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PRATARMĖ
Šis leidinys yra parengtas įgyvendinant Lietuvos socialinių tyrimų centro ilgalaikę
institucinę mokslinių tyrimų programą „Socialinių ir etninių grupių įtrauktis ir veiksniai
keliant jų gerovę: šeima, būstas, pajamos, socialinės paslaugos (2017–2021)“. Programos
tikslas – analizuoti ir vertinti socialinės įtraukties politikos ir gyventojų gerovės sąsajas
individualiame, organizaciniame, bendruomenės, socio-politiniame lygmenyse.
Leidinyje pateikiamus straipsnius galime išskirti į dvi pagrindines grupes: vieni straipsniai tiesiogiai analizuoja socialinės įtraukties politikos priemones ar prielaidas (formalios
ir neformalios globos integravimą, asmenų su negalia lygių galimybių užtikrinimą, skurdo
problemų kaime priežastis), kiti – gilinasi į socialinės atskirties kontekstą, kuris formuoja
aplinką socialinės politikos funkcionavimui (visuomenės pasitikėjimo problemas, europeanizacijos kontekstą, tautinių mažumų atstovų tapatybės problemas).
D. Šėporaitytės-Vismantės straipsnyje „Individualių asmenų ir lygių galimybių srityje
veikiančių institucijų vaidmuo ir veiklos poveikis atkuriant pažeistas asmenų su negalia
teises“ aprašomas asmens ir institucijų vaidmens ir veiklos poveikio vertinimas konkrečių
diskriminacijos dėl negalios atvejų kontekste leidžia identifikuoti asmens ir skirtingų
institucijų tarpusavio sąveikas ir bendrą (ar pasidalinamąjį) veikimą, siekiant atstatyti
pažeistas asmens su negalia lygias galimybes ir teises. Tyrimas leidžia patvirtinti
tarpasmeninio, tarpinstitucinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą siekiant atkurti
pažeistas asmenų su negalia lygias galimybes ir teises.
L. Žalimienės ir J. Junevičienės straipsnyje „Formalios ir neformalios globos pagyvenusiems bei suaugusiems neįgaliems asmenims integravimas paslaugų kokybės standartizavimo kontekste“ teigiama, kad formalios ir neformalios globos integravimo poreikis kyla
ne tik dėl to, kad būtų geriau patenkinti globojamų asmenų poreikiai, bet ir siekiant išlaikyti
neformalių globėjų nusiteikimą globoti, mažinant valstybės kaštus socialinei globai.
Formalią ir neformalią globą traktuojant kaip atskiras sistemas, jų integravimo samprata
pabrėžia sunkumus, kylančius dėl skirtingų integruojamų sistemų charakteristikų, ką galime
stebėti ir Lietuvoje. Standartizuodami formalios globos paslaugas dėl kokybės užtikrinimo,
didiname šios sistemos skirtumą nuo neformalios globos, kurioje kokybės supratimas remiasi
asmeniniu susitarimu, o ne formaliais standartais.
D. Skučienės ir V. Gabnytės straipsnyje „Skurdas kaimo vietovėse Lietuvoje“ pristatomo tyrimo rezultatai atskleidžia, kad skurdą kaimo vietovėse lemia tokie veiksniai, kaip
nedarbas, žemas išsilavinimo lygis, menka socialinės ir fizinės infrastruktūros plėtotė,
informacijos prieinamumo stoka ir socialiai pažeidžiamų grupių koncentracija. Atlikus
tyrimą, prieita prie išvados, kad socialinėms išmokoms skiriamos lėšos, socialinių išmokų
dydis lemia poveikį skurdo mažinimui. Pritaikius klasterinės analizės metodą taip pat
nustatyta, kad skurdžiausios kaimo vietovės Lietuvoje yra Utenos apskrityje. Būtent čia
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gyvena didžiausia žemiau nustatyto minimalaus poreikio krepšelio dydžio gyventojų dalis ir,
lyginant su visomis apskritimis, žemiau skurdo rizikos ribos gyvena daugiau nei pusė šios
teritorijos kaimo gyventojų.
V. Gaidys straipsnyje „Pajamų namų ūkio nariui įtaka pasitikėjimui institucijomis
ir politinėms preferencijoms“, pasitelkęs jungtinių visuomenės nuomonės tyrimų duomenis,
siekia detaliau įvertinti respondentų pajamų šeimos nariui ryšį su pasitikėjimu valstybės ir
kitomis institucijomis, sąryšį su partinėmis preferencijomis, taip pat – sąsajas tarp socialinių
demografinių parametrų visuomenės nuomonės apklausose. Remdamasis tyrimo rezultatais,
autorius nustatė, kad ir „turtingi“, ir „neturtingi“ panašiai pasitiki Seimu ir Vyriausybe,
teismais, panašiai pasitiki policija, kariuomene, Prezidentu. Ryškūs skirtumai tarp „turtingų“
ir „neturtingų“ yra vertinant pasitikėjimą žiniasklaida, bankais ir bažnyčia. Vertinant pajamų
šeimos nariui ryšį su partinėmis preferencijomis, atskleista, kad kuo didesnės pajamos,
tuo daugiau balsuojančių už Tėvynės sąjungą – krikščionis demokratus ir atvirkščiai – kuo
mažesnės pajamos, tuo daugiau balsuojančių už Valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
R. Pučėtaitės ir A. Novelskaitės straipsnis „Politikių ir politikų požiūris į visuomenės
pasitikėjimą Lietuvos valstybės tarnyba sąlygojančius veiksnius“ skirtas pristatyti politikos
atstovų pasitikėjimo valstybės tarnyba tyrimo rezultatus. Autorių atlikto tyrimo rezultatai
leidžia teigti, kad politikių pasitikėjimą valstybės tarnyba reikšmingai sąlygoja normatyviniai
ir skaidrumą viešumoje nusakantys valstybės tarnybos įstaigų veiklos aspektai, viešasis
interesas, o politikų – vidinės valstybės tarnybos įstaigų veiklos charakteristikos,
pragmatinio-asmeninio pobūdžio valstybės tarnautojų elgesio aspektai.
M. Ūselytės-Kravčionok teoriniame straipsnyje „Europeanizacijos sampratos kaita“
analizuojama europeanizacijos sampratos kaita ir problematika. Išanalizavusi moksliniuose
darbuose pateikiamus europeanizacijos aiškinimus, straipsnio autorė teigia, kad europeanizacijos samprata kito priklausomai nuo politinių ir socialinių aplinkybių, bei išskiria keturis
tyrimo laikotarpius, kuriais siekta apimti skirtingus fenomeno aiškinimo aspektus. Taip pat
straipsnyje prieinama prie išvados, kad europeanizacija ir šiandien išlieka nepaaiškintu
fenomenu, nėra šaltinių, leidžiančių susidaryti holistinį europeanizacijos supratimą.
Leidinys užbaigiamas A. V. Matulionio straipsniu „Vilniaus krašto moksleivių požiūrį
į Tėvynę formuojantys demografiniai ir socialiniai veiksniai“. Straipsnyje analizuojamas
Lenkijos poveikis lenkų moksleivių tapatybei ir šių moksleivių Tėvynės samprata. Tyrimo
rezultatai atskleidė, kad lenkų kalba dėstomose mokyklose lenkams yra sudarytos daug
geresnės sąlygos, o lankymosi Lenkijoje skaičius tiesiogiai koreliuoja su Lenkijos įvardinimu
savo Tėvyne. Tyrimas taip pat rodo didesnį Lenkijos negu Lietuvos poveikį Vilniaus krašto
moksleivių tapatybės formavimuisi.
Tikimės, kad šio leidinio skaitytojai ras įdomios ir naudingos informacijos apie
socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimo priemones ir prielaidas bei veiksnius,
kurie formuoja aplinką socialinės politikos funkcionavimui mūsų šalyje.
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PREFACE
This publication is prepared by implementing The Long-term Institutional Research and
Development (Social, Cultural) Programme of Lithuanian Social Research Centre:
“The Inclusion of Social and Ethnic Groups and The Factors of Their Welfare Increasing:
Family, Housing, Income, Social Services (2017–2021)”. The purpose of the programme is
to analyze and evaluate the links between social inclusion policy and the welfare of the
individuals at the individual, organizational, community, socio-political levels.
The articles presented in the publication can be divided into two main groups. The first
group of articles directly analyzes measures or assumptions of social inclusion policy
(the integration of formal and informal care, ensuring equal opportunities for persons with
disabilities, the causes of poverty problems in the village). The second group of articles
focuses on the context of social exclusion that forms the environment for the functioning
of social policy (problems of public trust, the context of Europeanization, problems of the
identity of representatives of national minorities).
The article Role and impact of activities of individuals and equal opportunities organisations restoring violated rights of persons with disabilities aims to evaluate persons‘ with
disabilities, nongovernmental organisations‘ (NGO) and Office‘s of the Equal Opportunities
Ombudsperson role and activities‘ impact in solving specific cases of discrimination.
The issues of formal and informal care integration are analyzed in the article Integration
of formal and informal care for elderly and adult disabled persons in the context of the quality
of service standardization. The article ends with the conclusions that the differences between
the formal and informal care sectors, both in terms of the scales of these sectors, as well as
the structure, peculiarities of work organization, and expectations of caregivers, determine
that the integration of formal and formal care remains a major challenge.
The article Poverty in Rural Areas in Lithuania focuses on the spread of poverty and its
reasons in Lithuanian rural areas. The analysis based on primary data of Survey of income
and living conditions in Lithuania in 2015 revealed that the reasons of poverty in rural areas
are insufficient infrastructure for work, lower opportunities to get good education and so on.
The worst financial situation was in Marijampole rural areas. People experience the bigger
difficulties to pay unexpected expense, loans in Marijampole district rural areas.
The joint results of seven public opinion surveys conducted during January-July 2018
are analyzed in the paper Influence of income on trust in institutions and voting preferences.
Analysis of joint data files didn't show significant differences in trust in state institutions –
Parliament, Government, courts, police, military forces, President – depending on different
income groups. Similar attitudes towards education and health care systems were fixed,
as well. On the other hand, higher income groups trust in the mass media and the Church less,
but trust in the banks more.
7
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In the article Politicians’ attitudes to factors determining public trust in Lithuanian civil
service from a gender perspective a deeper analysis of the factors determining public trust is
carried out and the attitudes of politicians are explored. The authors conclude their article by
highlighting some aspects of improving management of civil service institutions and
directions for further research.
Based on scientific literature analysis the article Diversity of Europeanization concept
contributes to the theoretical understanding of Europeanization in Lithuania.
Finally, the publication is ended with the article Demographic and social factors shaping
the attitude of the pupils of Vilnius region towards the fatherland. The article analyzes the
Polish influence on the identity of Polish pupils and the concept of fatherland of these pupils.
Each article is accompanied by a summary in English.

8

INDIVIDUALIŲ ASMENŲ IR LYGIŲ GALIMYBIŲ SRITYJE VEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ
VAIDMUO IR VEIKLOS POVEIKIS ATKURIANT PAŽEISTAS ASMENŲ SU NEGALIA TEISES

INDIVIDUALIŲ ASMENŲ IR LYGIŲ GALIMYBIŲ
SRITYJE VEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ VAIDMUO
IR VEIKLOS POVEIKIS ATKURIANT PAŽEISTAS
ASMENŲ SU NEGALIA TEISES1
Deimantė ŠĖPORAITYTĖ-VISMANTĖ
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: deimante.seporaityte-vismante@kf.vu.lt
Santrauka. Straipsnyje analizuojamas asmenų su negalia lygių galimybių ir pažeistų
teisių atkūrimo proceso dalyvių – diskriminaciją patyrusio asmens, nevyriausybinių
neįgaliųjų organizacijų ir Lygių galimybių kontrolieriaus – vaidmuo ir veiklos
poveikis sprendžiant konkrečius diskriminacijos dėl negalios atvejus. Straipsnyje
asmens ir institucijų poveikis vertinamas 2016 m. sausio – 2017 m. balandžio
mėnesiais LGKT gautų skundų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu bei
interviu su NVO ir LGKT atstovais duomenų kontekste. Tyrimo rezultatai atskleidė
asmenų su negalia aktyvumo dalyvaujant pažeistų teisių gynimo procese sąsajas su
lytimi ir amžiumi bei darbine patirtimi nevyriausybinių organizacijų veikloje ar lygių
galimybių užtikrinimo srityje. Tyrimas parodė tiek kolektyvinį, tiek individualų NVO
ir LGKT veiklos poveikį, pasireiškiantį pokyčiais įstatyminėje bazėje, valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų veikloje bei prekių ir paslaugų teikėjų veikloje.
Raktažodžiai: neįgaliųjų teisės, lygios galimybės, diskriminacija, nevyriausybinės
organizacijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, skundai.

Įvadas
Nors lygios asmenų su negalia teisės ir galimybės yra įtvirtintos nacionaliniuose
ir tarptautiniuose teisės aktuose, vertinant asmenų su negalia padėtį Lietuvoje, pastebima
nemažai lygių galimybių ir teisių pažeidimų bei diskriminacijos atvejų. Baigiamosios
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto pastabos pirminei Lietuvos ataskaitai (2016),
Lietuvos neįgaliųjų forumo parengta Alternatyvi ataskaita dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje (2015), mokslininkų ir neįgaliųjų interesams
atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atlikti tyrimai, statistiniai duomenys rodo
nemažai problemų, susijusių su žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių užtikrinimu
ir įgyvendinimu Lietuvoje skirtingose srityse.
Žmonių su negalia teisėms, aktyviam įsitraukimui ir dalyvavimui pilietinės visuomenės
procesuose užsienio mokslinėje literatūroje skiriama daug dėmesio. Visuotinai pripažįstamas
žmonių su negalia socialinių judėjimų aktyvistų indėlis įtvirtinant asmenų su negalia lygias
teises ir galimybes, pozityvus poveikis asmenų su negalia pasitikėjimui savimi ir aktyvaus
1

Straipsnyje aptariami projekto „Demokratijos būklė ir lygios galimybės: Lietuvos gyventojų požiūris ir socialinė
praktika“ rėmuose atlikto tyrimo rezultatai. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. GER-012/2017).
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veikimo visuomenėje skatinimui (Shakespeare, 2014; Shakespeare, 2018; Barnes, Mercer, 2003;
Schur, 2017; Köbsell, 2010 ir kt.). Dabartinėse mokslinėse diskusijose asmenų su negalia
teisių klausimais skirtingose šalyse ypatingo dėmesio sulaukia asmenų su negalia aktyvaus
pilietiškumo tema (Halvorsen, Hvinden, Bickenbach, Ferri, Rodriquez, 2018; Power, Lord,
Defranco, 2013 ir kt.). Lietuvos moksliniame diskurse šiuo klausimu išsiskiria Jono Ruškaus
ir Gintauto Mažeikio (2007) išplėtota socialinio dalyvavimo samprata, besiremianti įgalinimo,
aktyvaus ir visaverčio asmenų su negalia įsitraukimo, tiesioginių socialinio dalyvavimo formų
ir savo interesų atstovavimo bei žmonių su negalia galimybių įžvelgimu.
Asmenų su negalia aktyvaus socialinio dalyvavimo formos dažnai siejamos su NVO
veikla. Mokslinėje literatūroje pripažįstama nevyriausybinių organizacijų svarba atstovaujant
žmonių su negalia teises, įvertinamas jų indėlis papildant vyriausybinę institucinę žmogaus
teisių apsaugos sistemą (Žvinklienė, 2013: 179–180). Anot Bagdono ir kt. (2007: 113), nevyriausybinės organizacijos tapo „teisių išreiškėjomis ir kontrolės institucijomis, stebinčiomis,
kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės, kad jų atstovaujamos grupės asmenys turėtų lygias
galimybes“. Neįgaliųjų NVO vaidmuo moksliniuose straipsniuose (Beneševičiūtė, 2015;
Kvieskienė ir kt., 2015; Beneševičiūtė, 2013; Zaleskienė, Rutkauskienė, 2003) dažniausiai
nagrinėtas santykyje su NVO teikiamomis socialinėmis paslaugomis, tačiau teisinės žmonių
su negalia atstovavimo formos plačiau neanalizuojamos. Pačių NVO metinių ataskaitų
duomenys rodo reikšmingą NVO darbą šioje srityje. Pavyzdžiui, Lietuvos paraplegikų
asociacijos 2016 m. ataskaitoje nurodoma, kad „vykdant neįgaliųjų teisių gynimo veiklą –
netiesiogiai atstovautos 2000 neįgaliųjų teisės, tiesiogiai atstovautos ir gintos 40 neįgalių
asmenų teisės.“2
Iš institucijų, ginančių žmogaus teises Lietuvoje, asmenų su negalia teisių gynimo
kontekste išsiskiria LGKT, kuriai pavestos funkcijos kontroliuoti Jungtinių Tautų
Neįgaliųjų teisių konvencijos „nuostatų, susijusių su lygių galimybių užtikrinimu,
įgyvendinimą.“3 Moksliniame ir praktiniame žmogaus teisių diskurse įžvelgiamas
nacionalinių lygybės institucijų potencialas sąlygoti kaitą socialiniame, kultūriniame,
struktūriniame ir individualiame lygmenyje skatinant įvairovę ir nediskriminaciją kaip
socialines vertybes, paveikiant politikos formavimą ir asmens, patyrusio diskriminaciją,
padėtį (Equinet, 2012: 11). Lietuvos žmogaus teisių centro 2016 m. atliktame tyrime
išsamiai išnagrinėta LGKT veikla iš ES teisės aktų reikalavimų bei tarptautinės teisės
standartų perspektyvos ir atliktas Lygių galimybių tarnybos vertinimas apklausiant
valstybės ir savivaldybės institucijų atstovus, NVO ir akademinės bendruomenės narius
(Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 2017). Tyrime atkreipiamas dėmesys į LGKT
sprendimų poveikį tiek individualiame, tiek kolektyviniame lygmenyje.
2

Prieiga internete: http://lpa.lt/ataskaitos/.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 894 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos
fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
c614163474fa11e6a0f68fd135e6f40c.

3
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Mokslinėje literatūroje pastebima tendencija lygių galimybių ir pažeistų teisių atkūrimo
proceso dalyvių vaidmenį ir veiklos poveikį nagrinėti atskirai, nesudarant galimybių
pažvelgti į skirtingų dalyvių indėlį konkretaus lygių galimybių ir pažeistų teisių atkūrimo
atveju. Šio straipsnio tikslas – įvertinti asmenų su negalia (ir jų atstovų), nevyriausybinių
organizacijų ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vaidmenį bei veiklos poveikį
sprendžiant konkrečius diskriminacijos dėl negalios atvejus. Straipsnyje asmens ir institucijų
poveikis vertinamas 2016 m. sausio – 2017 m. balandžio mėnesiais LGKT gautų skundų dėl
galimos diskriminacijos negalios pagrindu bei interviu su NVO ir LGKT atstovais kontekste.
Skirtingo lygių galimybių ir pažeistų teisių atkūrimo proceso dalyvių vaidmens ir veiklos
poveikio analizė leis visapusiškiau pažvelgti į žmonių su negalia lygių galimybių ir pažeistų
teisių atkūrimo procesą.

1. Tyrimo metodologija
Straipsnyje analizuojami septyni pusiau struktūruoti interviu su skirtingų negalių asmenis
atstovaujančių NVO vadovėmis (2) ir vadovu (1), projektų koordinatorėmis (2) ir teisininku (1)
bei interviu su LGKT atstovu (1). Tyrimo dalyviai atrinkti tikslinės atrankos būdu. Pagrindinis
NVO tyrimo dalyvių atrankos kriterijus – turima patirtis ginant pažeistas savo ar kito asmens
su negalia teises pateikiant skundą ar skundus LGKT tiriamuoju laikotarpiu (2016 m. sausio –
2017 m. balandžio mėn). Keturi NVO atstovai, dalyvavę tyrime, turėjo judėjimo negalią.
Tyrimo dalyviai atstovavo skirtingas NVO pagal atstovaujamų asmenų su negalia skaičių ir
struktūrą (skėtinė, jungianti skirtingas neįgaliųjų organizacijas; organizacijos, turinčios skirtingą asocijuotų narių skaičių įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose).
Šeši interviu buvo atlikti 2017 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesį ir vienas – 2018 m.
birželio mėnesį4. Interviu orientaciniai klausimai (gairės) apėmė šias temas: bendrą suvokimą
apie lygybę, socialinę neteisybę, diskriminaciją, galimybių Lietuvoje atkurti pažeistas teises
vertinimą, motyvaciją dalyvauti atkuriant pažeistas teises, bendradarbiavimo su
institucijomis ir konkrečiai LGKT atkuriant pažeistas teises patirtį, dalyvavimo atkuriant
pažeistas teises patirtį ir pilietinį aktyvumą.
Pasitelkiant induktyviąją kokybinę turinio analizę5, tyrime taip pat analizuoti visi 2016
m. sausio – 2017 m. balandžio mėnesiais LGKT dėl galimos diskriminacijos negalios
pagrindu pateikti skundai (71) ir kiti skundų tyrimo duomenys.6

2. Asmenų su negalia vaidmuo pažeistų teisių atkūrimo procese:
diskriminacinių aplinkybių atpažinimo ir tikslingo kreipimosi svarba
Diskriminaciją patyrusio asmens su negalia vaidmenį teisių atkūrimo procese pabrėžia visi
tyrimo dalyviai. Tyrimo dalyvių interviu pateikiami šie asmens vaidmens skirtinguose lygių
galimybių ir pažeistų teisių atkūrimo proceso etapuose komponentai: diskriminacinių
4

Visus interviu atliko straipsnio autorė.
H-F. Hsieh ir S.E. Shannon (2005) įvardijama kaip konvencinė (conventional content analysis) turinio analizė.
(Galimai) diskriminuojančio asmens ar organizacijos paaiškinimai, pateikti Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybai ir kt. informacija.
5
6
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aplinkybių atpažinimas ir pažeistų teisių identifikavimas, lygias galimybes ir teises ginančių
institucijų kompetencijų išmanymas (informuotumas, žinojimas, kur kreiptis), žmonių su
negalia ir jų atstovų pilietiškumo raiška, tinkamiausio lygių galimybių ir teisių atstatymo
būdo ir strategijų pasirinkimas, pažeistas teises ginančio asmens pozicija.
Beveik visi tyrime dalyvavę nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų vadovai, projektų
koordinatoriai ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas teisių pažeidimus
patyrusių asmenų su negalia aktyvumą suvokia kaip svarbią sėkmės prielaidą atstatant lygias
teises, siekiant lygių galimybių užtikrinimo. Aktyviai neįgaliųjų žmogaus teises ginantys ir
žmonėms su negalia atstovaujantys NVO vadovai ir koordinatoriai pačių žmonių su negalia
aktyvumą ginant savo teises suvokia kaip privalomą. Pačių žmonių su negalia aktyvumas
matomas kaip socialinės kaitos garantas.
Tyrimo duomenys parodė, kad vertinant diskriminaciją patyrusio žmogaus su negalia
vaidmenį atkuriant pažeistas teises svarbiu aspektu laikomas diskriminacinių aplinkybių
atpažinimas ir pažeistų teisių identifikavimas. Šiuo aspektu atsiskleidžia skirtumai tarp NVO
dirbančių žmonių su negalia ir jų atstovų bei LGKT skundus pateikusių pareiškėjų. Tyrime
dalyvavę NVO atstovai yra gerai susipažinę su žmonių su negalia teisėmis, žino pažeistų teisių
gynimo būdus, turi dalyvavimo atkuriant pažeistas žmonių su negalia teises patirties, todėl
aiškiai identifikuoja diskriminacines aplinkybes, žino lygias galimybes ir teises ginančių
institucijų Lietuvoje kompetencijas ir į jas kreipiasi tikslingai. Tarp LGKT pareiškėjų taip pat
yra tų, „kurie yra labai puikiai žinantys savo teises, įstatymų reikalavimus. Ir jie rašo pagrįstus
skundus. Yra tokių ir negalios srity. Ir jie iš tikrųjų yra tokie mūsų padėjėjai tarnybos, kadangi
patys susidurdami tiesiogiai, jie labai aiškiai identifikuoja“ (LGKT_A_1). Pažymėtina, kad
aktyviai skundus teikia pareiškėjai, turintys darbinės patirties lygių galimybių užtikrinimo
srityje. Kita vertus, LGKT pareiškėjų atveju neretai galime kalbėti apie subjektyviai suvokiamą
diskriminaciją, kurios negalima pagrįsti ar sunku įrodyti teisiškai, neišmanomos institucijų
kompetencijos, kreipiamasi netikslingai. Taip tvirtinti iš dalies leidžia ir didelis LGKT
atsisakytų nagrinėti skundų skaičius (tiriamuoju laikotarpiu iš 71 pateikto asmenų su negalia ir
jų atstovų skundo, 29 – atsisakyta nagrinėti). Tai taip pat leidžia kelti skundų pagrįstumo
problemą, gvildentą ir per interviu. Asmens vaidmenį teikiant pagrįstus skundus ypač
akcentuoja asmenų su negalia NVO dirbantis teisininkas, kurio teigimu, nepagrįsti skundai
„gali diskredituoti ir pačių neįgaliųjų teises, ir pačią tarnybą“ (NVO_T_1). Interviu metu į
nepagrįstų skundų problemą dėmesį atkreipia ir LGKT atstovas, tvirtindamas, kad žmonės vis
labiau atpažįsta diskriminaciją ir vis mažiau teikia nepagrįstų skundų. Galima daryti prielaidą,
kad stebimas nepagrįstų skundų skaičiaus mažėjimas yra susijęs su institucijos ir jos
kompetencijų žinomumu bei didėjančiu asmenų su negalia teisiniu išprusimu ir sąmoningumu.

3. (Galimai) pažeistas teises ginančių asmenų sociodemografinės
charakteristikos ir motyvacija
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai pateiktų skundų analizės rezultatai parodo, kad per
tiriamąjį laikotarpį daugiausia skundų pateikė judėjimo negalią turintys vidutinio amžiaus
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(40–60 m.) vyrai.7 Tiriamuoju laikotarpiu vyrai pateikė daug daugiau skundų (45, iš jų –
39 vyrai, turintys negalią) nei moterys (25, iš jų – 16 moterų, turinčių negalią)8.
Mokslininkai (Lüke, 2006; Robertson, 2004; Gerschick, Miller, 1995 ir kt.), analizavę
negalios ir vyriškumo tarpusavio sąveikas, iškelia pagalbos prašymo patirtį kaip probleminę.
Lüke (2006) atlikto tyrimo duomenimis, vyrai, turintys negalią, stengiasi išvengti situacijų,
kuriose reikalinga aplinkinių pagalba, jie stengiasi taip suplanuoti veiklas, kad prireiktų kuo
mažiau pagalbos. Visuomenėje dominuojančios kultūrinės vyriškumo normos pabrėžia vyrų
nepriklausomumo ir tvirtumo savybes, kurias įgyvendinti negalios situacijoje gali būti
sudėtinga. Analizuojant vyriškumo ir negalios tarpusavio ryšį taip pat pastebima, kad
neįgaliųjų socialinių judėjimų dalyviai vyrai, lyginant su moterimis, labiau domėjosi
materialiniais socialiniais klausimais, susijusiais su įdarbinimu, diskriminacija, gyvenimo
sąlygomis ir pajamomis (Šėporaitytė, 2011). Finansinė nepriklausomybė atsiskleidžia kaip
svarbus neįgalių vyrų vyriško tapatumo kūrimo elementas (ten pat).
LGKT pareiškėjų vyrų skunduose iškeltos problemos ir diskriminacinės situacijos
atspindi minėtas mokslininkų ir socialinių neįgaliųjų judėjimų pabrėžiamas temas.
Tiriamuoju laikotarpiu vyrai (8) dažniau nei moterys9 teikė skundus dėl asmenims su negalia
nepritaikytų pastatų ir objektų. NVO vadovas šį didesnį vyrų dėmesį nepritaikytos aplinkos
klausimui aiškina tuo, kad vyrai rečiau sulaukia pagalbos iš aplinkinių. Jo teigimu, „vaikinai
mažiau sulaukia tos pagalbos kaip stiprioji lytis“ (NVO_V_2). Kita vertus, 3 skundus dėl
nepritaikytos aplinkos pateikė NVO. Šiuo atveju prasminga atsižvelgti į šiuos skundus
pateikusių NVO vadovų / vadovių ir darbuotojų lytį. NVO, pateikusias skundus dėl
nepritaikytos / neprieinamos aplinkos, būtų galima apibūdinti kaip „moteriškas“ dėl vadovių
lyties, kolektyvuose dominuojančių moterų ir skundus parengusių NVO atstovių moterų bei
per interviu išryškėjusių skundo pateikimo aplinkybių.
Vyrų pateiktuose skunduose dominavo ir finansinės nelygybės klausimai. Įvairių
išmokų, tikslinių kompensacijų, paskolų ir (galimai) nelygių mokesčių problema iškeliama
8 vyrų su negalia skunduose. Moterys šiuo klausimu paslaugų teikėjus skundė 2 kartus.
Galima daryti prielaidą, kad didesnis vyrų dėmesys finansiniams aspektams gali būti susijęs
su kultūriniais vyro kaip finansiškai nepriklausomo, šeimos aprūpintojo idealais.
Galimai diskriminacinės situacijos, kurias įvardijo 4 pareiškėjai vyrai, tačiau kurios nė
karto nebuvo iškeltos moterų skunduose, susijusios su galimai nelygiu turinčių ir neturinčių
negalios vyrų traktavimu sporte ir galima diskriminacija dėl negalios teikiant laisvalaikio ir
keliavimo paslaugas. Europos lyčių lygybės instituto tyrėjai atkreipia dėmesį į vyrų ir moterų
nelygybę laiko padalijimo požiūriu, kuri gali sąlygoti tai, kad vyrai, skirdami mažiau dėmesio
7
Pateikiant skundą LGKT nėra reikalavimo nurodyti negalios tipą, amžių (jei skundas pateikiamas ne elektronine
forma), todėl atliekant skundų tyrimą ne visais atvejais pavyko šią informaciją identifikuoti. Šiame straipsnyje pagal
minėtas kategorijas lyginami tik tie atvejai, kur ši informacija buvo pateikta arba ją pavyko sužinoti.
8
Čia nurodomas ne pateiktų skundų skaičius, o skundus pateikusių asmenų skaičius. Kai kuriuos skundus pateikė
keli ar keletas asmenų.
9
Moterys pateikė 3 skundus, iš kurių tik viena atstovavo negalią turintį artimąjį.
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namų ruošai ir rūpinimosi darbams10, daugiau laiko gali skirti socialinėms, kultūrinėms
ar laisvalaikio veikloms (Gender Equality Index 2017, 2017: 42). Daug didesnis moterų
skiriamas laikas artimųjų, vaikų priežiūrai išryškėja ir pateiktų skundų atveju. Iš 25 moterų
pateiktų skundų 8 pateikė motinos, auginančios vaikus su negalia ir 1 negalią turinti mama.
Iš 45 vyrų, pateikusių skundus, 1 buvo pateiktas vyro, globojančio brolį su negalia, ir 1 tėčio,
auginančio neįgalų vaiką. Minėtuose moterų skunduose didžiausias dėmesys atkreipiamas
į vaikų su negalia diskriminaciją švietimo įstaigose (3 skundai).
Psichikos ir proto negalią turinčių asmenų pažeidžiamumas teikiant sveikatos priežiūros
paslaugas ir policijos neprieinamumas, kuris buvo aktualizuotas per interviu su NVO
ir LGKT atstovais, atsiskleidžia ir vertinant psichikos ir proto negalią turinčių asmenų ir jų
globėjų skundus. Interviu duomenys rodo, kad proto ir psichikos negalią turintys asmenys
yra vertinami kaip viena iš labiausiai pažeidžiamų neįgaliųjų grupių skirtingose srityse.
Kita vertus, vertinant psichikos ir proto negalios asmenų tiesioginį ir jų atstovų dalyvavimą
siekiant atstatyti pažeistas teises, matomas mažesnis aktyvumas. Anot NVO atstovių,
tai lemia šios grupės asmenų pažeidžiamumas, baimės (pvz., patyrus teisių pažeidimus
priverstinės hospitalizacijos metu, bijoma patirti negatyvių pasekmių patekus į tą pačią
instituciją ir pan.). Tiriamuoju laikotarpiu buvo pateikti 3 skundai dėl sveikatos priežiūros
paslaugų neprieinamumo psichikos ir proto negalią turintiems žmonėms ir 2 skundai dėl
policijos pareigūnų diskriminacinių veiksmų.
Nors jaunesnio amžiaus pareiškėjų skundai sudaro mažąją visų pateiktų skundų dalį,
tačiau interviu tyrimo duomenys rodo, kad jaunesnio amžiaus asmenys su negalia lyginant
su kitomis amžiaus grupėmis yra laikomi aktyviausiais ginant pažeistas teises. Jaunų žmonių
aktyvumas pirmiausia grindžiamas kitokiomis socializacijos patirtimis, dideliu dėmesiu
žmogaus teisėms šiuolaikinėje visuomenėje. NVO vadovė tvirtina:
„Aš tai išskirčiau labai, išskirčiau aktyvius dabar jaunesnio amžiaus neįgaliuosius, kurie jau tiesiog
yra kitaip išaugę, kitaip, matyt, patyrę ir matantys, ir nesitaikstantys su kažkokiais pažeidimais ar diskriminacija, ar stereotipiniu tokiu mąstymu. Nu, tas tai tikrai. Aišku, jaunimas tarp neįgaliųjų jie, mes taip
sakom, kad, nu, iki 35 metų. Nes, nu, nėra tiek galimybių jiems savarankiškai – ir prailginto švietimo
programose dalyvauja, nu, tiesiog išsitęsia tas laikotarpis. Tai, sakyčiau, aktyviausi turbūt ir yra taip
20–35 metų žmonės su negalia, kurie jau yra keliaujantys, norintys aktyviai dalyvauti visuomenėje ir tuo
pačiu tada labai aiškiai įvardijantys objektyvias kliūtis ir norintys kažką keisti.“ (NVO_V_1)

