ir vienodo prekių 
bei paslaugų pasiekiamumo, reiškiančio lygias vartojimo galimybes (taigi ir lygų laiko 
ir kainos balansą) tema; ir kitos temos, kurios ES politikoje plėtojamos jau beveik 40 
metų (Novelskaitė, 2014, p. 68–72). Darbo-gyvenimo balansas „ES vis stipriau traktuo-
jamas kaip pagrindinė dedamoji pasiekti darbinio gyvenimo kokybę, didinti darbingumo 
lygius, konkurencingumą bei augimą, ir plėtojant europinį socialinį modelį ir diegiant 
lygybę“ (Redmond, Valiulis, Drew, 2006, p. 21); atitinkamai „darbo-gyvenimo balansas 
yra pripažįstamas pagrindine norma ES šalyse“ (Fahlén, 2012, p. 25; taip pat žr. Visser, 
Williams, 2006, p. 15–17; Manfredi, Holliday, 2004), kaip ir daugumoje kitų pasaulio 
šalių (žr., pvz., Bhandari, 2016; Brough ir kt., 2014; Choudhary, Singh, 2016; Isamu, 
Toshiyuki, 2014; Kakkar, Seierstad, Kirton, 2015; Kishino, 2015; Mahtani, 2006).

Kitas reikšmingas darbo-gyvenimo balanso nagrinėjimo aspektas – šio balanso kon-
ceptualinė ir praktinė sąsaja su lyties dimensija. Pavyzdžiui, jei sugrįžtume prie jau mi-
nėto apmokėjimo už darbą, kaip vienos reikšmingiausių darbo-gyvenimo balansą sąly-
gojančių dedamųjų, temos, verta prisiminti, kad dar 1957 m. paskelbtos Romos sutarties 
(The Treaty of Rome, 1957) straipsnis nr. 119 skelbė, jog „pirmojo etapo eigoje kiekviena 
šalis narė privalo užtikrinti ir vėliau palaikyti taikymą principo, kad vyrai ir moterys turi 
gauti vienodą atlyginimą už vienodą darbą“ (p. 161). Vėliau 1974 m. EK rezoliucija dėl 
Socialinių veiksmų programos (EC, 1974) skelbė Pilno ir geresnio užimtumo pasiekimą 
bendruomenėje naudojant tokias priemones kaip „imtis veiksmų, tikslu siekti lygybės 
tarp moterų ir vyrų [...] kiek tai siejasi su darbo sąlygomis, įtraukiant apmokėjimą, atsi-
žvelgti į vadybos ir darbo atliekamo vaidmens svarbą šioje srityje“, „užtikrinti, kad visų 
suinteresuotųjų šeimos pareigos galėtų būti suderinamos su jų darbiniais siekiais“. Dar 
vėliau Vienodo požiūrio direktyva (EC, 1976) nurodė siekį įgyvendinti „vienodo požiūrio 
į vyrus ir moteris, kiek tai siejasi su darbine veikla, apimant paaukštinimą ir profesinį 
mokymą, ir kiek tai siejasi su darbo sąlygomis, principą“ (Str. 1.1). Šioje direktyvoje 
buvo pažymima, jog pastarojo principo taikymas reiškia, kad „neturi būti visiškai jo-
kios diskriminacijos lyties pagrindu sąlygose, apimančiose atrankos kriterijus, pareigų ar 
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pozicijų pasiekiamumą visose veiklos srityse ir sektoriuose ir visuose profesinės hie-
rarchijos lygmenyse“ (Str. 3.1). Pastarasis dokumentas buvo pakeistas 2002 m. priė-
mus EK Vienodo požiūrio užimtumo sektoriuje direktyvą, kuria pristatyti netiesioginės 
diskriminacijos, priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo apibrėžimai ir iškeltas 
reikalavimas, kad šalys narės įsteigtų lygybės institucijas, skatinančias, analizuojan-
čias, stebinčias ir palaikančias vienodą požiūrį į moteris ir vyrus (EC, 2002). Nors tai 
tik pirmieji darbo-gyvenimo balanso temas reglamentuojantys ES dokumentai ir EK 
dokumentų sąrašas gali būti pratęstas (daugiau žr. Aybars, 2007; Marchetti, Raudma, 
2010; Novelskaitė, 2014), visgi, nepaisant ilgalaikės politikos, pastarųjų metų tyrimų 
rezultatai rodo, kad moterų ir vyrų darbo apmokėjimo skirtumai vis dar egzistuoja ES 
šalyse (Aláez-Aller, Longás-García, Ullibarri-Arce, 2011), kad Centrinės ir Rytų Euro-
pos šalyse ES narėse šiuos skirtumus sunkiai (jei iš vis) valdo nacionalinės institucijos 
(Perugini, Selezneva, 2015), kad darbo-gyvenimo balansavimas išlieka labiau aktualiu 
moterims nei vyrams (Raiden, Raisannen, 2013), kad moterims dažniau nei vyrams 
iškyla pasirinkimo klausimas profesinės veiklos lauke (Beddoes, Pawley, 2014), kad 
dažnai siūlomas darbo-gyvenimo balanso sprendimas dirbti nepilną darbo dieną mote-
rims gali būti ne sprendimas, bet naujas papildomas iššūkis (Wattis, Standing, Yerkes, 
2013) ir t. t.

Šiame straipsnyje darbo-gyvenimo balanso tematiką lyties aspektu siekiama susiau-
rinti iki mokslinės veiklos kontekstų. Kaip nurodo Brouns ir Addis (2004), „karjera 
moksle suponuoja ilgas darbo valandas, kurios daugumai tyrėjų sukuria ganėtinai vien-
pusį darbo-gyvenimo balansą (ypač turinčioms / turintiems šeiminių įsipareigojimų), 
kurį sunku gyventi tiek moterims, tiek vyrams“, tačiau vis tiek „idealus tipas iš esmės 
yra vyriškas praktikos modelis – viso laiko pašventimas, akcentas ankstyviems pasieki-
mams ir išskirtinis susitapatinimas su mokslu neturint jokių kitų socialinių įsipareigoji-
mų“ (p. 19). Darbo-gyvenimo balansą realizuojant pastarąjį modelį apibūdina statistiniai 
duomenys, kurie rodo, kad mokslo profesijose dirbančios moterys vidutiniškai skiria 
38,7 val. per savaitę apmokamam darbui ir iš viso dirba 61 val. per savaitę; atitinkami 
rodikliai vyrų atveju yra 39,5 val. ir 53,1 val. (Smith ir kt., 2013: 43). Šiose profesijose 
yra mažiausias skirtumas moterų ir vyrų valandų, skirtų apmokamam darbui (ten pat, 
p. 44). Nepaisant to, mokslinėje veikloje egzistuoja atotrūkis tarp moterų ir vyrų darbo 
apmokėjimo: 2010 m. vidutinis moterų valandinis atlyginimas 28 ES šalyse buvo 17,9 
proc. mažesnis nei vyrų (EC, 2016, p. 5); 2012 m. daugiau moterų nei vyrų moksle dirbo 
nepilną darbo dieną (plg. atitinkamai 13,5 proc. ir 8,5 proc.); daugiau moterų nei vyrų 
turėjo „nesaugius“ kontraktus (pavyzdžiui, 1 metų kontraktai, darbas be kontrakto) (ten 
pat, p. 100). Čia svarbu pastebėti, kad Lietuvoje atotrūkis tarp moterų ir vyrų apmokė-
jimo moksle 2010 m. buvo kiek žemesnis nei ES vidurkis – 16,2 proc. (ten pat, p. 109), 
tačiau kiti du rodikliai – nepilnos darbo dienos, „nesaugių“ darbo kontraktų skaičius – 
Lietuvoje buvo vieni aukščiausių lyginant su kitomis ES narėmis (ten pat, p. 102, 104). 
Taigi kaip moterys mokslininkės ir tyrėjos balansuoja tarp darbo ir gyvenimo Lietuvoje? 
Pastarąjį klausimą straipsnyje mėginama atsakyti remiantis 2016 m. atlikto žvalgomojo 
tyrimo rezultatais, kurie papildo jau turimus 2006–2007 m. ir 2008 m. surinktus duome-
nis apie lyčių vaidmenis moksle (žr., pvz., Novelskaitė, 2013; Novelskaitė, Purvaneckie-
nė, 2011 ir kt.). 
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1. Empiriniai darbo-gyvenimo balanso tyrimai mokslinėse profesijose
ir lytis

Sistemiška empirinė lyčių lygybės moksle politikos priemonių, pradėtų diegti 1990-ųjų 
pradžioje (EC, 2000), apžvalga 30 Europos šalių parodė, kad daugumoje šalių moterims 
yra sunku tęsti mokslines karjeras konkurencingoje darbo rinkoje ir kad būtent moterų kar-
jeros yra veikiamos neigiamai poreikio mėginti balansuoti tarp darbo ir šeimos gyvenimo; 
būtent todėl moterys renkasi nepilnos darbo dienos, lankstaus darbo grafiko alternatyvas 
(Rees, 2002, p. 24–25). Pagrindinė nurodoma tokios situacijos priežastis – moterys prisii-
ma didžiąją atsakomybės už šeimą dalį. Vėliau 2008 m. atliktos darbo-gyvenimo balanso 
klausimų politikos moksle analizės išvadose buvo sakoma, kad „darbo-gyvenimo balanso 
perstruktūravimas pasiūlant motinystės / tėvystės atostogas, palaikant rūpybą vaikais ir 
vyresniaisiais ir sudarant sąlygas pertraukoms karjeroje“ turėtų atsirasti tarp pagrindinių 
priemonių (papildomai prie priemonių, skirtų neutralizuoti subtilias išankstines nuostatas 
lyties ir etniškumo atžvilgiu įdarbinimo ir paaukštinimo praktikose) reformuojant moks-
lo institucijas (Schiebinger, 20081 cit. Caprile ir kt., 2012, p. 28–29). Viena vertus, toks 
priemonių akcentavimas verčia galvoti, kad politiniu lygmeniu darbo-gyvenimo balan-
sas suprantamas išskirtinai sąsajoje su šeimos gyvenimu; tai tampa tiesiog darbo-šeimos 
balanso tema (kaip pastarieji terminai kaitaliojami kitose publikacijose (pvz., EASHW, 
2012)). Tačiau, kita vertus, pastebima ir tai, kad tokios politikos stiprina esamus (ypač su 
pareigomis šeimoje susijusius) lyčių stereotipus, kadangi „nors universitetai ir diegia pro-
gramas bei paslaugas, skirtas motinystės / tėvystės atostogoms, darbo-gyvenimo balansui, 
vaikų priežiūrai, vyrai rečiau linkę naudotis jomis“ nei moterys (Baker, 2010, p. 15). Be to, 
„nors dauguma institucijų dabar siūlo šeimai draugiškas politikas ir naudoja lyties prasme 
neutralią kalbą, universiteto kultūra ne visada skatina vyrus naudotis šios politikos prie-
monėmis“ ir todėl universitetai tampa ne tiek „šeimai palankiomis“ (angl. family friendly), 
kiek „mamytėms palankiomis“ (angl. mummy friendly) organizacijomis (Sallee, 2013, p. 
364–365). Nepaisant to, „kurdami aplinką, kurioje ir vyrai, ir moterys būtų vienodai ska-
tinami tapti įsitraukusiais tėvais / mamomis, universitetai galėtų tęsti savo, kaip socialinio 
pokyčio agento, vaidmenį ir laužyti stereotipus, trukdančius moterims ir vyrams reikštis 
darbe ir namuose“ (ten pat, p. 393).

BP7 projekto Tyrimų lyties moksle tematika metaanalizė (angl. Meta-analysis of gen-
der and science research) metu išnagrinėjus visus prieinamus iki 2008 m. atliktus lyties 
moksle Europos ir kitose šalyse tyrimus randama gana daug darbo-gyvenimo balanso 
ir susijusių klausimų tyrimų. Šios medžiagos apžvalga leido padaryti išvadą, kad visgi 
tyrimai šioje tematikoje yra gana padriki geografinio, institucinio ir mokslo sričių išsi-
barstymo prasme, jie kartais yra prieštaringi ir sunkiai palyginami. Pavyzdžiui, vienose 
studijose tvirtinama, kad darbo-gyvenimo balansas gali būti „nuolatinė ‘traukianti’ prie-
žastis moterims (ir kai kuriems vyrams) palikti universitetą“ (Caprile ir kt., 2012, p. 91). 
Tačiau kiti autoriai tvirtina, kad „tampa vis aiškiau, jog konkurencingiausiomis įmonė-
mis būna tos, kurios gali pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti geriausius talentus globaliu 
mastu, ir efektyvių darbo-gyvenimo balanso politikų suformavimas ir įdiegimas įneša 

1  Schiebinger, L. (2008). “Getting More Women into Science and Engineering –Knowledge Issues” in Gendered 
Innovations in Science and Engineering ed. Londa Schiebinger (Stanford University Press, Stanford), p. 1–21.
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skirtumą“ (Marchetti, Raudma, 2010, p. 54). Statistiniai duomenys rodo, kad moterys 
yra labiau linkusios dirbti universitetuose ir yra beveik absoliuti mažuma pramoninių ty-
rimų industrijoje (žr., pvz., EC, 2016). Taigi kodėl praktikos universitetuose nepasižymi 
sėkmingumu, o į pramoninius tyrimus nesiekiama pritraukti daugiau talentingų moterų? 
Kitas kontraversiškas mintis keliantis pavyzdys – moterų ir vyrų mokslinio produkty-
vumo palyginimas: vienose studijose tvirtinama, kad „vidutiniškai moterys publikuoja 
mažiau nei vyrai, esant panašiame lygmenyje“ ir kad „turintys vaikų ir dirbantys pilną 
darbo dieną vyrai ir moterys praleidžia vienodą skaičių valandų darbe, nors moterys 
skiria daugiau laiko vaikų priežiūrai ir darbui namuose“ (Caprile ir kt., 2012, p. 98). 
Kitose studijose atrandama, kad „moterys nėra mažiau produktyvios nei vyrai, kai anali-
zėje kontroliuojami kiti susiję veiksniai“ (ten pat, p. 99) ir kad nors „motinystė gali būti 
trukdis akademinei karjerai Vokietijoje, vaikų neturinčios moterys nepasiekia to paties 
karjeros lygio kaip vyrai“ (ten pat, p. 94). Dar kitose studijose randama, kad publikacijų 
ISI ir (arba) IBSS žurnaluose skaičius neigiamai siejasi su turimų vaikų skaičiumi, bet tik 
tarp mokslinį darbą dirbančių vyrų (Callaghan, 2016). Taigi nėra aišku, kokia yra faktinė 
skirtumų priežastis ir kokie apskritai skirtumai egzistuoja. 

Panašiai kontraversiški rezultatai gali būti gaunami analizuojant patirtis moksle 
vienoje šalyje (Lietuva) ir vienoje mokslo srityje. Pavyzdžiui, tyrimo biomedicininių 
mokslų srityje rezultatai (skelbti Novelskaitė, Riska, 2008; Riska, Novelskaitė, 2008; 
Novelskaitė, Riska, 2006) atskleidė, kad ne tik moterys sustabdo savo karjerą ir apriboja 
profesines ambicijas dėl šeimos keliamų reikalavimų, bet ir vyrai; dvigubų karjerų atve-
jais (bent kartais) vyrai atlieka esminį vaidmenį stiprindami moterų mokslinės karjeros 
ambicijas (Novelskaitė, 2008). Apskritai šio tyrimo rezultatai parodė, kad nepaisant skir-
tingų požiūrių į šeimą – vyrai apibrėžia šeimą kaip „malonią vietą poilsiui ir laisvalai-
kio praleidimui“, o moterys tai apibrėžia rūpinimosi vaikais ir kasdienių darbų namuose 
temomis – tiek moterys, tiek vyrai yra linkę pabrėžti savo partnerių palaikymo svarbą 
siekiant karjeros. Tyrimai tiksliųjų ir technologijos mokslų srityje (Women in science.., 
2007) rodo, kad nors moterys yra verčiamos rinktis tarp karjeros moksle ir šeimos, jos 
pačios pripažįsta, kad vienas sėkmingo mokslininko bruožų yra „turėti šeimą, kuri nepa-
sigenda tavęs namuose“ ir pateikia asmeninius pavyzdžius (Novelskaitė, Talves, Laas, 
2013). Be to, atrandami ir kontraversiški moterų, dirbančių fizikos ir chemijos mokslų 
srityse, požiūriai į darbo-gyvenimo balansą: vienos jų tvirtina, kad „tas, kuris dirba nuo 
9 val. iki 17 val., niekada nebus sėkmingas mokslininkas“, kitos – kad „aš galiu padaryti 
viską, ką reikia, mano darbo valandomis“ ir „dirbantys papildomas valandas arba netin-
kamai organizuoja savo darbą, arba paprasčiausiai yra kvailiai“ (Novelskaitė, Talves, 
Laas, 2013). Taip pat vidurinės mokyklos mokinių apklausos rezultatai parodė, kad po-
tencialių sunkumų derinant karjerą moksle ir šeimos pareigas suvokimas veikė stipriau 
kaip atgrasantis nuo tokios karjeros veiksnys berniukų nei mergaičių grupėje (nors kiti 
rezultatai – mokinių įsitikinimas turėti sėkmingą karjerą moksle, atlikti reikšmingus at-
radimus ir kt. – patvirtino tradiciškai žemesnius mergaičių nei berniukų lūkesčius kar-
jeros moksle atžvilgiu) (Novelskaitė, Stonkuvienė, 2011, p. 100–105). Taigi stokojama 
įvertinamųjų darbo-gyvenimo balansavimo studijų (Caprile ir kt., 2012, p. 180) ir nėra 
įtikinamų tarptautinių studijų, parodančių, kad „moterys, kurios pasirenka pilnos darbo 
dienos akademinį darbą būdamos motinomis, vis dar susiduria su milžiniškais iššūkiais 
darbo valandų, streso lygio, darbo-šeimos konflikto prasme“ (Baker, 2010, p. 15).
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Nepaisant kontraversiškų ir gana fragmentiškų tyrimų, kuriuose analizuojamos darbo-
gyvenimo balanso tematikos, rezultatų, anksčiau minėtos metaanalizės išvadose siūlomos 
dvi plačios ir mažiausiai ištyrinėtos šios problematikos temos (Caprile ir kt., 2012, p. 67–
68). Viena jų – tai nenormatyvinės karjeros moksle, kaip ignoruojama tema, kuri apima tų 
mokslininkių kelius, kurios pasitraukia iš akademijos ir (arba) kurioms tiesiog nepavyksta 
prisiderinti prie griežto karjeros moksle tempo, bei karjeros pramoninių tyrimų ir kitų su 
mokslu ir technologijomis susijusių profesijų erdvėse (ten pat, p. 67). Kita siūloma tema – 
atlygio mokslinėse profesijose tyrimai, kurie laikytini santykinai nauja tyrimų tema ir vis dar 
nėra gausūs dėl kelių priežasčių: dėl oficialių duomenų, rodančių bendras pajamas moksle 
ir vyrų ir moterų pajamų skirtumus, stokos; dėl to, kad daugumoje mokslinių institucijų 
atlyginimai visiškai nulemiami rango ir vyresnumo (Meulders ir kt., 20102 cf. Caprile ir kt., 
2012, p. 68); ir dėl to, kad kai kuriose šalyse ir kai kuriose kultūrose diskusijos apie atlyginimą 
tiesiog yra negalimos tradiciškai (Cheveigné, Muscinési, 2009; Palasik, 20093 cf. ten pat). 
Be to, ataskaitoje taip pat siūlomos kelios papildomos „raktinės temos tyrimams ir politikos 
formavimui“ darbo-gyvenimo balanso srityje. Tai yra (i) „šeimai skiriamo laiko ir mobilumo 
apribojimai, kurie neproporcingai veikia moteris darbo pasidalinimo tarp lyčių kontekstuose“, 
kadangi „tyrimai rodo, kad vadinamasis darbo-gyvenimo konfliktas ne tik turi lyties 
charakterį, bet taip pat yra pastiprinamas mokslo institucijose“ bei (ii) pažanga karjeroje, kuri 
yra susijusi su darbo-gyvenimo balanso sprendimais esamose mokslinėse kultūrose ir kurią 
reikėtų tyrinėti analizuojant vertikalias segregacijas moksle „einant toliau nei meritokratinės 
taisyklės – analizuojant įdarbinimo, paaukštinimo, pripažinimo praktikas per galios santykių, 
vartininkavimo (angl. gate-keeping) praktikų, neformalių tinklų prizmę“ bei analizuojant 
subtiliosios diskriminacijos ir sukauptinio pranašumo / nuostolio (angl. cumulative advantage 
/ disadvantage) karjeroje patirtis atsižvelgiant į meistriškumo (angl. excellence) klausimą 
(Caprile ir kt., 2012, p. 68). Šiame kontekste dvigubos karjeros (angl. dual careers) ir naujos 
moteriškumo bei vyriškumo formos išryškėja kaip naujos galimų negatyvių darbo-šeimos 
konflikto moterų karjerose poveikių sprendimų empirinių tyrimų temos (ten pat, p. 94). Be 
to, taip pat ir mokslinės produkcijos kiekių skirtumai, kaip potencialūs sąveikos tarp darbo-
gyvenimo balanso ir pasiekimų karjeroje rodikliai, turėtų būti įtraukti į tolimesnių tyrimų 
planus (ten pat, p. 99).

Papildomai svarbu atkreipti dėmesį, kad „kritinė literatūros, kurioje vertinamos ir lygina-
mos lyčių lygybės moksle politikos, apžvalga (...) gana stipriai akcentuoja vieną iš trijų temati-
nių sričių“. Tai (a) karjeros moksle skatinimas panaudojant mokymus, stipendijas, tinklaveiką, 
mentoringą ir darbo-gyvenimo priemones; (b) mokslo vadyba ir reformavimas, apimant naujų 
teisinių sistemų, institucinių struktūrų (pavyzdžiui, lyčių lygybės tarnautojai, komitetai, kvo-
tos ir kt.) kūrimą ir (c) lyties dimensija tyrimuose ir aukštajame moksle, apimant lyčiai jautrią 
pedagogiką ir studijų programas, lyčių studijų institucionalizavimą ir kt. (Caprile ir kt., 2012, 
p. 177–178). Kitos – pavyzdžiui, mokslinių tyrimų finansavimo paskirstymo, įvertinant lyties 
aspektą, skirtinguose karjeros etapuose iškylančių problemų sprendimo ir pan. – temos nėra 
giliai analizuojamos. 

2  Meulders, D., O’Dorchai, S., Plasman, R., Rigo, A. (2010). “Gender wage gap and funding”. Meta-analysis of 
gender and science research – Topic report.

3  Cheveigné, S., Muscinési, F. (2009). “Meta-analysis of gender and science research”. Meta-analysis of gender 
and science research – Country report: France; Palasik, M. 2009. “Meta-analysis of gender and science re-
search”. Meta-analysis of gender and science research – Country report: Hungary.
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Galiausiai „visos šios priemonės ir politikos siejasi su akademine aplinka ir aukštojo 
mokslo sistema“, tačiau beveik nėra tyrimų, kuriuose būtų analizuojamos lyčių lygybės poli-
tikos ne akademiniuose, tačiau tyrimus vykdančiuose dariniuose (pavyzdžiui, valstybės val-
dymo institucijų finansuojamuose, pramonės ir kt. tyrimuose) (Caprile ir kt., 2012, p. 178). 
„Egzistuoja daugybė įrodymų, pateikiamų tokių JK ir pasaulinių darbdavių kaip IBM, Gla-
xoSmithKline, BT, Lloyds TSB ir kitų, rodančių, kad darbo-gyvenimo balanso politikos ir 
praktikos gali atnešti aiškią naudą verslui“ (Manfredi, Holliday, 2004, p. 6; taip pat Visser, 
Williams, 2006; Mahtani, 2006). Taigi šioje tematikoje tyrimams erdvė vis dar atvira.

2. Darbo-gyvenimo laiko balansas kasdienėje Lietuvos mokslininkių 
realybėje 

2.1. Duomenys
Toliau straipsnyje analizuojami duomenys, surinkti 2016 m. rudenį, atliekant žvalgomą-

jį tyrimą ir tikslingai siekiant papildyti ankstesniais metais surinktus empirinius duomenis, 
apibūdinančius darbo ir gyvenimo praktikas bei patirtis dirbant mokslinį darbą. Apklausoje 
internetu dalyvavo 15 moterų mokslininkių ir tyrėjų, kurios savanoriškai sutiko pasida-
linti savo patirtimis apie tai, kaip derina darbą ir šeimos gyvenimą, laisvalaikį, kitą savo 
gyvenimo laiką. Šios moterys – tai 36–65 metų profesorės, docentės, lektorės, dirbančios 
socialinių, humanitarinių, fizinių mokslų srityse. Sociodemografine prasme, 10 apklausos 
dalyvių gyvena santuokoje ir augina 1–3 vaikus; dviejų iš jų vaikai jau suaugę ir bent iš 
dalies (ar net visiškai) gyvena savarankiškai. Dvi iš apklausoje dalyvavusių moterų gyvena 
santuokoje, tačiau vaikų neturi. Trys moterys gyvena vienos; viena iš jų augina vaiką viena.

Sukauptos tekstinės informacijos apimtys – 15 savo patirčių aprašymų – svyruoja nuo 
213 iki 1606 žodžių; visą analizuojamos informacijos masyvą sudaro daugiau nei 7700 žo-
džių. Ši informacija analizuojama taikant tradicinius turinio ir tematinės analizės principus 
(žr., pvz., Kvale, 1996; Kvale, 2012; Strauss, Crobin, 1990; Strauss, Crobin, 1997). T. y. 
pirmiausia identifikuojamos aprašymuose vyraujančios temos (laiko paskirstymas, streso 
šaltiniai, streso valdymo būdai), kurios buvo užduotos prašant pateikti informaciją, toliau 
jose ieškoma atskirų potemių, analizės vienetu laikant tematines išraiškas (terminus, žo-
džius, frazes), kurios skirstomos į kategorijas (pavyzdžiui, šeima, tėvai, laisvalaikis ir kt.). 
Vėliau kategorijos jungiamos į temas ir aprašomos plačiau pasitelkiant originalias citatas iš 
pateiktos medžiagos. Svarbu pažymėti, kad toliau pateikiama tik kelių temų – laiko balanso 
ir iš to kylančio streso valdymo praktikų analizė; dalis kitų medžiagoje atrandamų temų 
(pavyzdžiui, santykis su šeima ir vaikais, santykiai darbe, fizinio nuovargio sprendimai ir 
kt.) laukia tolimesnės papildomos analizės, taigi publikacijų.

2.2. Laiko balansas ir jo valdymas
Visų (išskyrus šiuo metu vaiką namuose auginančios) apklausoje dalyvavusių moksli-

ninkių ir tyrėjų didžioji laiko dalis atitenka darbui: tai yra apie 80–85 proc. viso laiko. Net 
namuose auginanti vaiką mokslininkė darbui skiria apie 20 proc. savo laiko; net atostogų 
metu darbui skiriama apie 50 proc. laiko, kadangi atostogoms „iš anksto prisiplanuoji dar-
bų darbelių, didesnių projektų – tai vadovėlio skyrius, tai knygos skyrius ar straipsnis“. 
Skirtumas tik tas, kad „ypač vasaros atostogų metu jau ritmas yra kitas, jau gali leisti sau tik 
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pusdienį dirbti“. Šiuose kontekstuose liekantys apie 15–20 proc. laiko arba visiškai atiduo-
dami šeimai (maisto pirkimas, namų ruoša, vaikų priežiūra), arba „laisvalaikis skiriamas 
šeimai“, kai „savaitgaliais kartu pietaujame, atliekame namų ruošos darbus, lankome kitus 
šeimos narius, vykstame pramogauti“, vykstama į sodybą („neretai kažką padarau darbi-
nio“), „beveik kiekvieną savaitgalį vežu ją [dukrą] į skirtingus Lietuvos miestus“ ir pan. 
Jei pasiseka, „sau laiko skiriu tik ypatingais atvejais ir (ar) atostogų metu (skaitau knygas, 
mezgu ar aktyviai (pasivaikščiojimas, pasivažinėjimas dviračiu, maudynės) leidžiu laiką)“.