Tikėtina, kad NVO atstovai savo kasdieninėje veikloje pastebi jaunų žmonių su negalia
iniciatyvumą, didesnį dėmesį lygioms žmonių su negalia galimybėms ir teisėms. Kita vertus,
galima daryti prielaidą, kad jauno amžiaus iniciatyvūs žmonės su negalia pasirenka kitokius lygių
galimybių ir pažeistų teisių atkūrimo būdus, todėl jie ne taip aktyviai teikia skundus LGKT.
Vertinant aktyvų dalyvavimą ginant pažeistas žmonių su negalia teises, ypač išsiskiria
viena jaunesnio ir viena vidutinio amžiaus NVO atstovės ir NVO vadovas su negalia, kurių
asmeninės iniciatyvos ginant pažeistas žmonių su negalia teises persipina su veikla NVO.
10

Lyčių lygybės instituto duomenimis Europos Sąjungos valstybėse per dieną 1 valandą ir daugiau maisto
gaminimui ir namų ruošai skiria 79 proc. moterų su negalia ir 41 proc. vyrų su negalia. Poros, turinčios vaikų, patiria
didžiausią nelygybę laiko padalijimo požiūriu: 92 proc. moterų ir 32 proc. vyrų per dieną skiria vieną valandą ir
daugiau maisto gamybai ir namų ruošai (Gender Equality Index 2017, 2017: 42).
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Dalyvių iniciatyvumas, pilietiškumas išreiškiamas ir kasdieniame gyvenime, bendruomeninėje veikloje. Pilietiškumas atsiskleidžia per domėjimąsi kitų žmonių su negalia
problemomis, jų patiriama socialine neteisybe, per kitų žmonių su negalia motyvavimą ginti
pažeistas teises, prisidedant prie žmonių su negalia gerovės didinimo. Galima daryti
prielaidą, kad dalyvavimas NVO veikloje skatina ir asmeninę motyvaciją aktyviai dalyvauti
siekiant įtvirtinti lygias žmonių su negalia galimybes ir ginant jų teises, atstovauti žmonių
su negalia grupės interesams. Kita vertus, kasdienis dėmesingumas ir jautrumas žmonių
su negalia teisėms vertinamas kaip savaime suprantamas: „man tai atrodo, kad normalu,
o va dabar susimąsčiau“ (NVO_A_2). Žmonių su negalia pilietiškumo raiška dalyvaujant
pažeistų teisių atkūrimo procese įprastai atsiskleidžia per naujų projektų ir rekonstrukcijų,
susijusių su aplinkos pritaikymu žmonėms su negalia, darbo eigos stebėjimą, užklausų
teikimą ir reagavimą, per bendradarbiavimą tarp žmonių su negalia teises atstovaujančių
organizacijų (per asmenines iniciatyvas), jų pasidalijimą gerosiomis patirtimis bei
tarpasmeninį bendradarbiavimą tarp žmonių su negalia dalyvaujant pažeistų teisių atkūrimo
procese.11 Akcentuojamas švietimo, mokymų vaidmuo, kasdienis veikimas, pasireiškiantis
„požiūrio keitimu, švietimu, skatinimu pamatyti ir kitokius žmones“ (NVO_A_1), asmeninis
pavyzdys kitiems žmonėms su negalia ir jos neturintiems asmenims. Pilietiškumas reiškiasi
panaudojant savo turimą galią švieti, informuoti visuomenę, skirtingų institucijų atstovus,
asmeninį pavyzdį:
„turiu galimybę žmonėm, kurie formuoja, kurie nusprendžia, kurie rekomenduoja, populiarina
Lietuvą pasaulyje [...], tiems žmonėms pasakyti, kad yra ir kitos grupės žmonių, į kuriuos reikėtų
atsižvelgti. […] Ir pati, kiek įmanoma, stengiuosi važiuoti, dalyvauti, rodytis ir kitus skatinu tą daryti.
Netgi tas mūsų dalyvavimas Velomaratone, reikia pamatyti, apie jįbūtų galima […] sukurti filmą, nes
ką mes pajaučiam, ir aplinka pamato, pastebi ir tą ištransliavus, aš manau, kad būtų toks mokomasis
dalykas, kad super.“ (NVO_A_1)

Per tyrimą atsiskleidė šie pagrindiniai NVO atstovų, teikusių skundus asmeniškai
ir NVO vardu, ir tiriamuoju laikotarpiu LGKT skundus teikusių pareiškėjų motyvacijos
dalyvauti pažeistų teisių atkūrimo procese veiksniai: noras savarankiškai dalyvauti, būti
nepriklausomu/a ir aktyviu/a visuomenės nariu/e, patirtas pažeminimas, orumo ir lygiaverčio
asmens traktavimo pažeidimai, rūpinimasis artimųjų sveikata ir gerove, noras apginti artimo
žmogaus su negalia teises, pilietiškumas ir noras padėti kitiems žmonėms su negalia, siekis
įveikti žmonių su negalia diskriminaciją tam tikroje srityje.
Apibendrinant diskriminaciją patyrusių asmenų dalyvavimo ginant pažeistas teises
iniciatyvas, galima pastebėti didesnį vyrų su negalia aktyvumą ginant (galimai) pažeistas
teises ir pagrįstų skundų sąsajas su pareiškėjų darbine patirtimi nevyriausybinių organizacijų
veikloje ar lygių galimybių užtikrinimo srityje.

11
Pateikiamos panašios skundų formuluotės / „šablonai“, panašus skundų pateikimo laikas. Kita vertus, šis skundų
„panašumas“ gali būti susijęs ir su gaunama teisine pagalba iš NVO ar kitų šaltinių.
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4. Lygių galimybių ir teisių atstatymo būdai ir strategijos,
pasitelkiamos asmenų su negalia ir jų atstovų
NVO atstovų pasirinktą lygių galimybių ir teisių atstatymo kelią konkrečiais teisių gynimo
atvejais rekonstruoti padeda interviu tyrimo duomenys, o skundų pareiškėjų LGKT atveju
jį dažnu atveju galima nustatyti iš teikiant skundą nurodomos informacijos12.
Tyrimo dalyviai, pristatydami konkrečius diskriminacijos dėl negalios atvejus,
dažniausiai kaip pirminį bandymą atstatyti pažeistas teises įvardija pasirinktą tiesioginį
kreipimąsi į juos ar jų atstovaujamus asmenis diskriminuojančią organizaciją / asmenį. Tiesioginis kreipimasis neretai įvardijamas kaip efektyvus ir greičiausias būdas atstatyti pažeistas teises. Kai kurie tyrimo dalyviai nurodo nemažai teigiamų patirčių, kai efektyviai išspręsti diskriminacines situacijas pavyko tiesiogiai. Tyrimo duomenys parodo, kad tiesioginių
situacijų sprendimo sėkmė, anot tyrimo dalyvių, priklauso nuo abiejų pusių – besikreipiančiojo pozicijos ir atsakovų geranoriškumo. Besikreipiančiojo vaidmuo labai svarbus, nes,
anot, tyrime dalyvavusio teisininko,
„tose institucijose dirbantys žmonės, biurokratai, pareigūnai, jie nėra kažkokie priešai, blogi
žmonės, su kuriais, kuriem reikia reikšti tiktai priekaištus pretenzingai, o ne kalbėt argumentuotai
ir diskutuoti. Kadangi aš stengiuosi visuomet diskutuoti, teikti argumentus, išklausyti, įsiklausyti irgi
ir išgirsti, tai būtų sudėtinga įvardinti atvejus, kada iš tos kitos pusės irgi kitaip elgiamasi – tai yra
netinkamai elgiamasi ir nebandoma klausyt, nebandoma žiūrėt, ieškot galimybių, priimt sprendimus.
Nu, turbūt sunku būtų prisiminti.“ (NVO_T_1)

Išanalizavus LGKT pateiktus skundus, taip pat galima matyti, kad dažnu atveju
pareiškėjai pirmiausia bandė išspręsti situaciją tiesiogiai kreipdamiesi į juos (galimai)
diskriminuojančią organizaciją. Tačiau nemažai ir tokių atvejų, kai tuo pačiu metu skundas
pateikiamas kelioms ar keletui institucijų. Galima daryti prielaidą, kad kreipimasis į daugiau
nei vieną instituciją susijęs su netikėjimu, kad pavyks atkurti pažeistas galimybes ir teises,
bet kartu ir viltimi išspręsti situaciją. NVO vadovė laikosi pozicijos, kad „kreiptis visada
reikia į kuo daugiau institucijų, nes kaip tai sako – belskis ir būsi išgirstas. Kada nepadeda
kreipimasis į ministeriją, tada reikia ieškoti kitų kelių.“ (NVO_V_3)
Kita vertus, tyrimo dalyvių interviu ir pareiškėjų LGKT pateiktų skundų analizė parodo
ir nemažai nesėkmingų tiesioginio diskriminacinių situacijų sprendimo atvejų. Šių atvejų
analizė atskleidžia, kad dažniau nesėkmė patiriama susidūrus su diskriminacine didelės
organizacijos, pasižyminčios griežta, nelanksčia, hierarchiška struktūra, veikla ir išankstinių
nuostatų turinčiais, kategoriškai nusiteikusiais asmenimis.
Nepavykus diskriminacinės situacijos išspręsti tiesiogiai, žmonės su negalia ar jiems
atstovaujantys asmenys dažnai kreipiasi į LGKT, teikdami paklausimus ir skundus. LGKT
2017 metų ataskaitos duomenimis, į tarnybą minėtais metais asmenys pateikė 30 paklausimų
dėl žmonių su negalia teisių gynimo klausimų ir 105 užklausas dėl galimo teisių suvaržymo
12

Atsakymų į elektroninės skundo formos klausimus („Ar esate kreipęsi dėl šio įvykio į teismą ar į teisėsaugos
instituciją (policiją, prokuratūrą ar kt.)? Ar esate kreipęsi į kitą instituciją dėl šio įvykio? Jei taip, nurodykite
institucijos pavadinimą. Jeigu turite, pridėkite gauto atsakymo kopiją“), pridedamų dokumentų, pareiškėjo
paaiškinimų ir kt.
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negalios pagrindu ir 52 skundus (Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m.
veiklos ataskaita, 2018: 28–9); 2016 m. – 25 rašytinius ir 64 paklausimus žodžiu bei
55 skundus (Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m. veiklos ataskaita,
2017: 36). Nors kai kurių tyrime dalyvavusių NVO atstovų nuomone, šis kelias vertinamas
kaip vienas iš lengviausių, o LGKT įvardijama kaip viena iš tinkamiausių institucijų
konstatuoti diskriminacijos ar teisių pažeidimo faktą, jis neretai pasirenkamas tik kaip
paskutinė galimybė atkurti pažeistas teises.
Tyrime dalyvavę NVO atstovai, kasdien konsultuojantys asmenis su negalia įvairiais
klausimais, tvirtina, kad žmonės, susidūrę su diskriminacinėmis situacijomis, pirmiausia
kreipiasi į NVO, kurių nariai yra. NVO vadovė tai įvardija kaip tam tikrą tendenciją. NVO
vadovės žodžius patvirtina atvejai, kai NVO atstovaudami konkrečių žmonių su negalia
interesus teikia skundus LGKT. Galima daryti prielaidą, kad žmonės su negalia pasitiki
NVO, įvertina jų turimą kompetenciją ir patirtį.
Šalia kitų pažeistų lygių galimybių ir teisių atkūrimo būdų, dažnai pasitelkiama
ir diskriminacinės situacijos viešinimo strategija. Ją kaip efektyvią strategiją renkasi tiek
NVO atstovai, dalyvavę interviu, tiek nemažai LGKT skundus pateikusių pareiškėjų. Skundų
pareiškėjų sutikimą (ar net prašymą) viešinti jų patirtą diskriminacijos atvejį ir duomenis taip
pat galima vertinti kaip viešinimo strategijos potencialo įžvelgimą.
Remiantis kai kurių tyrimo dalyvių, turinčių negalią, asmenine patirtimi, pažeistas teises
ginančio asmens pozicija tampa svarbia kategorija ir reikšmingai papildo kitus asmens
vaidmens atkuriant pažeistas teises komponentus. Šią poziciją, anot kai kurių NVO atstovų,
charakterizuoja asmens atkaklumas, nepasidavimas, savo pozicijos laikymasis, susijęs su
aiškiu diskriminacinės situacijos identifikavimu: „tas neįgalus žmogus, jis turi būt pakankamai tvirtas ir žinoti savo poziciją, kad tu esi tikrai teisus ir, kas ką sako, tu neturi imti į galvą,
nes buvo ir tono pakėlimų ir tokių link įžeidimų ir panašiai, bet tu turi būti tvirtas ir eiti savo
linkme, ir žinoti, kad tu esi teisus.“ (NVO_A_2)
Apibendrinant asmenų su negalia ir jų atstovų pasirinktus lygių galimybių ir teisių
atstatymo būdus, galima daryti prielaidą, kad konkretus būdas pasirenkamas įvertinus
diskriminacinės situacijos atsakovą (tikėtiną ar gautą jo atsaką) ir galimybę sėkmingai atkurti
pažeistas teises.

5. NVO veiklos poveikis atkuriant lygias asmenų
su negalia galimybes ir teises
Tyrimo duomenys ir tyrime dalyvavusių NVO ataskaitos už tiriamąjį laikotarpį atskleidė
reikšmingą NVO veiklą, siekiant įtvirtinti ar atkurti lygias žmonių su negalia galimybes ir
teises, apimančią konsultavimo, informavimo, atstovavimo (dalyvaujant formalizuotose ir
neformaliose darbo grupėse), tarpininkavimo, nukreipimo, tarptautinių teisės aktų įgyvendinimo stebėjimo, pasiūlymų dėl tarptautinių teisės aktų, ES direktyvų ir reglamento derinimo
su LR teisine baze teikimą, pasiūlymų dėl Lietuvos teisinės bazės papildymo ir įstatymų
priežiūros teikimą, valstybės institucijų veiklos vertinimo dėl Konvencijos nuostatų
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įgyvendinimo, struktūrinių pokyčių, susijusių su žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių
užtikrinimu (socialinių įmonių reformos, neveiksnumo reformos globos ir pagalbos modelių
link) inicijavimo veiklas ir galiausiai – pasidalijimą informacija ir emocinį palaikymą.
Kai kurios NVO iniciatyvos tiriamuoju laikotarpiu parodo siekį ir pastangas visapusiškai
spręsti asmenų su negalia diskriminacijos problemą.
Iš viso tiriamuoju laikotarpiu LGKT gavo 13 NVO skundų, iš kurių 1 atstovavo konkretų
asmenį dėl patirtos diskriminacijos darbo srityje, 1 – konkrečios organizacijos interesus, kiti
atstovavo platesniam žmonių su negalia ratui. Plataus žmonių su skirtingomis negaliomis
intereso atstovavimo kategorijai buvo priskirti NVO skundai dėl žmonių su negalia lygių
galimybių pažeidimų 2016 m. vykusiuose LR Seimo rinkimuose ir pakartotinuose 2016 m.
Seimo rinkimuose (papildomas skundas) bei dėl diskriminaciją ir netoleranciją žmonių su
negalia atžvilgiu skleidžiančios televizijos laidos. Kategorijai Žmonių su negalia intereso
atstovavimas, susijęs su konkrečia teritorija (didesnis žmonių su judėjimo negalia interesas)
priskirti skundai dėl pėsčiųjų viaduko nepritaikymo žmonėms su negalia ir požeminės
pėsčiųjų perėjos netinkamo pritaikymo žmonėms su negalia. Kategorija Nedidelio rato
žmonių su skirtingomis negaliomis intereso atstovavimas apibūdina skundą, kuriuo
skundžiama olimpinių ir parolimpinių žaidynių prizininkų premijavimo tvarka. Klausos negalią
turinčių žmonių intereso atstovavimo kategorija įtraukia 5 NVO skundus dėl klausos aparatų
kompensavimo tvarkos ir kompensuojamos sumos klausos aparatų įsigijimui.
Tiriamuoju laikotarpiu išsiskyrė NVO sutelktumas – galimas NVO susikooperavimas
siekiant žmonių su klausos negalia lygių galimybių užtikrinimo. LGKT skundus dėl klausos
aparatų kompensavimo tvarkos ir kompensuojamos sumos klausos aparatų įsigijimui 2016 m
gruodžio 27 d. (1), 2016 m gruodžio 28 d. (3) ir 2017 m. sausio 13 d. (1) pateikė 5 NVO iš
skirtingų Lietuvos miestų. Kartu su skundais pateikti dokumentai atskleidžia ankstesnes
vienos NVO iniciatyvas minėtai problemai spręsti – inicijuotą pasitarimą, į kurį buvo
pakviesti su sprendimu dėl klausos aparatų kompensavimo tvarkos susijusių valstybės
institucijų atstovai ir įmonių, prekiaujančių ortopedinėmis priemonėmis, atstovai. Šių NVO
pateiktų skundų tyrimų ir priimtų sprendimų kontekste labai išsiskiria 2016 m. lapkričio
mėnesį tą pačią problemą iškeliantis mamos, auginančios du klausos negalią turinčius vaikus,
skundas, kuris nebuvo nagrinėtas. Šiuo atveju aiškiai galima matyti NVO kaip daugiau galios
turinčius subjektus, su kuriais diskutuojama, deramasi, į kuriuos atsižvelgiama.
Sėkminga NVO veikla tiriamuoju laikotarpiu apima laimėjimus skirtingose srityse,
turėjusius teigiamą kolektyvinį ir individualų poveikį žmonėms su negalia, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklai.
Kaip itin sėkmingą žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių atstatymo atvejį, kuriame
atsiskleidžia kolektyvinis NVO veiklos poveikis, galima nurodyti NVO ir dviejų jos narių
laimėjimą dėl žmonių su negalia lygių galimybių pažeidimų 2016 m. vykusiuose LR Seimo
rinkimuose ir pakartotinuose 2016 m. Seimo rinkimuose teisme. NVO poveikis šiuo atveju
reiškėsi ne tik skundų LGKT ir teismui pateikimu, bet ir savo pozicijos laikymusi ir tvirtu
žmonių su negalia teisių atstovavimu, nenusileidimu atsakingai institucijai, primygtinai
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rekomendavusiai žmonėms su negalia balsuoti namuose. NVO kryptingas veikimas įtraukė ir
įvairias iniciatyvas rinkiminiu laikotarpiu: buvo galima stebėti NVO iniciatyvas siekiant
paskatinti žmones su negalia ginti savo teises, identifikuoti teisių pažeidimus. Skirtingų NVO
svetainėse 2016 m. platinta anketa apie negalią turinčių žmonių patirtį ir sąlygas balsuojant,
žmonės skatinti dalyvauti rinkimuose ir fiksuoti pažeidimus bei kliūtis. NVO vadovės teigimu,
„tai mūsų vienas dabar iš pagrindinių, ir kuriuo labai džiaugiamės, pasiekimų, tai yra skundas dėl
rinkimų neprieinamumo laimėtas teisme. Ir būtent mūsų organizacija inicijavo po 2016 metų du
skundus į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl pirmo ir antro etapo žmonėms su negalia
neužtikrintų prieinamų rinkimų – ir sąlygų, ir informacijos. Ir neveiksnių asmenų atžvilgiu užkertant
kelią jiems balsuoti. Ir vėliau išsivystė su tiesiog dviem individualiais žmonėmis, norėjom su strateginiu
grupiniu ieškiniu, strategine byla eiti, bet nesusirinko tiek žmonių, nes reikia minimum 20 žmonių. [...]
Tada mes kaip suinteresuota trečia šalis, jie kaip ieškovai, konkrečiai dėl neturtinės žalos atlyginimo,
nes tai yra, nu, galimybė, teisinė galimybė kreiptis į teismą administracine tvarka skundžiant ir kaltinant
valstybę, kad dėl jos neveikimo arba blogo veikimo tiesiog patyrė žalą. Tai vat šita byla yra laimėta.
Laimėta ta prasme, kad konstatuoti visi pažeidimai, nustatyti solidariai atsakingi tiek VRK, tiek
savivaldybės konkrečios ir priteista žala individualiems žmonėms.“ (NVO_V_1)

Kryptingą, strateginę NVO veiklą parodo ir vėlesnis laimėtos bylos apskundimas
apeliacine tvarka, siekiant, kad sprendimas įgytų stipresnę jurisprudenciją ir būtų patvirtintas
galutinio aukščiausiojo teismo.
Šis NVO laimėjimas neabejotinai daro tiek individualų (pareiškėjams priteista neturtinė žala),
tiek kolektyvinį poveikį. Juntamas ir poveikis atsakingai institucijai, kuri ėmėsi inicijuoti teisės
aktų keitimą ir labiau įpareigoti savivaldybes rinkimines apylinkes pritaikyti asmenims su negalia.
Kitas sėkmingas žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių atstatymo atvejis, kuriame
atsiskleidžia invidivualus (nauda konkrečiam žmogui) ir, tikėtina, kolektyvinis (dėl galimos
praktikos sklaidos panašiais atvejais) NVO veiklos poveikis, susijęs su asmens atstovavimu
teisinėje srityje.
„Nesenas įvykis su Notarų rūmais, kada moteris dėl ligos, visiškai mąstanti, tačiau pažeista
motorika. Nekalbanti, nerašanti, bendrauja tiktai kompiuterio pagalba [...] Tai yra visiškai motorikos
sutrikimai. Duktė negalėjo iš notarų kelis metus pasitvirtinti įgaliojimo, pasirašyti už ją, tvarkyti tam
tikrus reikalus ir taip toliau. Kadangi notarai nežinojo, kaip sužinot valią žmogaus. Aš, (neįgaliųjų
organizacijos) vardu, rengiau raštą tiek Notarų rūmams, tiek Teisingumo ministerijai. [Nurodo skėtinės
organizacijos vadovę] suorganizavo susitikimus Teisingumo ministerijoj su notarų atstovais. Ir ilgai
diskutavom, įrodinėjom. [...] per kelis mėnesius jie kažkaip tai vis tiktai išsidirbo tą metodiką ir tasai
įgaliojimas buvo patvirtintas. Tai dialogo būdu įrodinėjant argumentuojant kartais kažką įmanoma
pasiekti.“ (NVO_T_1)

NVO reikšmę ir indėlį į asmenų su negalia pažeistų lygių galimybių ir teisių atkūrimo
procesą parodo ne tik sėkmingi žmonių su negalia teisių atstovavimo atvejai, žmonių su
negalia įgalinimas, suteikiant jiems socialinę ir teisinę pagalbą, bet ir NVO pradėtos viešinti,
iškeltos problemos, vėliau išspręstos bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

6. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos individualus ir kolektyvinis veiklos poveikis žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių užtikrinimo srityje
Nacionalinių lygybės institucijų veiklą pateikiančioje Europos Komisijos direktyvų
įgyvendinimo 2010 m. ataskaitoje (Ammer ir kt., 2010: 126–7) konkretizuota, kad nacionalinės lygybės institucijos gali padaryti poveikį: (1) diskriminaciją patyrusiems asmenims,
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pakeisdamos jų padėtį ir padėdamos išspręsti diskriminacinę situaciją; (2) darbdaviams ar
paslaugų teikėjų organizacijoms, paveikdamos šių organizacijų vidinį reglamentą ir praktikas
konsultacijomis, skirdamos rekomendacinio ar privalomojo pobūdžio nurodymų bei
sankcijų; (3) politikos formuotojams ir įstatymų leidėjams, konsultuodamos ir suteikdamos
ekspertinių žinių; (4) nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų
šalių veiklai, suvienydamos suinteresuotų šalių pajėgas kovojant su diskriminacija,
teikdamos ekspertines žinias, konsultuodamos; (5) visuomenės nuostatoms, prisidėdamos
prie darbdavių ir paslaugų teikėjų sąmoningumo skatinimo įgyvendinant lygių galimybių
principą savo veikloje, prisidėdamos prie asmenų, patiriančių diskriminaciją, švietimo
skatinant atpažinti lygių galimybių ir teisių pažeidimus, kurdamos kultūrą, kur pasinaudoti
teisėmis yra įprasta, kultūrą, kurioje vertinama lygybė, suvokiama lygybės svarba verslui,
ekonominiam vystymuisi ir socialinei gerovei.
Tyrime dalyvavę NVO atstovai taip pat įžvelgia LGKT potencialą daryti poveikį
socialinei kaitai. NVO vadovės teigimu,
„čia jau yra instrumentas – formalus instrumentas – valstybėje, kuris gali visai kitą duoti rezultatą.
Tai yra skundo nagrinėjimas, tyrimas, jo rezultate pateiktos išvados, rekomendacijos, kurios gali
įpareigoti arba rekomenduoti keisti situaciją arba teisės aktą, arba kažkokią tiesiog praktinę situaciją.
[...] yra tam tikras jau rezultatas formalus, kuris vėliau gali būti dar labiau keliamas į viešumą,
diskutuojamas ir perkeliamas, galbūt, tada jau į sisteminius kažkokius tai pokyčius.“ (NVO_V_1)

Gilinantis į LGKT poveikį, būtina paminėti, kad kontrolieriaus sprendimai atlikus
skundo tyrimą yra aiškiai reglamentuoti LR Lygių galimybių įstatymo 29 straipsnyje.
Kontrolierius gali: (1) perduoti tyrimo medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui,
jeigu nustatomi galimi nusikalstamos veikos požymiai; (2) kreiptis į atitinkamą asmenį ir
siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą); (3) kreiptis į atitinkamą asmenį ar instituciją ir siūlyti pakeisti ar panaikinti administracinį aktą arba sprendimą
(ar jo dalį), susijusį su lygių galimybių pažeidimu; (4) pradėti administracinių nusižengimų
teiseną; (5) pripažinti skundą nepagrįstu, jeigu nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai;
(6) įspėti dėl padaryto pažeidimo; (7) įpareigoti reklamos veiklos subjektus nutraukti
neleidžiamą reklamą ir nustatyti šio įpareigojimo įvykdymo terminus ir sąlygas; (8) su pareiškimu kreiptis į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo
dalis), religinės bendruomenės ir bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos arba
asociacijos priimtas bendro pobūdžio aktas atitinka šį įstatymą ar Lietuvos Respublikos
moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą.13
Konkretus kontrolieriaus sprendimas ištyrus skundą kartu nurodo į galimą poveikį
pareiškėjui ir atsakovui. Kita vertus, nustatyti lygybės institucijos galimą poveikį sudėtinga
dėl daugybės įvairių kartu veikiančių veiksnių (Ammer ir kt., 2010: 126). Vertinant
individualų ir kolektyvinį poveikį taip pat reikėtų pripažinti, kad pokyčiai (veiklos poveikis)
viename lygmenyje gali stimuliuoti poveikį kitame (Crowley, 2013: 34). Taip pat būtina
13
LR Lygių galimybių įstatymas. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2
A9E42/TYmbevkrZH.
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atkreipti dėmesį, kad galimas ir netiesioginis poveikis vykstant tolesnei informacijos sklaidai
tarp negalią turinčių žmonių, NVO ir kitų suinteresuotų asmenų.
Vertinant tiriamuoju laikotarpiu LGKT priimtų sprendimų kolektyvinį poveikį (naudą
didelėms negalią turinčių asmenų grupėms), išsiskiria keli skundų tyrimai – dėl klausos
aparatų kompensavimo tvarkos ir kompensuojamos sumos klausos aparatų įsigijimui ir dėl
psichikos negalią turinčių asmenų diskriminacijos sveikatos priežiūros paslaugų srityje,
nesudarant psichikos negalią turintiems asmenims galimybės dalyvauti Asmenų, priskirtinų
širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių
finansavimo programoje. Abiem atvejais LGKT priimti sprendimai padarė poveikį politikos
formuotojams ir įstatymų leidėjams, kurie atsižvelgė į LGKT rekomendacijas.14 Anot NVO
vadovės, teikusios skundą dėl klausos aparatų kompensavimo tvarkos ir kompensuojamos
sumos, LGKT tyrimas „įtakojo viso proceso pagreitinimą.“ (NVO_V_3)
Poveikis politikos formuotojams ir įstatymų leidėjams atsiskleidė ir diskriminacijos
negalios pagrindu teikiant taros supirkimo paslaugas tyrimo atveju. Atsižvelgdama į LGKT
rekomendaciją teisės aktuose įtvirtinti pareigą užtikrinti paslaugų teikimo vietos pritaikymą
asmenų su negalia poreikiams, atsakinga ministerija sudarė darbo grupę, rengiančią būtinus
teisės aktų projektus, buvo organizuojami susitikimai ir pasitarimai su suinteresuotais
asmenimis. Vėliau šios problemos sprendimo koordinavimą ir teisės akto projekto derinimą
perėmė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.15
LGKT aktyvų veikimą sprendžiant minėtą problemą pastebi NVO atstovė: „dėl taromatų,
pavyzdžiui, jie stovi už mus, kad turi taromatai būti prieinami. […] mes buvom vienoj darbo
grupėj Aplinkos ministerijos ir iš jų atstovas buvo. Prekybininkai, neįgalieji, Lygių
galimybių. Tai ten buvo labai atviru tekstu pasakyta, kad prieinama visiems, tas turi būti
prieinama ir neįgaliesiems.“ (NVO_A_1)
Kitas atvejis, parodantis LGKT poveikį tiek individualiu, tiek kolektyviniu lygmeniu,
susijęs su sanatorijos bendrųjų nuostatų pakeitimu įvykdant LGKT rekomendacijas.
Sanatorija atsisakė reikalavimo dėl privalomo paslaugų gavėjo su negalia lydinčio asmens
dalyvavimo. Nors šiuo atveju galime kalbėti apie poveikį konkrečiai organizacijai, tačiau
LGKT sprendimas ir pateiktos rekomendacijos potencialiai gali sąlygoti pokyčius ir kitose
panašias paslaugas teikiančiose organizacijose žmonėms su negalia ir institucijoms dalijantis
informacija. Apie aktyvią diskusiją šiuo klausimu su kitais žmonėmis, turinčiais negalią,
skundą LGKT teikusi tyrimo dalyvė, užsiminė per interviu.
Kaip sėkmingus žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių atstatymo atvejus, kur aiškiai
atsiskleidžia individualus LGKT veiklos poveikis pareiškėjoms, galima įvardinti 2 kontrolierės sprendimus, pripažinusius diskriminaciją dėl negalios darbo santykių srityje. Abiem
14

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Dėl asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo pakeitimai https://www.e-tar.lt/
portal/lt/legalAct/TAR.989A59214850/uqaUlbyYnZ; Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymo pakeitimas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/291fd752df8011e782d4fd2c44
cc67af?jfwid=-fa58its2f.
15
LGKT atstovo 2018 spalio 4 d. pateikta informacija.
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atvejais darbdaviai apskundė LGKT sprendimus: vienos darbdavės prašymas panaikinti
LGKT sprendimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos buvo pripažintas nepagrįstu
ir atmestas paliekant galioti LGKT sprendimą. Kito darbdavio skundo atveju teismas priėmė
sprendimą, kuriuo iš dalies pripažino diskriminaciją negalios pagrindu. LGKT ir darbdavys
pateikė apeliacinius skundus.16 LGKT atstovas interviu taip pat įvardija diskriminaciją
patyrusio asmens atvejį, kai teismas tarnybą įtraukė trečiuoju asmeniu ir pripažino tiesioginę
diskriminaciją dėl negalios bei priteisė iš darbdavio diskriminaciją patyrusiam asmeniui su
negalia turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.
Galima daryti prielaidą, kad kai kuriais atvejais vien LGKT tyrimo pradėjimas, LGKT
prašymas pateikti informaciją dėl diskriminacinio elgesio ar veiklos, adresuotas institucijai
ar asmeniui, atsiskleidžia kaip veiksminga poveikio priemonė. Tiriamuoju laikotarpiu toks
poveikis ypač juntamas 3 atvejais, susijusiais su LGKT netiesioginiu poveikiu biudžetinės
valstybinės įstaigos atveju dėl asmenų su negalia įdarbinimo ir švietimo įstaigos atveju dėl
diskriminacinio elgesio su vaiku ir tėvais.
Kai kuriais atvejais individualus ir / ar kolektyvinis poveikis pajuntamas ir tuomet, kai
LGKT nenagrinėja pateikto skundo, tačiau jį persiunčia atsakingai skunde nurodytas
aplinkybes ir diskriminacinę situaciją nagrinėjančiai institucijai ar institucijoms (LR Seimo
Žmogaus teisių komitetui, LR Seimo Kontrolierių įstaigai, LR Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai, LR Seimo Kultūros komitetui, LR Kultūros ministerijai, Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybai ir kt.)17 Tiriamuoju laikotarpiu tokių atvejų, susijusių su galimu
LGKT poveikiu, buvo 9. Vienas iš jų yra susijęs su NVO pateikto skundo dėl galimo
neapykantos kurstymo, tyčiojimosi, niekinimo bei kurstymo diskriminuoti negalios pagrindu
televizijos laidoje peradresavimu atsakingoms institucijoms pasiūlant įtraukti negalios
pagrindą į LR Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Šio pakeitimo nauda neabejotina, ji svarbi ne tik žmonėms su negalia, bet ir pilietiškos, tolerantiškos
visuomenės kultūros skatinimui. Galima pastebėti, kad dažniau skundai peradresuojami, kai
pareiškėjas yra itin pažeidžiamoje padėtyje (priverstinai hospitalizuotas psichiatrinėje
įstaigoje, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, diskriminacija vaiko atžvilgiu), matomi ryškūs
sunkios (dažnai psichikos) negalios žmonių teisių pažeidimų požymiai, institucinių
pažeidimų ir atsainaus požiūrio į žmogų su negalia atvejais.18
Poveikis instituciniu lygmeniu vertinant žmonių su negalia lygių galimybių ir teisių
užtikrinimą matomas per tokias LGKT iniciatyvas kaip darbdavių ir kitų suinteresuotų asmenų
konsultacijos dėl 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio naujojo LR Darbo kodekso (ypač 26 straipsnio
6 dalies, reglamentuojančios darbdavio, turinčio daugiau kaip 50 darbuotojų, pareigą priimti ir
paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo
priemones) ir LGKT parengtos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos.19
16

LGKT atstovo 2018 spalio 4 d. pateikta informacija.
Kai kuriais atvejais institucijos įpareigojamos supažindinti Tarnybą su tyrimo rezultatais.
Identifikuojamais iš institucijų atsakymų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.
19
http://www.lygybe.lt/lt/veikla/lygiu-galimybiu-politikos-priemoniu-rekomendacijos/771.
17
18
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Potencialus poveikis visuomenės nuostatoms įgyvendinamas LGKT atliekant lygių
žmonių su negalia galimybių ir teisių sklaidos darbą. Tarp pagrindinių lygių galimybių
sklaidos temų 2017 m. įtraukta ir negalia. 2017 m. LGKT ataskaitos duomenimis žmonių su
negalia teisėms skirtas ypač didelis dėmesys pažymint, kad internetinėje tarnybos svetainėje
negalios temai skirta beveik šeštadalis visų pranešimų ir straipsnių (Lietuvos Respublikos
lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m. veiklos ataskaita, 2018: 43–44). Nors kai kurie LGKT
tyrimų sprendimai viešinami ir metinėse institucijos ataskaitose, kaip neabejotinai veiksmingą poveikį darančią priemonę tiek individualiu, tiek instituciniu, tiek kolektyviu lygmeniu, galima įvardinti 2017 m. gegužės mėnesį (ten pat) LGKT sukurtą viešą prieigą prie
informacijos apie kontrolieriaus priimtų sprendimų eigą.
Apibendrinant LGKT poveikį konkrečių tiriamuoju laikotarpiu nagrinėtų
diskriminacijos dėl negalios atvejų kontekste, galima pastebėti tiek kolektyvinį, tiek individualų LGKT poveikį. Sėkmingą LGKT veikimą ir potencialų poveikį NVO atstovai sieja su
tarnybos priartinimu prie žmonių (sukuriant lengvesnius ir prieinamesnius skundo pateikimo
formatus – elektroninę skundo formą, tarnybos žinomumo didinimą, lygių galimybių
informacijos sklaidą), skundų išplėtimu, kai atliekant skundo tyrimą pritaikoma ir daugiau
nuostatų, nei buvo nurodyta skunde, LGKT iniciatyvumu (dėmesiu skundą pateikusiam
asmeniui ir organizacijai, jų patiriamoms problemoms), kompetencijos išplėtimu, vykdant
tarnybai nepriskirtas veiklas bei pareiškėjų lūkesčių pateisinimu. Potencialaus LGKT
poveikio įžvelgimas atsiskleidžia ir iš NVO atstovų, dalyvavusių tyrime, išreikštų nuostatų
LGKT rekomenduoti kitiems.
Lyginant NVO ir LGKT poveikį konkrečių diskriminacijos dėl negalios atvejų kontekste,
galima pastebėti abiejų pažeistų lygių galimybių ir teisių atstatymo proceso dalyvių indėlį.
Nors nagrinėjant konkrečius atvejus dažnai galima matyti didesnį kažkurios vienos – NVO ar
LGKT – dalyvės veiklos poveikį, tačiau beveik visais atvejais sprendžiant diskriminacinę
situaciją aktualus tarpsektorinis, tarpinstitucinis ir tarpasmeninis bendradarbiavimas.

7. Lygių galimybių užtikrinimo ir pažeistų teisių atkūrimo kliūtys:
NVO ir LGKT iššūkiai
Tyrime atsiskleidė skirtingi NVO ir LGKT patiriami iššūkiai ir galimybių ribos.
NVO patiriami iššūkiai atstovaujant asmenis su negalia ir apribojimai lygių galimybių
ir teisių atkūrimo srityje susiję su sisteminės žmonių su negalia diskriminacijos problemomis,
situacijomis, kai NVO negali įsitraukti kaip faktinių aplinkybių pareiškėja nesant individualaus
asmens skundo (pvz., anoniminio pranešimo dėl seksualinės prievartos patyrimo šeimoje
atveju), menku žmonių su negalia aktyvumu ir įsitraukimu, vengimu skųstis dėl negalios
pagrindu patiriamų patyčių (klausos negalios NVO), tinkamų įgaliojimų neturėjimu
(pvz., NVO nesijaučia visapusiškai įtrauktos į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos
kontrolės procesą, kaip to reikalaujama dokumente20), instituciniu NVO ignoravimu.
20

Baigiamosiose pastabose pirminei Lietuvos ataskaitai taip pat buvo išsakytos pastabos, kad asmenų su negalia interesams
atstovaujančios organizacijos nėra laiku įtraukiamos priimant sprendimus bei stokoja valstybės paramos (11 punktas).
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Tamas Kadar (2018) iššūkius, su kuriais susiduria ES lygybės institucijos, apribojančius
jų galimybę įgyvendinti visą turimą potencialą, pirmiausia sieja su išorinėmis kliūtimis,
sąlygotomis ekonominių krizių, sumažėjusiu politinių jėgų ir visuomenės dėmesiu lygybės
ir nediskriminavimo klausimams. Mūsų atliktame tyrime šios problemos tyrimo dalyvių
tiesiogiai įvardintos nebuvo. NVO atstovai, dalyvavę tyrime, asmenų su negalia lygių
galimybių užtikrinimo ir pažeistų teisių atkūrimo kliūtis konkrečių žmonių su negalia
diskriminacijos atvejų ir pateiktų skundų kontekste pirmiausia sieja su teisiniu tarnybos
veiklos reguliavimu, kuris nėra suderintas su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija.
NVO vadovė interviu pristatė asmenų su negalia diskriminacijos atvejį, kai dalies skundo
LGKT negalėjo nagrinėti, o teismas diskriminaciją pripažino:
„Tas buvo su rinkimų skundu, kad jie nepasisakė dėl tam tikrų dalykų, kurie mums buvo aktualūs,
svarbūs – tai tiesiog išėjo iš jų kompetencijos ribų. [...] rinkimų skunde jie nepasisakė vien todėl,
kad [...] rinkimų jie negalėjo priskirti prie paslaugų, todėl, pavyzdžiui, nu, tam tikrą dalį skundo
jie nepasisakė arba atmetė ir panašiai. [...] Tai riboja tam tikri įstatyminiai ribos ir įpareigojimai
jų kompetencijų. Iš kitos pusės gal kartais ir tas, nu, formalus to įstatymo raidės laikymasis, nes mes
kartais tikrai nu norim ir skatinam juos būti plačiau interpretuojančiais ir matančiais, ypač per
Konvencijos prizmę. [...] Mūsų noras visada juos matyti kaip, jeigu jie jau yra Konvencijos
rekomenduoti kontroliuoti ir stebėti Konvenciją, kad jie žiūrėtų plačiau į tą negalią, o ne per Lygių
galimybių įstatymo prizmę. Čia yra toks neatsiderinimas įstatyminiu pagrindu, nes dabar jie plečia savo
ribas Lygių galimybių įstatymo ir bus įvardinta, kad jie veikia ir Konvencijos stebėsenos kontekste,
tai galės plačiau komentuoti.“21 (NVO_V_1)

Nemažai sunkumų siekiant išspręsti diskriminacines žmonių su negalia situacijas
tiriamuoju laikotarpiu kilo dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų nepakankamo
bendradarbiavimo, kliūčių sprendžiant diskriminacinę situaciją sudarymo ir neatsižvelgimo
į LGKT sprendimus. Šiuo požiūriu išsiskiria tyrimas, susijęs su mero potvarkiu, kuriuo
direkcijos direktoriaus pareigoms užimti iškeliamas reikalavimas kandidatams mokėti
važiuoti dviračiu. Dokumentų analizė rodo, kad į LGKT pateiktas dviračio alternatyvas,
kurios neišskirtų asmenų su negalia, nebuvo atsižvelgta. Nepavykus išspręsti klausimo
dialogo būdu, LGKT kreipėsi į teismą.22
Kiti tiriamuoju laikotarpiu priimti LGKT sprendimai, tikėtina, neturėję laukto poveikio,
buvo susiję su galimai diskriminaciniais policijos pareigūnų veiksmais prieš negalią turintį
vyrą. Nors LGKT sprendimai buvo griežti (LGKT atlikusi tyrimą perdavė tyrimo medžiagą
prokuratūrai ir rekomendavo atsakingoms policijos institucijoms užtikrinti policijos
darbuotojų mokymą, siekiant užtikrinti neįgaliesiems veiksmingą teisę į teisingumą), tačiau
tai, kad situacija galimai pasikartojo ir po 7 mėnesių LGKT buvo gautas dar vienas pareiškėjo
skundas, leidžia daryti prielaidą, kad LGKT sprendimas poveikio nepadarė. Su minėto
skundo pateikimu nesusijusi NVO atstovė interviu taip pat iškelia policijos paslaugų
prieinamumo problemą neįgaliesiems, ypač žmonėms su psichikos ir proto negalia.
21

LR Lygių galimybių įstatymo pataisas, svarstomas Seime, kuriomis siekiama įsteigti Žmonių su negalia teisių
stebėsenos komitetą prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bei pavesti šiam komitetui vykdyti Jungtinių
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo stebėseną, reikšmingomis laiko ir pati kontrolierė
(Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m. veiklos ataskaita, 2018: 2, 4).
22
Pateikiant straipsnį byla vis dar buvo svarstoma Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme.

24

INDIVIDUALIŲ ASMENŲ IR LYGIŲ GALIMYBIŲ SRITYJE VEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ
VAIDMUO IR VEIKLOS POVEIKIS ATKURIANT PAŽEISTAS ASMENŲ SU NEGALIA TEISES

Kai kurias atvejais diskriminacinės situacijos sprendimą apsunkina formalios kliūtys.
Keliuose interviu su skirtingais NVO atstovais keliamas Kauno miesto Laisvės alėjos
rekonstrukcijos atvejis. NVO teisininkas, teikęs skundą dėl šio atvejo, nurodo, kad nei asmenys
su negalia, nei NVO, anksti pradėję kelti klausimą dėl galimo lygių galimybių žmonėms su
negalia neužtikrinimo, nei LGKT sprendimas poveikio neturėjo. Jis teigia: „LGKT pripažino,
kad pažeidimai jau projektinėj stadijoj nustatyti, tačiau reakcijos kažkokios sulaukta nebuvo.
Ir iš esmės tas projektas stumiamas toliau ir stumiamas taip pat.“ (NVO_T_1)
Visi NVO atstovai pasigenda LGKT sprendimų įgyvendinimo priežiūros mechanizmų,
užtikrinimo, kad LGKT rekomendacijos būtų vykdomos.
Šalia išorinių kliūčių, apsunkinančių asmenų su negalia teisių atstatymą, NVO atstovai
išsako kritines pastabas ir dėl kai kurių LGKT vykdytų tyrimų. NVO atstovų teigimu,
kai kuriais atvejais diskriminacinė situacija nebuvo visapusiškai įvertinta, nes pasikliauta
atsakovų paaiškinimais, nebuvo nuvykstama į vietą. Skirtingi NVO atstovai kritikavo
požeminės perėjos tyrimą, kuriuo nebuvo konstatuota diskriminacija negalios pagrindu.
LGKT tyrimas buvo siejamas su didžiuliais asmenų su negalia lūkesčiais:
„kaip į paskutinę tokią instanciją, kuri tikėjomės, kad sprendimą priims mums palankų.
(Nusijuokia). […] Ta instancija, kuri įsivaizdavom, kad čia bus labiausiai už mus stovintis tas vos ne
monolitas, kad va – nėra. […] ko mes labiausiai tikėjomės, tas, mes supratom, kad jie galbūt neišspręs,
nepadarys ten tą liftą, bet pasakys, kad „šito neturi būti – yra pažeidžiamos žmonių teisės. Šitą turite
sutvarkyti.“ […] Mes jau tarsi turėjom pasiruošę tokį maketėlį to atsakymo, koks jis turėtų būti ir kai
supratom, kad, nu, ne taip čia viskas vyksta, tada mums buvo liūdna.“ (NVO_A_1)

Kita vertus, LGKT pateiktų skundų tyrimas parodo atvejus, kai LGKT pasitelkia žmonių
su negalia organizacijas, padėjusius įvertinti skundžiamų objektų aplinkos prieinamumą
ir pritaikymą asmenims su negalia.
Dar viena kliūtis, išryškėjusi tiriamuoju laikotarpiu, susijusi su vieningumo tarp
skirtingų neįgaliųjų organizacijų stoka:
„nelabai dažnai pasitaikantis, bet vis dėlto kartais pasitaikantis faktorius, kuris labai nemotyvuoja
mus ir labai iš principo pačio kontrolieriaus, reiškia, funkcijas apriboja, kai nėra vieningos nuomonės
tarp pačių asmenų su negalia dėl tam tikro klausimo sprendimo būdo. Kai susiginčija įvairios
organizacijos, įvairios institucijos, kurios atstovauja žmonių su negalia teises. Galima vieną pavyzdį
paminėti, kuris buvo prieš keletą metų, tai yra dėl asmenų su negalia automobilių, reiškia, parkavimo
tvarkos. [...] Į tarnybą kreipėsi net keli asmenys, kurie, kurių negalia yra iš tikrųjų pakankamai sunki,
tačiau tai nėra susiję su judėsenos sutrikimais, bet akivaizdu, kad tas poreikis lengvesnio privažiavimo
prie jiems rūpimos vietos, [...] automobilio naudojimas jiems gaunasi kaip būtina priemonė užtikrinanti
jų nepriklausomą judėjimą. [...]. Bet va pagal tą tvarką jis automobilio negali neįgaliojo tom lengvatom
naudotis. Tai mes vis dėlto siūlėme [...] šiek tiek pakeisti tą tvarką, kad būtų platesniam ratui suteikta,
[...] labai didelis pasipriešinimas buvo iš judėjimo negalią turinčių asmenų organizacijų, kad čia
maždaug iš mūsų atims dalį tų lengvatų, perduos kitiems. Vienu žodžiu, bendru sutarimu buvo
nepritarta kontrolieriaus šitam sprendimui.“ (LGKT_A_1)

Apibendrinant iššūkius, su kuriais tiriamuoju laikotarpiu susidūrė lygių galimybių srityje
veikiančios organizacijos, galima išskirti pakankamų įgaliojimų neturėjimą, tarpinstitucinio
ir tarpsektorinio bendradarbiavimo trūkumą, išryškėjusį kai kuriais atvejais, formalias
teisines kliūtis, asmenų su negalia vieningumo stoką.
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Nacionalinių lygybės institucijų veiklą pateikiančioje Europos Komisijos direktyvų
įgyvendinimo 2010 m. ataskaitoje (Ammer ir kt., 2010) pažymima, kad lygybės institucijos
gali sustiprinti savo ribotas galias pasitelkdamos suinteresuotas institucijas ir asmenis.
Skirtingų šalių mokslininkai (Kirakosyan, 2016) iškelia tarpsektorinio ir tarpinstitucinio
bendradarbiavimo svarbą asmenų su negalia teisių atstovavimo efektyvumui didinti –
įsitraukti į dialogą ir bendradarbiavimą su kitais visuomenės veikėjais.

Išvados
Diskriminaciją dėl negalios patyrusių asmenų aktyvumas suvokiamas kaip svarbi sėkmės
prielaida siekiant atkurti pažeistas teises. Asmens su negalia vaidmuo atkuriant pažeistas
teises apima diskriminacinių aplinkybių atpažinimą ir pažeistų teisių identifikavimą, lygias
galimybes ir teises ginančių institucijų kompetencijų išmanymą, tinkamiausio lygių galimybių ir teisių atstatymo būdo ir strategijos pasirinkimą, žmonių su negalia ir jų atstovų pilietiškumo raišką, pažeistas teises ginančio asmens poziciją (charakterizuojamą asmens atkaklumo, savo pozicijos laikymosi, susijusio su aiškiu diskriminacinės situacijos identifikavimu).
Žmonių su negalia pilietiškumo raiška dalyvaujant pažeistų teisių atkūrimo procese
atsiskleidžia per naujų projektų ir rekonstrukcijų, susijusių su aplinkos pritaikymu žmonėms
su negalia, darbo eigos stebėjimą, užklausų teikimą ir reagavimą, atidumą kitų žmonių su
negalia patiriamai socialinei neteisybei ir jų motyvavimą ginti pažeistas teises, pasidalijimą
patirtimi ginant pažeistas teises, panaudojant savo turimą galią švieti, informuoti visuomenę,
skirtingų institucijų atstovus, demonstruojant asmeninį pavyzdį.
Tyrimo rezultatai atskleidė asmenų su negalia aktyvumo dalyvaujant pažeistų teisių
gynimo procese sąveikas su lytimi ir amžiumi bei darbine patirtimi nevyriausybinių
organizacijų veikloje ar lygių galimybių užtikrinimo srityje. Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybai pateiktų skundų analizės rezultatai rodo, kad tiriamuoju laikotarpiu aktyviausiai
(galimai) pažeistas teises gynė judėjimo negalią turintys vidutinio amžiaus (40–60 m.) vyrai,
dažniausiai teikę skundus dėl asmenims su negalia nepritaikytų pastatų ir objektų, nelygių
išmokų ir kitokių finansinės nelygybės apraiškų.
NVO pasiekti laimėjimai, išreiškiamos kompetencijos ir sutelktumas leidžia kalbėti apie
NVO kaip apie galią turinčius subjektus, gebančius atstovauti žmones su negalia atkuriant
pažeistas jų teises ir galimybes. NVO individualus poveikis diskriminaciją patyrusiems
asmenims reiškiasi įgalinant juos, konsultuojant, informuojant, nukreipiant bei tiesiogiai
jiems atstovaujant kreipiantis į diskriminuojantį asmenį / organizaciją, lygių galimybių
įgyvendinimą užtikrinančią instituciją / institucijas ar teismą. Tyrime atsiskleidęs NVO
poveikis politikos formuotojams ir įstatymų leidėjams diskutuojant ir derantis dėl konkrečių
teisinių aktų ar nutarimų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklai ir prekių ir
paslaugų teikėjams per šviečiamąją veiklą ir sprendžiant diskriminacines situacijas, kartu
suteikia naudą ir visiems asmenims su negalia ar atskiroms asmenų su negalia grupėms.
Tyrimas parodo tiek kolektyvinį, tiek individualų LGKT veiklos poveikį tiriamuoju
laikotarpiu nagrinėtų diskriminacijos dėl negalios atvejų bei interviu su NVO ir LGKT
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atstovais duomenų kontekste. Tiriamuoju laikotarpiu LGKT poveikį padarė politikos
formuotojams ir įstatymų leidėjams (vykdant LGKT rekomendacijas pakeisti įstatymai ir
nutarimai), prekių ir paslaugų teikėjams (vykdant LGKT rekomendacijas pritaikyta aplinka
ir suteiktos lygios galimybės gauti paslaugas lygiai su visais kitais asmenimis), darbdaviams
(pripažinus diskriminacijos faktą; teikiant konsultacijas dėl naujojo LR Darbo kodekso).
Galima daryti prielaidą, kad kai kuriais atvejais vien LGKT tyrimo pradėjimas ir prašymas
pateikti informaciją dėl diskriminacinio elgesio ar veiklos, adresuotas institucijai ar asmeniui,
atsiskleidžia kaip veiksminga poveikio priemonė. Kai kuriais atvejais individualus ir / ar
kolektyvinis poveikis juntamas ir tais atvejais, kai LGKT nenagrinėja pateikto skundo, tačiau
jį persiunčia atsakingai skunde nurodytas aplinkybes ir diskriminacinę situaciją nagrinėjančiai institucijai ar institucijoms.
Asmens ir institucijų veiklos poveikio vertinimas konkrečių diskriminacijos dėl negalios
atvejų kontekste leidžia identifikuoti asmens ir skirtingų institucijų tarpusavio sąveikas ir
bendrą (ar pasidalinamąjį) veikimą, siekiant atstatyti pažeistas žmonių su negalia lygias
galimybes ir teises. Skirtingų institucijų ir asmens vaidmuo bei poveikis atsiskleidžia
įsitraukiant į šiuos pažeistų lygių galimybių ir teisių atkūrimo proceso etapus (ar kai kuriuos
iš jų): diskriminacinės situacijos identifikavimą – problemos iškėlimą, diskriminacinės
problemos sprendimo perėmimą, diskriminacinės problemos sprendimą, pasidalinimą
diskriminacinės problemos sprendimo rezultatu – viešinimą. Konkrečių teisių atstatymo
atvejų kontekste atsiskleidęs skirtingų institucijų poveikis leidžia įžvelgti tarpasmeninio,
tarpinstitucinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą siekiant atkurti pažeistas asmenų
su negalia lygias galimybes ir teises.
Tiriamuoju laikotarpiu siekiant atstatyti asmenų su negalia teises ir lygias galimybes daugiausia sunkumų kilo dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų nepakankamo bendradarbiavimo, kliūčių sprendžiant diskriminacinę situaciją sudarymo. Taip pat paslaugų teikėjų
negeranoriškumo ir LGKT kreipimųsi ignoravimo bei asmenų su negalia vieningumo stokos.
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ROLE AND IMPACT OF ACTIVITIES OF INDIVIDUALS AND
EQUAL OPPORTUNITIES ORGANISATIONS RESTORING
VIOLATED RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
Deimantė ŠĖPORAITYTĖ-VISMANTĖ
Institute of Sociology of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: deimante.seporaityte-vismante@kf.vu.lt
Summary. The present paper aims to evaluate persons‘ with disabilities, nongovernmental organisations‘ (NGO) and Office‘s of the Equal Opportunities Ombudsperson
role and activities‘ impact in solving specific cases of discrimination. In this paper the
impact of person and organisation is analysed in the context of Office of the Equal
Opportunities Ombudsperson received complains of possible discrimination because
of disability during January 2016 – April 2017 and data of interviews with NGO and
Office of the Equal Opportunities Ombudsperson representatives.
The activity of people who faced discrimination because of their disability is seen as
an important condition in seeking to reinstate violated rights. The role of the person
with disability in reinstating violated rights includes identifying discriminating
conditions and violated rights, understanding competences of organisations protecting
equal opportunities and rights (knowing where to ask for help), choosing the best way
and strategy for reinstating violated rights, the expression of citizenship of persons
with disabilities and their representatives, position of defender of violated rights
(characterized by person‘s persistence, complying with one‘s position, related to clear
identification of discriminating situation). This research shows that persons with
disabilities expression of citizenship in participating in the process of reinstating
violated rights, is revealed by observation of implementation of new projects and
reconstructions, related to environments adaptation for persons with disabilities,
queries and reaction, attention to other people‘s with disabilities who experienced
social injustice and to their motivation to protect violated rights, sharing experience
of protecting violated rights, using available tools to educate, inform society and
representatives of different organisations, by showing personal example.
Results of the research show how persons with disabilities level of activity while
taking part in the process of defending violated rights is connected to sex, age and
experience in NGO work or in the field of equal opportunities. Analysis of the claims
presented to the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson displays that during
the period of research most actively defending their (possibly) violated rights were
middle-aged (40-60 years) males with movement disabilities, mostly complaining
about buildings and other objects not being adapted to people with disabilities,
unequal benefits and other forms of financial injustice.
Results of the research revealing achievements of NGO, their competences and focus,
allows us to talk about NGO as subjects having power and able to represent persons with
disabilities in reinstating their violated rights and possibilities. Individual impact of
NGO for discriminated persons manifests by enabling them through consultations,
providing information, redirecting to competent organisations and direct representation
addressing to discriminating person / organisation, institutions ensuring implementation
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of equal rights or court. The NGO influence revealed during research to policy makers
and legislators discussing and negotiating specific laws and regulations, to governmental
and municipal organisations‘ activities and to suppliers of goods and services providing
educating work and solving discriminating situations, is also beneficial to all persons
with disabilities or separate groups of persons with disabilities.
The research shows collective and individual impact of the Office of the Equal
Opportunities Ombudsperson in the context of analysed cases of disability
discrimination during the research time and collected data from interviews with
representatives of NGO and the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson.
During the analysed period, the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson
influenced policy makers and legislators (who adapted laws and regulations, based on
recommendations of the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson), to
suppliers of goods and services (who adjusted environment and provided equal
opportunities to access of services the same as other persons, based on the Office of
the Equal Opportunities Ombudsperson recommendations,), employers (who
acknowledged discrimination fact; providing consultations about new Labour Code).
The findings of this study indicates that in some cases just opening an investigation
by the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson and demanding the
information about discriminating behaviour or conditions alone is enough as mean of
influence. In some cases, individual and / or collective impact of the Office of the
Equal Opportunities Ombudsperson is achieved without opening an investigation,
only by redirecting a complaint to other relevant organisation(s).
An impact assessment of the role and activities of individual and institutions in the
context of specific cases of discrimination allows us to identify interactions and
cooperation of individual and different institutions seeking to reinstate violated equal
opportunities and rights of a person with disabilities. The role and activities of different
institutions and individual is revealed by engaging in these stages of reinstating equal
opportunities and rights (or some of them): identifying discriminating situation –
defining the problem, taking over the solution to the discriminatory problem, solving the
discriminatory problem and sharing the results of the solution – publicity. In the context
of specific cases, discovered impact of different institutions shows importance of
interpersonal, interinstitutional and intersectoral cooperation in seeking reinstate
violated opportunities and rights of persons with disabilities.
During the investigation period the greatest difficulties, while seeking to reinstate
violated opportunities and rights of persons with disabilities, were caused by
insufficient cooperation between state and municipal institutions and organisations
and the creation of obstacles to solving a discriminatory situation. Problems were also
caused by the suppliers of services unwillingness to cooperate and ignoring of appeals
made by the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson as well as the lack of
unity of people with disabilities.
Keywords: disability rights, equal opportunities, discrimination, nongovernmental
organisations, the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson, complaints.
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FORMALIOS IR NEFORMALIOS GLOBOS
PAGYVENUSIEMS BEI SUAUGUSIEMS
NEĮGALIEMS ASMENIMS INTEGRAVIMAS
PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTIZAVIMO
KONTEKSTE
Laimutė ŽALIMIENĖ
LSTC Socialinės gerovės institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: laimazali@gmail.com
Jolita JUNEVIČIENĖ
LSTC Socialinės gerovės institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: jolita.juneviciene@lstc.lt
Santrauka. Socialinės globos sektoriui susiduriant su sparčiai augančiu globos
poreikį turinčių asmenų skaičiumi bei su darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo šiame
sektoriuje problema, vis aktualesniu klausimu tampa formalios ir neformalios globos
integravimas. Formalios ir neformalios globos integravimo poreikis siejamas tiek su
siekiu geriau tenkinti pagyvenusių asmenų ir suaugusių neįgaliųjų globos poreikius,
tiek su siekiu išsaugoti neformalius globėjus kaip svarbų globos išteklių. Taip pat
pastaruoju dešimtmečiu, vykstant rinkos santykių įsitvirtinimui globos paslaugų
sektoriuje, itin akcentuojamas ir globos paslaugų kokybės standartizavimo klausimas.
Tad šio straipsnio tikslas – išanalizuoti formalios ir neformalios globos paslaugų
pagyvenusiems asmenims bei suaugusiems neįgaliesiems integravimo prielaidas
paslaugų kokybės standartizavimo kontekste. Tikslui pasiekti straipsnyje pristatomos
sistemų integravimo ir globos paslaugų standartizavimo sampratos, formalios ir neformalios globos pagyvenusiems bei suaugusiems neįgaliems asmenims sektorių
ypatumai, globos paslaugų organizacinių modelių įvairovė. Straipsnis baigiamas
išvadomis, kad formalios ir neformalios globos sektorių skirtumai, tiek kalbant apie
šių sektorių mastus, tiek apie struktūrą, darbo organizavimo ypatumus, globėjų lūkesčius, lemia, kad formalios ir neformalios globos integracija išlieka dideliu iššūkiu.
Formalios globos sektorius eina kokybės vis didesnio standartizavimo keliu, o štai
neformalaus sektoriaus paslaugų kokybė išlieka asmeninio susitarimo reikalu.
Raktažodžiai: formali globa, neformali globa, pagyvenę asmenys, suaugę neįgalieji,
integracija, paslaugų kokybė, paslaugų standartizavimas.