Kitoks laiko balansas – apie 60 proc. viso laiko skiriama darbui, šeimai skiriama apie 
20–30 proc. laiko, o savo laisvalaikiui (pavyzdžiui, „grožio procedūros“, filmų žiūrėjimas, 
sportas ir kitas „savęs tobulinimas“ – seminarai, konferencijos, savarankiškas mokymasis) 
skiriama apie 15–20 proc. – beveik yra išskirtiniai atvejai. Be to, šie pavyzdžiai – tai dažniau-
siai vaikų neturinčių moterų gyvenimo laiko paskirstymas. Nepaisant to, apskritai įvertinant, 
kad didžioji laiko dalis skiriama darbui, svarbu pažymėti, kad šios moterys taip gyvena ne 
todėl, kad siekia kažkokių ypatingų aukštumų moksle ar kitose savo veiklose; jos taip gyvena 
todėl, kad „mažas darbo užmokestis ir nežinojimas dėl ateities (...) verčia dirbti dviejuose 
universitetuose“, įsitraukti į projektus, užsiimti papildoma ekonomine veikla ir pan.

Kita vertus, „apie proporcinį laiko pasiskirstymą tarp darbo ir laisvalaikio sunku ką nors 
pasakyti – dirbant mokslo institucijoje iš esmės esi darbe beveik visada – net ir tada, kai 
nedėstai ir nerašai, galvoji apie kokius nors darbo reikalus, sprendi problemas ir t. t. Nebū-
na taip, kad uždarius universiteto duris iškart pamiršti darbą.“ Taigi profesinė – mokslinė, 
pedagoginė, administracinė ir kt. – veikla tampa tarsi viso gyvenimo nesibaigiančiu pro-
jektu, ir čia kažkaip racionaliai balansuoti ir planuoti skirtingas veiklas nėra net įmanoma. 
Be to, darbas mokslo institucijose, kur turi derinti mokslines, pedagogines, administracines 
ir kitas veiklas, visada yra „banguojantis“. Tai yra, jei „ruoši straipsnį, tai atidedi kitus 
darbus“, jei „vadovauji studentų darbams ir būna darbų pridavimo terminas ant nosies, 
visi masiškai siunčia darbus – automatiškai mokslinė veikla atsideda į kažkurią ateitį“. Ir 
dažnai atsitinka taip, kad „kaip nebūtų liūdna, esu surinkusi medžiagos straipsniui, tačiau 
dar (...) reikėtų keleto laisvų nuo bet kokių rūpesčių dienų ir galima būtų straipsnį pabaigti, 
tačiau tos dienos taip niekad ir neateina, o rūpesčiai niekada nesibaigia“. Taigi iš esmės ne 
tik balansavimas, bet ir faktinis planavimas dažnai sunkiai (jei apskritai) įmanomas.

 Gyvenant tokiomis sąlygomis dažnai „didžiausią stresą (...) patiriu ne dėl tų da-
lykų ką darau, o veikiau dėl to, ko nespėju padaryti“. Kitaip sakant, kad apskritai „stresas 
būna tik ta prasme, kai aš eilinį kartą sėdžiu prie kokio deadlaino ir skaičiuoju, miegosiu 
2 valandas ar visai nemiegosiu?“ Nepaisant to, kad šiuose kontekstuose atsiveria laiko 
stokos (viskam, ką reikia ar norisi atlikti) problema, atsakymas į klausimą – kur daugiau-
sia patiriate streso derindami darbą ir kitas veiklas? – gali būti paprastas: „Stresas? Nėra 
streso.“ Streso nėra dėl kelių priežasčių: viena – todėl, kad „mes [su sutuoktiniu] šeimoje 
gerbiame vienas kitą, vienas kito užsiėmimus ir stengiamės bendradarbiauti“; kita – todėl, 
kad „planuoju savo veiklas“, kadangi „kuo daugiau save disciplinuoji, tuo geriau sekasi 
derinti laiką darbui ir laiką šeimai bei sau“. Taigi du sėkmingi būdai išvengti streso ar bent 
jį sumažinti derinant darbo ir kitų veiklų keliamus reikalavimus – tai turėti šeimą ir (arba) 
tiesiog gebėti planuoti savo darbo ir kitą laiką. 

Šeima kaip įtampos tarp darbo ir kitų veiklų (taigi ir streso) nebuvimą sąlygojanti (ar 
bent ją mažinanti) aplinkybė analizuojamoje medžiagoje atsiskleidžia per kelias dimensi-
jas. Viena jų – tai sutuoktinis, kuris „išėjo į vaiko priežiūros atostogas“, kuris prisiima dalį 
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namų ruošos darbų („dalį darbų su vyru dalinamės“), su kuriuo tiesiog derinami planai 
ir pan. Kita dimensija – tai mamos ir tėčiai, kurie padeda išsilaikyti finansiškai („be tėvų 
pagalbos būtų sunku“), prižiūri vaikus („vieną ar abu vaikus jiems vežam pažiūrėti, arba 
vyro tėvą [mano mamą] atsivežam pas save“). Taigi „be vyro ir mūsų abiejų tėvų nieko 
nepavyktų man suderinti“. Nepaisant to, šiuose kontekstuose taip pat pastebima, kad nors 
tam tikri stresą keliantys veiksniai ir suvaldomi, „pasitenkinimo jausmas ateina retokai“. 
Kitas dalykas, kad tokias sąlygas – supratingą ir gebantį padėti sutuoktinį, aktyvius ir ga-
linčius padėti tėvus – turi ne visos moterys; pastarosios sąlygos – tai labiau palankus at-
sitiktinumas (cit! diskusijos apie indėlį į santykius čia nebus) nei streso valdymo būdas 
ar strategija. Be to, kai kuriais atvejais ryškėja net priešinga tendencija – poreikis padėti 
tėvams. Pavyzdžiui, kaip buvo rašoma, „vis tankiau reikia juos [senstančius tėvus] nuvežti 
pas gydytoją, padėti išsiaiškinti kažkokį dalyką, kažkur nuvežti, kad pasirašytų ir pan.“. Tai 
taip pat (ir dažniausiai – būtent moteriai: „aš vežiau vyro mamą pas gydytoją, nes ji sunkiai 
vaikšto, o daugiau nėra kam“) gali tapti papildomu streso šaltiniu, kadangi tai papildomo 
laiko reikalaujanti veikla (cit! diskusijos apie pareigą tėvams čia nebus). 

Laiko planavimas, kaip daugiau ar mažiau sėkminga streso valdymo (mažinimo, eli-
minavimo) strategija, leidžianti suderinti darbe keliamus reikalavimus ir pareigas kitose 
erdvėse, buvo minimas ne viename asmeninės patirties aprašyme. Pavyzdžiui, pabrėžiant 
suvokimą, kad „stresą sukelia nesugebėjimas suplanuoti savo laiko ir nesupratimas, kiek 
realiai darbų gali atlikti kokybiškai per tam tikrus laikotarpius“, buvo rašoma, jog „pa-
stebiu, kad gerai suplanuotas laikas leidžia sėkmingai derinti darbą ir laisvalaikį, net 
tokiais atvejais, kai dirbama labai dideliu krūviu“. Nepaisant to, ne viena moteris minėjo 
ir tai, kad „streso dabar nėra, yra tik nuovargis“, „pastaruoju metu jaučiu didesnį nuovar-
gį ir įtampą“ ir „nežinau, kiek ilgai taip galėsiu dirbti – prieš dešimtmetį galėjau dirbti 
vos ne kas naktį su kelių valandų miegu, o dabar jau galiu tai ne kiekvieną vakarą“. Šis 
nuovargis nėra tiesiogiai tik amžiaus išdava (fizinį nuovargį minėjo skirtingo amžiaus 
moterys); šis nuovargis yra nesibaigiančio darbo rezultatas: nors „mėgstu laiką planuoti 
ir sudėlioti minučių tikslumu“ ir „dabar dažniausiai darbus sudėlioju „į lentynėles“ pagal 
jų svarbumą man“, visgi „tokių darbų gausa verčia nerimauti ir atima dalį laisvalaikio“. 
Todėl atsiranda dar vienas būdas mažinti stresą: pasakyti „ne“, „jeigu žinau, kad tikrai 
negalėsiu atlikti darbo“. Kitaip sakant, pasitelkiant racionalų laiko skaičiavimą, moterys 
tiesiog atsisako joms siūlomų užduočių, projektų, kitų veiklų siekdamos suvaldyti laiko 
balansavimą. Toks atsisakymas, viena vertus, leidžia joms išsaugoti bent kažkokią dalį 
savo laiko kitoms veiklos (šeimai, miegui, draugams ir kt.). Tačiau, kita vertus, atsi-
žvelgiant į aprašymuose minimą mažų atlyginimų problemą, kuri skatina dirbti keliose 
darbovietėse, verčia nuolatos ieškoti projektinių veiklų ir pan., atsisakydamos siūlomų 
veiklų moterys kartu ir apriboja savo pajamas.

Atsisakymas kaip streso mažinimo būdas analizuojamoje medžiagoje įgauna ir kitokį 
aspektą: tai yra prioritetų perdėliojimas, sąlygojamas grynai racionalių – ekonominių, 
išsilaikymo mokslo organizacijoje ir kt. – motyvų. Pavyzdžiui, viena mokslininkė rašė: 
„Dėstymą laikau prasmingesniu darbu nei mokslą – nes gali matyti pakankamai aiškų 
rezultatą, kai studentai auga kartu su tavimi. Mokslo nevertinimas Lietuvoje neduoda 
paskatų daugiau tuo užsiimti (...) todėl daugiau laiko skiriu dėstymui nei mokslui.“ Tai-
gi šiuo atveju prioritetų nuo akcento mokslinei veiklai ant akcento pedagoginei veiklai 
perkėlimas reiškia ne tik sąlyginį streso mažinimą apribojant vykdomas veiklas bent jų 
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įvairovės prasme, bet ir atliekamo darbo prasmingumo išsaugojimą kartu išlaikant santykinę 
ekonominę savo darbo vertę. Kitas panašaus pobūdžio prioritetų perdėliojimo pavyzdys at-
skleidžia papildomus kontekstus. Patirčių aprašymuose minima: „atsiranda gera nauja idėja 
(...) jos įgyvendinimas gali užimti pusmetį ar net metus. Atsisakai jos, nes pritrūks reikia-
mo skaičiaus straipsnių atsiskaitymui. Tas pats su paskaitomis: kardinalių pokyčių paskaitos 
struktūroje tenka atsisakyti, nes tam reikalingas kūrybai būtinas laikas, o jis neskiriamas.“ 
Šiame pasakyme, periodinių atestacijų svarbą priešinant kūrybiškai mokslinei veiklai ir 
kūrybiškam pedagoginiam darbui, tarsi nėra tiesioginės užuominos į tai, kad pasirinkimas 
sąlygoja menkesnę atliekamos veiklos kokybę. Tačiau, žvelgiant iš platesnės perspektyvos, 
toks pasirinkimas reiškia ir individo savirealizacijos apribojimą, kas gali sukelti nepasiten-
kinimą vykdomomis veiklomis, ir jaunosios kartos socializavimo moksle monotoniškumą, 
nulemiantį karjeros moksle patrauklumo supratimą, ir paties mokslo plėtros stabdymą – visa 
tai tiesiogiai (tegu per ilgesnį laiką ir nefiksuojant fiziškai) ir iš esmės neigiamai veikia vi-
sos visuomenės raidą ir plėtrą. Pastarąsias atsisakymo, prioritetų perdėliojimo praktikas ir 
pasirinkimus gan taikliai apibūdina pasakymas, kad stresas eliminuojamas tiesiog pasakant 
sau, kad „nesižudysiu: tiesiog nepateiksiu, atidėsiu ir pan.“. Pastaroji – žudymosi – metafora 
šiame kontekste turi ir labai aiškų fizinį planą: „mokslininkas negali sirgti“, o tai reiškia, kad 
dirbama ir sergant. Tačiau ši – fizinio negalumo ir darbo bei kitų veiklų (su)derinimo – tema-
tika čia toliau nebeplėtojama.

Žinoma, svarbu prisiminti, kad veiklų moksle įvairiapusiškumas ir neišvengiamas bent 
minimalios savirealizacijos ir kūrybiškumo indėlio poreikis savaime daro jas ne tik keliančias 
iššūkius, bet ir teikiančias pasitenkinimą. Pavyzdžiui, buvo rašoma, kad universitete atlieka-
mos veiklos „man įdomios (...) todėl gerai jaučiuosi padariusi, pasiekusi, laimėjusi (...) gal 
todėl, kad mėgstu naujoves ir iššūkius, savotiškai mėgstu išeiti iš savo komforto zonos“. Be 
to, kad šiame kontekste taip pat buvo įvardijama anksčiau minėta adaptacijos ieškant veiklos 
prasmingumo praktika („jei taip nėra, tai bandau rasti to įdomumo, naudingumo, reikalingu-
mo, kitaip sakant, prasmės“), visgi čia vėl nuskamba susitaikymo su esama situacija, tiesiog 
prie jos prisitaikant, motyvas: „Jau pripratau taip gyventi (...) šeima jau priprato.“ Tačiau 
randamos ir aktyvesnės alternatyvos. Pavyzdžiui, suvokiant tiek ekonominių, tiek kitų darbo 
sąlygų Lietuvos mokslo organizacijose greito pasikeitimo neįmanomumą, buvo rašoma, kad 
„stresą bandau mažinti žiūrėdama darbo skelbimus euraxess, researchgate ir academia.edu 
svetainėse“. Ši veikla turi tikslą: „Labai tikėtina, kad jei rasiu kažką, kas atitinka mano kom-
petencijas / pasiekimus ir šalis bus patraukli, bandysiu.“ Taigi alternatyvos galimos išliekant 
toje pačioje – mokslinės veiklos – erdvėje, tačiau pakeičiant šalį. Ši žinutė ne tik dar kartą 
atkreipia dėmesį į protų nutekėjimo iš periferinių šalių problematiką; tai yra reikšmingas 
signalas, kadangi tokius planus puoselėja mokslinėje veikloje sėkmingos, šeimas turinčios ir 
vaikus auginančios moterys. 

 Kitos streso valdymo ar mažinimo ar net eliminavimo praktikos – kiek įmanoma 
aiškus darbui skiriamo laiko atskyrimas nuo laiko, skiriamo šeimai ir kitoms veikloms. 
Pavyzdžiui, kaip buvo rašoma, „stresorių laikinai išvengti padeda tiesiog aplinkos pakei-
timas, bendravimas su žmonėmis, kad ir su tais pačiais studentais“ arba „kai visai „nebe-
sidirba“, duodu sau laisvalaikį: einu į koncertą, žiūriu filmą, keliauju, [kadangi] (...) toks 
aplinkos pakeitimas ir kitokia veikla, kaip ir rūpinimasis vaikais, tarsi „išvalo mintis“ ir vėl 
galiu dirbti“. Arba tai gali būti pasirinkimas „tiesiog geriau ilgiau darbe sėdėti, nei namie 
kankintis – nei darbo padarau, nei namie būnu“. Nepaisant to, kad tokį sprendimą sąlygoja 
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ne tik racionalus pasirinkimas, bet ir įprotis („taip aš įpratusi nuo studijų laikų: aš namie 
nesimokiau niekad, bibliotekoje tik“), visgi čia svarbu pažymėti, kad ne visos mokslinin-
kės ir tyrėjos turi faktines galimybes pasirinkti tokius sprendimus – šie sprendimai buvo 
nurodomi tų moterų, kurios neturi vaikų ar kurių vaikai jau suaugę ir gyvena (bent iš da-
lies) savarankiškai. Turinčios vaikų dažniau jungiasi į „daugiaprogramį režimą“ ir tiesiog 
stengiasi viską atlikti vienu metu: „Dažniausiai gaminu vakarienę, ruošiuosi paskaitoms, 
aiškinu matematikos užduotis jauniausiai dukrai, anglų kalbos taisykles vidurinei, pažeriu 
idėjų nežinančiai ką rašyti apie ekologiją vyriausiai dukrai ir mėtau žaislą šuniukui, kuriam 
irgi labai reikia mano dėmesio.“ Taigi, viena vertus, toks skirtingų veiklų derinimas vienu 
metu verčia kelti klausimą dėl jų visų kokybės, kita vertus, be abejo, čia kyla diskusija apie 
individualų fizinį gebėjimą ir jau anksčiau minėtą fizinę ištvermę, trečia vertus, net įverti-
nus teorines pasirinkimų galimybes, ar faktiškai moteris gali rinktis?..

Mokslininkių ir tyrėjų pateiktoje informacijoje buvo ir kitokių pavyzdžių – tokių, kurie 
nurodo visiškai nesėkmingomis laikomas praktikas, kai siekiama suderinti darbo keliamus 
reikalavimus ir kitas reikiamas ar norimas atlikti veiklas. Pavyzdžiui, jos rašė, kad „nesu-
valdau situacijos: tiek namai kenčia, tiek darbas“, kad viską suderinti sėkmingai tiesiog 
nepavyksta, nes „darbas dominuoja, nes jeigu dėlioju prioritetus, jie neišvengiamai rikiuo-
jasi apimdami nesibaigiančius darbus, nes norisi nebūti ta, kuriai nesiseka, norisi pateisinti 
profesinį pasirinkimą ir būti sėkminga, norisi išpildyti pažadus kitiems.“ Viena vertus, šiuo 
atveju atkreipiamas dėmesys į priešingą anksčiau minėtoms sėkmingoms streso valdymo 
praktikoms, planuojant laiką ir griežtai save disciplinuojant, elgesio būdą – nenorėjimą, 
negebėjimą ar tiesiog faktinį negalėjimą sukeisti, perdėlioti prioritetus. Tačiau, kita vertus, 
moterų ambicija, skatinanti imtis įvairialypių veiklų, gal ne tik didina streso apimtis, bet 
gali kelti ir tiesiogines rizikas jų gyvenimo planams. Pavyzdžiui, „kai bandžiau derinti 
[darbą su šeima], išsiskyriau“ ir moteris liko auginti vaiką viena. Vėlgi skirtingose situ-
acijose atsiranda skirtingi sprendimai (pavyzdžiui, „kad užauginti dukrą ir daryti karjerą 
samdžiau auklę“), tačiau tokie sprendimai yra individualūs ir jokiais būdais neprieinami, 
netinkami, negalimi kaip taisyklė visose situacijose. Taigi jie gali būti traktuojami labiau 
kaip (ir vėl) atsitiktinumas, bet ne sisteminis problemos sprendimo radimo būdas.

Galiausiai moterų praktikose yra toks sprendimas: derinant darbo keliamus reikala-
vimus ir savo pareigas šeimai bei norą turėti laisvalaikį, kylančio „streso nevaldau – jis 
tiesiog baigiasi, pasibaigus įtemptai situacijai, nes ji anksčiau ar vėliau vis tiek baigiasi; 
tiesiog mobilizuojuosi ir išgyvenu tą laikotarpį“. Šiuo atveju pasirenkamas ne kažkokių 
veiklų atsisakymas ar prioritetų perdėliojimas, bet tiesiog kantrus (fatalistinis?) laukimas. 
Pastarasis elgesio būdas taip pat gali būti traktuojamas kaip prisitaikymas prie esamos situ-
acijos nesiekiant ieškoti papildomų (jei tokie apskritai galimi) sprendimų. 

Išvados ir diskusija 
Asmeninių mokslininkių ir tyrėjų, dirbančių Lietuvos mokslo institucijose, patirčių ap-

rašymų analizė rodo, kad didžioji laiko dalis (iki 85 proc.) yra skiriama darbui: pedagogi-
nei, mokslinei veiklai, administravimui ir kt. Likęs laikas atiduodamas šeimai arba – retais 
atvejais, kai nėra vaikų – sau. Tačiau tokiais atvejais gana dažnai darbui skiriamo laiko dalis 
padidėja. Esama situacija, kuri papildomai reiškia ir niekada nesibaigiantį darbą, vienų mo-
terų traktuojama kaip kelianti stresą, kitų – kaip nekelianti (žinoma, visiškai kategoriškas 
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taip / ne čia neįmanomas egzistuojant stresinių situacijų variacingumui ir subjektyviam si-
tuacijų suvokimui). Šie vertinimai siejasi su nurodomomis strategijomis (laiko planavimas, 
savidisciplina, prioritetų perdėliojimas, adaptacija ir kt.), kurios tarpusavyje dažnai persipina 
priklausomai nuo situacijų ir kontekstų. Tačiau, viena, juose išryškėja dauguma kitose šalyse 
atrandamų probleminių aspektų – moters atsakomybė už šeimą kaip karjerą ribojantis veiks-
nys, per dideli darbo krūviai, ekonominis nesaugumas ir kt. Antra – nei viename jų neskamba 
ES politikoje akcentuojama tema – priemonės, padedančios derinti profesinę veiklą ir kitas 
atsakomybes (šeimai, tėvams, bendruomenei ir t. t.). Toks rezultatas, viena vertus, santykinai 
papildo plejadą šios srities fragmentiškų tyrimų, tačiau įneša dar vieną nacionalinį (posovieti-
nį) kontekstą. Kita vertus, toks rezultatas patvirtina ankstesnius rezultatus (pvz., Novelskaitė, 
Giedraitytė, 2015) – Lietuvos mokslo institucijose (išskyrus 1?) šeimai palankią organizaciją 
nusakančių priemonių tiesiog nėra. Taigi taip ir pasiliekame prie individualių sprendimų, 
atsitiktinių (racionalių?) pasirinkimų ir priklausymo nuo aplinkybių.

Kitas dalykas, kurį svarbu pabrėžti, – šiame straipsnyje pristatoma studija yra labai 
ribota. Pirma, metodologine prasme studijoje remtasi tik labai fragmentiškais duomenimis, 
sukauptais iš atsitiktinai tyrime sutikusių dalyvauti mokslininkių ir tyrėjų. Tam, kad būtų 
galima formuluoti patikimesnes išvadas, būtina atlikti sistemiškesnį duomenų rinkimą tiek 
pasitelkiant stipriau išplėtotus duomenų rinkimo instrumentus ir procedūras, tiek formuo-
jant reprezentatyvumą galinčias užtikrinti tyrimo imtis. Antra, pristatomos informacijos 
prasme straipsnyje pateikiama tik dalis sukauptos informacijos analizės. Kaip minėta anks-
čiau, papildomą (likusios ir antrinę) analizę numatoma visuomenei pristatyti vėliau. Trečia, 
esamos situacijos apžvalgos prasme šiame straipsnyje apsiribota tik kitose šalyse atliktų ty-
rimų apžvalga, pabrėžiant ES politinių siekių kontekstą. Šia prasme, viena vertus, studijos 
rezultatai „susitraukia“ nelyginant jų su moterų darbo-gyvenimo balansavimo praktikomis 
kitose profesijose ir sektoriuose Lietuvoje. Tačiau, kita vertus, straipsnyje pateikti rezul-
tatai atskleidžia šalies (bent mokslo sektoriaus) specifiškumą ir skirtumą nuo kitų šalių ir 
ES. Taigi šioje plotmėje pristatyta informacija ne tik nurodo galimas tolimesnės analizės 
kryptis, bet ir pateikia naujus rezultatus, kurie yra reikšmingi įvertinant esamą čia analizuo-
jamos tematikos fragmentiškumą bendrąja prasme. Galiausiai, ketvirta, šiame straipsnyje 
nebegrįžtama (kiek daugiau žr. Novelskaitė, 2014) plėtoti konceptualinės diskusijos apie 
darbo ir gyvenimo supriešinimo logiką, diskutuojant darbo-gyvenimo balansą (t. y. ar dar-
bas nėra gyvenimo dalis), taip pat apie kitų galimų konceptualinių variacijų (pavyzdžiui, 
„vientiso asmens“ koncepciją (Rees, 2005, p. 564–5); gyvenimo praturtinimo (Gatrell ir 
kt., 2013); kt.) poreikį ir tinkamumą interpretuojant šiame straipsnyje pateikiamus ir kitus 
šios tematikos rezultatus.
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WORK AND OTHER TIME BALANCE IN SCIENCE: 
LITHUANIAN WOMEN SCIENTISTS’ EXPERIENCES
AND PRACTICES

Aurelija NOVELSKAITĖ
LSRC Institute of Sociology
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Summary. Starting with conceptual discussion of the term work-life balance on 
micro, mezo and macro levels, the paper is aimed at exploration of how women-
researchers/scientists balance between the work and other time. Empirical (thematic) 
analysis of personal Lithuanian women’s experiences (n=15, collected in autumn 
2016) shows that the largest amount of their time is devoted to work; rest minimal 
time resources are devoted to the family, and, in rare case, to themselves. The main 
tensions in this realm relate to economic insecurity and striving for self-realization; 
however, (instantaneous) resolutions of these tensions are strongly individualized. 
Such findings, on the one hand, repeat behavioral patterns, which were found in 
other countries; on the other hand, the Lithuanian women’s behavioral patterns 
contradict the EU policy, which strive to encourage implementation of work-life 
balance tackled measures (e.g. family-friendly) policies in all sectors (including 
science) of economic activities. 

Key words: gender, science, work-life balance, post-soviet society. 
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Anotacija. Jau kuris laikas Lietuvos mokslo bendruomenė ir žiniasklaida eskaluoja 
gydytojų trūkumo ir su juo susijusių problemų aštrėjimą, o politinės valios ir ryžto 
situacijai keisti vis nesulaukiama. Šiame straipsnyje analizuojami gydytojų pasiskirs-
tymo ir darbo užmokesčio netolygumai Lietuvos regionuose. Atliktas kiekybinis ty-
rimas leido išryškinti Lietuvos centro ir periferijos gydytojų pasiskirstymo pagal re-
gionus ir amžių bei darbo apmokėjimo skirtumus. Kokybinio tyrimo – žiniasklaidos 
diskurso analizės – rezultatai papildė kiekybinio tyrimo analizės duomenis, įvardijant 
problemas ir taikomas / taikytinas / siūlomas priemones esamai situacijai keisti.

Raktažodžiai: gydytojo profesija, darbo rinka, pasiūlos ir paklausos disbalansas, 
darbo užmokestis, žiniasklaidos diskursas, rėminimas.

Įvadas
Neabejojama, kad gydytojai ir šiais laikais yra viena svarbiausių sveikatos priežiū ros siste-

mos profesinių grupių (Virbalis, Gefenas, 2012: 16), yra strategiškai svarbi profesija indivi-
dams ir visai visuomenei, tačiau šios profesijos atstovų ir su jais susijusių institucijų problemų 
analizei ir sprendimui skiriamas nepakankamas dėmesys nei Lietuvos sveikatos politikoje, nei 
mokslo bendruomenėje, trūksta šioje srityje kompleksinių tarpdisciplininių ir tarpinstitucinių 
tyrimų. Jau kuris laikas stebimas gydytojų pasiūlos ir paklausos didėjantis disbalansas Lietu-
vos rajonuose, gydytojų senėjimas Lietuvos periferijoje (Lipnevič, 2016). Viena iš problemos 
priežasčių – Lietuvoje vis dar nėra sukurtos ir taikomos ilgalaikės sveikatos priežiūros ir 
farmacijos žmonių išteklių (SPFŽI1), tarp jų ir gydytojų, planavimo2 strategijos, kuri yra pa-
matinis sėkmingos gydytojų pasiūlos ir paklausos suderinimo pagrindas (Miller, 2014; žr. 1 
pav.). Nors 2003 m. buvo numatyta sukurti (LRSAM 2003-12-31, Nr. V-802: 5 dalis), tačiau 
per daugiau nei dešimtmetį iki šiol Lietuvoje jos nėra, o gydytojų pasiūla neatitinka poreikio3 
(Buivydienė, Šmigelskas, Buivydas, 2010). Gydytojų skaičiaus pasiūlos, poreikio tyrimų ir 

1  SPFŽI kategorija apima gydytojus, odontologus, vaistininkus, reabilitacijos ir slaugos specialistus (slaugytojus, 
akušerius, kineziterapeutus, ergoterapeutus) bei visuomenės sveikatos specialistus (LRSAM 2003-12-31, Nr. 
V-802).

2  Reikšminga ir taikli nuomonė apie SPFŽI planavimo reikšmę: „Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių plana-
vimas skiriasi nuo kitų ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių planavimo, nes šie specialistai ne tik papildo 
darbo rinką, bet ir daro jai poveikį, vykdydami sveikatinimo veiklas“ (Kanapeckienė, 2016: 5).