Įvadas
Socialinės globos sektoriui susiduriant su sparčiai augančiu globos poreikį turinčių asmenų
skaičiumi bei su darbuotojų pritraukmo ir išlaikymo šiame sektoriuje problema, literatūros
apžvalga rodo, kad vis aktualesniu klausimu tarp globos tema rašančių autorių tampa
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formalios ir neformalios globos23 sąsajos. Pavyzdžiui, tokie autoriai, kaip Ungerson (2005),
Timonen (2009) bei Genet ir kt. (2012) savo darbuose globos tematika akcentuoja, kad
pastaruoju metu nyksta riba tarp formalios ir neformalios globos, o tam didelės įtakos, anot
Ungerson (2005) bei Genet ir kt. (2012), turi piniginių išmokų įsitvirtinimas paslaugų
namuose srityje. Kiti autoriai, pavyzdžiui, Twigg ir Atkin (2002) bei Agee ir Blanton (2000),
analizuoja sąveikos tarp formalių ir neformalių globos paslaugų teikėjų tipus ar bendravimo
būdus. Kas lemia formalios ir neformalios globos integravimo poreikį?
Straipsnio autorių nuomone, formalios ir neformalios globos integravimo poreikis turėtų
būti siejamas ne tik su siekiu geriau patenkinti pagyvenusių asmenų ir suaugusių neįgaliųjų
globos poreikius, bet ir su siekiu išsaugoti neformalius globėjus kaip svarbų globos išteklių.
Nors, viena vertus, formalios globos sektorius plėtojamas atliepiant pagyvenusių bei neįgalių
žmonių pagalbos poreikius, kita vertus, neformalus sektorius ir toliau išlieka svarbiu
pagalbos ištekliu Europoje. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tokias visuomenės raidos
tendencijos, kaip sparti migracija, moterų dalyvavimas darbo rinkoje, šeimos struktūros
keitimas, kurios „sekina“ neformalios globos resursus. Šalia minėtų visuomenės raidos
tendencijų veikia ir subjektyvus faktorius – keičiasi visuomenės požiūris į globos
įsipareigojimus, nusenusių tėvų ar neįgalių šeimos narių priežiūrą norima patikėti formalios
globos institucijoms. Siekiant neprarasti šio svarbaus globos ištekliaus – neformalios globos
– svarbų vaidmenį vaidina valstybės socialinė politika, numatanti pagalbą neformaliems
globėjams, palengvinant jiems globos naštą, sudarant palankesnes galimybes derinti darbą
ir globą. Taigi, kaip ir minėta, kalbame apie formalios ir neformalios globos integravimo
poreikį ne tik dėl to, kad geriau būtų tenkinami globojamų asmenų poreikiai, bet ir todėl, kad
būtų išlaikytas neformalių globėjų nusiteikimas globoti (ryžtas imtis globėjo vaidmens).
Visgi Hengelaar ir kt. (2017) pastebi, kad nors profesionalių darbuotojų
bendradarbiavimo su neformaliais globėjais nauda yra suvokiama, praktikoje formalių ir
neformalių globos paslaugų lygiagretus teikimas susiduria su įvairiais sunkumais. Kodėl formalios ir neformalios globos integravimas susiduria su praktiniais iššūkiais? Atsakymui į šį
klausimą pasitelkiama Holzner (1967) sistemų integravimo samprata.
Galima teigti, kad integruota globa (formali + neformali) – susietų, viena kitą
papildančių, bendradarbiaujančių technikų ir organizacinių modelių visuma, užtikrinanti
adekvatų kliento poreikių tenkinimą tinkamu laiku. Integracijos pagrindinis tikslas yra
užtikrinti kuo geresnį kliento poreikių tenkinimą. Kita vertus, žiūrint iš socialinės politikos
perspektyvos, integracijos tikslas taip pat yra padėti pritraukti, išlaikyti neformalios globos
teikėjus kaip substitutą formaliai globai. Sistemų integravimo samprata (Holzner, 1967)
pabrėžia sunkumus, kylančius dėl skirtingų integruojamų sistemų charakteristikų. Viena iš
23

Formali globa – tai globa, susijusi su sutartimi pagrįstais santykiais viešajame arba privačiame sektoriuje,
įskaitant globą, kuri yra teikiama tokiose institucijose, kaip, pavyzdžiui, slaugos namai. Prie formalios globos taip
pat priskiriama globa, teikiama profesionalių darbuotojų asmens namuose. Neformali globa – tai globa, kuri yra
teikiama neformalių globėjų, tokių kaip sutuoktiniai/partneriai, kiti namų ūkio nariai ir giminaičiai, draugai,
kaimynai ir kt. Neformali globa paprastai teikiama globos gavėjo namuose ir yra nemokama, pagrįsta jau
egzistuojančiais socialiniais ryšiais (Kraus ir kt., 2010).
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šias sistemas skiriančių charakteristikų šiame straipsnyje laikomas skirtingas paslaugų
standartizavimo lygis formalios ir neformalios globos sistemose. Kitaip tariant, laikomasi
prielaidos, kad standartizuodami formalios globos paslaugas dėl kokybės užtikrinimo,
didiname šios sistemos skirtumą nuo neformalios globos, kur kokybės supratimas remiasi
asmeniniu susitarimu ir dažniausiai nėra standartizuotas.
Beje, kalbant apie globos paslaugų standartizavimą galima pastebėti, kad pastaruoju
dešimtmečiu, senėjant Europos visuomenei, globos sektoriaus paslaugų kokybės klausimai
ypač akcentuojami ir Europos Sąjungos lygmenyje (European Commission, 2016).
Šiuolaikinėse visuomenėse, ypač vykstant rinkos santykių įsitvirtinimui globos paslaugų
sektoriuje, vis svarbesni tampa šių paslaugų kokybės standartizavimo klausimai. Globos kaip
prekės samprata reikalauja apibrėžti ne tik jos kiekį, bet ir kokybę, nes tai susiję su paslaugos
kainos nustatymu rinkoje. Kita vertus, globos paslaugų teikimas rinkos sąlygomis iškelia
problemą užtikrinti tinkamą pažeistų socialinių grupių asmenų poreikių tenkinimą šiomis
paslaugomis, ypač, kai šias paslaugas teikti pasirenkamas privatus sektorius, kuris
maksimizuodamas savo interesus (pelną) gali teikti nepakankamos kokybės paslaugas.
Taigi šio straipsnio tikslas – išanalizuoti formalios ir neformalios globos paslaugų pagyvenusiems bei neįgaliesiems suaugusiems asmenims integravimo prielaidas paslaugų kokybės standartizavimo kontekste. Pagrindinė keliama analizės prielaida, kad vienas iš formalios
ir neformalios globos integravimo trukdžių gali būti skirtingas kokybės standartizavimo lygis
formalios ir neformalios globos sektoriuose. Jeigu formalią globą siekiama vis labiau
ir labiau standartizuoti formaliomis kokybės sistemomis, rodikliais, tai neformalios globos
kokybė išlieka dažniausiai tik neformalaus susitarimo tarp globėjo ir globojamojo reikalas.

1. Analizės metodologinės prielaidos
Siekiant įvertinti formalios ir neformalios globos kokybės standartizavimo prielaidas, būtina
aptarti du pagrindinius metodologinius klausimus. Pirma, apsibrėžti globos paslaugų
(sistemų) integravimo sampratą bei kriterijus. Antra, apsibrėžti globos paslaugų kokybės
sampratą bei pagrindines indikatorių grupes (parametrus).
Kalbant apie formalios ir neformalios globos integravimą, galime taikyti sistemų
integravimo sampratą ir kriterijus, kadangi, kliento poreikių požiūriu, globos paslaugos,
kurios jam yra reikalingos, gali būti traktuojamos kaip sistema. O štai pačių paslaugų teikimo
požiūriu, jos gali būti traktuojamos kaip subsistemos, nes kiekviena funkcionuoja
savarankiškai (viena pagal formalių paslaugų organizavimo reikalavimus, kita – pagal
neformalų susitarimą su klientu). Sistemų integracijos požiūriu, objektai yra integruoti, jeigu
jie sudaro bendrą visumą, turi visumos formą. Integracija – tai santykiai tarp dalių,
suformuojantys bendrą visumą. Tos dalys gali būti identiškos, tada integracija neproblemiška. Jeigu jos skiriasi, suformuoti bendrą visumą yra sudėtinga (Holzner, 1967). Taigi galime teigti, kad formalios ir neformalios globos skirtumai jų integravimą apsunkina ar daro
sunkiai įmanomą. Turint galvoje, kad formalios globos, kaip socialinės politikos ar gerovės
srities, kokybę siekiama vis labiau standartizuoti, o neformalios globos kokybė vis dar išlieka
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labiau susitarimo tarp jos gavėjo ir teikėjo reikalu, šie skirtumai trukdo suformuoti bendrą
integruotą globos paslaugų visumą. Kita vertus, šiuolaikinių valstybių socialinėje politikoje
atsiranda tokie instrumentai, kaip pagalbos pinigai neformaliems globėjams, kurie sudaro
prielaidas kokybės standartizavimui, t. y. valstybė gali įvesti reikalavimus neformalios
globos kokybei kaip sąlygą globos pinigams gauti.
Globos paslaugų standartizavimas suprantamas kaip šių paslaugų kokybės reguliavimas
taikant įvairias kokybės vadybos sistemas. Globos paslaugų kokybės vertinimo sampratoje
išskiriama vadinamoji kokybės triada: struktūros, proceso ir rezultato kokybė (Donabedian,
1988). Konkretizuojant šiuos lygmenis, globos kokybė dažniausiai siejama su tokiais paslaugų
parametrais kaip saugumas, efektyvumas, orientacija į klientą, savalaikiškumas, adekvatumas,
lygybė (Zuidgeest, 2011). Europos savanoriškas socialinių paslaugų kokybės modelis išskiria
tokius kokybės indikatorius, kaip lankstumas ir reagavimas į pokyčius, gebėjimas atliepti
klientų poreikius, prieinamumas, atskaitomybė, elgsena, pasitikėjimas, privatumas etc.
(A voluntary European quality framework for social services, 2010). Taigi formalios ir neformalios globos paslaugų pagyvenusiems asmenims bei suaugusiems neįgaliesiems kokybės
standartizavimas reikštų struktūros, proceso ir rezultatų kokybės užtikrinimą bei tokius
paslaugų parametrus, kaip saugumas, orientacija į klientą, savalaikiškumas, adekvatumas,
lygybė, lankstumas ir reagavimas į pokyčius, gebėjimas atliepti klientų poreikius,
prieinamumas, atskaitomybė, elgsena, pasitikėjimas, privatumas, efektyvumas.
Kalbant ne šiaip apie globos paslaugų kokybės indikatorius formalioje ir neformalioje
globoje, o apie globos kokybę kaip apie šių dviejų sistemų integruoto darinio parametrus,
tampa aišku, kad tiek kokybės indikatorių pasirinkimas, tiek jų užtikrinimas gali būti
sudėtingas (pvz., jeigu atskaitomybė yra būtinas kokybės indikatorius formalioje globoje,
kiek jis turi būti taikomas neformalioje globoje; arba jeigu efektyvumas yra svarbus rodiklis
formalioje globoje, neformalus globėjas gali būti linkęs paaukoti didesnius resursus
aukštesnei kokybei užtikrinti ir kt.). Žiūrint per neformalios globos specifiką, ypatingai
svarbų vaidmenį globos kokybės vertinime, kaip rodo tyrimai (Christie ir kt., 2009;
McClendon ir Smyth, 2013), vaidina emocinis ryšys tarp globotinio ir globėjo, o kiti paslaugų
kokybės parametrai – mažiau svarbūs.
Sistemos integracija reiškia skirtingų subsistemų apjungimą į vieną didesnę sistemą,
kuri funkcionuoja taip, kaip reikalinga. Kita vertus, bendros sistemos sukūrimas gali turėti
ir pridėtinę vertę, kurios nebuvo funkcionuojant atskiroms sistemoms (pvz., iššaugęs paslaugų gavėjo pasitikėjimas, didesnis saugumo jausmas). Integracijos metodai: vertikali integracija – subsistemų integracija pagal jų funkcijas / funkcijų pasidalinimą. O štai horizontali
integracija yra komunikacijos tarp skirtingų subsistemų užtikrinimas, subsistemų parametrų
suderinamumas (Bailey, 1994).
Integruota globa reiškia, kad formali ir neformali globa sukuria visumą, kuri užtikrina
kliento poreikių tenkinimą, t. y. kiekviena atlieka savo funkcijas, papildo viena kitą. Integracija
gali būti visiška, gali būti dalinė. Integracijos lygis reiškia santykių tarp sistemos dalių pobūdį.
Kitaip tariant, sistemų sąveika gali būti įvairaus lygio. Galime kalbėti apie separatizmą –
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visiškai atskirą sistemų darbą; apie konkurencijos modelį – kai sistemos konkuruoja dėl klientų,
resursų etc.; partnerystę – bendrą darbą tam tikrais klausimais; integraciją (klientų, profesijų,
paslaugų, pastatų visumą, kuri turi bendrą klientą, kaip juos apjungiantį rūpestį). Integracija –
paslaugų teikimo sistema, kuri apima kartu dirbančių ir išlaikančių juridinį (teisinį)
nepriklausomumą partnerių veiklą. Ši sistema apima: bendrą misiją, kultūrą, vadovavimą ir
administravimą, bendrą sprendimų priėmimo procesą, biudžetą, įrašų tvarkymą.
Toliau straipsnyje aptariami formalios ir neformalios globos pagyvenusiems asmenims
bei suaugusiems neįgaliesiems sektorių ypatumai: apimtis, struktūra, darbo organizavimo
ypatumai, veiklos principai. Remiantis atlikta analize, daromos išvados apie globos paslaugų
integravimą bei standartizavimo svarbą ir poreikį, užtikrinant pagyvenusių bei neįgalių
žmonių poreikių tenkinimą.

2. Formalios ir neformalios globos paslaugų pagyvenusiems asmenims
ir suaugusiems asmenims su negalia sektorių ypatumai Lietuvoje
Formalios globos sektorius. Formalios globos sektoriaus mastus pirmiausia atspindi
valstybės išlaidos globos paslaugoms. 1 lentelėje galime stebėti daugumos socialinės apsaugos išlaidų paramai negalios atveju ir paramai senatvėje augimą.24
1 lentelė. Socialinės apsaugos išlaidos paramai negalios atveju ir paramai senatvėje
(mln. eurų) (2010–2016 m.)
2010
Globos pašalpa*
Apgyvendinimas
Pagalba namuose
Globos pašalpa**
Apgyvendinimas
Pagalba namuose

2013

2014

2015

Paramai negalios atveju
33,5
26,5
32,4
33,7
32,5
29,1
31,9
33,8
1,1
1,1
1,2
0,9
Paramai senatvėje
132,7
105,2
105,4
130,2
17,1
16,7
17,8
19,5
6,5
5,9
6,8
7,0

2016

Pokytis 2010–
2016 (proc.)

35,9
44,8
1,2

7,2
37,8
9,1

136,8
27,8
8,4

3,1
62,6
29,2

* Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjams, nesulaukusiems senatvės
pensijos amžiaus.
**Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos senatvės pensijos amžiaus gavėjams.
Šaltinis: Socialinė apsauga Lietuvoje 2016. (2017).

Remiantis 1 lentelėje pateiktais duomenimis galima teigti, kad 2010–2016 m. tiek
paramos negalios atveju, tiek paramos senatvėje atveju didžiausias pokytis stebimas
socialinės apsaugos išlaidose, skirtose apgyvendinimui, o mažiausias – socialinės apsaugos
išlaidose, skirtose globos pašalpai.
Lietuvos praktikoje ir įstatyminėje bazėje pagyvenusių asmenų ir suaugusių asmenų su
negalia globos paslaugoms įvardinti naudojamas socialinių paslaugų terminas, o šios
24

Į lentelę įtrauktos tik tos socialinės apsaugos išlaidos, kurios yra susijusios su globos paslaugomis.
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paslaugos klasifikuojamos į dvi pagrindines grupes: tai „socialinės priežiūros paslaugos“
ir „socialinės globos paslaugos“. Socialinės priežiūros paslaugos apima pagalbą į namus,
socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose,
laikiną apnakvindinimą ir intensyvią krizių įveikimo pagalbą. Socialinės globos paslaugos
apima dienos socialinę globą, trumpalaikę socialinę globą ir ilgalaikę socialinę globą.
Tiek socialinės priežiūros, tiek socialinės globos paslaugos yra priskiriamos specialiųjų
socialinių paslaugų grupei (Socialinių paslaugų katalogas, 2006).
2017 m. Lietuvoje veikė 125 globos įstaigos seniems žmonėms ir 39 globos įstaigos
suaugusiems asmenims su negalia (Oficialiosios statistikos portalas (a)). 2016 m. stacionarias
globos paslaugas, t. y. socialines paslaugas, teikiamas globos įstaigose suaugusiems
asmenims su negalia ir globos įstaigose seniems žmonėms, iš viso gavo 4193 suaugę asmenys
su negalia, nesulaukę senatvės pensijos amžiaus. O kalbant apie senatvės pensijos amžiaus
sulaukusius asmenis, stacionarias globos paslaugas iš viso gavo 7687 asmenys.
Beje, remiantis Blažienės ir Žalimienės (2017) pateikiamais duomenimis, per 2000–2015 m.
Lietuvoje 65+ metų amžiaus gyventojų dalis, gaunanti stacionarias globos paslaugas, išliko
beveik nepakitusi: 2000 m. šis rodiklis siekė 0,98 proc., o 2015 m. – 1,13 proc. Kalbant apie
65+ metų amžiaus gyventojų dalį, gaunančią stacionarias globos paslaugas, kitų Europos
šalių kontekste ir vadovaujantis prieinama statistika, galima pastebėti, kad, pavyzdžiui,
Švedijoje 2010 m. šis rodiklis siekė 6,4 proc. (Karlsson ir kt., 2010), Italijoje 2008 m. –
apie 3 proc. (Colombo ir kt., 2011), Latvijoje 2003 m. – apie 2 proc. (Saraceno, 2010).
Žemiau pateiktame paveiksle galime matyti, kaip sparčiai Lietuvoje 2010–2017 m. augo
pagalbos į namus ir socialinės globos namuose gavėjų skaičius.
1 pav. Pagalbos į namus ir socialinės globos namuose gavėjai (2010–2017 m.)
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Toks ryškus socialinių paslaugų namuose gavėjų skaičiaus, ypač tarp sulaukusiųjų
senatvės pensijos amžiaus, augimas Lietuvoje atspindi bendrą Europos globos sektoriuje, anot
Jacobs (2003), XX a. antroje pusėje ėmusią ryškėti tendenciją – globos namuose paslaugų
plėtrą. Jacobs (2003) teigia, kad globa namuose pradėta vertinti kaip geriausias sprendimas
tiek iš ekonominės, tiek iš žmogiškosios pusės. Tarricone ir Tsouros (2008) priduria,
kad auganti globos namuose paslaugų paklausa ir pasiūla yra nulemta veiksnių, susijusių
su demografiniais, socialiniais, technologiniais, epidemiologiniais ir politiniais pokyčiais.
Nors socialinių paslaugų namuose gavėjų skaičiaus augimas ir atspindi bendrą Europos
globos sektoriui būdingą tendenciją, tačiau Lietuva vis dar stipriai atsilieka nuo daugelio kitų
šalių pagal 65+ metų amžiaus gyventojų, gaunančių globos paslaugas namuose, dalį. Remiantis
Blažienės ir Žalimienės (2017) pateikiamais duomenimis, 2015 m. Lietuvoje šis rodiklis siekė
2,63 proc. O vadovaujantis Saraceno (2010) duomenimis, apie 2003 m. 65+ metų amžiaus
gyventojų, gaunančių globos namuose paslaugas, dalis Norvegijoje siekė 18 proc., Danijoje –
29 proc., Austrijoje – 15 proc., Jungtinėje Karalystėje – 10 proc., Estijoje – 10 proc.,
Portugalijoje – 7 proc.
LR Socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589), kaip alternatyva tiesioginių
asmeninių socialinių paslaugų teikimui yra numatyta galimybė skirti pagalbos pinigus, kurie
gali būti panaudoti sumokėti už socialinės priežiūros paslaugas. Statistikos departamento
duomenimis, 2010 m. pagalbos pinigus Lietuvoje gavo 31 darbingo amžiaus asmuo su negalia
ir 302 senatvės pensijos amžiaus asmenys. O 2017 m. tarp darbingo amžiaus asmenų su negalia
pagalbos pinigų gavėjų jau buvo tik 13, tarp senatvės pensijos amžiaus asmenų – tik 98
(Oficialiosios statistikos portalas (c); Socialinė apsauga Lietuvoje 2016, 2017). Žalimienė ir
Dunajevas (2015) teigia, kad nors daugelyje Europos šalių pagalbos pinigai vis plačiau
naudojami kaip tiesioginių paslaugų alternatyva, viena iš pagalbos pinigų neprigijimo Lietuvoje
priežasčių yra socialinės paramos administratorių pasipriešinimas šios politikos įgyvendinimui.
Kalbant apie siekį skatinti negalią turinčių asmenų ir pagyvenusių asmenų nepriklausomybę, svarbu paminėti, kad Lietuvoje pastaruoju dešimtmečiu stebimas savarankiško
gyvenimo namų seneliams ir suaugusiems neįgaliesiems skaičiaus didėjimas. Jei 2010 m. mūsų
šalyje veikė 12 savarankiško gyvenimo namų minėtoms asmenų grupėms, tai 2016 m. – jau 21.
Gyventojų skaičius savarankiško gyvenimo namuose atitinkamai išaugo nuo 227 asmenų
(iš kurių 103 nesulaukę senatvės pensijos amžiaus ir 124 senatvės pensijos amžiaus) 2010 m.
iki 477 asmenų (iš kurių 235 nesulaukę senatvės pensijos amžiaus ir 242 senatvės pensijos
amžiaus) 2016 m. (Socialinė apsauga Lietuvoje 2016, 2017). Socialines paslaugas dienos
centruose 2017 m. gavo 15,3 tūkst. darbingo amžiaus asmenų su negalia ir 16,9 tūkst. senatvės
pensijos amžiaus sulaukusių asmenų (Oficialiosios statistikos portalas (d)).
Neformalios globos sektorius. Tyrimų duomenimis, apie trečdalis vyresnių nei 50 metų
amžiaus gyventojų pagyvenusiems asmenims teikia pagalbą atliekant instrumentines veiklas
ir / ar rūpinasi asmenine globa (Colombo ir kt., 2011). Žvelgdami į ateityje prognozuojamus
demografinius ir socialinius pokyčius, daugelis autorių atkreipia dėmesį, kad neformalios
globos poreikis ir reikšmė dar labiau didės (Colombo ir kt., 2011; Kehusmaa ir kt., 2013;
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Pickard, 2013). Kalbant apie šio sektoriaus mastus, literatūroje atkreipiamas dėmesys,
kad socialinės globos sektorių analizuojantys autoriai susiduria su statistikos palyginamumo
problema. Pavyzdžiui, Simonazzi (2009) pastebi, kad patikimų duomenų gavimą sunkina
ilgalaikės priežiūros sąsajos su sveikatos ir socialinėmis paslaugomis, neaiškios ribos tarp
skirtingų profesijų. Be to, globos sektoriaus darbuotojų struktūra gali skirtis priklausomai
nuo šalies, o profesijų pasiskirstymui įtakos gali turėti socio-ekonominiai ir politiniai
pokyčiai šalyse. Kraus ir kt. (2010) taip pat pastebi, kad itin sudėtinga skirtingose šalyse gauti
specifinę informaciją apie pagyvenusių žmonių globos sektorių, pavyzdžiui, apie skaičių
asmenų, gaunančių institucinę globą, ir skaičių darbuotojų, teikiančių institucinę globą
ir paslaugas namuose. Dar sudėtingiau, kaip teigiama leidinyje „Carers in Europe“, gauti
duomenis apie neformalius globėjus, nes Europos Sąjungos valstybėse narėse skiriasi globėjų
apibrėžimas ir metodai, naudojami identifikuoti globėjus (Carers in Europe, 2009).
Nepaisant statistikos prieinamumo ir palyginamumo problemos globos paslaugų
sektoriuje, remiantis egzistuojančiais duomenimis apie neformalios globos mastą, galima
teigti, kad Europos Sąjungoje apie 80 proc. globos yra teikiama neformalių globėjų
(Eurocares, 2017). Neformali globa yra plačiai paplitusi tiek tose šalyse, kur yra išplėtotos
formalios paslaugos, tiek tose, kur minėtos paslaugos mažiau išplėtotos (Angermann ir Eichhorst, 2012). Pavyzdžiui, Švedijoje 70 proc. visų 75+ metų pagyvenusių asmenų, gyvenančių
namuose, yra globojami šeimos narių. Italijoje du trečdaliai pagyvenusių asmenų, turinčių
globos poreikį ir netgi esant didelei priklausomybei, yra globojami šeimos, ir tik 3 proc.
pagyvenusių asmenų gauna stacionarias globos paslaugas (Triantafillou ir kt., 2010).
Dėl duomenų trūkumo sunku įvertinti neformalios globos paplitimą ir Lietuvoje.
Remiantis pasitelkus Eurobarometro duomenis atliktais skaičiavimais, 2011 m. Lietuvoje
asmeniškai senyvą šeimos narį nuolatos ar dalį dienos nurodė prižiūrintys 14,7 proc. 15+
metų amžiaus gyventojų. Atlikti skaičiavimai taip pat leidžia teigti, kad senyvą šeimos narį
prižiūrinčių gyventojų dalis auga didėjant respondentų amžiui. Kaip antai, asmeniškai
prižiūrintys senyvą šeimos narį nurodė 17,9 proc. 15–24 metų amžiaus gyventojų, 18,1 proc.
– 35–44 metų amžiaus ir net 30,1 proc. – 45–54 metų amžiaus gyventojų (Junevičienė, 2018).
Visgi, reikėtų atkreipti dėmesį, kad neformalios globos populiarumą Lietuvoje liudija
tyrimai, atskleidžiantys gyventojų požiūrį į prioritetines globos formas. Pavyzdžiui,
Gedvilaitės-Kordušienės (2013) atlikto tyrimo duomenimis, net 76,2 proc. respondentų
sutinka su teiginiu, kad vaikai turėtų prisiimti atsakomybę už tėvų priežiūrą, jei pastariesiems
jos reikia, 62,8 proc. respondentų mano, kad vaikai turėtų priimti tėvus gyventi kartu, jei
tėvai nebegali savimi pasirūpinti. Blažienės ir Žalimienės (2017) tyrimo duomenimis, net
67,8 proc. 50–65 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, prireikus globos paslaugų senatvėje,
rinktųsi šeimos narių ar artimųjų teikiamą globą.
Bet kokiu atveju galima teigti, kad neformalios globos sektoriaus mastai yra gerokai
didesni negu formalios globos sektoriaus, kas leidžia kalbėti apie integravimo sunkumus,
kylančius dėl labai skirtingų šių globos sektorių dydžių.
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Suvokiant neformalių globėjų svarbą globos poreikį turintiems pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims bei naudą demografinių ir socialinių pokyčių kontekste visos valstybės
mastu, vienose šalyse neformaliems globėjams ir jų paramai yra skiriama daugiau dėmesio,
kitose mažiau. Europoje yra paplitusios įvairios paramos globėjams priemonės: finansinė
parama globėjams (pvz., globos pašalpa Jungtinėje Karalystėje, Airijoje), globėjų užimtumo
rėmimas (pvz., teisė į apmokamas atostogas Nyderlanduose, teisė neatvykti į darbą darbdavio
leidimu Suomijoje), vietos mastu veikiantys paramos šeimos globėjams centrai (pvz., Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystė, Airijoje), globėjų mokymas / švietimas (pvz., pirminės sveikatos priežiūros centrai, siūlantys globėjų mokymus ir prižiūrintys globėjų programas Ispanijoje), atokvėpio paslauga (pvz., trumpalaikė institucinė globa, dienos globa ar neformalaus
globėjo pavadavimas Švedijoje ir Airijoje) (Carers in Europe, 2009).
Kalbant apie paramos priemones neformaliems globėjams Lietuvoje, pirmiausia reiktų
pasakyti, kad mūsų šalyje neformalūs globėjai negauna jokių piniginių globos išmokų, tačiau
turi teisę į atokvėpio paslaugą. Atovėpio paslauga yra teikiama tada, kai globėjai laikinai dėl
tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negali prižiūrėti asmenų, kuriems
reikalinga nuolatinė priežiūra (Socialinių paslaugų katalogas, 2006). Taip pat, vadovaujantis
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 111-3574), susirgus šeimos
nariui, kurį, gydytojo nurodymu, būtina slaugyti, artimieji turi teisę į mokamas atostogas,
kurių maksimali trukmė yra 7 dienos ir per kurias mokama 85 proc. darbo užmokesčio dydžio
socialinio draudimo išmoka. Pagyvenusių ar neįgalių asmenų namuose globėjai turi teisę
kreiptis į darbdavį ir su nemokamų atostogų prašymu. Verta paminėti, kad, vadovaujantis
Valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17 – 447), asmuo, slaugantis
neįgalų asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, valstybės lėšomis
draudžiamas pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu, tačiau tik tais atvejais, kai patss neturi
draudžiamųjų pajamų arba jo pajamos yra mažesnės nei minimalus darbo užmokestis.

3. Globos paslaugų organizacinių modelių įvairovė
Organizacinių formų įvairovės aptarimas leidžia suprasti, kad formalios ir neformalios
globos integravimo modelių gali būti ne vienas, kaip ir kokybės standartizavimas
kiekviename iš modelių gali turėti savo ypatumų, t. y. standartizavimo rodiklių ar sričių
įvairovę. Kaip pavyzdys toliau aptariami pagalbos namuose paslaugų organizaciniai
modeliai, atspindintys galimą šių paslaugų formalizavimo įvairovę, kur persipina užimtumo
modeliai, formalūs ir neformalūs paslaugų teikėjai. Žemiau pateikiama schema, kurioje
pavaizduotos galimos globos paslaugų namuose organizacines formos pagal užimtumo
formalizavimo laipsnį (Žalimienė, Blažienė, Miežienė, Junevičienė, 2016).
Kiekvienas organizacinis modelis turi ypatumų pirmiausia pagal darbo santykių
reglamentavimą. Tai gali būti darbas teikiant paslaugas pagal terminuotą ar neterminuotą
darbo sutartį; fiksuotą ar ne darbo valandų skaičių (per mėnesį, savaitę ar dieną); atlyginimo
ypatumus; darbas, kuris išeina už darbo santykių ribų (pvz., taikomos civilinės teisės
nuostatos) ir kt. Formali globa gali būti standartizuota nevienodai, nes būtina įvertinti
40

FORMALIOS IR NEFORMALIOS GLOBOS PAGYVENUSIEMS BEI SUAUGUSIEMS NEĮGALIEMS
ASMENIMS INTEGRAVIMAS PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTIZAVIMO KONTEKSTE

kiekvieno organizacinio modelio užimtumo ypatumus (pvz., kai dirbama pagal darbo sutartį
ir kai dirbama pagal voučerių sistemą).
2 pav. Globos paslaugų namuose organizaciniai modeliai

Šaltinis: Žalimienė, Blažienė, Miežienė, Junevičienė (2016).