3  Prof. R. Lazutkos nuomone, „specialistų planavimas, žvelgiant į darbo rinką, neatrodo tinkamas. Mane stebina 
aukštesnio rango valdininkų kalbos apie tai, jog reikia didinti priimamų studentų skaičių į tam tikras specialybes. To 
nepakanka. Žmonės juk eina dirbti ten, kur mato, kad algos yra pakenčiamos, yra perspektyvų, karjeros galimybių. 
Ten specialistų netrūksta. O, pavyzdžiui, policininkų, socialinių darbuotojų priimama daug, bet jų nuolat trūksta. 
Algos nepakankamos, todėl žmonės, baigę studijas, keliauja dirbti į kitas sritis“ (Kaminskienė, 2015 08 06).
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planavimo imasi įvairių sričių Lietuvos mokslininkai, tačiau dažnai tyrimai yra pavieniai, 
dažniau atliekami pačių biomedicinos mokslų atstovų. Šių tyrimų Lietuvoje pagausėjimas 
stebimas nuo 2010 m. (Starkienė, 2012; LSMU, 2011; Buivydienė, Šmigelskas, Buivydas, 
2010). Į mokslinę diskusiją įsitraukia ir jaunieji mokslininkai: J. Buivydienė savo diser-
tacijoje parengė prognozavimo priemonių paketą ir atliko bandomąją gydytojų skaičiaus 
poreikio trumpuoju laikotarpiu prognozę (Buivydienė, 2010); V. Berlin, savo disertacijoje 
aptarusi sveikatos priežiūros specialistų pasiūlos ir poreikio planavimo metodikas bei mo-
delius, įvertina Lietuvos gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų pasiūlos 
ir poreikio prognozę Lietuvoje iki 2024 m. (Berlin, 2016).

1 pav. Sėkmingos gydytojų skaičiaus sureguliavimo strategijos kūrimas (Miller, 2014)

Nepaisant šių ir kitų tyrimų, Lietuvoje sveikatos politikoje dažniausiai kalbama apie išteklių 
paskirstymo racionalumo siekį, uždaromos „nuostolingos“ ligoninės (LRSAM 2016-06-26), 
pamirštant rajonų, esančių toli nuo centrų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos), gyventojų poreikius, 
kuriems svarbu gydymo paslaugų pasiekiamumas, darantis poveikį asmens sveikatai ir gerovei.

Lyginant su kitomis Europos šalimis, bendra gydytojų tankumo situacija Lietuvoje yra 
gera (Lipnevič, 2016), tačiau problema yra gydytojų pasiskirstymo centruose bei perife-
rijoje skirtumai ir – dar svarbiau – gydytojų senėjimas bei kaitos nebuvimas rajoninėse 
gydymo įstaigose. Gydytojai, kaip aukštos kvalifikacijos specialistai ir strategiškai svarbūs 
žmogiškieji ištekliai, yra ne tik konkurencijos tarp valstybių objektas, bet pirmiausia – vi-
dinės konkurencijos tarp rajonų ir jų organizacijų elementas, todėl šių išteklių valdymui 
turi būti skiriamas dėmesys įvairiuose lygmenyse: nuo makrolygmens (valstybinio ir virš-
valstybinio) iki mikrolygmens (pačios organizacijos). Gydytojų pritraukimas ir išlaikymas 
rajonuose yra ne tik sveikatos politikos, užimtumo ir kitų politikų veiklos sritis, bet pir-
miausia tai yra organizacijų žmogiškųjų išteklių vadybos elementas. Gydytojai yra svar-
būs žmogiškieji ištekliai, kurių vadyba mokslinėje literatūroje apibrėžiama kaip „valdymo 
funkcija, susijusi su organizacijos narių verbavimu, parinkimu, mokymu ir tobulinimu; 
visuma veiklų, užtikrinančių darbo jėgos pritraukimą į organizaciją ir koordinavimą“ ir kt. 
(Lipinskienė, 2012: 7). Įvairių tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvoje gydytojų pasiskirsty-
mo netolygumai tarp rajonų yra dideli, tačiau nepakankamas dėmesys skiriamas detalesnei 
situacijos rajonuose analizei4, taikomų ir galimų problemų sprendimo būdų analizei.

4  Paprastai tyrimuose apžvelgiama situacija apskrityse, kurių statistinius vidurkius pagerina gydytojai apskričių 
centruose, ypač Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos.
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Tyrimo tikslas – atlikus statistinių duomenų ir žiniasklaidos diskurso analizę nustatyti 
gydytojų situacijos Lietuvos regionuose problemas ir daromus / galimus sprendimo būdus 
bei jų vertinimų apibendrinimą.

Tyrimo uždaviniai: 1) išanalizavus mokslinę literatūrą, pagrįsti tyrimo metodologiją; 
2) atlikus statistinių duomenų analizę, pateikti gydytojų atlyginimų, pasiskirstymo pagal 
amžių, skaičių ir teritoriją apibendrintus duomenis, išryškinti problemas ir probleminius 
rajonus; 3) atlikus interneto žiniasklaidos diskurso analizę, nustatyti gydytojų situacijos 
Lietuvos regionuose problemas ir daromus / galimus sprendimo būdus bei pateikti jų ver-
tinimų apibendrinimą.

Tyrimui naudoti metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė ir api-
bendrinimas, turinio ir lyginamoji analizė, žiniasklaidos diskurso analizė, rėminimo metodas.

Gydytojų darbo užmokestis ir jo skirtumai Lietuvos darbo rinkoje
Darbo užmokestis (DU) yra vienas svarbiausių darbo rinkos elementų5. Jį veikia vidiniai ir 

išoriniai veiksniai. Išoriniai DU veiksniai yra : 1) darbo rinkos sąlygos; 2) DU lygis regione; 
3) gyvenimo lygis; 4) kolektyvinė sutartis; 5) vyriausybės poveikis. Vidiniai DU veiksniai: 1) 
konkretaus darbo vertė; 2) reliatyvi darbuotojo vertė; 3) darbdavio išgalės mokėti6 (Žaptorius, 
2005). „Vyriausybė reguliuoja biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio dydį“ (vyriausybės po-
veikis) (Žaptorius, 2005: 54), todėl gydytojų atlyginimai valstybinėse sveikatos priežiūros įs-
taigose turi tam tikrus „rėmus“. Valstybinio sektoriaus darbo apmokėjimo tyrime konstatuota, 
kad Lietuvoje „ypač menkai mokamų darbuotojų kategorijai priskiriami sveikatos priežiūros 
specialistai“, taip pat ir gydytojai (Gerikienė, Blažienė, 2009). Iš kitos pusės, biudžetinių įstai-
gų darbuotojų atlyginimai tam tikra prasme atspindi valstybės politikos prioritetus.

Daroma prielaida, kad gydytojų trūkumo ir pasiskirstymo netolygumų analizei šios 
kategorijos taikymas tyrime gali duoti reikšmingos informacijos apie labiausiai gydytojų 
stygių jaučiančius Lietuvos rajonus, taip pat suteiks informacijos apie gydytojų darbo ap-
mokėjimo vidurkį skirtingose Lietuvos vietovėse ir organizacijose. 

Svarbu pažymėti, kad skelbiamų statistinių duomenų apie gydytojų atlyginimus atski-
rose įstaigose pasirodė tik 2014 m. Valstybinės ligonių kasos (VLK) prie SAM svetainėje, 
todėl atlikti didesnio laikotarpio duomenų palyginamąją analizę kol kas nebuvo galima. 
Kitas šio tyrimo ribotumas – tik vidutinių atlyginimų analizė, ne pagal gydytojų specializa-
cijas, kadangi kitokie duomenys taip pat nėra laisvai prieinami. Dar vienas svarbus tyrimo 
aspektas – analizuojamas tik valstybinių įstaigų gydytojų DU.

Analizė parodė, kad vidutinis šalies gydytojo bruto darbo užmokestis 1 etatui nuo 
2014 m. iki 2015 m. pakilo 7,8 proc. ir sudarė 1269 Eur. Palyginimui su šalies vidutiniu 
DU, kuris 2015 m. IV ketv. sudarė 756,9 Eur, vidutinė gydytojo alga yra 1,7 karto dides-
nė. Tačiau šie apibendrinti duomenys mažai ką pasako apie tikrąją situaciją. Atlikus VLK 
duomenų apie 242 Lietuvos gydymo įstaigų gydytojų DU analizę paaiškėjo, kad etato 

5  Ekonomisto R. Lazutkos teigimu, „svarbu prisiminti, kad darbo rinkoje svarbiausia – prekės kaina. Ypač su-
dėtinga situacija šiuo klausimu valstybiniame sektoriuje. Mat valstybė yra ganėtinai prastas darbdavys, nemo-
kantis konkurencinių algų. Į mediciną nereikia raginti stoti, čia ir taip didžiausi konkursai. Tačiau valstybė turi 
rūpintis, kad specialistų algos būtų tinkamos“ (Kaminskienė, 2015 08 06).

6  „Valstybinėse biudžetinėse organizacijose darbo užmokesčio dydis priklauso nuo valstybės biudžeto skiriamų 
pinigų sumos“ (Žaptorius, 2005: 54).
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atlyginimai įstaigose skiriasi kelis kartus – nuo 321 Eur VšĮ Šiaulių paliatyviosios pagal-
bos ir slaugos centre (Šiaulių m.) iki 2339 Eur VšĮ Ventos ambulatorijoje (Akmenės r.) 
2015 m., ir net penktadalyje visų sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje vidutinė gydytojo 
alga 2015 m. nesiekė 1000 Eur (VLK, 2016) (žr. 1 ir 2 lentelę).

1 lentelė. Didžiausi gydytojų vidutiniai vieno mėnesio bruto
DU/1 etatui, 2014–2016 m.

Eil. 
Nr.

Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos pavadinimas Savivaldybė 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

I ketv.
2016 m. 
II ketv.

 IŠ VISO šalyje 1177 1269 1285 1325

1. VšĮ Ventos ambulatorija Akmenės r. 
savivaldybė 2459 2339 2351 2464

2. VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo 
ir geriatrijos centras Šiaulių m. savivaldybė 2318 2293 2020 2329

3. VšĮ Onuškio palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė Trakų r. savivaldybė 2071 2151 2390 1863

4. VšĮ Kruopių ambulatorija Akmenės r. 
savivaldybė 1941 2070 1479 1533

5. VšĮ Tauragės ligoninė Tauragės r. savivaldybė 1973 2055 2205 2277

6. VšĮ Papilės ambulatorija Akmenės r. 
savivaldybė 1790 1997 2080 2554

7. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė Rokiškio r. 
savivaldybė 1862 1966 1911 1937

8. VšĮ Priekulės pirminės svei-
katos priežiūros centras

Klaipėdos r. 
savivaldybė 1759 1846 1699 1704

9. VšĮ Panevėžio fizinės medicinos 
ir reabilitacijos centras

Panevėžio m. 
savivaldybė 1466 1782 1389 1451

10. VšĮ Respublikinė 
Panevėžio ligoninė

Panevėžio m. 
savivaldybė 1591 1733 1697 1724

11. VšĮ Šaukėnų ambulatorija Kelmės r. savivaldybė 1704 1718 1631 1580

12. VšĮ Kaltinėnų pirminės svei-
katos priežiūros centras Šilalės r. savivaldybė 1242 1704 2704 2416

13. VšĮ Molėtų ligoninė Molėtų r. savivaldybė 1912 1700 1356 1408
14. VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras Šiaulių m. savivaldybė 1229 1656 1455 1632

15. VšĮ Molėtų r. pirminės 
sveikatos priežiūros centras Molėtų r. savivaldybė 1397 1639 1488 1627

16. VšĮ Kartenos pirminės 
sveikatos priežiūros centras

Kretingos r. 
savivaldybė 1822 1631 1672 1543

17. VšĮ Klaipėdos 
universitetinė ligoninė

Klaipėdos m. 
savivaldybė 1604 1629 1611 1637

18. VšĮ N. Akmenės ligoninė Akmenės r. 
savivaldybė 1484 1624 1704 1749

19. VšĮ Panevėžio r. 
savivaldybės poliklinika

Panevėžio r. 
savivaldybė 1538 1619 1524 1598

20. VšĮ Visagino ligoninė Visagino m. savivaldybė 1504 1609 1612 1764

Šaltinis: parengta pagal VLK 2016 m. duomenis (VLK, 2016).
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2 lentelė. Mažiausi gydytojų vidutiniai vieno mėnesio bruto
DU/1 etatui, 2014–2016 m.

Eil. 
Nr.

Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos pavadinimas Savivaldybė 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

I ketv.
2016 m. 
II ketv.

 IŠ VISO šalyje 1177 1269 1285 1325

223. VšĮ Lekėčių ambulatorija Šakių r. savivaldybė 918 869 863 975

224. VšĮ Vilniaus gimdymo namai Vilniaus m. savivaldybė 815 867 1170 1228

225. VšĮ Pakaunės pirminės 
sveikatos priežiūros centras Kauno m. savivaldybė 842 862 802 807

226. VšĮ Kaišiadorių psichikos 
sveikatos centras Kaišiadorių r. savivaldybė 827 845 685 679

227. VšĮ Veliuonos pirminės 
sveikatos priežiūros centras Jurbarko r. savivaldybė 834 837 836 1076

228. VšĮ Ukmergės ligoninė Ukmergės r. savivaldybė 828 828 799 835

229. VšĮ Šalčininkų r. 
savivaldybės ligoninė Šalčininkų r. savivaldybė 842 820 826 860

230. VšĮ Aukštadvario pirminės 
sveikatos priežiūros centras Trakų r. savivaldybė 795 808 761 780

231. VšĮ Giedraičių ambulatorija Molėtų r. savivaldybė 1006 807 892 918

232. VšĮ Kauno Šančių poliklinika Kauno m. savivaldybė 770 802 743 811

233. VšĮ Klaipėdos miesto 
stomatologijos poliklinika Klaipėdos m. savivaldybė 775 799 798 782

234. VšĮ Širvintų ligoninė Širvintų r. savivaldybė 642 785 805 923

235. Lukšių ambulatorija Šakių r. savivaldybė 853 767 704 790

236. VšĮ Kuršėnų ligoninė Šiaulių r. savivaldybė 694 751 850 963

237. Kazlų Rūdos ligoninė Kazlų Rūdos savivaldybė 756 732 924 936

238. VšĮ Kupiškio ligoninė Kupiškio r. savivaldybė 699 706 742 850

239. VšĮ Paluknio ambulatorija Trakų r. savivaldybė 633 671 665 1297

240. VšĮ Panemunių ambulatorija Šakių r. savivaldybė 610 658 632 632

241. VšĮ Ignalinos r. ligoninė Ignalinos r. savivaldybė 547 604 580 931

242. VšĮ Šiaulių paliatyviosios 
pagalbos ir slaugos centras Šiaulių m. savivaldybė - 321 332 362

Šaltinis: parengta pagal VLK 2016 m. duomenis (VLK, 2016).
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Apibendrinant galima teigti, kad gydytojų darbo užmokesčio dydis Lietuvoje priklau-
so ne tik nuo įstaigos pobūdžio, bet ryškiai skiriasi ir pagal vietoves, taip pat yra kin-
tantis laike. Tai tam tikra prasme gali rodyti gydytojų profesijos Lietuvos darbo rinkoje 
disbalansą.

Gydytojų pasiskirstymas Lietuvoje 
Mokslinėje literatūroje netolygus gydytojų geografinis pasiskirstymas apibrėžiamas 

kaip aprūpinimo gydytojais skirtumai, neigiamai veikiantys „sveikatos priežiūros siste-
mos funkcionavimą, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei jų koky-
bę, pacientų pasitenkinimą ir prasčiau gydytojais aprūpintų vietovių gyventojų sveikatos 
rodiklius“ (Starkienė, 2013). Siekiant identifikuoti probleminius šalies rajonus gydytojų 
pasiskirstymo pagal amžių, skaičių ir teritoriją atžvilgiu, buvo atlikta statistinių duome-
nų analizė. Šioje dalyje pristatomi gydytojų pasiskirstymo 2015 m. duomenų analizės 
rezultatai.

Kiekybinio tyrimo – statistinės analizės rezultatai rodo, kad net penktadalis visų gydytojų 
Lietuvoje (išskyrus Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus apskritis) yra vyresni nei 65 m. amžiaus, 
daugiau nei 55 m. gydytojų yra apie 35 proc., o iki 35 m. – tik apie 12 proc. (žr. 2 pav.).

2 pav. Gydytojų pasiskirstymas pagal amžių, 2015 m. 
situacija 7-iose apskrityse (HI 2016)

Kitokia, geresnė, situacija yra Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse, pavyzdžiui, 
Kauno apskrityje iki 35 m. amžiaus gydytojų yra apie 37 proc., o vyresnių nei 65 m. – de-
šimtadalis gydytojų (žr. 3 pav.).
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3 pav. Gydytojų pasiskirstymas pagal amžių, 2015 m. situacija
Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos apskrityse (HI 2016)

Dar didesni netolygumai yra rajono mastu, pavyzdžiui, Ignalinos raj., Pagėgių sav., 
Kazlų Rūdos sav., Šiaulių raj. (ne miesto), Skuodo raj. ir Švenčionių raj. savivaldybių įstai-
gose gydytojų iki 35 m. amžiaus pirmaeilėse pareigose visiškai nėra. Kitų rajonų savival-
dybėse gydytojų vyresnių nei 65 m. amžiaus yra 35 proc. ir daugiau (Alytaus raj., Kupiškio 
raj., Šiaulių raj., Klaipėdos raj. (ne miesto), Kretingos raj., Skuodo raj., Šalčininkų raj. ir 
Švenčionių raj.). Dvidešimtyje savivaldybių gydytojų 55–64 m. amžiaus yra 40 proc. ir 
daugiau (žr. 3 lentelę).

 3 lentelė. Didžiausia gydytojų dalis 55–64 m. amžiaus kategorijoje
Lietuvos savivaldybėse

Eil. nr. Savivaldybė Proc. Eil. nr. Savivaldybė Proc.
1. Neringa* 100 % 11. Šalčininkų raj. 46 %
2. Varėnos raj. 57 % 12. Radviliškio raj. 45 %
3. Pakruojo raj. 56 % 13. Molėtų raj. 45 %
4. Kelmės raj. 52 % 14. Druskininkai 44 %
5. Visaginas 48 % 15. Tauragės raj. 44 %
6. Anykščių raj. 47 % 16. Ignalinos raj. 42 %
7. Zarasų raj. 47 % 17. Šilalės raj. 42 %
8. Pasvalio raj. 47 % 18. Kazlų Rūdos sav. 40 %
9. Šilutės raj. 46 % 19. Palanga 40 %
10. Akmenės raj. 46 % 20. Utenos raj. 40 %

*Visi gydytojai, dirbantys Neringoje (iš viso 3) pirmaeilėse pareigose, yra 55–64 m. amžiaus. 
Tačiau galima manyti, kad gydytojų atvyksta iš netoliese esančio Klaipėdos miesto.

Rezultatai patvirtina, kad gydytojų kaita toliau nuo pagrindinių gydymo centrų (Kauno, 
Vilniaus ir Klaipėdos) nutolusiuose rajonuose yra nepakankama ir netgi grėsminga indivi-
dų ir šalies visuomenės sveikatai ir gerovei.

Gydytojų pasiskirstymas pagal apskritis taip pat labai nevienodas. Apie pusė visų Lie-
tuvos gydytojų dirba Kauno ir Vilniaus apskrityse (žr. 4 pav.).
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4 pav. Gydytojų pasiskirstymas pagal apskritis 2015 m. pabaigoje (HI 2016)

Yra nemažai gydytojų pasiskirstymą lemiančių priežasčių. Vienas iš svarbių, tačiau ne-
pakankamai analizuojamas gydytojų pasiskirstymą tiesiogiai ir netiesiogiai veikiančių fak-
torių – Lietuvoje įgyvendinamas sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas, per kurį 
faktiškai sumažėjo įstaigų, o kartu ir gydytojų galimybės įsidarbinti tam tikroje vietovėje. 
Per 3 restruktūrizavimo etapus – nuo 2003 m. iki 2013 m. – ligoninių sumažėjo 42 juridi-
niais asmenimis; uždaryti 14 rajono lygmens ligoninių (Druskininkų, Ignalinos, Joniškio, 
Kupiškio, Molėtų, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Plungės, Prienų, Skuodo, Šakių, Šilalės, 
Varėnos, Zarasų) akušerijos skyriai; uždaryti 12 rajono lygmens ligoninių (Gargždų, Igna-
linos, Kaišiadorių, Kupiškio, Kuršėnų, Molėtų, Naujosios Akmenės, Pakruojo, Prienų, Ši-
lalės, Širvintų, Zarasų) chirurgijos skyriai ir kt. (LRSAM 2016-06-26). Restruktūrizavimo 
ir kitų veiksnių poveikio gydytojų trūkumui vertinimai analizuojami kitame tyrimo etape.

Problemos ir priemonės – žiniasklaidos diskurso analizė
Žiniasklaidoje7 jau senokai eskaluojamos su gydytojų situacija Lietuvoje susijusios 

problemos ir galimi jų sprendimo būdai, tačiau iki šiol nėra atliktos apibendrinančios 
tokių pranešimų analizės. Šiam tyrimui pasirinkta analizuoti straipsnius internete8, kurio 
„vienas iš naujųjų <...> bruožų – didelės, su niekuo anksčiau nepalyginamos galimy-
bės auditorijai dalyvauti kuriant ir skleidžiant pranešimus – yra svarbiausia pastarojo 
meto interneto ir apskritai naujųjų medijų raidos tendencija, įvardijama socialinių medijų 
terminu“ (Nevinskaitė, 2011: 39). Šis tyrimas grindžiamas simbolinio konstruktyvizmo 
epistemologine prieiga, kurios požiūriu „žiniasklaida konstruoja socialines reikšmes ir 
siūlo jas visuomenei, o pastaroji toliau konstruoja socialinę tikrovę, atsižvelgdama arba 
ne į pateikiamas simbolines žiniasklaidos konstrukcijas“ (cit. McQuail (2005) iš Juraitė, 
Telešienė, 2009: 228).

7  Žiniasklaida – trumpesnis, sinonimiškai vartojamas masinės komunikacijos priemonių terminas (Nevinskaitė, 
2011: 11).

8  Internetą (žiniatinklį), kaip informacijos paieškos mediją, „galima suvokti kaip iki šiol neregėto dydžio, aktua-
lumo (naujumo) ir prieinamumo biblioteką ir duomenų šaltinį“ (Nevinskaitė, 2011: 27).
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Tyrimui atlikti naudotas kokybinis interneto žiniasklaidos straipsnių diskurso analizės 
metodas. Diskurso analizei svarbu ne tik tekstas, bet „ir jį kuriantys, perduodantys ir in-
terpretuojantys veikėjai bei diskursą įgalinantys bei apribojantys tiesioginiai ar istoriniai 
kontekstai“ (Telešienė, 2005: 1). „Diskursas yra specifinių idėjų, sąvokų bei kategorijų 
apie tam tikrą dėmesio objektą derinys, artikuliuojamas tam tikrų socialinių veikėjų tam 
tikruose kontekstuose“ (Telešienė, 2005: 5).

Tyrimo tikslas – atlikti gydytojų, ligoninių vadovų ir valdžios žiniasklaidoje pateikiamos 
informacijos / nuomonių / vertinimų apie gydytojų situaciją Lietuvoje diskurso analizę. Anali-
zei buvo pasirinkti kelerių pastarųjų (2012 05–2016 09) metų laikotarpiu publikuoti straipsniai 
(N = 10) įvairiose Lietuvos interneto žiniasklaidos svetainėse. Buvo peržiūrėta ir daugiau – iš 
viso 30 straipsnių, tačiau iš pastarųjų buvo atrinkti straipsniai su skirtingais veikėjais (gydyto-
jais, ligoninių vadovais) iš įvairių Lietuvos regionų, taip pat straipsniai, kuriuose būtų valdžios 
atstovų bei gydytojų organizacijų atstovų nuomonių. Tyrimo metu siekta gauti informacijos 
apie gydytojų situaciją darbo rinkoje įvairiuose Lietuvos regionuose ir visoje Lietuvoje, ištirti 
įvairiapusę nuomonę apie įvardijamas problemas, nuomonę apie minimų problemų priežastis 
ir informaciją apie taikomas vietines priemones gydytojų trūkumo problemoms spręsti.

Straipsniai tyrimui buvo ieškomi per žiniatinklio paieškos sistemą google.com, įvedant 
šias paieškos frazes: 1) gydytojų pritraukimo programa; 2) rajonuose gydytojų darbo są-
lygos; 3) dėmesys kiekvienam jaunam specialistui; 4) rajono gydymo įstaigose jau stinga 
gydytojų ir 4) gydytojų emigracija rajonuose. 

Šiame tyrime diskurso analizė yra daugiasluoksnė ir grindžiama J. Ruizo Ruizo (2009) 
pateikta susistemintų diskurso analizės lygių schema. Minėto mokslininko teigimu, teksto 
analizė leidžia apibūdinti diskursą, kontekstinė analizė padeda suprasti diskursą, o sociolo-
ginis aiškinimas išryškina informaciją, ideologiją ar socialinį konstruktą (Ruiz Ruiz, 2009) 
(žr. 4 lentelę). Anot J. Ruizo Ruizo (2009), sociologinėje diskurso analizėje interpretacija 
nėra atskiras analizės lygmuo, jis neatsiejamas ir nuo teksto, ir konteksto analizės. Anot A. 
Telešienės, diskurso analizė – analitiškai turtinga, kadangi „apima įvairius kalbos, suvoki-
mo, sąveikos, visuomenės ir kultūros analizės lygius bei metodus“ (Telešienė, 2005).

4 lentelė. Diskurso analizės tipai ir lygiai (Ruiz Ruiz, 2009: 47)

Analizės
tipai

Diskurso vaizdas 
(apžvalga)

Analizės 
lygiai

Metodai arba analizės 
procedūros

Tikslai

Teksto 
analizė

Kaip objekto Kalbėsenos 
lygmuo

Turinio analizė
Semiotinė analizė 
(struktūrinė ir formali)

Diskurso 
apibūdinimas

Konteksto 
analizė

Kaip
ypatingo (unikalaus)
įvykio

Dėstymo 
lygis

Rėminimas (angl. frame analysis)
Diskurso pozicijų analizė
Diskusijų analizė
Tarptekstinė analizė

Diskurso 
supratimas

Sociologinė 
interpretacija

Kaip informacijos,
ideologijos ir 
socialinio konstrukto

Socialinis 
lygmuo

Indukcinė išvada
Abdukcinė9 (tikimybinė) išvada 

(Sociologinis) 
diskurso 
paaiškinimas

9 Abdukcija (angl. abduction) – loginis pažinimo būdas, samprotavimas, kai, remiantis turimomis žiniomis, faktais ar 
teorijomis, sukuriama nauja hipotezė (Vainienė, R. (2005). Ekonomikos terminų žodynas. Vilnius, Tyto alba, p. 328).



242

LIETUVOS GYVENTOJŲ GRUPIŲ SOCIALINĖ KAITA

Tyrimui atlikti yra naudojamas vienas iš diskurso analizės instrumentų – rėminimo me-
todas (Donauskaitė, 2015: 80). Komunikacijos tyrėjų teigimu, informacija žiniasklaidoje ar 
kiti tekstai gali būti pateikiami pagal pateikties schemas, kurias mokslininkai aiškina pa-
sitelkdami paveikslo rėmų metaforą, lėmusią paradigmos įvardijimą rėminimu. Jo esmė – 
pateikti tam tikras detales, iš kurių gali būti atkuriamas vaizdas apie visą situaciją / reiškinį. 
Rėminimo analizės metodo pradininku laikomas Ervingas Goffmanas (Nevinskaitė, 2008: 
248–249). Rėminimo metodas yra plačiai taikomas užsienyje komunikacijos ir kitų sociali-
nių mokslų tyrėjų, tačiau retai naudojamas Lietuvos mokslininkų.

Pasak JAV mokslininko Roberto Entmano (2010; 1993), yra keturios pagrindinės pa-
teikties schemų – rėminimo – funkcijos: 1) šios schemos apibrėžia problemą ir išryškina 
svarbiausius jos aspektus; 2) identifikuojamos problemos priežastys / veiksniai; patei-
kiamas moralinis jų vertinimas; 3) yra įvertinami problemą sukeliantys veikėjai ir jų 
veiksmų padariniai; 4) siūlomos tolesnio elgesio ir veiksmų rekomendacijos / problemos 
sprendimo būdai bei numatomas jų tikėtinas poveikis. Tačiau ne visada viename komuni-
kaciniame tekste galima atlikti visas 4 rėminimo funkcijas (iš Donauskaitė, 2015: 86–87 
ir Nevinskaitė, 2008: 249). 