O štai neformalaus globėjo, šeimos nario globa ar savanorių darbas nėra reglamentuotas.
Kalbant apie neformalios globos organizavimo ypatumus dažniausiai ši globa apibūdinama
kaip neapmokama, jai būdingas artimas emocinis globėjo ir globojamo asmens ryšys,
akcentuojama, kad globėjai nėra profesionalai globos srityje, kad jie atlieka daugybę
užduočių ar dirba neapibrėžtu darbo grafiku. Twigg ir Atkin (2002) pastebi, kad neformalių
globėjų darbas apima tokius penkis elementus, kaip fizinis darbas, giminystės įsipareigojimai, emocinis įsitraukimas, gyvenimas kartu ir atsakomybės jausmas. Taigi, neformalioje
globoje išryškėja aplinkybės, kurios nėra būdingos arba mažiau svarbios formalios globos
darbui. Neformalaus globėjo, dirbančio pagal asmeninį susitarimą su šeimos nariu, globos
standartizavimui nėra teisinių prielaidų, kita vertus, pagalbos pinigų atsiradimas atveria kelią,
kad gaunančio globėjo pašalpą darbo kokybė galėtų būti pradėta reglamentuoti. Vis dėlto
kalbant apie Lietuvą, kadangi pagalbos pinigai ir slaugos priežiūros išmokos skiriamos ne
globėjui, o globojamam asmeniui (pagalbos pinigų globėjui mes neturime), galimybės formaliai reglamentuoti teikiamos globos kokybę yra mažos.
Formalios ir neformalios globos integravimas būtų skirtingas kalbant apie dirbančius
arba nedirbančius globėjus, kadangi jų galimybės teikti paslaugas šeimos nariui yra
nevienodos, taigi funkcijų pasidalinimas, formalios ir neformalios globos sistemų sąveika
apimtų skirtingus elementus (pvz., dirbančiam šeimos nariui būtų svarbu ir darbo rinkos
priemonių palankumas globos darbui, kad galėtų teikti kokybiškas paslaugas).
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Kalbant apie teisines prielaidas neformalios ir formalios globos paslaugų integravimui
Lietuvoje, galima pastebėti, kad teisės aktuose tiesiogiai nėra kalbama apie šių sektorių
(formalaus ir neformalaus) integravimo kelius, principus ar kitus integravimui svarbius
dalykus. Tačiau tokios socialinės politikos priemonės kaip atokvėpio paslauga, numatyta
Socialinių paslaugų kataloge (2006), ar artimųjų teisė pasinaudoti pagalbos namuose
paslaugomis, kol jie yra darbe, atspindi šių sistemų bendradarbiavimą.

Diskusija ir išvados
Žiūrint iš globos poreikį turinčio asmens pozicijų, formali ir neformali globa yra jam
reikalingos pagalbos visuma. Todėl tos pagalbos efektyvumui bei kokybei užtikrinti svarbu,
kad formali ir neformali pagalba „bendradarbiautų“, dirbtų išvien. Sistemų teorijos požiūriu,
tai reikštų, kad formali ir neformali globa yra kliento globos sistemos posistemės. Šios savo
ruožtu yra tam tikrų elementų visuma, kuri pati savaime yra sistema, kita vertus, yra didesnės
sistemos dalis. Taigi, žiūrint iš globojamo asmens perspektyvos, formalios ir neformalios
globos posistemės ir jas sudarantys elementai sąveikauja tarpusavyje, taip formuodami
visuminę asmens poreikiams tenkinti reikalingą globos sistemą. Realiame gyvenime formali
ir neformali globa yra santykinai savarankiškos sistemos, tik globojamo asmens poreikių
geresnis tenkinimas verčia kalbėti apie tai, kad jos turėtų tapti bendros sistemos dalimis.
Taigi funkcionuotų kartu viena kitą papildydamos ir atliepdamos visus kliento poreikius ar
net sukurdamos papildomą vertę asmeniui.
Tam, kad būtų galima sukurti integruotą sistemą iš dviejų skirtingų posistemių, būtina,
kad šių posistemių struktūriniai elementai, veiklos principai, vertybės neprieštarautų vieni
kitiems. Taip pat ir globos kokybės samprata turėtų būti vienodai suprantama. Pavyzdžiui,
jeigu formali globa plėtojama vis didesnės formalios standartizacijos linkme, jos struktūriniai
elementai tampa vis skirtingesni neformalios nestandartizuotos globos požiūriu. Taigi, tokių
labai skirtingų sistemų apjungimas, siekiant sukurti bendrą sistemą, tampa komplikuotas.
Kita vertus, kai kurie autoriai išskiria skirtingus integracijos lygmenis naudodami
bendradarbiavimo koncepciją: elementaraus bendradarbiavimo (bendravimas per atstumą,
veikia kaip atskiros sistemos ir atskiros infrastruktūros); glaudaus bendradarbiavimo (dalinai
integruota sistema) ir artimo bendradarbiavimo (visiškai integruota sistema) (Doherty,
McDaniel, Braid, 1996). Keliamas klausimas ir apie tai, ar integruota sistema reiškia
partnerių, išlaikančių juridinį (teisinį) nepriklausomumą, veiklą.
Tarptautinė senėjimo federacija (angl. International Federation on Ageing) įvardija
penkis iššūkius, kurie daro poveikį neformaliam globos sektoriui ir galimybei šį sektorių
sėkmingai integruoti su formaliu globos sektoriumi: išlaidos, dabartinė institucinė
infrastruktūra, žinių trūkumas, viešoji politika ir viešoji nuomonė (International Federation
on Ageing, 2014). Kalbant apie išlaidas, turima omenyje, kad nors vyriausybės yra linkusios
pasikliauti neformalia globa, tačiau kartu jos suvokia, kad neformali globa taip pat yra neatsiejama nuo didėjančių išlaidų, susijusių, pavyzdžiui, su piniginėmis išmokomis
neformaliems globėjams, su neformalių globėjų sveikata ir t. t. Kalbant apie institucinę
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infrastruktūrą, viešąją politiką, pabrėžiama, kad šiuo metu trūksta institucijų, kurios būtų
orientuotos į neformalių globos teikėjų mokymus, nes daugelis programų akcentuoja tik
kliento ar globos gavėjo poreikius. Teigiama, kad politikos formuotojai dažnai tiesiog
nepastebi neformalios globos sudėtingumo. Kaip kliūtis formalios ir neformalios globos
integravimui, yra įvardijimas ir žinių trūkumas bei paslaugų prieinamumas. Turima omenyje
ne tik tai, kad kartais neformalūs globėjai nežino apie įvairias formalios globos paslaugas,
bet ir tai, kad pačius neformalius globėjus sunku pasiekti, nes jie dirba namuose ir tampa
matomi tik tada, kai iškyla problemos su globa ar pačių globėjų sveikata (International
Federation on Ageing, 2014). Galiausiai, remiantis Tarptautinės senėjimo federacijos
leidiniu, formalios ir neformalios globos glaudesniems ryšiams kliūtimi tampa ir vyraujanti
viešoji nuomonė bei visuomenės lūkesčiai. Pavyzdžiui, visuomenėje vis dar gaji nuomonė,
kad pagyvenusių asmenų priežiūra yra šeimos pareiga, todėl pasitaiko atvejų, kai besikreipiantieji dėl formalių globos paslaugų laikomi tinginiais ir savanaudžiais (International
Federation on Ageing, 2014).
Kliūčių formalios ir neformalios globos integravimui galima įžvelgti ir formalių
paslaugų teikėjų santykių su neformaliais globėjais lygmenyje. Triantafillou ir kt. (2010)
pastebi, kad globos sektoriuje formalių ir neformalių globos paslaugų teikėjų tiesioginis
bendradarbiavimas yra problemiškas, nes profesionalūs globos teikėjai ne visada vertina
neformalių globėjų indėlį, nėra linkę integruoti savo kaip profesionalų įgūdžių su praktiniais
neformalių globėjų įgūdžiais. Tyrimai taip pat rodo, kad formalūs globėjai kartais jaučiasi
tiesiog stebimi neformalių globėjų, kurie trukdo atlikti globos veiklas ir netgi įtraukia
darbuotojus į šeiminius konfliktus (Triantafillou ir kt., 2010, p. 45). Hengelaar ir kt. (2017)
priduria, kad formalių ir neformalių globos paslaugų teikėjų tiesioginį bendradarbiavimą
apsunkina ir skirtingi globėjų lūkesčiai.
Formalios ir neformalios globos sektorių skirtumai, tiek kalbant apie jos mastus, tiek
apie struktūrą, darbo organizavimo ypatumus, globėjų lūkesčius, leidžia konstatuoti, kad jų
integracija išlieka dideliu iššūkiu. Prielaidos šiai integracijai mažėja, jeigu lyginame paslaugų
kokybės standartizavimo ypatumus. Formalus sektorius eina vis didesnio kokybės
standartizavimo keliu, o neformalaus sektoriaus paslaugų kokybė išlieka asmeninio
susitarimo reikalu. Taigi dviejų skirtingo standartizavimo lygio sektorių integravimas yra
apsunkintas, nes bendros sistemos kūrimas remiasi panašumo prielaidomis.
Integracija – paslaugų teikimo sistema, kuri apima kartu dirbančių partnerių veiklą.
Ši sistema apima bendrą misiją, kultūrą, vadovavimą ir administravimą, biudžetą, įrašų
tvarkymą. Ką reiškia bendras sistemų darbas? Attwood ir kt. (2003) pabrėžia, kad kuriant
bendrą sistemų darbą yra svarbios tokios vertybės kaip optimizmas, empatija, mokymasis,
mažų žingsnių vertinimas, platus požiūris, atkaklumas, bendros sistemos perspektyvos
matymas, socialinio kapitalo vystymas ir kt. Lietuvoje tokio lygmens formalios ir neformalios globos integravimo tikrai neturime. Kiekvienas sektorius veikia savarankiškai,
nederindamas savo veiklų, vertybių ir kt. Todėl vertinant globos paslaugų integravimo
galimybes, būtų svarbu toliau vykdyti tyrimus šioje srityje.
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Summary. Recently, social care sector faces with rapidly growing number of people
with the need of care and the problem of attracting and retaining employees in this
sector. In this context, the integration of formal and informal care becomes more and
more relevant. The need for formal and formal care integration is linked both to the
aim of better meeting the care needs of the elderly and adults with disabilities, and the
of preserving informal caregivers as an important source of care. Moreover, in the last
decade, in the process of establishing market relations in the care services sector, the
issue of care services standardization is also highlighted. Thus, the purpose of this
article is to analyze the preconditions for integration of formal and informal care
services for the elderly and adults with disabilities in the context of service quality
standardization. In order to achieve the aim of the article, firstly, the concepts of
systems integration and care services standardization are presented. Also the peculiarrities of formal and informal care sectors for the elderly and adults with disabilities are
revealed. In addition, a variety of organizational models of care services is introduced.
The article ends with the conclusions that the differences between the formal and
informal care sectors, both in terms of the scales of these sectors, as well as the
structure, peculiarities of work organization, and expectations of caregivers, determine
that the integration of formal and formal care remains a major challenge. The formal
care sector is in a way of increased quality standardization, while the services quality
of informal care sector remains a matter of personal agreement.
Keywords: formal care, informal care, the elderly, adults with disabilities, integration, quality of services, standardization of services.
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Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojamas skurdo paplitimas kaimo vietovėse
šalies apskrityse, skurstančiojo portretas. Tyrimui įgyvendinti naudoti „Pajamų ir
gyvenimo sąlygų“ tyrimo 2015 m. pirminiai duomenys. Duomenų analizei naudojama
aprašomoji statistika bei dviejų žingsnių ir k vidurkių klasterinė analizės. Klasterizacijos rezultatai pateikiami šalies žemėlapyje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje skurdas telkiasi kaime. Po socialinių išmokų skurdas išlieka aukštas. Didžiausia
dalis skurstančiųjų asmenų kaime buvo Utenos apskrityje. Charakterizuojant
skurstantį kaimo vietovėje asmenį, remiantis tyrimo duomenimis, galima įvardinti
kaip: ekonomiškai neaktyvų (nedirbantį ar pensinio amžiaus sulaukusį) asmenį, kurio
išsilavinimas svyruoja nuo pradinio iki vidurinio.
Raktažodžiai: skurdas, kaimo vietovės, skurdo žemėlapis, skurstančiojo portretas.

Įvadas
Skurdas vis dar išlieka viena iš nesėkmingai sprendžiamų socialinių problemų Lietuvoje.
Antai, Europos Komisija semestro ataskaitoje Lietuvai pažymėjo: „ekonominis ir užimtumo
augimas 2015 m. nesumažino skurdo šalyje“. Viešojoje erdvėje daug kalbama apie skurdo
problemą, tai yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių uždavinių. Tačiau bet kuris
sėkmingesnis problemos sprendimas reikalauja jos pažinimo, priežastinių veiksnių
atskleidimo. Nors skurdo lygis šalyje bei lyginamuoju požiūriu tarp Europos šalių yra aptariamas, analizuojamas, tačiau akademinis dėmesys skurdo kaime analizei yra fragmentiškas
ir nepakankamas. Ivaškaitė ir Lazutka (2006) analizavo, ar veiksminga sudaryti skurdo
žemėlapius Lietuvoje. Regionų demografinę padėtį aptarė Daugirdas ir kiti autoriai (2013),
tačiau nebuvo gilintasi, kaip skurdas pasiskirstęs teritoriškai. Zabarauskaitė ir Gruževskis
(2015) analizavo skurdą tarp ES šalių.
Taigi, šis tyrimas, tikimasi, užpildys žinių spragą apie skurdo reiškinį kaimo vietovėse
Lietuvoje. O tai leistų socialinės politikos formuotojams taikyti tikslesnes strategijas,
nukreiptas į tuos regionus, kur skurdo mastai yra didžiausi, į tas tikslines kaimo gyventojų
grupes, kurioms labiausiai reikalinga pagalba, siekiant išeiti iš skurdo situacijos.
Atsižvelgiant į tai, keliamas tyrimo tikslas – išanalizuoti skurdą kaimo vietovėse Lietuvoje.
Tikslo įgyvendinimui keliami šie uždaviniai, kurių sprendimas atitinka ir šio straipsnio
struktūrą: pirma, remiantis moksline literatūra išanalizuoti skurdo sampratą, priežastis, riziką
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patekti į skurdą, socialinės politikos vaidmenį ir pan.; antra, išanalizuoti skurdo pasiskirstymą
tarp miesto ir kaimo vietovių ir pavaizduoti skurdo žemėlapį; trečia, nustatyti skurstančiojo
kaimo vietovėje portretą; ketvirta, įvertinti, kiek socialinės apsaugos išmokos prisideda prie
skurdo mažinimo kaime.

1. Skurdas ir jį lemiantys veiksniai kaimo vietovėse
Skurdas paprastai suprantamas kaip ekonominių išteklių, reikalingų maistui, būstui ir drabužiams, trūkumas (Rowntree, 1902; Akindola, 2009). Ši skurdo samprata pirmiausiai siejasi
su pajamomis ir vartojimu ir reiškia, kad skurstantys asmenys turi nepakankamas pajamas
tenkinti savo kasdieniniams poreikiams (Atkinson et al., 2002, Akindola, 2009). Tačiau toks
skurdo konceptualizavimas yra nepakankamas, nes neatsako į klausimą, kokios pajamos yra
nepakankamos. Copeland ir Daly (2012) teigė, kad Europos Komisija apibrėžė skurdą, kai
pajamos yra mažesnės nei 60 proc. nacionalinių disponuojamų pajamų po socialinių išmokų
medianos. Taip apibrėžta, kas yra skurdo riba. Todėl žmonės, kurių pajamos yra žemesnės
nei ši riba bet kurioje Europos šalyje, gali laikyti save skurstančiais (Madanipour, Shuckmith
ir Talbot, 2015; Milbourne, 2014). Tačiau Copeland ir Daly (2012) teigia, kad skurdas taip
pat gali būti apibrėžiamas kaip santykinis, atsižvelgiant į tai, kas yra apibrėžiama kaip
pagrindinės būtinos priemonės gyvenant normalų gyvenimą, pavyzdžiui, atostogos ar maisto
kokybė, o ne tik pagrindiniai išgyvenimo ištekliai. Madanipour, Shucksmith ir Talbot (2015)
teigė, kad konceptualizuojant skurdą šalia piniginio pajamų nepritekliaus svarbu atsižvelgti
į asmens galimybes gyventi taip, kaip jie mano esant vertinga. Tokiu būdu Madanipour,
Shucksmith ir Talbot (2015) pereina į socialinės atskirties sąvoką, kuri persidengia su skurdu.
Kita vertus, skurdas yra labiau susijęs su perskirstymo klausimais, o socialinė atskirtis
orientuojasi į santykių klausimus (pasitraukimą iš darbo rinkos, nepakankamą dalyvavimą,
socialinę izoliaciją ir ypač galios (ne)turėjimą). Socialinė atskirtis apima pajamas, tačiau
išsiplečia į kitas paslaugas: sveikatos, ugdymo ir būsto. Ekonominės, kultūrinės bei politinės
sritys yra pripažįstamos kaip platesnės socialinio gyvenimo sritys, kuriose pasireiškia
atskirtis ar įtrauktis.
Kuo ilgiau asmuo gyvena skurde, tuo didesnė tikimybė iškristi iš visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo, nutraukti socialinius ryšius, kaip pažymėjo Mood ir Jonsson (2015).
Vertinant teritoriniu aspektu, Weber ir kt. (2005) pažymėjo, kad didesnis skurdo
paplitimas yra kaime. Žinoma, tai priklauso nuo asmeninių charakteristikų, tačiau ir nuo
vietos industrinės struktūros, nedarbo lygio. Weber ir kt. (2005) tai pavadino gyvenimo
kaimo vietovėje „efektu“. Ši mintis grindžiama prielaida, kad kaimynystė yra renkamasi
pagal socialines charakteristkas. Vis dėlto, Weber ir kt. (2005) pažymi, kad reikėtų ištyrinėti
sąveikas tarp kaimynystės pasirinkimo, struktūrinio konteksto ir socialinių ryšių.
Copus ir kt. (2015) teigė, kad geografinė skurdo analizė yra labai svarbi, nes vietinės
ir regionų politikos formuotojai turi žinoti skurdo priežastis, jo apimtis. Skurdas gali pasižymėti specifika atitinkamoje vietovėje ir ši specifika turi būti išanalizuota, siekiant įgyvendinti
tikslinę politiką regionuose. Skurdo vizualizacija regionuose leidžia suprasti progresą,
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socialinę raidą vietovėse. Madanipour, Shucksmith ir Talbot (2015) taip pat pripažino,
kad teritorinė skurdo dimensija yra vis labiau svarbi ES diskurse ir veiklose. Pasak Nolan,
Waldfogel ir Wimer (2017), skurdas turi labai stiprią geografinę dimensiją.
Kaimo vietovėse skurdas yra labiausiai izoliuotas, nes tenykščiai gyventojai yra ne tik
teritoriškai apriboti nuo kitų šalies gyventojų, bet ir nuo ekonominių (verslo) galimybių
plėtotės, sako Dwyer ir Sanchez (2016). Kaimo vietovėse gyvenančių asmenų nepakankamas
poreikių patenkinimas lemia jų migraciją. Dažnai išvyksta jauni, darbingo amžiaus asmenys,
taip pat ir turintys aukštesnį išsilavinimą, kas labai paveikia tos teritorijos demografinius
rodiklius (Dwyer ir Sanchez, 2016). Paprastai skurstantys migruoja į miestus (Nolan,
Waldfogel ir Wimer, 2017).
Anot Daugirdo ir kt. (2013); Naldi ir kt. (2015), socialinės (viešojo transporto sistema,
švietimo sektorius bei kultūrinių ir gyvybinių poreikių tenkinimas) ir fizinės infrastruktūros
trūkumas lemia žemesnį gyvenimo lygį kaime. Prasčiau išplėtotas informacijos pasiekiamumo tinklas negu miestuose, tad gyventojams reikia daugiau laiko, kad gautų reikiamą
informaciją (Daugirdas et al., 2013). Dėl to gali nukentėti ir žmonių galimybės susirasti
darbą, kas sąlygoja nemažėjantį bedarbių skaičių.
Mažos namų ūkių pajamos, kurias lemia nedarbas, taip pat žemas išsilavinimo lygis,
menkai išplėtota socialinė bei fizinė infrastruktūros, informacijos prieinamumo stoka
ir pažeidžiamiausių grupių koncentracija kaimiškuose regionuose yra pagrindinės skurdo
kaime priežastys (Daugirdas ir kt., 2013).
Pasak Juškos ir Poviliūno (2010), valstybė skiria vis mažiau dėmesio žemės ūkio sektoriui
ir jo finansavimui, kas lemia bedarbių koncentraciją tose vietovėse, kadangi kiti užimtumo
sektoriai beveik nebuvo plėtojami, nes vienas pagrindinių pragyvenimo šaltinių būdavo veikla
žemės ūkio sektoriuje (Juška ir Poviliūnas, 2010). Šabanovas (2016) teigė, kad kaimo vietovėse
kuriasi šeimos įkurti (smulkūs) verslai, o didesniems verslams įsikurti nėra sudaromos palankios sąlygos. Tokios ribotos užimtumo sritys lemia žemas disponuojamas namų ūkių pajamas.
Antras veiksnys, susijęs su skurdu kaimiškuose regionuose, yra žemas išsilavinimo lygis.
Švietimas didina galimybes gauti didesnes pajamas ir teigiamai veikia socialinį bei ekonominį gyvenimą (Gounder ir Xing, 2012). Tad mažėjantis gyventojų tankumas kaimiškose
vietovėse skatina uždaryti mokymosi įstaigas (Daugirdas et al., 2013), o tai artimai susiję su
trečiu skurdą kaimuose lemiančiu veiksniu – socialinės bei fizinės infrastruktūros
nepakankama plėtra.
Paskutinis veiksnys, kuris turi įtakos skurdo lygiui kaimiškuose regionuose, yra pažeidžiamiausių gyventojų grupių koncentracija. Kaimuose daugiau ilgalaikių bedarbių, taip pat
ir socialinės rizikos šeimų, pensinio amžiaus gyventojų, asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų,
negalią turinčių asmenų ir kt. (Barčiukienė, 2007). Kaip Daugirdas ir kiti autoriai (2013)
išskiria, egzistuoja retai apgyvendintų teritorijų „užburtas ratas“, kur per menka paslaugų
(gydymo, švietimo įstaigų, darbo vietų, laisvalaikio praleidimo formų) infrastruktūra lemia
mažėjantį gyventojų skaičių, o esant mažam gyventojų skaičiui, nėra pakankamai
investuojama, arba visai neinvestuojama, į paslaugų infrastruktūros plėtotę.
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Skurdo kaip socialinės problemos sprendimas yra pagrindinis socialinės politikos tikslas
(Scruggs ir Allan (2006). Socialinės politikos vaidmeniui mažinant skurdą vertinti Atkinson
et al. (2002) pasiūlė rodiklį – skurdo lygis po socialinių išmokų. Šis rodiklis priimtas Europos
šalyse. Socialinių išmokų vaidmuo skurdo mažinime yra viena iš pagrindinių skurdo tyrinėjimo
krypčių. Antai, Scruggs ir Allan (2006) nustatė, kad dosnesnės ligos išmokos ir pensijos mažina
skurdą. Tačiau Scruggs ir Allan (2006) taip pat pažymi, kad reikšmės skurdo mažinimui turi ne
tik išmokų dosnumas, tačiau ir pati socialinės apsaugos struktūra. Ferrarini, Nelson ir Palme
(2016) teigė, kad išmokų dydis svarbesnis skurdo mažinimui nei taiklumas. Jie pateikė
įrodymų, kad šalyse, kur daugiau lėšų skiriama socialinėms išmokoms, skurdas yra mažesnis
tiek tarp visų gyventojų, tiek tarp pensininkų. Analogiškai Moisio, Lehtelä ir Mukkila (2016)
ištyrė, kad per 20 metų Suomijoje išmokų poveikis skurdo mažinimui sumažėjo, nes sumažėjo
išmokų dydis. Minas et al. (2018) nuomone, skurdą galima paveikti ne tik per išmokų lygį, bet
ir per jų gavėjų skaičiaus pokyčius. Vietinės valdžios autonomijos didinimas skurdo problemų
sprendimui yra grįstas požiūriu, kad vietinė valdžia geriau žino esamas aplinkybes. Tačiau
šalyse, kur didelė nelygybė bei ryškūs regioniniai skirtumai, didinama decentralizacija gali
padidinti pajamų skirtumus, teigia Minas et al. (2018). Plagerson ir Ulriksen (2016) nuomone,
atsakas į skurdo problemos sprendimą socialinėje politikoje priklauso nuo vertybių bei
įsitikinimų apie skurdo priežastis ir kaip galima jas spręsti.
Apibendrinant galima teigti, kad skurdas visų pirma yra pajamų nepriteklius,
išsiplėtojantis į atskirtį kitose gyvenimo srityse. Skurdą kaimo vietovėse lemia: nedarbas,
žemas išsilavinimo lygis, menka socialinės ir fizinės infrastruktūros plėtotė, informacijos
prieinamumo stoka ir socialiai pažeidžiamų grupių koncentracija. Skurdo socialinės
problemos sprendimas yra pagrindinis socialinės politikos tikslas, kurio siekiama pasitelkiant
socialines išmokas. Socialinėms išmokoms skiriamos lėšos, socialinių išmokų dydis lemia
poveikį skurdo mažinimui.

2. Tyrimo metodika
Siekiant įvertinti, kaip skurdas yra pasiskirstęs tarp Lietuvos regionų (apskričių) kaime
ir mieste, ir kur skurdas yra didžiausias ir mažiausias, buvo naudoti 2015 m. „Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo“ (PGS) pirminiai duomenys. Duomenys analizuojami taikant k-vidurkių
ir dviejų žingsnių klasterinės analizės metodus. Šie analizės metodai pasirinkti kaip tinkamiausi tyrimo duomenims.
Skurdo pasiskirstymui Lietuvos teritorijoje pavaizduoti sudaryti skurdo žemėlapiai,
kurių kontūrai paimti iš Giedriaus Dabašinsko projekto tinklalapio „mapijoziai.lt“, gavus
autorių rašytinį leidimą naudoti Lietuvos administracinį žemėlapį.
Skurdui matuoti pasirenkamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, kurios apskaičiuojamos namų ūkio pajamoms, taikant modifikuotą EBPO ekvivalentinę skalę, kur pirmam
asmeniui priskiriamas 1, antram bei kitiemas suaugusiems asmenims priskiriama 0,5,
o vaikams iki 14 metų priskiriamas 0,3 svorinis koeficientas. Naudojama Lietuvos Statistikos
departamento skelbiama 2015 m. skurdo riba, kuri buvo 259 EUR/mėn., siekiant įvertinti,
kurie asmenys buvo skurstantys.
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Klasterizuojama pagal skurdo lygį ir gyvenimo galimybes (Madanipour, Shucksmith
ir Talbot, 2015). Paskutiniame etape klasterizuojama pagal skurstančiųjų asmenų charakteristikas,
siekiant įvertinti, kokios skurstančiųjų grupės kaimo vietovėse šalies teritorijoje vyrauja.
Pagal skurdo lygį, išryškėjo 4 klasteriai, kur 1-asis reiškia, kad skurdo lygis teritorijoje
yra labai mažas arba jo visai nėra, 2-asis – skurdo lygis yra mažas, 3-asis – vidutinis skurdo
lygis ir 4-asis – didelis skurdo lygis. Skurdo lygis yra pateikiamas iki ir po socialinių išmokų,
siekiant įvertinti socialinės apsaugos išmokų vaidmenį skurdo mažinimui regionuose.
Taip pat buvo apskaičiuota gyventojų dalis, kuri gyvena žemiau apskaičiuoto minimalaus
poreikio krepšelio dydžio (Navickė, 2016), kuris 2017 metais sudarė 238,35 EUR/mėn.
Klasterizacijai pagal gyvenimo galimybes pasirenkami šie rodikliai: gyvenimo sąlygos
(būsto sąlygos (varvantis stogas, drėgnos sienos (grindys, pamatai), supuvę langai arba grindys, nepakankamai šildomas būstas, nėra vonios/dušo, nėra tualeto su nutekamuoju vandeniu), namų įrenginių turėjimas (televizorius, skalbimo mašina, kompiuteris, automobilis),
galėjimas sau leisti atostogas 1 sav. per metus ne namuose, galėjimas valgyti mėsą, žuvį
ar alternatyvius vegetariškus patiekalus kas antrą dieną, gyvenamos vietovės sąlygos (tarša,
triukšmas, gyvenimas pavojingame rajone).
Klasterizacijai pagal finansinę situaciją pasirenkami šie rodikliai: galėjimas apmokėti komunalinius mokesčius, būsto nuomą, kitas paskolas bei galėjimas apmokėti nenumatytas išlaidas ir
kaip namų ūkis verčiasi, t. y., ar gyvena labai sunkiai, ar nesusiduria su finansinėmis problemomis.
Pagal šiuos rodiklius taip pat išskirti 4 klasteriai, kur 1-asis reiškia, kad skurdo lygis ten
yra labai mažas arba jo visai nėra, 2-asis – skurdo lygis yra mažas, 3-asis – vidutinis skurdo
lygis ir 4-asis – didelis skurdo lygis.
Sudaryti klasteriams pagal asmenų, gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos, charakteristikas buvo naudojami išsilavinimo, ekonominio užimtumo bei vidutinių disponuojamų
pajamų per mėn. rodikliai. Pagal šiuos rodiklius buvo išskirti 3 klasteriai.

3. Skurdas Lietuvos kaimuose
Žemiau pateiktas žemėlapis (1 pav.) vaizduoja skurdo pasiskirstymą Lietuvoje, žiūrint, kiek
gyventojų gyvena žemiau skurdo rizikos ribos iki ir po socialinių išmokų.
Didžiausias skurdo lygis kaime iki socialinių išmokų buvo Utenos, Kauno, Klaipėdos
bei Panevėžio apskrityse. Net ir po socialinių išmokų skurdo lygis šiose apskrityse išlieka
aukštas. Čia reikėtų paminėti, kad po socialinių išmokų Utenos apskrityje kaime skurdo lygis
išlieka didesnis nei 50 proc., o daugiau nei 40 proc. – Kauno apskrityje. Nors skurdo lygis
Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse kaime šiek tiek žemesnis nei Utenos, Kauno ar Panevėžio apskrityse, bet vis dėl to didelis. Šiose apskrityse socialinės išmokos ryškiai sumažina
skurdą: Tauragės apskrityje – apie 18 proc., o Šiaulių apskrityje – apie 16 proc. Po socialinių
išmokų skursti dar lieka apie ketvirtadalį asmenų Tauragės, Telšių ir apie trečdalį – Šiaulių
apskrityse. Santykinai šiek tiek žemesnis skurdo lygis iki socialinių išmokų buvo
Marijampolės ir Vilniaus apskrities kaime. Jei Vilniaus apskrityje po socialinių išmokų
skurde dar liko apie ketvirtadalis asmenų, tai Marijampolės apskrityje skurdo lygis po socialinių išmokų lieka tik apie 15 proc.
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1 pav. Skurdo pasiskirstymas Lietuvoje iki / po socialinių išmokų (proc.)

Šaltinis: apskaičuota, remiantis 2015 metų „Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo“ duomenimis.

Didžiausi skirtumai tarp miesto ir kaimo yra pastebimi Vilniaus, Marijampolės, Kauno,
Utenos ir Panevėžio apskrityse, nes čia kaimo vietovėse skurdas yra daugiau negu 10 proc.
didesnis nei miestuose. O štai mažiausi skirtumai tarp miesto ir kaimo pastebimi Telšių,
Tauragės ir Klaipėdos apskrityse, kur skirtumai yra nežymūs – nuo 0,31 proc. iki 5,16 proc. po
socialinių išmokų. Visose apskrityse, išskyrus Marijampolės, pastebima, kad skurdo paplitimas
yra didesnis kaimo vietovėse. Tai patvirtina Dwyer ir Sanchez (2016) pastebėjimą, kad skurdas
yra paplitęs labiau izoliuotose vietovėse, t. y., kaimuose, kur menkiau vystomas verslas, o tuo
pačiu ir vidutinės disponuojamos pajamos yra mažesnės, lyginant su miestų gyventojais.
Vertinant pagal gyvenimo galimybes, skurdo lygį Lietuvos kaime galima apibūdinti keturiais klasteriais, kuriems pavadinimai suteikti įvertinus bendrą rodiklių dydį klasteryje (2 pav).
Pirmasis, mažiausią skurdo lygį rodantis, klasteris „Nėra arba labai mažas skurdo lygis“
pasižymi tuo, kad čia patenka santykinai mažiau respondentų, kurie negali sau leisti per
metus 1 savaitės atostogų ne namuose (77,1 proc.), taip pat čia yra mažiau tų, kurie neturi
kompiuterio (12,79 proc.), skalbimo mašinos (2,51 proc.), tačiau daugiau nei kituose
klasteriuose pateko tų gyventojų, kurie gyvena teritorijoje, kurioje yra daug triukšmo
(sklindantis iš gretimų butų, gatvės, pramonės įmonių) (29,21 proc.).
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Antrajam klasteriui „Mažas skurdo lygis“ būdinga tai, kad čia patenka santykinai
daugiau respondentų, kurie turi būsto problemų (60,61 proc.), taip pat jų būstas yra nepakankamai šildomas (64,79 proc.), neturi kompiuterio (49,81 proc.), automobilio (53,75 proc.)
ir gyvena tokioje teritorijoje, kur yra didžiausia aplinkos tarša (9,63 proc.) bei pavojingas
rajonas (nusikaltimai, smurtas, vandalizmas) (4,28 proc.). Beje, į šį klasterį patenkančių apskričių gyventojai, lyginant su gyventojais, patenkančiais į kitus klasterius, dažniau gali sau
leisti valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčius vegetariškus patiekalus kas antrą dieną (85,14 proc.),
taip pat čia daugiau gyventojų, kurie turi telefonus (98,73 proc.), televizorius (99,27 proc.)
ir mažiausiai susiduria su tamsaus būsto problema (tik 4,44 proc.).
Trečiasis klasteris, pavadintas „Vidutinis skurdo lygis“, pasižymi tuo, kad čia daugiau
nei kituose klasteriuose yra gyventojų, kurie savo namuose neturi vonios / dušo (65,64 proc.),
tualeto su nutekamuoju vandeniu (68,18 proc.), skalbimo mašinos (7,21 proc.), ir daugiau
namų ūkių, patekusių į šį klasterį negali sau leisti 1 savaitės atostogų per metus ne namuose
(86,06 proc.). Tačiau į šį klasterį patenka ir tie namų ūkiai, kurie turi mažiau būsto problemų
(35,47 proc.) ir nepakankamo jo šildymo (14,89 proc.), taip pat čia mažiau gyventojų, kurie
neturi automobilio (24,26 proc.) ir kurie gyvena teritorijoje, kurioje yra mažiausiai triukšmo
(2,16 proc.) ir kuri yra mažiausiai pavojinga (0,53 proc.), lyginant su kitais gyventojais,
patekusiais į kitus klasterius, pvz., su pirmuoju, kur yra didžiausias triukšmas, ir antruoju,
kuriame daugiausia gyventojų gyvena pavojingame rajone.
Galiausiai, ketvirtasis klasteris „Didelis skurdo lygis“ rodo didžiausią skurdo lygį ir pasižymi tuo, kad čia daugiausia gyventojų lyginant su kitais klasteriais negali sau leisti valgyti
mėsos, žuvies ar lygiaverčius vegetariškus patiekalus kas antrą dieną (37,49 proc.), neturi
telefono (4,83 proc.), televizoriaus (1,74 proc.), ir čia daugiau gyventojų, gyvenančių
tamsiuose būstuose (8,87 proc.). Taip pat šiam klasteriui būdinga, kad čia mažiausiai patenka
gyventojų, kurie neturi vonios / dušo (37,94 proc.), tualeto su nutekamuoju vandeniu
(41,21 proc.) ir nedidelė dalis gyvena teritorijoje, kurioje yra maža aplinkos tarša (1,29 proc.),
lyginant su į kitus klasterius patekusiais gyventojais. Nors šiame klasteryje ir nėra labai daug
išskirtinių veiksnių, kurie lemia skurdo pasiskirstymą, tačiau, lyginant su kitų klasterių
gyventojais, pastebima, kad antroje vietoje pagal paplitimą patenka tokie veiksniai:
negalėjimas sau leisti atostogų 1 savaitę per metus ne namuose (82,14 proc.), neturėjimas
kompiuterio (37,09 proc.), automobilio (31,64 proc.) ir gyvenimas pavojingame rajone
(1,12 proc.). Taigi, žemiau pateiktame žemėlapyje (2 pav.) matomi gauti rezultatai ir į kuriuos
klasterius patenka kokių apskričių kaimo vietovės.
Į pirmąjį klasterį („nėra arba labai mažas skurdo lygis“) patenka Alytaus ir Marijampolės
apskritys. Nors žiūrint į atskirus rodiklius matome, kad gana daug respondentų gyvena
prastomis būsto sąlygomis (daugiau nei pusė ten gyvenančių asmenų susiduria su būsto
problemomis), tačiau žvelgiant į kitas apskritis pastebima skirtumų – šiose apskrityse kaimuose
gyvenantys respondentai turi geresnes gyvenimo sąlygas nei likusioje Lietuvos dalyje.
„Mažo skurdo lygio“ klasteriui priklauso Kauno apskritis, o „Vidutinio“ – Telšių, Šiaulių,
Utenos ir Vilniaus apskritys, kur susiduriama su vandentiekio problemomis, nes čia daugiau
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nei pusė gyventojų neturi namuose vonios / dušo, tualeto su nutekamuoju vandeniu, taip pat
nemažai gyventojų neturi skalbimo mašinos. Taip pat daugiau nei aštuntadalis šiuose dviejuose
klasteriuose esančių gyventojų negali sau leisti 1 savaitės atostogų per metus ne namuose.
2 pav. Gyvenimo sąlygos kaimo vietovėse Lietuvoje

Šaltinis: apskaičuota, remiantis 2015 metų „Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo“ duomenimis.

Galiausiai, „Didelio skurdo lygio“ klasteriui priklauso Klaipėdos, Tauragės ir Panevėžio
apskritys. Kaip teigė Dwyer ir Sanchez (2016), skurdas turėtų būti mažiausias tose vietovėse,
kurios yra arti didžiųjų miestų. Šio tyrimo rezultatai parodo, kad Klaipėdos apskritis patenka
į tą klasterį, kur skurdo lygis, atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas, yra didžiausias.
Analizuojant finansinę kaimo gyventojų situaciją, matome, kad tik Alytaus apskritis
patenka į pirmąjį klasterį „Nėra arba labai mažas skurdo lygis“ (3 pav.). Tiek gyvenimo
sąlygos, tiek finansinė situacija šioje apskrityje yra geriausia lyginant su kitomis apskritimis.
Svarbu paminėti, kad vertinant finansinę situaciją yra remiamasi ne gyventojų pajamomis,
o jų nuomone apie galėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus ir pan. Toliau aptarsime, kas
būdinga susidariusiems klasteriams.
Galima pastebėti, kad į pirmąjį klasterį („Nėra arba labai mažas skurdo lygis“) patenka
daugiausia gyventojų, kurie turi mažiausiai finansinių sunkumų. Tai reiškia, kad čia gyventojai
mažiausiai nei kituose klasteriuose patiria tokių sunkumų kaip laiku nesumokėta paskolos įmoka
ar nuomos mokestis (0,75 proc.), mokesčiai už komunalines paslaugas (2,23 proc.), čia nėra
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gyventojų, kurie susidurtų su laiku nesumokėtų kitomis paskolų, kreditų ar pan. įmokomis, taip
pat čia mažiau asmenų (68,08 proc.), kurie negali apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų,
ir čia mažiausiai gyventojų, kurių namų ūkiai verčiasi sunkiai arba labai sunkiai (28,72 proc.).
Į antrąjį klasterį („Mažas skurdo lygis“) patenkantys gyventojai pasižymi tuo, kad daugiau nei pusė (68,23 proc.) gyvena labai sunkiai arba sunkiai. Taip pat šio klasterio kaimo
gyventojai yra antroje vietoje lyginant su kitais klasteriais pagal laiku nesumokėtas būsto
paskolų įmokas ar nuomos mokesčius (2,28 proc.), nesumokėtus mokesčius už komunalines
paslaugas (22,49 proc.) ir kitas paskolas, kreditus ar įmokas (4,66 proc.).
Trečiasis („Vidutinis skurdo lygis“) klasteris pasižymi tuo, kad čia santykinai daugiau
gyventojų susiduria su būsto paskolos įmokos ar nuomos mokesčių problema (9,72 proc.
laiku nesumoka) ir patenka į antrą vietą lyginant su visų klasterių duomenimis pagal
negalėjimą apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (217 EUR) (93,79 proc.).
Ketvirtasis klasteris – „Didelis skurdo lygis“. Čia daugiausia gyventojų, kurie negali
laiku sumokėti mokesčių už komunalines paslaugas (41,66 proc.), kitų paskolų, įmokų,
kreditų (19,6 proc.) ir negali apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (95,53 proc.), be to,
čia daugiau nei pusė gyventojų (50,96 proc.) gyvena labai sunkiai arba sunkiai. Žemiau
pateiktame žemėlapyje matyti, kaip šie klasteriai pasiskirsto tarp apskričių (3 pav.).
3 pav. Finansinė gyventojų situacija kaimo vietovėse Lietuvoje

Šaltinis: apskaičiuota remiantis 2015 metų „Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo“ duomenimis.
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„Mažo skurdo lygio“ klasteriui priskiriamos 5 apskritys: Kauno, Tauragės, Telšių, Panevėžio ir Utenos. Lyginant finansinę situaciją su gautais rezultatais apie gyvenimo sąlygas, matome, kad Kauno apskrities kaimo gyventojai yra priskiriami vienodai, t. y., šioje teritorijoje yra
mažas skurdo lygis. Stebint kitas apskritis išryškėja tam tikri skirtumai. Pirmiausia Telšių
ir Utenos apskritys pagal gyvenimo sąlygas yra priskiriamos prie vidutinio skurdo lygio, tačiau
pagal finansinę situaciją čia skurdo lygis yra mažesnis. Taip pat žiūrėdami į Tauragės ir Panevėžio apskritis matome, kad nors pagal gyvenimo sąlygas jos priskiriamos prie skurdžiausių
teritorijų, tačiau pagal finansinę situaciją skurdo lygis yra pastebimai mažesnis.
„Vidutinis skurdo lygio“ klasteriui pagal finansinę situaciją priskiriamos Klaipėdos,
Šiaulių ir Vilniaus apskritys. Tiek Šiauliai, tiek Vilnius pagal gyvenimo sąlygas ir finansinę
situaciją patenką į tą patį – vidutinį – skurdo lygį. Kalbant apie Klaipėdą, matome, kad pagal
finansinę situaciją skurdo lygis yra mažesnis, negu analizuojant būsto sąlygas. Kaip teigė
Dwyer ir Sanchez (2016), skurdo lygis turi būti mažesnis arčiau didžiųjų miestų, tačiau mūsų
rezultatai rodo, kad 3 didžiųjų šalies miestų apskrityse skurdo lygis yra vidutinis arba didelis.
Galiausiai, „Didelio skurdo lygio“ klasteriui pagal finansinę situaciją priskiriama
Marijampolės apskritis. Paradoksalu, bet analizuojant gyvenimo sąlygas, ši apskritis yra priskiriama kaip labai mažą skurdo lygį turinti teritorija, tačiau analizuojant gyventojų finansinę
situaciją – tai yra pati skurdžiausia vietovė šalyje.
Taigi, gyvenimo sąlygos ir pagal jas nustatytas skurdo lygis neapsprendžia ir nenulemia,
kad analizuoti rezultatai apie finansinę situaciją sutaps. Be to, Lietuvoje mažesnis skurdo
lygis nepriklauso nuo to, ar teritorija yra arčiau didžiųjų miestų – čia jis gali būti didesnis,
negu likusioje šalies teritorijoje.
Klasterizavimas pagal kaimo gyventojų ekonominio aktyvumo, išsilavinimo, bei
disponuojamų pajamų vienam gyventojui rodiklius leidžia išsiaiškinti, kokios gyventojų
grupės dažniausiai patenka į skurdą skirtingose teritorijose (1 lentelė). Pastebima, kad
akivaizdžiai nėra didelių skirtumų tarp susidariusių klasterių, tikėtina, dėl panašių rezultatų
visoje šalies teritorijoje.
1 lentelė. Skurstančių kaimo gyventojų pasiskirstymas į klasterius (proc.)
Kintamieji / klasteriai
Ekonominis aktyvumas
Išsilavinimas
Disponuojamos pajamos vienam
asmeniui (EUR/mėn.)

1
2
3
Bedarbiai (23,4) Senatvės pensininkai (100) Bedarbiai (26,6)
Pagrindinis (29,8)
Pradinis (36,7)
Vidurinis (100)
169,83

205,34

165,2

Šaltinis: apskaičiuota, remiantis 2015 metų „Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo“ duomenimis.

Matyti, kad vyraujanti gyventojų grupė 1-ame klasteryje yra nedirbantys, pagrindinį
išsilavinimą turintys asmenys, kurių disponuojamos pajamos yra 169,83 EUR/mėn. Į 2-ąjį klasterį
patenka visi pensinio amžiaus gyventojai, kurių išsilavinimas yra žemiausias, lyginant su į kitus
klasterius patekusiais gyventojais, tačiau čia vidutinės disponuojamos pajamos vienam asmeniui
yra didžiausios – 205,34 EUR/mėn. Ir į 3-iąjį klasterį patenka daugiausia bedarbių, kur visi turi
vidurinį išsilavinimą, tačiau jų pajamos yra mažiausios – 165,2 EUR/mėn.
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4 pav. galima matyti, kaip pasiskirsto skurstančių gyventojų grupės klasteriuose šalies
teritorijoje.
4 pav. Klasterių pasiskirstymas apskričių kaimuose Lietuvoje pagal skurstančių gyventojų grupes

Gauti rezultatai parodo, kad net 8 apskrityse iš 10 dominuoja 1-asis klasteris, o Panevėžio (53,2 proc.), Šiaulių (54,5 proc.) ir Tauragės (51,9 proc.) apskrityse į šį klasterį patenka
daugiau nei pusė kaimo gyventojų. Kaip minėta anksčiau, šis klasteris – tai nedirbantys
asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą ir vidutines disponuojamas pajamas vienam
asmeniui 169,83 EUR/mėn. Utenos apskrityje dominuoja 1-asis ir 2-asis klasteriai (46,9 proc.
ir 36,7 proc.). Tai parodo, kad čia yra daugiausia nedirbančių ir gaunančių mažas vidutines
pajamas per mėnesį asmenų, o skurdo lygis iki socialinių išmokų ir po socialinių išmokų
čia pats didžiausias Lietuvoje.
2-asis klasteris (pensinio amžiaus asmenys su vyraujančiu pradiniu išsilavinimu, kurių
gaunamos vidutinės disponuojamos pajamos per mėnesį yra 205,34 EUR) gausus tik
Klaipėdos apskrityje (41,9 proc.). Taip pat Klaipėdos apskrityje 39,2 proc. sudaro ir 1-ojo
klasterio kaimo gyventojų grupė (vidutinės disponuojamos pajamos per mėn. vienam asmeniui yra 169,83 EUR, išsilavinimas – pagrindinis, nedirbantis). Šioje apskrityje gyvenantys
asmenys susiduria su dideliu skurdo lygiu kalbant apie gyvenimo sąlygas ir vidutiniu skurdo
lygiu kalbant apie finansinę situaciją, nors dominuojančios gyventojų grupės gaunamos
pajamos yra santykinai didesnės nei kituose klasteriuose. Taigi, Klaipėdos apskrities kaimo
vietovėse dominuoja viena pažeidžiamiausių socialinių grupių – pensinio amžiaus sulaukę
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asmenys, o tai reiškia, kad vyksta gyventojų mažėjimas kaimo vietovėse, nes jos tampa
nepatrauklios darbingo amžiaus asmenims gyventi dėl menkų darbo perspektyvų, socialinės
ir fizinės infrastruktūros riboto plėtojimo ir pan. (Daugirdas et al., 2013). Mažesni darbo
užmokesčiai ir mažesnės darbo pasirinkimo galimybės daro kaimo vietoves nepatrauklias
gyventi (Šabanovas, 2016), kas ir lemia spartesnį gyventojų senėjimo procesą šioje apskrityje.
3-iajam klasteriui priklauso Marijampolės apskritis (48 proc.), kur patenka daugiausia
nedirbančių asmenų. Tai galėtų paaiškinti, kodėl analizuojant skurdo paplitimą pagal
finansinę situaciją apskrityse, Marijampolės apskrityje skurdo lygis yra didžiausias.
Galima teigti, kad kaimuose šalia didžiųjų šalies miestų dominuojančios gyventojų
grupės yra ekonomiškai neaktyvūs arba pensinio amžiaus sulaukę asmenys, turintys žemą
išsilavinimo lygį ir gaunantys mažas pajamas.
O štai kaimo vietovėse Marijampolės apskrityje yra didžiausias skurdo lygis kalbant apie
finansinę situaciją ir čia patenka didžiausia nedirbančių ir mažiausias pajamas gaunančių
asmenų dalis. Taip pat išsiskiria ir Utenos apskritis, nes joje daugiau nei pusė kaimo
gyventojų skursta, kalbant apie gyvenimo sąlygas čia buvo nustatytas vidutinis skurdo lygis,
o kalbant apie ten gyvenančių asmenų portretą – čia daugiausia nedirbančių asmenų.
Tai patvirtina Dwyer ir Sanchez (2016) bei Šabanovo (2016) pastebėjimus, kad periferinės
zonos (kaimo vietovės, kurios yra toliau nuo didžiųjų miestų) yra skurdžiausios ir nepatraukliausios gyventi dėl ribotų užimtumo, laisvalaikio formų pasiekiamumo ir nepakankamos
socialinės ir fizinės infrastruktūros plėtotės.

Kaimas

Miestas

Kaimas

Šaltinis: apskaičiuota, remiantis PGS 2015 m.
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Miestas

Utenos

Alytaus

Bendrai

Bendrai

Vilniaus

0
Telšių

0

Tauragės

10
Šiaulių

10

Panevėžio

20

Marijampolės

20

Klaipėdos

30

Kauno

30

Vilniaus

40

Telšių

40

Utenos

50

Tauragės

50

Šiaulių

60

Panevėžio

60

Marijampolės

70

Klaipėdos

70

Kauno

6 pav. Gyventojų dalis Lietuvos apskričių
kaimuose, kurie gyvena žemiau nustatyto
minimalaus poreikių krepšelio dydžio
(238,45 EUR/mėn.) po socialinių išmokų (proc.)

Alytaus

5 pav. Gyventojų dalis Lietuvos apskričių
kaimuose, kurie gyvena žemiau nustatyto
minimalaus poreikių krepšelio dydžio
(238,45 EUR/mėn.) iki socialinių išmokų (proc.)
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Kitame tyrimo etape buvo įvertinta, kiek gyventojų šalies kaimo vietovėse gyvena,
turėdami žemesnes nei reikia tenkinti minimalius vartojimo poreikius pajamas.
Minimalaus poreikių krepšelio (MPK) dydis apskaičiuotas 2017 m. ir lygus 238,35
EUR/mėn. Kaip teigė Navickė (2016), tai minimali suma, kuri turi patenkinti minimalius
asmens maisto ir ne maisto poreikius. Tyrime įvertinome, kokia dalis gyventojų kaimo
vietovėse gyvena žemiau šio krepšelio dydžio po socialinių išmokų ir kaip pasikeičia
gyventojų dalis gyvenančių žemiau MPK po socialinių išmokų (5 ir 6 pav.).
Po socialinių išmokų, didžiausia gyventojų dalis, turinčių pajamas žemesnes nei MPK,
išlieka Utenos apskrityje. Tiesa, socialinės išmokos tokių gyventojų skaičių sumažina beveik
penktadaliu. Labai reikšmingai gyventojų, turinčių pajamas žemesnes už MPK, dalis
sumažėja Panevėžio ir Kauno apskrityse, apie 30 proc. Tik dešimtadalis kaimo gyventojų po
socialinių išmokų turi pajamas žemesnes nei MPK Marijampolės apskrityje.
Kita vertus, reikia pastebėti, kad net ir po socialinių išmokų nemaža dalis kaimo
gyventojų visose Lietuvos apskrityse dar gyvena turėdami žemesnes pajamas, nei jų reikėtų
įsigyti minimaliam vartojimo krepšeliui.

Išvados
Skurdas, visų pirma, yra pajamų nepriteklius, kuris išsiplėtoja į visas kitas asmens gyvenimo
sritis: išsilavinimą, sveikatos priežiūros galimybes, dalyvavimą politiniame ir ekonominiame
gyvenime, ir galiausiai trukdo gyventi taip, kaip asmuo norėtų. Europos Sąjungoje yra apibrėžta skurdo riba piniginiam skurdui matuoti ir visi tie, kurių pajamos yra žemesnės, laikomi
skurstančiais. Socialinės išmokos yra vienas iš svarbiausių socialinės politikos instrumentų
skurdui mažinti. Teritorinė skurdo dimensija yra labai aktuali skurdo vertinimuose, nes pastebima, kad skurdas telkiasi kaime dėl struktūrinių problemų, menkesnės infrastruktūros ir
skurdo paveldimumo.
Lietuvoje skurdas yra labai koncentruotas kaimo vietovėse. Didžiausi skirtumai tarp
miesto ir kaimo yra pastebimi Vilniaus, Marijampolės, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Šiose vietovėse skurdas kaime yra daugiau nei dešimtadaliu didesnis nei miestuose.
Visose apskrityse daugiau nei trečdalis skurstančių kaimo gyventojų susiduria su būsto problemomis: varvantis stogas, drėgnos sienos (grindys, pamatai), supuvę langai arba grindys,
nėra vonios / dušo bei tualeto su nutekamuoju vandeniu, ir daugiau nei pusė kaimo gyventojų
visose apskrityse negali sau leisti 1 savaitės atostogų per metus ne namuose. Kaimo vietovėse
telkiasi nedirbantys asmenys su pagrindiniu ar viduriniu išsilavinimu ir pensininkai, kurių
pajamos mažesnės arba siekia kelis šimtus eurų per mėnesį.
Skurdo lygis po socialinių išmokų kaimo vietovėse išlieka aukštas ir siekia apie trečdalį
gyventojų, o nemaža dalis kaimo gyventojų ir toliau gyvena turėdami pajamas žemesnes,
nei jų reikėtų įsigyti minimaliam vartojimo krepšeliui. Didžiausias skurdo lygis po socialinių
išmokų išlieka Utenos, Kauno, Klaipėdos bei Panevėžio apskričių kaimo vietovėse.
Ryškesnis socialinių išmokų poveikis skurdo mažinimui buvo Šiaulių, Telšių ir Tauragės
apskričių kaimo vietovėse. Žemiausias skurdo lygis kaimo vietovėse po socialinių išmokų
buvo Marijampolės apskrityje.
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Po socialinių išmokų, didžiausia dalis gyventojų, turinčių pajamas žemesnes už minimalaus vartojimo krepšelį, išlieka Utenos apskrityje. Socialinės išmokos stipriai sumažina dalį
kaimo gyventojų, gyvenančių su pajamomis žemesnėmis nei minimalus vartojimo krepšelis,
Panevėžio ir Kauno apskrityse. Tik dešimtadalis kaimo gyventojų po socialinių išmokų turi
pajamas žemesnes nei minimalus vartojimo krepšelio dydis Marijampolės apskrityje.
Skurdžiausios kaimo vietovės Lietuvoje yra Utenos apskrityje. Šioje apskrityje gyvena
didžiausia žemiau nustatyto minimalaus poreikio krepšelio dydžio gyventojų dalis ir, lyginant su visomis apskritimis, žemiau skurdo rizikos ribos gyvena daugiau nei pusė šios
teritorijos kaimo gyventojų bei dominuoja bedarbiai su pagrindiniu išsilavinimu skurstantys
gyventojai. Taip pat Utenos, Tauragės ir Klaipėdos apskričių kaimo vietovėse skurdo lygis,
kalbant apie gyvenimo sąlygas, yra didžiausias, nes čia daugiau nei trečdalis gyventojų negali
sau leisti valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčių vegetariškų patiekalų, be to, minetų apskričių
kaimo vietovėse daugiausia yra gyventojų, kurie neturi telefono, televizoriaus, ir čia daugiausia gyventojų gyvena tamsiuose būstuose, kur neužtenka dienos šviesos.
Pagal finansinę situaciją santykinai lengviausiai yra Kauno, Tauragės, Telšių, Panevėžio
ir Utenos apskričių kaimo gyventojams. O štai Marijampolės apskrities kaimo gyventojai
teigė susiduriantys su didžiausiais sunkumais apmokėdami nenumatytas išlaidas iš savo lėšų,
laiku mokėdami komunalinius mokesčius, kitas paskolas.
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POVERTY IN RURAL AREAS IN LITHUANIA
Daiva SKUČIENĖ
Social Welfare Institute of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: daiva.skuciene@lstc.lt
Vitalija GABNYTĖ
Vilnius University
Universiteto st. 9, LT-01513 Vilnius
E-mail: vitalija.gabnyte@fsf.stud.vu.lt
Summary. The high poverty rate in a country is always on topic in mass media, it‘s
one of the first priorities in the current government cabinet agenda. The poverty was
analyzed Ivaškaitė and Lazutka (2006); Daugirdas et all (2013), Zabarauskaitė and
Gruževskis (2015). Hovewer, the teritorial dimension of poverty wasn‘t analyzed in
previous researches. This analyzes try cover the gap of knowledges about the teritorial
aspect of poverty in Lithuania. So, the goal of this study is to analyze the spread of
poverty in rural areas in regions of Lithuania.
The poverty usually is defined as insufficient income. The European countries
the concept of insufficient income defined as the income below 60 percent of
equivalised income mediana. This indicator was called as a threshold of poverty.
The poverty as concept is overlap with the term of social exclusion, on other hand
social exclusion is more broader definition, which includes the relations. The reasons
of poverty in rural areas is insufficient infrastructure for work, lower opportunities to
get good education and so on.
For this study it was used primary data of Survey of income and living conditions in
Lithuania in 2015. For the teritorial analyses of poverty the k-means and two-step
cluster analysis were used. The living conditions; financial situation and
characteristics of people in poverty were the indicators for clustering. The
characteristics of people in poverty analyses was based on three main indicators:
education, main activity and income. For the analyses of the spread of groups in
poverty in rural areas, these indicators were clusterized. The part of people in poverty
was claculated before and after social transfers, in order to identify the impact of
social benefits for poverty reduction. The miminimal consumption income threshold
was used in order to analyse what part of people remains with income lower than the
minimal consumption level after social transfers.
The findings of research show that poverty is spread in Lithuanian rural areas. The
poverty level is higher in rural areas about ten percent than it is in urban areas. The
poverty overall and poverty in living conditions is highest in Utena region rural areas.
The poverty remains high even after social transfers in Utena. The highest impact of
social tranfers for poverty reduction was in Marijampole, after social transfers only
tenth of population remains with income lower than minimal consumption level. The
people living below poverty rate in rural areas turned out to be economically inactive
persons who are unemployed or retired, their highest education is between primary
and secondary education and their disposable income per capita per month are lower
or equal 200 EUR.
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By poverty in financial situation, which was based on respondents opinion, the worst
situation was in Marijampole rural areas. People experience the bigger difficulties to
pay unexpected expencies, loans in Marijampole district rural areas. There was
noticed contradiction between respondents opinion in their financial situation and
poverty based on their income after social trasfers.
Keywords: poverty, regional poverty, rural areas, poverty map.
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PAJAMŲ NAMŲ ŪKIO NARIUI ĮTAKA
PASITIKĖJIMUI INSTITUCIJOMIS
IR POLITINĖMS PREFERENCIJOMS
Vladas GAIDYS
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: vladas@vilmorus.lt
Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami jungtiniai septynių visuomenės nuomonės
apklausų (N=7223), atliktų 2018 m. sausio – liepos mėn., duomenys. Gana didelis,
lyginant su vienkartinėmis apklausomis, respondentų skaičius įgalina patikimai
nagrinėti mažesnes socialines demografines grupes, šiuo atveju dėmesio centre yra
pajamos namų ūkio nariui. Nagrinėjamas šio socialinio demografinio parametro ryšys
su pasitikėjimu institucijomis (Seimu, teismais, žiniasklaida ir t. t.). Taip pat analizuojamas pajamų, fiksuojamų visuomenės nuomonės apklausose, ryšys su kitais socialiniais demografiniais rodikliais. Partinių preferencijų priklausomybė nuo pajamų namų
ūkio nariui dėl palyginamumo problemos (keitėsi partinė struktūra) yra nagrinėjama
mažesniame duomenų masyve (N=4127, 2018 m. balandžio – liepos mėn.).
Raktažodžiai: pajamos namų ūkio nariui, visuomenės nuomonės apklausos,
pasitikėjimas institucijomis, partinės prefencijos.