Atliktos 10 straipsnių žiniatinklyje diskurso analizės rezultatai parodė, kad gydytojų 
skaičiaus mažėjimas, jų trūkumas bei pritraukimas yra opios problemos toliau nuo pa-
grindinių centrų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) nutolusiuose rajonuose – šiais klausimais 
vieningai pasisako gydytojai, ligoninių vadovai, gydytojų organizacijų bei valdžios atsto-
vai. Be to, yra ir daugiau su gydytojais susijusių problemų. Remiantis rėminimo metodu 
diskurso analizės rezultatai pateikiami trijose (5, 6 ir 7) lentelėse. Žiniasklaidos straips-
niuose įvardintos su gydytojais susijusios problemos, priežastys, paplitimas, vertinimai ir 
jų daugiakryptis poveikis pateikiamas 5 lentelėje. 

5 lentelė. Su gydytojais susijusių problemų, priežasčių
ir pasekmių vertinimai 

Problema Priežastys Vietovė ir
organizacija

Vertinimai, nuomonė, 
situacijos apibūdinimas

Pasekmės gydytojų 
į(si)darbinimui / 
darbui / darbo
rinkai

Strategijos 
nebuvimas

Makroly-
gmenyje – 
valdžioje

Visa Lietuva

„Medikų stygius yra neapibrėžtas, nes 
kol kas sunku suprasti, ar mūsų valsty-
bė turi strategiją, kuria remiantis būtų 
galima apskaičiuoti konkrečių specia-
listų stygių. Pavyzdžiui, kiek ir kokių 
specialistų reikia 100 tūkst. gyventojų. 
Todėl neaišku, ar tikrai trūksta tam 
tikrų medicinos srities specialistų, ar 
jų nepajėgia pritraukti tik kai kurios 
medicinos įstaigos.“ JGA2 prezidentas 
(Kazakevičius, 2016 07 27)

Neaiškumai 
situacijoje

10   JGA – Jaunųjų gydytojų asociacija. Susikūrė 2007 m. „gydytojams rezidentams neapsikentus su tuometinėmis 
darbo sąlygomis ir siekiant įteisinti rezidento, kaip darbuotojo, statusą, užtikrinantį atlyginimą, socialines ga-
rantijas ir teisinį reglamentavimą“ (šaltinis: http://www.jauniejigydytojai.lt/about).
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Problema Priežastys Vietovė ir
organizacija

Vertinimai, nuomonė, 
situacijos apibūdinimas

Pasekmės gydytojų 
į(si)darbinimui / 
darbui / darbo
rinkai

Gydytojų 
trūkumas 
rajonuose

Gydytojų 
senėjimas,
atsako-
mybės 
vengimas

Visa 
Lietuva, 
išskyrus 
Vilnių, 
Kauną ir 
Klaipėdą

„Lazdijų ligoninei reikia ne vien aku-
šerio ginekologo, darbo atsirastų 
ir vidaus ligų gydytojui, pediatrui, 
chirurgui, neurologui bei kitų sričių 
medikams.“ Lazdijų ligoninės vyriau-
siasis gydytojas: „Kaip skelbiama Aly-
taus apskrities S. Kudirkos ligoninės 
interneto svetainėje, ligoninė galėtų 
priimti net 15 gydytojų – reikia endo-
krinologo, kardiologo, nefrologo, uro-
logo bei kitų sričių specialistų. Mari-
jampolės ligoninė galėtų įdarbinti 10 
specialistų, po 8 – Utenos ir Pakruojo 
ligoninės.“
(Kazakevičius, 2016 07 27)

„Laisvų darbo vietų ligoninėje prak-
tiškai neturime. Kasmet ateina jaunų 
specialistų, jie pakeičia išeinančius į 
pensiją.“ Klaipėdos ligoninės vadovas 
(Kaminskienė, 2015 08 06)

„Laisvų darbo vietų turime visada. Jau-
nų gydytojų provincijoje labai trūksta. 
Gydytojai rajonuose sensta, reikia 
pamainos, tad tai – didelė problema.“ 
„Jaunas specialistas atėjęs pas mus iš 
karto turi ir operuoti, ir savarankiškai 
dirbti. Galbūt slepiasi, nes bijo atsako-
mybės?“ Mažeikių ligoninės vadovas 
(Kaminskienė, 2015 08 06)

Didelės gydytojų 
horizontalaus 
socialinio 
mobilumo ir 
įsidarbinimo / 
karjeros galimybės

Galiojanti 
tvarka Visa Lietuva 

„Tam tikrų specialistų trūkumą Lietu-
voje lemia ir šalyje galiojanti tvarka. 
Tarkim, pacientas privalo kas pusę 
metų apsilankyti pas urologą, kad šei-
mos gydytojas jam galėtų vėl išrašyti 
kompensuojamųjų vaistų. Tačiau no-
rint patekti pas urologą, reikia laukti 
eilėje, todėl teigiama, kad Lietuvoje 
trūksta ir urologų.“ JGA prezidentas 
(Kazakevičius, 2016 07 27)

Didėja krūviai 
esamiems 
gydytojams

Vadovų 
pasyvu-
mas pri-
traukiant
specialistus

Švenčionių 
raj.

„Ligoninės vadovas Švenčionyse ne-
sirūpina jaunų specialistų paieška ir 
pritraukimu dirbti į rajoną.“ (Šalaše-
vičiūtė, 2015 05 06)

Informacijos 
trūkumas gali 
apriboti specialistų 
atvykimą
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Problema Priežastys Vietovė ir
organizacija

Vertinimai, nuomonė, 
situacijos apibūdinimas

Pasekmės gydytojų 
į(si)darbinimui / 
darbui / darbo
rinkai

Skyrių 
uždarymas

Gydytojų 
trūkumas

Lazdijų rajo-
no ligoninės 
Akušerijos 
ir ginekolo-
gijos skyrius

„<...> Išėjus į pensiją paskutiniam jame 
dirbusiam gydytojui, nebeliko galimy-
bės, kad gydymo paslaugos būtų užti-
krintos ištisą parą.“ Lazdijų ligoninės 
vyriausiasis gydytojas (Kazakevičius, 
2016 07 27)

Nėra įsidarbinimo 
galimybių

Finansavi-
mo 
trūkumas

Lazdijų 
rajono 
ligoninės 
Akušerijos 
ir gine-
kologijos 
skyrius

Skyrius „negavo ligonių kasos finansa-
vimo, jį rėmė tik savivaldybė, taip pat jo 
veikla buvo apmokama iš gydymo įstai-
gos pelno“. „VTLK nuolat deklaruoja, 
kad šis skyrius yra neperspektyvus, ne-
reikalingas, neturintis jokių ateities ga-
rantijų.“ Lazdijų ligoninės vyriausiasis 
gydytojas (Kazakevičius, 2016 07 27)
 

„Dėl tokių batalijų 
dirbti Lazdijuose 
atsisakė visi 
kalbinti gydytojai 
akušeriai, reziden-
tai, kurie turėjo 
apsispręsti iki 
rugpjūčio 1 dienos. 
Tad neatsiranda 
kandidatų, kurie 
galėtų pakeisti į 
pensiją išėjusį il-
gametį šio skyriaus 
gydytoją <...> ir 
dėl neaiškios atei-
ties eiti skyriaus 
vedėjos pareigas 
atsisakiusią <...>“. 
(Kazakevičius, 
2016 07 27)

Gydytojų 
senėjimas

Kaitos 
nebuvimas

Lazdijų 
rajono 
ligoninė

„Išėjus į pensiją paskutiniam jame dirbu-
siam gydytojui, nebeliko galimybės, kad 
gydymo paslaugos būtų užtikrintos ištisą 
parą.“ (Kazakevičius, 2016 07 27)

Sunku 
surasti 
specialistą 
dėl jų 
bendro 
trūkumo

Kai kurių 
specialistų 
bendras 
trūkumas 
regionuose

Visoje 
Lietuvoje

„Niekas nenori iš didžiųjų miestų vykti 
dirbti į rajoną. Juolab kad vaikų ligų 
specialistų stinga ne tik mums, bet ir kitų 
rajonų gydymo įstaigoms.“ Jurbarko ra-
jono ligoninės gydytoja (Kazakevičius, 
2016 07 27)

Aštrėja 
konkurencija tarp 
rajonų

Neaiški 
įstaigų 
ateitis

Reforma, 
įstaigų 
restruktū-
rizavimas

Visa 
Lietuva, 
išskyrus 
Vilnių, 
Kauną ir 
Klaipėdą

„Vykti į mažesnius rajonų centrus kartais 
privengia ir jauni specialistai, ypač išgir-
dę apie neaiškią vienos ar kitos gydymo 
įstaigos ateitį. Juk niekas nenori dirbti 
ten, kur nėra jokių karjeros perspektyvų, 
kur darbas galbūt bus laikino pobūdžio. 
Juk nežinoma, ar prasidėjus ketvirtajam 
restruktūrizacijos etapui jos bus uždary-
tos, ar ir toliau gyvuos, o gal bus pavers-
tos slaugos ligoninėmis.“ JGA preziden-
tas (Kazakevičius, 2016 07 27)
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Problema Priežastys Vietovė ir
organizacija

Vertinimai, nuomonė, 
situacijos apibūdinimas

Pasekmės gydytojų 
į(si)darbinimui / 
darbui / darbo
rinkai

Ilgos ir 
nerezul-
tatyvios 
gydytojų 
paieškos

Įvairios Jurbarko raj. 
ligoninė

„Jurbarko rajono ligoninei jau dau-
giau kaip metus nepavyksta rasti vai-
kų ligų gydytojo, kuris vadovautų ir 
visam Vaikų ligų skyriui.“ (Kazakevi-
čius, 2016 07 27)

Didėja krūvis
esamiems gydyto-
jams arba neteikia-
mos tam tikros 
gydymo paslaugos

Dirbama 
didesniu 
negu 
leistina 
krūviu

Gydytojų 
trūkumas Visa Lietuva

„Rajonuose vis dar atsiranda gydyto-
jų, dirbančių 5 ir daugiau darbo vietų, 
po 72 valandas be poilsio.“ SAM mi-
nistrė (Šalaševičiūtė, 2015 05 06)

„Dirbti gydytojų stygiaus sąlygomis – 
sudėtinga, nes „deficitas niekada 
nepagimdo kokybės.“ Mažeikių li-
goninės vadovas (Ieva Urbonaitė-
Vainienė, 2013 05 26)

„Įtakoja teikiamų 
asmens sveikatos 
priežiūros paslau-
gų kokybę ir sau-
gumą.“ „Dirbant 
tokiu ritmu nepasi-
ilsima, sutrinka 
paties gydytojo 
mitybos režimas, 
o ligoniai yra 
priversti laukti už 
durų, kol geriamos 
kavutės, tikėtinas 
ir išsiblaškymas 
atliekant diagnos-
tikos darbus.“ 
(Šalaševičiūtė, 
2015 05 06)

Įstaigų 
vadovų 
piktnau-
džiavimai 
ir 
pažeidimai

Švenčionių 
raj.

„Ligoninės direktorė pati tvirtina dar-
buotojų darbo grafikus, pati organizuo-
ja savo darbo režimą, pažeisdama nor-
minių teisės aktų reikalavimus.“ „Tokia 
pažeidimų [gausu] VDI Vilniaus ir Ute-
nos padaliniuose.“ LR SAM ministrė 
(Šalaševičiūtė, 2015 05 06)

Žala PSDF 
biudžetui, 
nusižengimai 
teisiniams 
reikalavimams

Mažėja 
gydytojų 
poreikis

Dėl 
gyventojų 
mažėjimo, 
technolo-
gijų
tobulėjimo

Visa Lietuva

„Širvintų ligoninė, slenkant metams, 
mažėja, ir ne tik dėl gyventojų skaičiaus 
mažėjimo rajone, bet tai natūralus pro-
cesas, be to, atsiranda naujos techno-
logijos ligoms gydyti, kurios yra labai 
brangios. Ligoninės, jų skyriai labiau 
profiliuojami, siekiama kaip galima 
racionaliau išnaudoti gydymą stacio-
naruose.“ (Bagočiūnienė, 2015 12 30)

Natūralus 
gydytojų poreikio 
mažėjimas 
rajonuose

Sunku 
pareika-
lauti darbų 
kokybės

Dėl 
gydytojų 
trūkumo

Rajonuose

„Jei stipriai stinga gydytojų, jie jau-
čiasi išskirtiniai, labai sunku iš jų pa-
reikalauti. Įsivaizduokite, ką reiškia 
vadovauti įstaigai, kai tu negali atleisti 
darbuotojo, nes jei kelis gydytojus at-
leisi, žlugs vieno ar kito skyriaus dar-
bas.“ Mažeikių raj. ligoninės vadovas 
(Ieva Urbonaitė-Vainienė, 2013 05 26)

Neigiamas 
poveikis įstaigos 
valdymui
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6 lentelė. Gydytojų pritraukimo į rajonus priemonės ir jų vertinimai

Taikomos gydytojų 
pritraukimo 
priemonės

Gydytojų vertinimai
Organizacijų atstovų vertinimai, taikymo vieta

Pasekmės / povei-
kis gydytojams 
ir darbo rinkai

Rezidentūros studijų ap-
mokėjimas.* Tokią gali-
mybę numato Lietuvos 
nacionalinės sveikatos 
sistemos įstaigų apmo-
kėjimo už studentų ir 
gydytojų rezidentų stu-
dijas tvarkos aprašas 
(LRSAM 2008-11-08 
Nr. V-1080)

„„Medicinos studijos brangios, todėl esu patenkinta Ma-
žeikių ligoninės pasiūlymu apmokėti rezidentūros studi-
jas, su sąlyga, kad po jų atvyksiu čia dirbti.“ Gydytoja 
otorinolaringologė, Šiauliai (Machova, 2015 01 22)
„Nuolatinių darbuotojų ligoninei beveik netrūksta. Mat 
jau penkerius metus ligoninėje pasilieka dirbti vietoje 
rezidentūrą atlikę jauni specialistai.“ Mažeikių raj., 
Telšių raj. savivaldybė, Akmenės raj. savivaldybė (Ka-
zakevičius, 2016 07 27)

Garantuota 
rezidentūros ir 
vėliau – darbo 
vieta, gydytojų 
finansinės 
situacijos 
pagerinimas 
rezidentūros metu

Pradedančiųjų 
alga nesiskiria nuo 
seniai dirbančiųjų

„„Pradedančio gydytojo alga pas mus tokia pat kaip ir 
jau seniau dirbančio. Viskas priklauso, kiek etato ar eta-
tų jis norės dirbti.“ Mažeikių ligoninės vadovas, Mažei-
kių raj. (Kaminskienė, 2015 08 06)

Galimybė daugiau 
užsidirbti

Aktyvios paieškos 

„Bandėme visur ieškoti, kalbinome daug specialistų, 
bet niekas nenori iš didžiųjų miestų vykti dirbti į rajoną. 
Juolab kad vaikų ligų specialistų stinga ne tik mums, 
bet ir kitų rajonų gydymo įstaigoms.“ Jurbarko ligoni-
nės gydytoja (Kazakevičius, 2016 07 27)
„Dabar keturis gydytojus prisiviliojome įvairiais bū-
dais. Ne tik priimame, bet ir stipendijas skiriame, už 
rezidentūrą, už būsto nuomą mokame. Kitaip tariant, 
darome viską, kad jauni žmonės tik atvyktų ir dirbtų.“ 
Mažeikių ligoninės vadovas (Kaminskienė, 2015 08 06) 
Jurbarko ligoninė, Mažeikių ligoninė

Didėja 
informacijos 
sklaida

Skelbimai organizacijų 
svetainėse

Informacija apie darbo pasiūlymus yra skelbiama SAM 
tinklalapyje, ligoninių tinklalapiuose

Informacijos 
prieinamumas

Įvairių priemonių 
kompleksas

„Savivaldybės taryba pernai (gruodžio 29 dienos spren-
dimas Nr. T-232) patvirtino Trūkstamų gydytojų pri-
traukimo į Akmenės rajoną programą, kurioje numatyta 
įvairių patrauklių dalykų. Tai daugiausiai įsikūrimo iš-
laidų (iki 15 tūkstančių eurų) kompensacijos skyrimas 
naujai atvykusiam gydytojui dirbti ir gyventi Akmenės 
rajone. Įsikūrimo išlaidoms priskiriamas būsto pirki-
mas, paskolos būstui statyti ar pirkti kompensavimas, 
gyvenamųjų patalpų remontas, buitinė technika, baldai, 
namų apyvokos reikmenys, lengvojo automobilio įsigiji-
mas, būsto nuomos mokestis, komunaliniai mokesčiai.“ 
(Šiurkuvienė, 2016 08 06)

Darbo ir 
gyvenamosios 
vietos 
patrauklumo 
didėjimas

Piniginės
kompensacijos

„Į šeimos gydytojo vietą medikai viliojami siūlant pini-
gines 50 tūkst. litų kompensacijas.“ Mažeikių raj. ligo-
ninės vadovas (Ieva Urbonaitė-Vainienė, 2013 05 26) 
Radviliškis

Didėja 
konkurencija 
tarp rajonų

*„ES lėšomis numatoma finansuoti apie 30-ies gydytojų (kardiologų, neurologų, šeimos gy-
dytojų ir pulmonologų) rezidentūros studijas.“ (Kazakevičius, 2016 07 27)
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Svarbu pabrėžti, kad analizuojamų straipsnių antraštės neretai turi neigiamą atspalvį, pa-
vyzdžiui, gydytojų trūkumas vadinamas „katastrofišku“, teigiama, kad „rajonuose per 10-
metį neliks gydytojų“, „rajonų ligoninės virs senelių prieglaudomis“, „gydyti nėra kam“.

Interneto žiniasklaidos diskurso analizės metu paaiškėjo, kad rajonuose taikomas ne 
vienas būdas gydytojams pritraukti. Ypač palankiai vertinama rezidentūros studijų apmo-
kėjimo priemonė (žr. 6 lentelę). 

Žiniasklaidoje yra pateikiama ne tik gydytojų, valdžios ir organizacijų atstovų, bet ir 
mokslininkų nuomonė bei vertinimai, kurie reikšmingai praplečia ir papildo tyrimo rezulta-
tus. Pavyzdžiui, ekonomisto dr. R. Lazutkos teigimu, svarbiausia problemų sprendimo prie-
monė – reikšmingas gydytojų darbo užmokesčio padidinimas pakeltų mokesčių sąskaita, o 
visi kiti būdai vadinami „neesminiais“ (Kaminskienė, 2015 08 06). Patys gydytojai siūlo ir 
kitų būdų gydytojų trūkumui ir kitoms problemoms spręsti, kurie rėminimo metodu pateikia-
mi 7-oje lentelėje.

7 lentelė. Siūlomos priemonės gydytojų pritraukimui į rajonus

Siūloma 
priemonė Kas siūlo Vertinimai, siūlymai

Priemonės galimas 
poveikis gydytojams 
ir darbo rinkai

Didinti 
privalomąjį 
sveikatos 
draudimą 
arba išplėsti 
mokančiojo 
bazę

Ekonomistas 
dr. R. Lazutka 
(Kaminskienė, 
2015 08 06)

„Nei viena labiau išsivysčiusi šalis neapsieina 
be pakankamai didelių mokesčių, kurie leidžia 
padidinti valstybinio sektoriaus finansavimą. 
Apgauti realybės nepavyks, kuo daugiau ne-
esminių sprendimo būdų ieškoma, tuo pro-
blemos gilėja. Būtina visuomenei aiškinti, kad 
privalomąjį sveikatos draudimą reikia didinti 
arba išplėsti mokančiojo bazę. Juk reikia pi-
nigų kvalifikuotiems gydytojams išlaikyti, kad 
jų netrūktų, kad eilės būtų mažesnės. Žmonės 
yra pasirengę už tai mokėti, žinome, kad net į 
kišenę gydytojams moka. Medikai visame pa-
saulyje yra vieni turtingiausių specialistų, jie 
rūpinasi visų sveikata, ir visi tą turi suprasti, 
kitaip nebus normalios sveikatos apsaugos.“ 
Ekonomistas dr. R. Lazutka (paryškinta – A. 
L.) (Kaminskienė, 2015 08 06)

Didėtų darbo užmo-
kestis, būtų išlaikyti
kvalifikuoti 
gydytojai, jų netrūk-
tų, būtų mažesnės 
eilės pas gydytojus

Daugiau 
teisių šeimos 
gydytojams 
(siūlymas)

JGA 
prezidentas 
(Kazakevičius, 
2016 07 27)

„<...> galbūt daugiau teisių ir galimybių rei-
kėtų suteikti šeimos gydytojams, kad ne vi-
suomet būtų reikalinga gydytojo specialisto 
konsultacija.“ JGA prezidentas (Kazakevi-
čius, 2016 07 27)

Mažėtų gydytojų 
specialistų poreikis

Darbų 
persiskirs-
tymas, 
kompetencijų
didinimas 
kitiems
specialistams

JGA
prezidentas 
(Kazakevičius, 
2016 07 27)

„Medikų stygių rajonų gydymo įstaigose 
siūlė spręsti ir keičiant kai kuriuos darbo or-
ganizavimo metodus, perskirstant darbus ar 
didinant priėmimo skyriuose dirbančių me-
dikų kompetenciją.“ JGA prezidentas (Kaza-
kevičius, 2016 07 27)

Mažėtų gydytojų 
stygius
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Siūloma 
priemonė Kas siūlo Vertinimai, siūlymai

Priemonės galimas 
poveikis gydytojams 
ir darbo rinkai

Atidirbti 
pagal 
paskyrimą

Rajono 
ligoninės 
vadovas

„Dėl jaunų gydytojų mes nepajėgūs konku-
ruoti su užsienio valstybėmis. Todėl aš vi-
siškai pritariu Sveikatos apsaugos ministro 
siūlymui grąžinti anksčiau buvusią tvarką, 
kai mokesčių mokėtojų lėšomis studijas bai-
gęs žmogus už tai atidirba pagal paskyrimą. 
<...> per tą laiką gal sukurs šeimas, gal pri-
siriš prie vietos, kur pradėjo savarankiškai 
dirbti.“ Mažeikių ligoninės direktorius (Ieva 
Urbonaitė-Vainienė, 2013 05 26)

Mažėtų gydytojų 
stygius ir galimai 
emigracija

Apibendrinant žiniasklaidos diskurso analizės rezultatus, galima teigti, kad Lietuvos rajo-
nai įvairiapusiu vertinimu susiduria ne tik su gydytojų trūkumu, jų senėjimu, bet su neaiškia 
įstaigų ateitimi, gydytojų krūvių perviršiu, tarpregionine konkurencija, o paskirų organiza-
cijų gydytojų viliojimo pastangos yra mažai vaisingos – į rajonus atvyksta vos keli jauni 
gydytojai. Didžiausią postūmį jaunų gydytojų pritraukimui, ligoninių vadovų nuomone, turi 
Lietuvos mastu vykdoma gydytojų rezidentūros studijų apmokėjimo programa, tačiau ji ne-
sprendžia problemų greitai. Mokslo ir gydytojų organizacijų atstovų nuomone, reikalingos 
esminės pertvarkos strateginiame planavime ir gydytojų darbo užmokesčio politikoje.

Išvados ir siūlymai
Strategiškai svarbios individams ir visai visuomenei gydytojų profesijos ir su ja susiju-

sių institucijų aštrėjančioms problemoms skiriamas nepakankamas dėmesys nei Lietuvos 
politikoje, nei mokslo bendruomenėje, šioje srityje trūksta kompleksinių tarpdisciplininių 
ir tarpinstitucinių tyrimų. Gydytojų skaičiaus planavimo strategijos nebuvimas neigiamai 
veikia esamą situaciją. Pavienių mokslininkų pastangos gydytojų skaičiaus planavimo 
sistemos kūrimui yra reikšmingos, tačiau reikalingas komandinis darbas, tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas ir tarpdisciplininė prieiga bei valstybinis rėmimas gydytojų planavimo 
Lietuvoje sistemos sukūrimui.

Kiekybinio tyrimo rezultatai patvirtina, kad Lietuvoje yra ryškus gydytojų netolygumas 
darbo rinkoje pagal amžių ir teritoriją. Situacija rodo, kad gydytojai turi plačias horizontalaus 
mobilumo galimybes Lietuvos periferijoje, tačiau situacijai periferijoje gerinti reikalinga im-
tis kryptingos gydytojų pasiskirstymo reguliavimo bei jų pritraukimo ir išlaikymo periferinė-
se organizacijose politikos. Čia svarbi ne tik pačių organizacijų, šalies valdžios iniciatyva, bet 
ir tarptautinių struktūrų, kurioms priklauso ir Lietuva (ES, PSO), vaidmuo.

Darbo užmokesčio analizės rezultatai rodo, kad vidutinis gydytojų DU Lietuvos įstai-
gose ir regionuose yra labai nevienodas, tačiau jis kinta laike. Iš kitos pusės, tikram gydyto-
jų apmokėjimo vaizdui susidaryti ir nuodugnesniems darbo rinkos sąlygų tyrimams atlikti 
bei gydytojų skaičiaus planavimo sistemai sukurti reikalinga būtų atlikti detalesnę analizę 
pagal gydytojų skaičių, specializacijas, DU ir Lietuvos regionus.

7 lentelės tęsinys
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Gydytojų tankumo klausimų ir jų pokyčių analizė yra svarbi ilgalaikės SPFŽI planavi-
mo strategijos kūrimui. Lietuvoje turi būti apibrėžtas siektinas gydytojų ir kitų specialistų 
skaičius rajonuose gydymo paslaugų prieinamumui didinti, asmens ir visuomenės sveika-
tai ir gerovei regionuose užtikrinti.

Rėminimo, kaip analizės instrumento, metodo galimybės yra nepakankamai įvertintos 
Lietuvos mokslo bendruomenėje. Jis gali būti naudojamas ne tik diskurso žiniasklaidoje 
ir kitoje viešojoje erdvėje analizei, bet taip pat galėtų būti taikomas kituose kokybiniuose 
tyrimuose, pavyzdžiui, interviu duomenų analizei.

Žiniasklaidos diskurso analizė rėminimo metodu 1) padėjo apibrėžti ne vieną su gydy-
tojų situacija Lietuvos regionuose ir apskritai visoje šalyje susijusią problemą ir daugia-
kryptį problemų poveikį; 2) identifikuoti problemų teritorinę aprėptį; 3) įvardinti priežastis 
/ veiksnius ir daromus / galimus problemų sprendimus regionuose ir visoje šalyje, pateik-
ti įvairiapusišką vertinimą; 4) įvardinti esamą / galimą problemų sprendimo priemonių 
poveikį. Atlikto tyrimo pateikimo schema turi ir kitą praktinę reikšmę, kadangi gali būti 
naudojama ir kituose tyrimuose kaip diskurso analizės rėmas arba palyginamuosiuose tyri-
muose laiko ir (arba) vietos atžvilgiu.

Kokybinio tyrimo rezultatai padėjo išryškinti svarbiausius iššūkius rajonų gydymo 
įstaigoms, pateikti situacijos darbo rinkoje ir su gydytojų profesija susijusių problemų 
visapusiškus vertinimus, šių problemų esamas / galimas sprendimo priemones valstybiniu 
ir rajoniniu lygmeniu. Šio tyrimo rezultatai gali būti naudojami rengiantis tolimesniems 
ir detalesniems kiekybiniams tyrimams – apklausai visoje šalyje ir visos šalies gydymo 
įstaigose, organizacijų dokumentų analizei, taip pat kokybiniam interviu tyrimui organi-
zacijose ir tarp valdžios atstovų. 
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Summary. Already for some time Lithuanian scientific community and the mass 
media highlights shortage of doctors and related increasing problems, but the 
political determination to change the situation still does not. In this article analyzes 
the distribution of physicians and their wage differences in Lithuanian regions. 
Research aim - having performed statistical data and media discourse analysis 
identify the situation of physicians in Lithuanian regions problems also applicable / 
possible solutions and submit its evaluations summary. Methods used in the study: 
scientific literature analysis, statistical analysis and generalization, content and 
comparative analysis, media discourse analysis, framing method.
A quantitative study allowed to highlight the Lithuanian center and the periphery 
physicians distribution by region and age and the pay gap. Qualitative research – 
media discourse analizės- supplement the results of quantitative research data 
analysis identifying problems and applied / applicable / proposed measures to change 
the current situation.

Keywords: doctor, physician profession, labor market, supply and demand 
imbalance, wages, media discourse, frame analysis.
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