Įvadas
Pragyvenimo lygis, ekonominė situacija, šeimos materialinė padėtis – viena iš svarbiausių
ir aktualiausių problemų politinių ir socialinių nuostatų diskurse Lietuvoje (Krupavičius,
Lukošaitis, p. 89). Pagal Eurobarometro duomenis, 2018 m. pavasarį pragyvenimo lygis
ir kainų kilimas kaip problema Lietuvoje užėmė 1-ąją vietą tarp keturiolikos galimų problemų
(Standard Eurobarometer, p. 21).
Šeimos gaunamos pajamos, kurios atspindi pragyvenimo lygį, apsprendžia daugelį
respondento politinio ar socialinio gyvenimo nuostatų, taigi ir balsavimo, partines preferencijas:
„Pajamos yra nuolatinis rinkiminį aktyvumą ir partinę identifikaciją lemiantis faktorius, svarbus
ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir daugumoje kitų pasaulio šalių“ (Crandinetti, p. 210). Pajamų
įtaką rinkiminiam elgesiui pabrėžia ir kiti rinkiminio elgesio ekspertai (Huber, 2017). Kita
vertus, nesėkmingos pastarųjų metų rinkiminių rezultatų prognozės verčia peržiūrėti kai kurių
socialinių demografinių parametrų, taigi ir pajamų įtaką rinkiminiam elgesiui (Curtis, 2017).
Nepervertina pragyvenimo lygio įtakos rinkiminiam elgesiui ir politologė Ainė Ramonaitė
(Jastramskis, Kavaliauskaitė, Nevinskaitė, Ramonaitė, Žiliūkaitė, 2014).
Pragyvenimo lygio problematiką operacionalizuoja daugelis subjektyvių rodiklių,
pvz., vartotojų pasitikėjimo rodiklio komponentai: šalies ekonominė padėtis po 12 mėn.,
šeimos materialinė padėtis po 12 mėn., be to, šalies ekonominės padėties pokytis per 12 mėn.,
šeimos materialinės padėties pokytis per 12 mėn. ir kiti. Svarbūs čia ir objektyvizuoti
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rodikliai: išlaidų lygis ir struktūra, pajamos. Būtent pastarasis rodiklis – pajamos namų ūkio
nariui – yra bene populiariausias rodiklis tarp pragyvenimo lygį atspindinčių rodiklių
socialinių mokslų tyrimų klausimynuose, jį galima rasti praktiškai kiekviename klausimyne.
Šio straipsnio tikslas – panagrinėti pajamų įtaką partinėms preferencijoms, pasitikėjimui
institucijomis pastaruoju metu, taip pat apibūdinti sąryšį tarp pajamų namų ūkio nariui ir kitų
socialinių demografinių parametrų. Socialinių demografinių parametrų įtaka pasitikėjimui
institucijomis ir partinėms preferencijoms nagrinėta ir ankstesniuose autoriaus straipsniuose
(Gaidys, 2014, 2016)

1. Tyrimo metodika
Visuomenės nuomonės tyrimuose įprastai yra naudojama N=1000 imtis. Tokia imtis užtikrina pakankamą tikslumą analizuojant suminius duomenis, maksimali statistinė paklaida esant
95 proc. patikimumui siekia 3 proc. Deja, mažėjant nagrinėjamai grupei, pvz., nagrinėjant
didesnių ar mažesnių pajamų respondentų grupes, paklaidų dydis sparčiai didėja, pvz., jei
analizuojama grupė yra N=100, tai statistinės paklaidos dydis siekia jau 10 proc. ir išvadų
patikimumas smarkiai sumažėja.
Čia patikimumo problemą galima spręsti didinant apklaustųjų skaičių, kas dažniausiai
nėra įmanoma dėl ribotų finansinių resursų. Kitas galimas būdas – apjungti keleto tyrimų
duomenis, jei klausimų formuluotės yra įdentiškos, apklausos vyko tomis pat metodinėmis
sąlygomis ir nebuvo kokių nors svarbių įvykių, kurie galėjo esmingai paveikti atsakymų
pobūdį skirtinguose laiko taškuose.
Šiame straipsnyje, analizuojant pajamų namų ūkio įtaką pasitikėjimui institucijomis
ir partinėms preferencijoms, yra nagrinėjami atitinkamai septynių tyrimų (N=7223) ir keturių
tyrimų (N=4127) duomenys. Tokia duomenų jungimo procedūra leidžia formuluoti patikimesnes išvadas apie pajamų namų ūkio nariui pasiskirstymą socialinėse demografinėse
grupėse, taigi ir apie jų įtaką kai kurioms svarbioms gyventojų nuostatoms.
Straipsnyje naudojami empiriniai duomenys yra surinkti Visuomenės nuomonės tyrimų
centro „Vilmorus“ interviuotojų. Apklausos vyko 2018 m. sausio 12–21 d. (apklausti N=1034
respondentai), vasario 9–18 d. (N=1032), kovo 2–10 d. (N=1030), balandžio 6–15 d. (N=1032),
gegužės 4–12 d. (N=1030), birželio 8–17 d. (N=1034), liepos 5–14 d. (N=1031). Visose
apklausose tyrimo objektu buvo suaugę Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), interviu vyko
respondentų namuose. Atrankos metodas: daugiapakopė, tikimybinė atranka. Apklausos vyko
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje; Alytaus, Šakių, Tauragės, Rokiškio,
Utenos, Švenčionių, Telšių, Mažeikių, Raseinių, Ukmergės, Molėtų, Akmenės, Kretingos,
Prienų, Varėnos, Klaipėdos, Šiaulių, Kauno, Šilutės rajonuose ir Kalvarijų, Marijampolės bei
Elektrėnų savivaldybėse.
Analizei buvo pasirinkti du turininiai ir keletas socialinių demografinių klausimų.
Klausimo apie institucijų vertinimą formuluotė buvo tokia: „Ar Jūs pasitikite, ar nepasitikite
šiomis Lietuvos institucijomis?“, atsakymai: „visiškai pasitikiu“, „pasitikiu“, „nei taip, nei
ne“, „nepasitikiu“, „visiškai nepasitikiu“. Analizėje alternatyvos „visiškai pasitikiu“ ir
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„pasitikiu“, taip pat „visiškai nepasitikiu“ ir „nepasitikiu“ buvo sujungtos ir pavadintos
atatinkamai „pasitikiu“ ir „nepasitikiu“.
Klausimas apie partines preferencijas skambėjo taip: „Už kurią partiją Jūs balsuotumėte
rinkimuose į Seimą, jeigu rinkimai vyktų kitą sekmadienį?“ Toliau buvo pateiktas partijų
sąrašas, atrinkimo kriterijus – partija turi turėti bent vieną savo atstovą Seime. Po partijos
pavadinimo skliaustelyje yra įrašyta partijos pirmininko pavardė. Tarprinkiminiu laikotarpiu
partijų sąrašas nėra visiškai stabilus: partijos jungiasi, skyla, todėl ne visada yra galimybių
sujungti skirtingų laikotarpių duomenis. 2018 m. iki kovo mėnesio Seime buvo
Socialdemokratų partija, vėliau ji suskilo į dvi: Socialdemokratų ir Socialdemokratų darbo
partiją. Dėl šios priežasties yra keblu apjungti 2018 m. sausio – liepos mėn. duomenis.
Čia buvo apjungti 2018 m. balandžio – liepos mėn. duomenys.

2. Pajamos namų ūkio nariui ir kitos socialinės demografinės grupės
Formuluotė apie pajamas šeimos nariui anketose skambėjo taip: „Kokia suma tenka vienam
Jūsų šeimos nariui per mėn.? (sudėkite visų šeimos narių pajamas ir padalinkite iš šeimos narių
skaičiaus)“. Tai buvo atviras klausimas be iš anksto nurodytų pajamų intervalų. Į šį klausimą
neatsakė 13,7 proc. respondentų. Tai yra gana daug kitų socialinių demografinių klausimų
kontekste (daugiausia neatsakusių tarp studentų (27,6 proc.), kurių pajamos dažnai nėra
reguliarios, taip pat verslininkai (23,7 proc.) ir ūkininkai (23,4 proc.), kurių pajamos irgi gali
būti nereguliarios arba jie nenorėjo jų nurodyti). 1 pav. pateiksime pajamų šeimos nariui
pasiskirstymą 50 eurų intervaluose (čia taip pat matome, kad pajamų reikšmes akumuliuoja
skaičiai, kurie baigiasi reikšmėmis 100). Toks smulkus pasiskirstymas pateikiamas, kad būtų
galima įsivaizduoti, kokie pajamų namų ūkio nariui pasiskirstymai yra gaunami per visuomenės
nuomonės apklausas (jie gali skirtis nuo statistinių duomenų).
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1 pav. Pajamos namų ūkio nariui per mėn. eurais (proc.) (skaičiuojama nuo atsakiusių,
N=6231, 2018 m. sausio – liepos visuomenės nuomonės apklausų jungtiniai duomenys)
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Modalus dydis šioje kreivėje yra 300–349 eurų intervalas, mediana – 310 eurų. Taigi
pajamų vienam šeimos nariui vidurkiai yra susitelkę gana siaurame intervale, pvz., 200–349 m.
intervale yra net 44 proc. visų reikšmių. Tai apsunkina galimybę pasirinkti tolydžią, apimančią
didelę reikšmių aibę klasifikaciją. Šioje analizėje pasirinkti tokie intervalai: iki 249 eurų,
250–349 eurų, 350–499 eurų, 450–549 eurai, 550–749 eurai, 750 ir daugiau eurų šeimos nariui.
Šis, labiau agreguotas pajamų šeimos nariui pasiskirstymas, pateiktas 2 pav. (suprantama,
galimi ir kiti pajamų skirstymai).
2 pav. Pajamos namų ūkio nariui per mėn. eurais šešiuose pajamų intervaluose (proc.)
(skaičiuojama nuo atsakiusių, N=6231, 2018 m. sausio – liepos visuomenės
nuomonės apklausų jungtiniai duomenys)
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iki 249
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750 ir daugiau

Šioje klasifikacijoje mažiausias pajamas turintys respondentai sudaro maždaug
ketvirtadalį (23 proc.) visų apklaustųjų, o didžiausias – 5 proc., tačiau ir šios dalies pakanka
statistinei šios grupės analizei, nes apklaustųjų skaičius čia siekia N=322.
Prieš nagrinėjant pasitikėjimo institucijomis ir partinių preferencijų priklausomybę nuo
pajamų namų ūkio nariui, būtina panagrinėti pajamų sąryšį su kitais socialiniais
demografiniais parametrais, nes kartais būtent jie ir gali nulemti stebimus ryšius.
1 lentelė. Pajamų namų ūkio nariui per mėn. priklausomybė nuo socialinių demografinių parametrų
(skaičiuojama nuo atsakiusių, 2018 m. sausio – liepos mėn. visuomenės nuomonės apklausų
jungtiniai duomenys, N=6231)
Socialinio demografinio
rodiklio reikšmė
Lytis
Vyrai
Moterys
Amžius
18–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70+

N

Pajamos namų ūkio nariui (proc. nuo atsakiusių)
Iki 249 250–349 350–449 450–549 550–749 750 ir daugiau

2860
3371

20,8
24,2

27,9
33,4

19,5
18,1

14,5
12,3

10,2
8,4

7,1
3,6

784
736
882
1201
1251
1377

20,2
25,0
24,5
12,7
22,8
22,7

13,8
20,1
21,7
17,5
40,4
55,2

18,1
16,7
20,7
22,5
18,9
15,5

17,1
17,5
18,1
20,0
9,2
4,6

16,7
10,3
10,4
14,5
6,3
1,7

14,0
10,2
4,5
4,6
2,3
0,9
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1 lentelės tęsinys. Pajamų namų ūkio nariui per mėn. priklausomybė nuo socialinių demografinių
parametrų (skaičiuojama nuo atsakiusių, 2018 m. sausio – liepos mėn. visuomenės nuomonės
apklausų jungtiniai duomenys, N=6231)
Socialinio demografinio
rodiklio reikšmė
Išsimokslinimas
Pradinis
Pagrindinis
Vidurinis
Profesinė mokykla
Aukštesnysis/ technikumas
Aukštasis (universitetinis,
kolegija)
Socialinė padėtis
Bedarbis
Namų šeimininkė, augina
vaikus
Pensininkas (nedirbantis)
Studentas
Aukščiausios ar vidurinės
grandies vadovas
Aukščiausio ar vidurinio lygio
specialistas
Kvalifikuotas darbininkas
Nekvalifikuotas darbininkas
Gyvenama vieta
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Rajonų centrai
Kaimas

N

Pajamos namų ūkio nariui (proc. nuo atsakiusių)
Iki 249 250–349 350–449 450–549 550–749 750 ir daugiau

182
541
1401
1106
1473

34,1
39,7
32,1
26,7
18,0

58,8
44,4
33,1
26,4
31,3

5,5
10,0
17,7
21,7
22,4

1,1
4,8
9,4
15,1
16,0

0,5
0,7
5,5
8,5
10,1

0,4
2,2
1,6
2,2

1525

8,1

23,5

18,6

17,7

16,5

15,6

366

68,9

16,4

7,7

4,9

1,1

1,1

219

47,9

21,5

16,9

5,9

5,0

2,7

2410
213

26,3
28,2

52,7
19,7

15,1
22,5

4,1
22,1

1,1
7,0

0,7
0,5

120

5,8

8,3

15,0

20,8

18,3

31,7

801

3,7

13,7

16,2

21,2

26,1

19,0

844
262

14,2
29,4

19,3
25,6

27,5
25,2

21,1
11,5

14,0
5,7

3,9
2,7

1093
593
271
274
163
1686
2151

4,6
12,5
14,4
14,2
17,2
23,9
36,1

19,1
31,7
29,5
25,2
35,0
38,1
31,5

15,8
21,1
21,4
31,0
23,3
19,0
17,2

22,5
16,0
17,3
17,5
16,0
10,1
9,3

22,8
10,3
10,7
10,2
6,7
6,2
4,3

15,2
8,4
6,6
1,8
1,8
2,7
1,6

Priklausomybė nuo lyties. Jei suaugusių vyrų ir moterų skaičius būtų vienodas ir visi jie
būtų susituokę, tai pajamos šeimos nariui ir pas vienus, ir pas kitus būtų identiškos.
Tačiau dėl nevienodos gyvenimo trukmės ir tam tikrų vienišumo ypatumų amžiaus grupėse
(vienišų moterų yra daugiau vyresnėse amžiaus grupėse, daugiau nesusituokusių žmonių yra
jaunesnėse amžiaus grupėse) išryškėja tam tikri pajamų netolygumai: virš 550 eurų šeimos
nariui turi 17,3 proc. vyrų, o moterų – mažiau – 12 proc., iki 349 eurų pajamas šeimos nariui
turi 48,7 proc. vyrų ir 57,6 proc.moterų. Žinoma, skirtumai asmeninėse vyrų ir moterų
pajamose būtų didesni.
Priklausomybė nuo amžiaus. Čia galima pastebėti bent jau du dėsningumus. Pirma:
peržengus 30 m. ribą „turtingesniųjų“ (550 eurų ir daugiau) grupė sumažėja nuo 30,7 proc. iki
20,5 proc., o mažesnių pajamų (iki 349 eurų) padidėja nuo 34,0 proc. iki 45,1 proc. Galima
manyti, kad tai yra susieta su vaikų gimimu: šeimos gaunamos pajamos yra dalinamos iš didesnio
šeimos narių skaičiaus. Antras dėsningumas: pajamos stipriai sumažėja pasiekus pensinį amžių.
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3 pav. Didžiausių pajamų namų ūkio nariui (550 eurų ir daugiau) priklausomybė
nuo amžiaus (proc.) (2018 m. sausio – liepos mėn., N=6231)
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Taip pat pastebimas pajamų namų ūkio nariui išaugimas po 50 m. (50–59). Galima manyti,
kad čia įtakos turi faktas, kad vaikai suauga ir jau nebepatenka į čia minimus skaičiavimus.
Priklausomybė nuo išsimokslinimo. Pajamų namų ūkio nariui priklausomybė nuo
išsimokslinimo yra labai stipri.
4 pav. Didžiausių pajamų namų ūkio nariui (550 eurų ir daugiau) priklausomybė
nuo išsimokslinimo (proc.) (2018 m. sausio – liepos mėn., N=6231)
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1,1%

Pradinis

Pagrindinis

12,3%

0%
Vidurinis

Profesinė mokykla

Aukštesnysis

Aukštasis

Pradinis ir pagrindinis išsimokslinimas labiau būdingas vyriausiose kartose (dauguma
čia jau pensininkai), jaunesniame amžiuje toks išsimokslinimo lygis yra gana retas, todėl
galima teigti, kad pajamas čia apsprendžia ne tiek išsilavinimas, kiek amžiaus nulemiama
socialinė padėtis. Tačiau yra akivaizdūs skirtumai tarp aukštojo išsimokslinimo (čia 32,1 proc.
priklauso „turtingiesiems“) ir tokių išsilavinimo grupių kaip aukštesnysis, profesinė
mokykla, vidurinis išsilavinimas (čia „turtingesnių“ yra tik 12 proc. ir mažiau).
Priklausomybė nuo socialinės padėties. Didžiausia dalis mažiausiai uždirbančių
(iki 249 eurų namų ūkio nariui) yra tarp bedarbių – 68,9 proc. Nemažai tokių ir tarp auginančių
vaikus moterų – 47,9 proc. (čia pajamos statistiškai mažėja dėl didesnio šeimos narių skaičiaus).
Virš pusės pensininkų – 52,7 proc. – pajamos šeimos nariui yra intervale 250–349 eurų.
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„Turtingųjų“ (virš 550 eurų šeimos nariui) daugiau yra tarp aukščiausios ar vidurinės grandies
vadovų – 50 proc. ir tarp aukščiausio ar vidurinio lygio specialistų – 45,1 proc. (tačiau čia
matomas didelis skirtumas ypač aukštų pajamų – virš 750 eurų – grupėje, atitinkamai 31,7 proc.
tarp vadovų, o tarp specialistų daug mažiau – 19,0 proc.). Labai netolydus pajamų
pasiskirstymas yra pas studentus, čia daug turinčių mažiausias pajamas (iki 249 eurų), tačiau
nemažai tokių, kurių pajamos siekia 350–449 eurus ar 450–549 eurus. Matyt, kad nemaža dalis
studentų dirba ir gauna pakankamai aukštus atlygius. Pagal pajamas netolygi yra darbininkų
grupė: tarp kvalifikuotų darbininkų mažiausių pajamų grupė sudaro 14,2 proc., o tarp nekvalifikuotų – dvigubai daugiau – 29,4 proc. „Turtingųjų“ (550 eurų ir daugiau šeimos nariui) tarp
kvalifikuotų darbininkų yra 17,9 proc., o tarp nekvalifikuotų – daug mažiau – 6,6 proc.).
Priklausomybė nuo gyvenamosios vietos. Gyvenamoji vieta esmingai diferencijuoja
pajamas namų ūkio nariui. „Turtingiausių“ (550 eurų ir daugiau šeimos nariui) dalis Vilniuje
siekia 38 proc., Kaune daug mažiau – 18,7 proc., Klaipėdoje – 17,3 proc., Šiauliuose – 12 proc.,
Panevėžyje – 8,5 proc., rajonų centruose – 8,9 proc., kaimo vietovėse – tik 4,9 proc. Turinčių
mažiausias pajamas (iki 249 eurų šeimos nariui) Vilniuje yra tik 4,6 proc., kituose didžiuosiuose
miestuose jų keliskart daugiau, rajonų centruose – 23,9 proc., o kaime – net 36,1 proc.
Santrauka. Modalus pajamų namų ūkio nariui pateiktose visuomenės nuomonės
apklausose intervalas yra 300–349 eurų, mediana yra 310 eurų. Pajamos namų ūkio nariui
priklauso nuo lyties (pas moteris šis rodiklis yra mažesnis), amžiaus (didžiausios jau dirbant,
bet dar nesukūrus šeimos, o mažiausios – išėjus į pensiją), išsimokslinimo (turintiems aukštąjį
išsimokslinimą jos yra daug didesnės), socialinės padėties (mažiausios bedarbiams,
auginančioms vaikus, o didžiausios dirbantiems specialistams), gyvenamosios vietos (ryškiai
didesnės pajamos Vilniuje, jos mažėja kituose miestuose, ypač žemos – kaimo vietovėse).

3. Pasitikėjimo institucijomis ryšys su pajamomis
Panagrinėsime pasitikėjimo kai kuriomis valstybės institucijomis sąryšį su pajamomis namų
ūkio nariui. Kad sudarytume galimybę paprasčiau pamatyti reikšmingesnius skirtumus,
pajamos namų ūkio nariui bus pateiktos dviem intervalais: iki 249 eurų ir virš 750 eurų šeimos
nariui (čia nagrinėjami visų apklaustųjų atsakymai, todėl galima pasirinkti siauresnius
„turtingųjų“ ir mažiau turtingų pajamų intervalus, lyginant su atskirų socialinių grupių analize).
Svarbiausia, ką galima pastebėti 2-oje lentelėje, yra tai, kad skirtumai pasitikėjime /
nepasitikėjime svarbiausių valstybės institucijų atžvilgiu nėra ryškūs. Nepasitiki Prezidentu
17,9 proc. „neturtingų“ ir 20,2 proc. „turtingų“, Seimu nepasitiki 60,6 proc. „neturtingų“ ir
62,7 proc. „turtingų“, Vyriausybe nepasitiki 32,2 proc. „neturtingų“ ir 35,1 proc. „turtingų“,
kariuomene nepasitiki 11,7 proc. „neturtingų“ ir 9,6 proc. „turtingų“, policija nepasitiki
13,2 proc. „neturtingų“ ir 9,6 proc. „turtingų“, teismais nepasitiki 21,3 proc. „neturtingų“
ir 23,9 proc. „turtingų“. Tam tikri skirtumai yra, jie gali būti ir statistiškai reikšmingi, tačiau
tokie skirtumai nėra pakankamai svarbūs sociologiniu ar politiniu požiūriu.
Skirtumai nėra dideli pasitikėjime ir nepasitikėjime ir tokių visuomenę aptarnaujančių
institucijų atžvilgiu kaip švietimas ir sveikatos apsauga. Tačiau skirtumai pasitikėjime /
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nepasitikėjime Sodros atžvilgiu yra jau gana nemaži. Sodra pasitiki 48,2 proc. „neturtingų“
ir 31,1 proc. „turtingų“, o nepasitiki 15,7 proc. „neturtingų“ ir 27,3 proc. „turtingų“.
Daugiausia pasitikinčių Sodra (55,4 proc.) yra 250–349 eurų pajamų šeimos nariui intervale,
o tai yra, kaip jau buvo parodyta, pensininkų susitelkimo intervalas. Būtent jie yra
priklausomi nuo Sodros pensijų ir, matyt, kol kas ta sistema juos tenkina.
2 lentelė. Pasitikėjimo institucijomis priklausomybė nuo pajamų namų ūkio nariui (proc.)
Institucija
Prezidentas
Seimas
Vyriausybė
Kariuomenė
Policija
Teismai
Savivaldybės
Sodra
Švietimas
Sveikatos apsauga
Žiniasklaida
Bankai
Bažnyčia

Pajamų namų
ūkio nariui grupė
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau
iki 249
750 ir daugiau

Pasitiki

Nepasitiki

52,9
55,6
10,6
7,8
19,0
16,8
60,4
66,8
60,6
65,5
25,6
32,6
37,6
26,1
48,2
31,1
48,5
44,1
50,2
46,3
41,3
26,1
45,0
56,8
60,7
35,4

17,9
20,2
60,6
62,7
32,2
35,1
11,7
9,6
13,2
9,6
21,3
23,9
22,3
23,3
15,7
27,3
8,9
16,1
17,0
18,9
19,5
36,3
26,5
15,2
12,8
35,1

2-oje lentelėje matome, kad didžiausi pasitikėjimo / nepasitikėjimo skirtumai
„neturtingų“ ir „turtingų“ grupėse yra žiniasklaidos, bankų ir bažnyčios atžvilgiu:
žiniasklaida ir bažnyčia daug labiau nepasitiki „turtingi“, o bankais – „neturtingi“. Kad įsitikintume, ar tai yra tiesinė priklausomybė, panagrinėsime pasitikėjimą / nepasitikėjimą
platesnėje pajamų šeimos nariui skalėje.
Gana plačiame 250–549 eurų pajamų šeimos nariui intervale pasitikėjimo žiniasklaidos
atžvilgiu skirtumų praktiškai nėra. Tačiau skirtumai tarp „neturtingiausio“ ir „turtingiausio“
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poliaus svarbūs ir esmingi. „Neturtingieji“ gana entuziastingai pasitiki žiniasklaida. Matyt,
kad jų vartojama informacija atitinka lūkesčius. „Turtingieji“, atvirkščiai, žiniasklaida labiau
nepasitiki negu pasitiki. Galima manyti, kad tokį kritiškumą lemia aukštesnis išsilavinimas,
kvalifikacija, didesnis socialinis savarankiškumas, jausmas, kad žiniasklaidos atstovai
socialinių stratų požiūriu nėra aukščiau, negu jų užimama socialinė pozicija.
5 pav. Pasitikėjimo / nepasitikėjimo žiniasklaida priklausomybė nuo pajamų (proc.)
70%
60%
50%

41,3%

39,8%

41,9%

40,8%

40%

34,2%

36,3%

30%

10%

26,1%

28,6%

20%
19,5%

21,1%

21,1%

22,2%

iki 249

250-349

350-449

450-549

pasitiki

nepasitiki

0%
550-749

750 ir daugiau

6 pav. Pasitikėjimo / nepasitikėjimo bankais priklausomybė nuo pajamų (proc.)
70%
56,8%

60%
50%

50,0%

46,6%

45,0%

41,9%

39,5%
40%
30%
20%

26,5%

26,5%
21,8%

20,9%

17,5%

10%

15,2%

0%
iki 249

250-349

350-449

450-549

pasitiki

nepasitiki

550-749

750 ir daugiau

Kaip ir žiniasklaidos atveju, didžiausi pasitikėjimo skirtumai bankų atžvilgiu yra
fiksuojami poliarinėse pajamų grupėse: labiausiai bankais pasitiki „turtingieji“, o mažiau –
kitos pajamų grupės, tarp kurių yra ir nemažai pensininkų, kurie prisimena ne tik pastarojo
laikotarpio bankų griūtis, bet ir bankų krizę, kuri vyko prieš 25 metus. Santaupų praradimas
pensiniame amžiuje, matyt, yra skaudesnis, nei darbingame amžiuje.
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7 pav. Pasitikėjimo / nepasitikėjimo bažnyčia priklausomybė nuo pajamų (proc.)
70%

60,7%

61,3%

60%

53,9%
46,3%

50%

41,0%
35,4%

40%
30%

35,1%
28,3%

20%
10%

22,8%
16,8%

12,8%

12,5%

iki 249

250-349

0%
350-449

450-549

pasitiki

nepasitiki

550-749

750 ir daugiau

Pasitikėjimas bažnyčia pakankamai nuosekliai mažėja augant pajamoms šeimos nariui:
mažiausioje pajamų grupėje pasitikinčių bažnyčia yra net 60,7 proc., o nepasitikinčių –
12,8 proc., o aukščiausioje pajamų grupėje pasitikinčių ir nepasitikinčiųjų dalis beveik
susilygina, atitinkamai 35,4 proc. ir 35,1 proc. Galima manyti, kad šiuos skirtumus nulemia
parametrai, koreliuojantys su pajamomis: amžius, išsilavinimas, gyvenama vieta.
Santrauka. Turimų duomenų analizė parodė, kad „turtingi“ ir „neturtingi“ panašiai
pasitiki Seimu ir Vyriausybe, teismais, panašiai pasitiki policija, kariuomene, Prezidentu.
Panašūs pasitikėjimo ir nepasitikėjimo rodikliai yra ir švietimo bei sveikatos apsaugos
atžvilgiu. „Neturtingi“, tarp kurių daugiau yra pensininkų, labiau pasitiki Sodra, matyt, kad
ji kol kas pateisina jų lūkesčius: pensijos mažos, bet jos yra išmokamos laiku, o pensijų dydį
nustato ne Sodra, o „valdžia“ plačiaja to žodžio prasme, ir pasitikėjimas „valdžia“ (Seimas,
Vyriausybė, partijos) yra žemas.
Ryškūs skirtumai tarp „turtingų“ ir „neturtingų“ yra pasitikėjime žiniasklaidos, bankų
ir bažnyčios atžvilgiu. Kritiškesnis požiūris į žiniasklaidą tarp „turtingų“ gali būti nulemtas
aukštesnio išsilavinimo, aukštesnės socialinės pozicijos. Didesnę pagarbą, pasitikėjimą
bažnyčia tarp mažiau „turtingų“ gali nulemti tiek amžius, tiek išsilavinimas, tiek ir su šiais
parametrais koreliuojanti gyvenama vieta. Didesnis nepasitikėjimas bankais tarp „neturtingų“ gali būti susietas su didesniu pensininkų skaičiumi šioje pajamų grupėje (pensininkai
galėjo skaudžiai išgyventi bankų griūtis).

4. Partinių preferencijų ryšys su pajamomis
Kaip jau minėta, čia bus pateikti sujungti 2018 m. balandžio – liepos mėn. duomenys (viso
N=4127). Partinės preferencijos vertinamos klausimo, kurio formuluotė yra pateikta 1 skyriuje,
kontekste. Be partijų sąrašo, taip pat yra pateiktos alternatyvos „nežinau, „nebalsuosiu“, taip
pat – „neatsakė“. Jungtinių duomenų suminiai rezultatai tokie: Tėvynės sąjunga – Lietuvos
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krikščionys demokratai – 16,8 proc., Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 14,1 proc., partija
„Tvarka ir teisingumas“ – 6,9 proc., Darbo partija – 5,7 proc., Lietuvos socialdemokratų partija
– 5,1 proc., Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 4,9 proc., Lietuvos centro partija –
3,9 proc., Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 3,2 proc., Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga – 2,8 proc., kita (nepažymėtą partiją pasirinko 0,9 proc.).
Alternatyvą „nežinau“ pasirinko 19,4 proc. apklaustųjų, nurodė, kad nebalsuos – 13,6 proc.,
neatsakė į klausimą – 2,7 proc. apklaustųjų. Jeigu atmestume tuos, kurie nežino, neatsakė,
nebalsuos, rezultatas būtų didesnis: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai –
26,1 proc., Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 21,8 proc., partija „Tvarka ir teisingumas“ –
10,8 proc., Darbo partija – 8,9 proc. ir t. t. Čia pateiktoje analizėje bus nagrinėjami visų
apklaustųjų atsakymai, įskaičiuojant ir nežinančius, ir nebalsuojančius.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga

Partija „Tvarka ir teisingumas“

Darbo partija

Lietuvos socialdemokratų partija

Lietuvos socialdemokratų darbo
partija

Lietuvos centro partija

Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis

Lietuvos lenkų rinkimų akcija –
Krikščioniškų šeimų sąjunga

Kita

Nebalsuotų, nežino, neatsakė

Iki 249 eurų
250–349 eurų
350–449 eurų
450–549 eurų
550–749 eurų
750 eurų ir daugiau

Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai

3 lentelė. Partinių preferencijų priklausomybė nuo pajamų namų ūkio nariui (proc., N=4127)

11,4
13,1
17,3
19,9
25,6
38,4

14,7
18,4
15,6
13,1
11,0
4,3

8,1
7,3
8,1
6,6
7,4
3,8

9,9
6,2
4,4
2,6
6,1
2,4

5,6
4,9
6,2
5,0
6,3
3,8

4,3
5,9
6,3
5,0
3,9
2,4

3,6
2,9
6,0
5,3
4,7
3,3

1,3
1,9
3,2
5,7
5,5
6,2

2,7
3,2
1,5
2,8
2,2
1,9

0,3
0,6
1,2
1,5
1,4
1,9

38,1
35,6
30,2
32,5
25,9
31,6

8 pav. Balsuojančių už Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus priklausomybė
nuo pajamų namų ūkio nariui (proc., N=4127)
45%
38,4%

40%
35%
30%

25,6%

25%
17,3%

20%
15%

19,9%

11,4%

13,1%

10%
5%
0%
iki 249

250-349

350-449

450-549
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Matome, kad šios partijos elektorato dydis esmingai priklauso nuo pajamų namų ūkio
nariui. Priklausomybė nuo pajamų namų ūkio nariui yra stebima ir Liberalų sąjūdžio grupėje
– žemiausioje (iki 249 eurų) grupėje tokių yra 1,3 proc., 250–349 eurų grupėje – 1,9 proc.,
350–449 eurų grupėje – 3,2 proc., 450–549 eurų grupėje – 5,7 proc., 550–749 eurų grupėje –
5,5 proc. ir „turtingųjų“ grupėje daugiausiai – 6,2 proc.
9 pav. Balsuojančių už Valstiečių ir žaliųjų sąjungą priklausomybė
nuo pajamų namų ūkio nariui (proc., N=4127)
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

18,4%
15,6%

14,7%

13,1%
11,0%

4,3%

iki 249

250-349

350-449

450-549

550-749

750 ir daugiau

Balsuojančių už Valstiečių ir žaliųjų sąjungą dalis, iš esmės, priklauso nuo pajamų namų ūkio
nariui dydžio: kuo didesnės pajamos, tuo mažiau balsuojančių. Šiam dėsningumui nepaklūsta
250–349 eurų šeimos nariui grupė ir mažesnių nei 249 eurų šeimos nariui grupė. Pirmojoje yra
nemažai pensininkų, o antroje (iki 249 eurų) – studentų, kurie kiek sutrikdo minėtą dėsningumą.
Kitų partijų atžvilgiu priklausomybė nuo pajamų namų ūkio nariui nėra ryški arba yra
prieštaringa. Nėra ryškios priklausomybės ir nebalsuojančių / nežinančių už ką balsuoti atžvilgiu.
Santrauka. Nors daugelyje partijų reitingo priklausomybė nuo pajamų šeimos nariui nėra
ryški, tačiau dvi pagrindinės, 2018 m. turinčios didžiausią elektoratą, partijos pasižymi stipria
priklausomybe nuo pajamų namų ūkio nariui: kuo didesnės pajamos, tuo daugiau balsuojančių už Tėvynės sąjungą – krikščionis demokratus, ir atvirkščiai, kuo mažesnės pajamos –
tuo daugiau balsuojančių už Valstiečių ir žaliųjų sąjungą.

Išvados
Jungtiniai visuomenės nuomonės tyrimų duomenys leidžia detaliau įvertinti respondentų
pajamų namų ūkio nariui ryšį su pasitikėjimu valstybės ir kitomis institucijomis, sąryšį su
partinėmis preferencijomis, taip pat tarpusavio sąsajas tarp socialinių demografinių
parametrų visuomenės nuomonės apklausose. Nustatyta, kad priklausomai nuo amžiaus
pajamos namų ūkio nariui mažėja, išskyrus 50–59 m. tarpsnį, kai respondentai dar dirba,
bet jau nebeturi nepilnamečių vaikų. Turintys aukštąjį išsilavinimą turi daug aukštesnes
pajamas, nei kitos išsilavinimo grupės. Esminga yra pajamų namų ūkio nariui diferenciacija
nuo gyvenamos vietos: Vilniuje jos nepalyginamai didesnės nei kituose miestuose,
rajonuose, kaime, o tai atsiliepia partinėse ir kitose preferencijose.
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Jungtinių duomenų analizė neparodė esmingų skirtumų pasitikėjime valstybės institucijomis: Seimu, Vyriausybe, teismais, policija, kariuomene, Prezidentu, panašios nuostatos yra ir
švietimo bei sveikatos apsaugos atžvilgiu. Ryškūs skirtumai tarp turinčių didesnes ir mažesnes
pajamas namų ūkio nariui yra žiniasklaidos, bankų ir bažnyčios atžvilgiu. Mažiau žiniasklaida
ir bažnyčia pasitiki turintys aukštesnes pajamas, tačiau ši grupė labiau pasitiki bankais.
Dvi pagrindinės, 2018 m. turinčios didžiausią elektoratą, partijos pasižymi stipria
priklausomybe nuo pajamų namų ūkio nariui: kuo didesnės pajamos, tuo daugiau balsuojančių
už Tėvynės sąjungą – krikščionis demokratus, ir atvirkščiai, kuo mažesnės pajamos – tuo
daugiau balsuojančių už Valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Kitų partijų reitingo priklausomybė nuo
pajamų namų ūkio nariui nėra ryški, ji silpnesnė, nei buvo fiksuojama 2013 m.
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INFLUENCE OF INCOME ON TRUST IN INSTITUTIONS AND
VOTING PREFERENCES
Vladas GAIDYS
Institute of Sociology of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: vladas@vilmorus.lt
Summary. The joint results of seven public opinion surveys (N=7223) conducted during
January-July 2018 are analysed in the paper. A big number (compared to usual public
opinion polls) of respondents allows to increase a statistical reliability of the analysis of
small demographic groups, in this case – groups of income per family member.
The relationships between income and trust in institutions (Parliament, courts, mass
media, etc.) are analysed in the paper. Due to a problem of comparability (the structure
of political parties’ system has changed in this period), the relationship between income
and voting preferences is analysed on a smaller data file (N=4127, April-July 2018).
Joint data files allowed to evaluate a relationship between income and other social
demographic parameters, as well. For example, the data showed that income per
family member is going down depending on age (exception is 50-59 year group when
respondents are still working, but don't have under-age children anymore).
Respondents having high education level have considerably higher income compared
to other education groups. A differentiation of income depending on the place of
residence is essential: income in Vilnius is considerably higher compared to other
towns and regions. This factor has important influence on the voting preferences.
Analysis of joint data files didn't show significant differences in trust in state
institutions Parliament, Government, courts, police, military forces, President –
depending on different income groups. Similar attitudes towards education and health
care systems were fixed, as well. On the other hand, there are important differences
between lower and higher income groups in the attitudes towards the mass media,
banks and the Church. Higher income groups trust in the mass media and the Church
less, but trust in the banks more.
Popularity of the two biggest parties (according to 2018 polls) has a strong
relationship with income per family member: it has a strong positive relationship with
voting for Homeland Union (higher income – more voters) and a strong negative
relationship with voting for Peasants and Green Union. The ratings of other parties do
not have a significant relationship with income per family member, much lower
compared to the results fixed in 2013.
Keywords: income per family member, public opinion polls, trust in institutions,
voting preferences.
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POLITIKIŲ IR POLITIKŲ POŽIŪRIS
Į VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ
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SĄLYGOJANČIUS VEIKSNIUS
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A. Mickevičiaus g. 37, LT-44244 Kaunas
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LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: aurelija.novelskaite@lstc.lt
Santrauka. Straipsnyje analizuojami 2016 m. vienos iš su Lietuvos Valstybės tarnybos
(VT) įstaigomis ir tarnautojais intensyviausiai bendradarbiaujančių socialinių grupių –
politikos atstovų ir atstovių – apklausos pasitikėjimo VT veiksnių tema rezultatai.
Jie rodo, kad politikių ir politikų pasitikėjimą VT didina ne institucinis, o individualus
konkrečios(-taus) valstybės tarnautojos(-o) elgsenos veiksnys – kvalifikacijos lygis ir
atliekamo darbo profesionalumas. Šios grupės požiūrių analizė lyties aspektu atskleidė,
kad politikių pasitikėjimą VT reikšmingai sąlygoja normatyviniai ir skaidrumą viešumoje nusakantys VT įstaigų veikos aspektai, viešasis interesas, o politikų pasitikėjimą
VT sąlygoja vidinės VT įstaigų veiklos charakteristikos, pragmatinio-asmeninio
pobūdžio valstybės tarnautojų elgesio aspektai.
Raktažodžiai: lytis, politika, valstybės tarnyba, visuomenės pasitikėjimas.

Įvadas
Pasitikėjimas yra visuomenės gyvenimo kokybės ir socialinės gerovės prielaida
(Hosmer, 1995). Visuomenėse, kurios pasižymi aukštu narių tarpusavio pasitikėjimu, reikia
mažiau biurokratinių, teisinių priemonių vieniems jos nariams apsisaugoti nuo oportunistiško
kitų elgesio, valstybinės institucijos su mažesnėmis išlaidomis gali patenkinti viešąjį interesą,
joms reikia mažiau lėšų kontrolei ar / ir baudų išieškojimui, piliečiai aktyviau įsitraukia
į nusikalstamos veikos prevenciją, aktyviau dalyvauja demokratiniuose procesuose (Connell
et al., 2003; Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Sztompka, 1999). Todėl dėsninga, kad daugeliui išsivysčiusių valstybių susidūrus su pasitikėjimo krize – mažėjančiu visuomenės
pasitikėjimu valstybės institucijomis ir valdžia (Danaee Fard ir Anvary Rostamy, 2007;
EBPO, 2013; 2017) – išauga mokslininkų ir (tarp)valstybinių institucijų dėmesys
pasitikėjimo veiksniams, ypač viešojo sektoriaus reformų kontekste (Berg, 2005).
Vertinant empirinius visuomenės pasitikėjimo veiksnių tyrimų rezultatus viešojo
valdymo kontekste, pažymėtina, kad daugelis tyrimų koncentruojasi į visuomenės
pasitikėjimo politine valdžia veiksnius. Pavyzdžiui, Europos bendradarbiavimo ir plėtros
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organizacijos (EBPO) inicijuotų studijų rezultatai rodo, kad sprendimų proceso skaidrumas,
piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimą, valdžios sąžiningumas (integralumas) ir atskaitingumas gali padėti didinti visuomenės pasitikėjimą politine valdžia (Danaee Fard ir Anvary
Rostamy, 2007; Matasick, 2017; Murtini et al., 2018). Vertindami kitų atliktus tyrimus
visuomenės pasitikėjimo veiksnių tema, Danaee Fard ir Anvary Rostamy (2007) išskiria
veiklos rezultatų veiksnį ir detalizuoja, kad, viena vertus, rezultatai gali apimti makro veiklos
rodiklius, tokius kaip nedarbo lygis, BVP augimas, infliacija ir pan., ir, kita vertus, mikro
rodiklius, tokius kaip piliečių pasitenkinimas viešųjų paslaugų kokybe. Atsižvelgiant į tai,
kad politinius sprendimus įgyvendina ir kontroliuoja valstybės tarnybos įstaigos, galima
teigti, jog norint giliau suprasti visuomenės pasitikėjimo dinamiką, svarbu tirti ir visuomenės
pasitikėjimo valstybės tarnyba (toliau – VT) veiksnius. Šiam pasitikėjimui įtaką, viena
vertus, daro valstybės tarnautojų ir įstaigų kompetencijos, profesionalumas teikiant paslaugas
pilietėms(-čiams), atskaitingumas joms / jiems; kita vertus, institucinis pasitikėjimas, kaip ir
tarpasmeninis pasitikėjimas, atsiranda ten, kur visuomenės narės ir nariai nuosekliai laikosi
tų pačių vertybių, etinių principų, elgesio normų (Taylor-Gooby, 2008; Fukuyama, 1995).
Tarptautinių socialinių tyrimų programų kontekste (pvz., Europos vertybių tyrime (toliau –
EVT, angl. European Value Survey), Europos socialiniame tyrime (toliau – EST,
angl. European social survey), Tarptautinėje socialinio tyrimo programoje (toliau – TSTP,
angl. International Social Survey Programme), EBPO barometre) tik EVT matuoja įvairių
visuomenių pasitikėjimą šia instancija. Lietuvoje 2016 m. LR Valstybės tarnybos
departamentas prie Vidaus Reikalų Ministerijos inicijavo visuomenės pasitikėjimo tyrimą,
kuriuo buvo siekiama identifikuoti tiek institucinius (valstybės tarnybos įstaigų),
tiek individualius (valstybės tarnautojų elgesio) veiksnius. Reprezentatyvios visuomenės
apklausos, atliktos šio tyrimo rėmuose, rezultatai rodo, kad visuomenės pasitikėjimui įtaką
daro etiniai tiek VT įstaigų veiklos, tiek tarnautojų elgesio principai: atsakomybė ir pagarba
klientui, įstaigos procesų nešališkumas ir objektyvumas, institucinė savireguliacija ir integralumas (Novelskaitė ir Pučėtaitė, 2018).
Šiame tyrimų kontekste pažymėtina, kad pasitikėjimo lygis skirtingose socialinėse
grupėse gali skirtis. Kadangi pasitikėjimo reiškinys integruoja tiek kognityvinį – pažinimu,
žiniomis grįstą, – tiek emocinį komponentus (Fishbein ir Ajzen, 1975; Taylor-Gooby, 2008;
Tyler ir Kramer, 1996), galima daryti prielaidą, kad dažniau su valstybės tarnybos
institucijomis sąveikaujančių ir galimybių tiesiogiai jų procesus bei tarnautojų elgesį pažinti
turinčių socialinių grupių pasitikėjimas gali reikšmingai skirtis nuo kitų socialinių grupių,
kurių narės ir nariai su šiomis įstaigomis susiduria vieną kartą metuose ar dar rečiau,
pasitikėjimo. Tokios socialinės grupės yra politikai, verslininkai, žiniasklaida. Jų bendradarbiavimo su VT patirtis gali atskleisti sisteminius, institucinius, vidinius VT veiklos trūkumus,
darančius poveikį visuomenės pasitenkinimui viešųjų paslaugų kokybe, atitinkamais
politiniais sprendimais ir pasitikėjimui valstybinėmis struktūromis. Tačiau tyrimų, kurie
gilintųsi į tokių grupių pasitikėjimą VT, nebuvo atlikta.
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Dar kita grupė empirinių tyrimų visuomenės pasitikėjimo tema aiškina pasitikėjimo
skirtumus respondenčių(-tų) sociodemografinėmis savybėmis, pavyzdžiui, išsilavinimu
(labiau išsilavinę gyventojos ir gyventojai labiau domisi visuomenės gyvenimu, gali jį paveikti per dalyvavimo procesus, todėl linkę labiau pasitikėti valstybinėmis institucijomis),
amžiumi (jaunesnės(i) ir vyresnės(-i) gyventojos ir gyventojai yra linkę labiau pasitikėti
valstybinėmis institucijomis), profesiniu statusu (priežastys panašios ir susijusios su išsilavinimu), pajamomis (aukštesnes pajamas gaunantys asmenys turi aukštesnę savimonę
ir nuostatą, kad gali paveikti valstybinių institucijų veiklos kokybę per grįžtamąjį ryšį ir pan.),
lytimi (moterys labiau nei vyrai linkusios pasitikėti viešojo sektoriaus organizacijomis dėl
skirtingos sampratos apie etinių normų laikymąsi – vieną iš veiksnių, kurie svarbūs pasitikėjimui formuotis) etc. (Beu et al., 2003; Hamm et al., 2016; Salminen ir Ikola-Norrbacka,
2009; Tan ir Tambyah, 2011).
Taigi šio straipsnio tikslas – ištirti vienos iš glaudžiausiai su VT įstaigomis ir valstybės
tarnautojomis ir tarnautojais sąveikaujančių socialinių grupių – politikos atstovų požiūrius į
visuomenės pasitikėjimą ir jo veiksnius Lietuvoje. Remiantis 2016 m. VTD užsakymu atliktų
anketinių apklausų duomenimis (sutarties Nr. Nr. 27-F-11-13), ši grupė labiausiai pasitikėjo
VT ir manė, kad visuomenė ja labiausiai pasitiki (PVC, 2016). Atsižvelgiant į tai, kad vyrų
ir moterų požiūriai į visuomenės pasitikėjimą ir jį sąlygojančius veiksnius gali skirtis, šiame
straipsnyje analizuojamos politikų ir politikių perspektyvos tikintis identifikuoti šių grupių
sąveikoje išryškėjančius VT įstaigų veiklos ir tarnautojų elgesio trūkumus bei sėkmingai
veikiančias visuomenės grupių pasitikėjimo prielaidas.

1. Metodologinės pastabos
Šiame straipsnyje pristatoma dalies 2016 m. atliktos elektroninės anketinės apklausos
duomenų analizės rezultatai. Tikslinę tyrimo populiaciją, t. y. politikų ir politikių (įskaitant
ministres(-us) ir viceministres(-us), meres(-us), jų pavaduotojas(-us) ir tarybos nares(-ius),
Europarlamentares(-us), Seimo nares(-ius)) stratą, sudarė 1704 asmenys. Vykdant tyrimą,
pasinaudojant sugeneruotu tyrimo imties sąrašu, SPSS programinio paketo pagalba
suformuota reprezentatyvi politikų imtis (n=652, +/-3 proc. paklaida), naudojant tikimybinės
atsitiktinės imties formavimo metodą. Tačiau į beveik 2000 išsiųstų asmeninių kvietimų
dalyvauti apklausoje sureagavo 364 politikės ir politikai; 142 sureagavusiųjų sudalyvavo
apklausoje – atsakė į visus ar dalį anketoje pateiktų klausimų. Duomenų analizėje šią grupę
sudaro 84 vyrai ir 34 moterys (t. y., atitinkamai, 71 proc. ir 29 proc. visų nurodžiusiųjų lytį)
(17 proc. atsakinėjusiųjų nenurodė savo lyties), kurių amžius svyruoja nuo 27 iki 74 metų
(vidurkis = 52 metai, std. nuokr. = 10,718) ir kurių politinės veiklos trukmė svyruoja nuo
1 iki 36 metų (vidurkis = 11 metų, std. nuokr. = 8,53). Aukščiausio lygio politikių ir politikų
(EP narių, LR Seimo narių, kt.) pasyvumas šiuo atveju tiesiogiai nurodo politinio dėmesio
stoką VT veiklai.
Svarbu pažymėti, kad nors formuojant tyrimo imtį siekta reprezentatyvumo, realios
situacijos apribojimai nulėmė tai, kad sukaupti rezultatai leidžia formuluoti apibendrinimus
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tik apie savanoriškai sutikusius dalyvauti apklausoje asmenis. Taigi, toliau pateikiami
apklausos rezultatai gali būti naudojami formuluojant prielaidas tolimesniems tyrimams
analizuotoje socialinėje grupėje: tikėtina, kad apklausoje dalyvavo tie asmenys, kuriems
apklausos tematika yra aktuali, o asmenys, ignoravę kvietimus dalyvauti apklausoje, gali
turėti kitokią nuomonę.
Internetinės apklausos metu duomenys buvo renkami naudojant standartizuotą
politik(i)ų grupei adaptuotą klausimyną, sukurtą atlikus ankstesnių nacionalinių ir tarptautinių visuomenės pasitikėjimo tyrimų apžvalgą (Novelskaitė ir Pučėtaitė, 2018). Siekiant
užsitikrinti maksimaliai galimą atsakomumo lygį, kvietimas dalyvauti apklausoje buvo
siunčiamas 2 kartus kiekvienai(-am) asmeniui. Tačiau tai, kad duomenys buvo kaupiami
automatiškai el. sistemoje ir vėliau išsaugomi SPSS programinės įrangos laikmenoje,
užtikrino visišką apklausos dalyvių anonimiškumą.
Nors 2016 m. apklausa buvo vykdoma didesniame suinteresuotųjų grupių skaičiuje (tarp
socialinių mokslų eksperčių ir ekspertų, verslo ir žiniasklaidos atstovių ir atstovų), šiame
straipsnyje koncentruojamasi išskirtinai į politikos veikėjų požiūrius į VT ir VT veiklos
aspektus, galimai turinčius poveikį visuomenės pasitikėjimui VT. Be to, analizėje
koncentruojamasi į moterų ir vyrų požiūrių skirtumus, kurie leidžia ne tik palyginti
skirtingoms socialinėms kategorijoms priklausiančių asmenų (čia: moterų ir vyrų) požiūrius,
bet ir atskleisti naudojamų duomenų rinkimo instrumentų tinkamumą analizuojant socialinius
klausimus skirtingose socialinėse grupėse. Taigi „lyties“ kintamojo įtraukimas į analizę
sudaro sąlygas pateikti detalesnius, išsamesnius, patikimesnius, praktinei intervencijai
prasmingesnius rezultatus ir formuluoti implikacijas lyčių lygybės kontekste (Cho, 2016).
Konkrečiai, kiekybiniai duomenys analizuojami pirmiausiai palyginant statistines
aprašomąsias duomenų charakteristikas (vidurkius, std. nuokrypius ir, atitinkamai, MannWhitney nepriklausomų imčių testus, siekiant statistiškai palyginti moterų ir vyrų
vertinimus). Atliekant neparametrinę koreliacinę analizę (skaičiuojant Spearmano rho
koeficientus), tikrinamas koreliacinių ryšių tarp pasitikėjimo ir VT įstaigų bei tarnautojų
elgesio formų stiprumas. Galiausiai, atliekant regresinę analizę, siekiama nustatyti, kokie iš
vertinimui pateiktų VT įstaigų ir tarnautojų elgesio aspektų turėtų būti traktuojami kaip
reikšmingiausi prognozuojant apklausos dalyvių pasitikėjimą VT. Atitinkamai, analizė
atliekama lyginant vyrų ir moterų grupes. Sukaupti kokybiniai duomenys (konkrečiau –
apklausos dalyvių komentarai) šiame straipsnyje nėra analizuojami detaliai, tik naudojami
iliustraciniais tikslais papildant kiekybinių duomenų analizės rezultatus.

2. Politikių ir politikų požiūris į visuomenės pasitikėjimą
valstybės tarnyba sąlygojančius veiksnius
126 iš visų 142 apklausoje dalyvavusių politikių ir politikų savo pasitikėjimą VT vertino gana
skirtingai (t. y. nuo 1 iki 10 balų), vidutiniškai 7 balais (std. nuokr. = 1,991). Nors vyrų
pasitikėjimas VT buvo kiek aukštesnis nei moterų (plg.: vidurkiai, atitinkamai, 7,1 ir 6,7), o
moterų vertinimai buvo skirtingesni nei vyrų (plg.: std. nuokrypis, atitinkamai, 2,122 ir 1,884),
šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. Taigi, jei galvotume, kad pasitikėjimas reiškia ir tam
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tikrą pasitenkinimą (Zanin, 2017), galima teigti, kad apklausoje dalyvavę Lietuvos politikės
ir politikai yra gana patenkinti VT veikla. Įdomu pastebėti, kad apklausoje dalyvavę politikės
ir politikai mano, kad visuomenės pasitikėjimas VT tėra 5 balai (std. nuokr. = 1,712). Taigi,
politikių(-ų) pasitikėjimas VT įstaigomis yra aukštesnis nei, jų nuomone, esamas visuomenės
pasitikėjimas šiomis įstaigomis.25
Apklausoje politikėms ir politikams pateikta įvertinti 20 teiginių, nusakančių VT veiklą
ir įvaizdį (1 lentelė). Valstybės tarnautojų kvalifikaciją ir etikos principų taikymą apklausos
dalyvės ir dalyviai vertino vidutiniškai 4–7 balais, organizacinius visuomenės pasitikėjimą
VT sąlygojančius veiksnius vertino 5–7 balais (1 lentelė). Konkrečiau, žemiausias
(vidurkis = 4 balai, std. nuokr. = 2,9) teiginio „Mano politinėje veikloje yra buvę atvejų,
kai valstybės tarnautojas siekė mano palankumo tikėdamasis mainų į geresnę tarnybos vietą“
vertinimas nurodo tai, kad nors tokių atvejų ir pasitaiko – jie gana reti. Aukščiausi vertinimai
(vidurkis = 7 balai) nurodo, kad apklausos dalyvės(-iai) labiausiai linkusios/-ę sutikti su
teiginiais, kad „Valstybės tarnautojai elgiasi pagarbiai politikų, kaip klientų, atžvilgiu“ ir kad
„Valstybės tarnautojai elgiasi pagal teisės aktus ir procedūras nagrinėdami piliečių prašymus,
skundus, pareiškimus, kt.“ Pastarasis vertinimas gali paaiškinti aukštus biurokratizmo
aspekto vertinimus organizacinių veiksnių grupėje.
Apklausoje dalyvavusių politikų ir politikių organizacinių visuomenės pasitikėjimą VT
sąlygojančių veiksnių vertinimai taip pat gana nuosaikūs: žemiausiai (vidurkis = 5 balai)
buvo įvertintas teiginys „Į valstybės tarnybos įstaigą įsidarbinama skaidriai ir pagal gebėjimus“. Taigi, nežiūrint į VT pastangas reformuoti žmogiškųjų išteklių vadybos modelį,
konstatuotina, jog šio pokyčio rezultatas nėra suvoktas / pastebimas tarp politikų ir politikių.
Aukščiausiai (vidurkis = 7 balai) įvertinti teiginiai „Valstybės tarnybos įstaigos dažnai
biurokratiškai įgyvendina politinius sprendimus“ ir „Priimdami naujus įstatymus, teisės
aktus, potvarkius ir kt. norminius aktus, politikai tariasi su valstybės tarnautojais“ nurodo,
kad tarp apklausoje dalyvavusių politikių(-ų) vyrauja požiūris į VT įstaigas kaip į biurokratines institucijas. O antrojo teiginio vertinimas verčia atsigręžti į pačias politikes ir politikus:
nors ir dažnai, tačiau ne visais atvejais politikės(-ai) pakankamai tariasi su valstybės
tarnautojais ir tarnautojomis.
Įdomu pastebėti, kad dauguma atvejų vidutiniai vyrų vertinimai buvo aukštesni nei
moterų. Tačiau Mann-Whitney testo rezultatai parodė, kad statistiškai reikšmingai skiriasi tik
tokių teiginių, kaip „Valstybės tarnautojai elgiasi pagarbiai politikų, kaip klientų, atžvilgiu“
(U=1089,0 p=0,040), „Valstybės tarnyba tinkamai įgyvendina politinius sprendimus“
(U=1087,5 p=0,039) ir „Valstybės tarnybos įstaigos pateikia savo sprendimų argumentus“
(U=1071,5 p=0,032) vertinimai vyrų ir moterų grupėse. Spekuliatyviai, pastarieji skirtumai
gali nurodyti arba santykinai kritiškesnį politikių nei politikų požiūrį į valstybės tarnautojas(-us),
arba liudyti skirtingas moterų ir vyrų patirtis bendraujant su valstybės tarnautojomis(-ais)
(t. y. su politikais elgiamasi pagarbiau, nei su politikėmis). Tačiau apskritai apklausoje dalyvavusių politikių ir politikių požiūriai į analizuotus VT aspektus yra vienodi.
25

Vilkokson‘o susietų rangų testo rezultatai (Z = -8,332 p < 0,001) rodo, kad šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas.
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1 lentelė. Apklausoje dalyvavusių politikių ir politikų vertinimai: Valstybės tarnautojų kvalifikacijos ir etikos principų taikymas
ir Organizaciniai visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojantys veiksniai
Iš viso
Vyrai*
Moterys*
Iš
Std.
Iš
Std.
Iš
Std.
Vidurkis
Vidurkis
Vidurkis
viso
nuokr. viso
nuokr. viso
nuokr.

Veiksniai
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos ir etikos principų taikymo vertinimas
Valstybės tarnautojai yra kvalifikuoti ir atlieka savo darbą profesionaliai
Valstybės tarnautojai atsakingai priima sprendimus
Valstybės tarnautojai elgiasi pagarbiai politikų, kaip klientų, atžvilgiu
Paprastai valstybės tarnautojai politikams suteikia aiškią informaciją
Paprastai valstybės tarnautojai politikams suteikia išsamią informaciją, reikalingą priimti
tinkamiausią politinį sprendimą
Valstybės tarnautojai yra geras etiško elgesio pavyzdys
Valstybės tarnautojai nesinaudoja savo tarnybine padėtimi siekdami naudos sau, savo šeimai
ar artimiesiems
Mano politinėje veikloje yra buvę atvejų, kai valstybės tarnautojas siekė mano palankumo
tikėdamasis mainų į geresnę tarnybos vietą
Valstybės tarnautojai elgiasi pagal teisės aktus ir procedūras nagrinėdami piliečių prašymus,
skundus, pareiškimus, kt.
Organizacinių visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojančių veiksnių vertinimas
Valstybės tarnybos įstaigos tobulina veiklą, kad patenkintų savo klientų interesus
Valstybės tarnybos įstaigoms yra svarbu, kad jų teikiamų paslaugų kokybė atitiktų
politiniuose dokumentuose įvardintas gaires
Valstybės tarnybos įstaigoms rūpi visuomenės poreikiai
Valstybės tarnautojų teikiamų paslaugų kokybė tenkina visuomenės lūkesčius
Valstybės tarnybos įstaigos dažnai biurokratiškai įgyvendina politinius sprendimus
Valstybės tarnyba tinkamai įgyvendina politinius sprendimus
Valstybės tarnybos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su politikais įgyvendindamos
suformuotą politiką
Priimdami naujus įstatymus, teisės aktus, potvarkius ir kt. norminius aktus, politikai tariasi
su valstybės tarnautojais
Valstybės tarnybos įstaigos pateikia savo sprendimų argumentus
Padariusi klaidą valstybės tarnybos įstaiga nedelsdama ją ištaiso
Į valstybės tarnybos įstaigą įsidarbinama skaidriai ir pagal gebėjimus

142
142
142
142

6,8
6,3
7,1
6,9

1,784
1,949
1,926
2,023

84
84
84
84

6,9
6,4
7,3
7,0

1,716
1,845
1,817
1,942

34
34
34
34

6,4
6,0
6,4
6,4

1,861
2,276
2,244
2,047

142

6,7

2,007

84

6,8

1,917

34

6,2

2,037

142

6,5

1,840

84

6,6

1,798

34

6,1

1,575

142

5,9

2,220

84

5,9

2,241

34

5,6

2,077

142

3,6

2,942

84

3,5

2,943

34

3,6

2,795

142

7,2

1,830

84

7,4

1,731

34

7,0

2,015

127

6,8

1,947

84

7,0

1,800

34

6,3

2,239

127

6,7

2,116

84

6,8

1,960

34

6,3

2,371

127
127
127
127

6,3
5,6
7,0
6,3

2,062
1,898
2,198
1,728

84
84
84
84

6,3
5,6
7,2
6,5

2,102
1,925
2,229
1,682

34
34
34
34

5,9
5,6
6,7
5,8

2,029
1,706
2,093
1,702

127

6,4

1,823

84

6,5

1,807

34

6,1

1,822

128

7,0

1,986

84

7,1

1,915

34

6,6

2,118

127
127
127

6,9
6,0
5,3

2,119
2,330
2,559

84
84
84

7,2
6,2
5,4

1,924
2,261
2,538

34
34
34

6,3
5,6
4,5

2,327
2,487
2,525

*24 asmenys savo lyties nenurodė.
Pilka spalva pažymėti teiginiai, kurių vertinimai politikių ir politikų grupėse statistiškai reikšmingai skiriasi.
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Koreliacinės analizės rezultatai rodo, kad beveik visi vertinimui pateikti VT įstaigų
ir tarnautojų elgesio aspektai statistiškai reikšmingai siejasi su politikių(-ų) pasitikėjimu VT
(2 lentelė, stulpelis „iš viso“). Konkrečiau, tik vieno teiginio – „Mano politinėje veikloje yra
buvę atvejų, kai valstybės tarnautojas siekė mano palankumo tikėdamasis mainų į geresnę
tarnybos vietą“ – vertinimas statistiškai reikšmingai nekoreliuoja su bendruoju pasitikėjimo
VT vertinimu. Kasdienio gyvenimo kontekste toks rezultatas gali reikšti, kad arba tokių
atvejų (beveik) nepasitaiko, arba tokie atvejai tiesiog ignoruojami kaip moraliai nepateisinami ir nereflektuojami reiškiant savo nuomonę.
2 lentelė. Apklausoje dalyvavusių politikių ir politikų vertinimai: Valstybės tarnautojų kvalifikacijos
ir etikos principų taikymas ir Organizacinių visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba sąlygojančių
veiksnių sąsajos su politikių ir politikų pasitikėjimu VT (Spearmano rho)

Valstybės tarnautojai yra kvalifikuoti ir atlieka savo darbą profesionaliai
Valstybės tarnautojai atsakingai priima sprendimus
Valstybės tarnautojai elgiasi pagarbiai politikų, kaip klientų, atžvilgiu
Paprastai valstybės tarnautojai politikams suteikia aiškią informaciją
Paprastai valstybės tarnautojai politikams suteikia išsamią informaciją,
reikalingą priimti tinkamiausią politinį sprendimą
Valstybės tarnautojai yra geras etiško elgesio pavyzdys
Valstybės tarnautojai nesinaudoja savo tarnybine padėtimi siekdami
naudos sau, savo šeimai ar artimiesiems
Mano politinėje veikloje yra buvę atvejų, kai valstybės tarnautojas siekė
mano palankumo tikėdamasis mainų į geresnę tarnybos vietą
Valstybės tarnautojai elgiasi pagal teisės aktus ir procedūras nagrinėdami
piliečių prašymus, skundus, pareiškimus, kt.
Valstybės tarnybos įstaigos tobulina veiklą, kad patenkintų savo klientų
interesus
Valstybės tarnybos įstaigoms yra svarbu, kad jų teikiamų paslaugų kokybė
atitiktų politiniuose dokumentuose įvardintas gaires
Valstybės tarnybos įstaigoms rūpi visuomenės poreikiai
Valstybės tarnautojų teikiamų paslaugų kokybė tenkina visuomenės
lūkesčius
Valstybės tarnybos įstaigos dažnai biurokratiškai įgyvendina politinius
sprendimus
Valstybės tarnyba tinkamai įgyvendina politinius sprendimus
Valstybės tarnybos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su politikais
įgyvendindamos suformuotą politiką
Priimdami naujus įstatymus, teisės aktus, potvarkius ir kt. norminius aktus,
politikai tariasi su valstybės tarnautojais
Valstybės tarnybos įstaigos pateikia savo sprendimų argumentus
Padariusi klaidą valstybės tarnybos įstaiga nedelsdama ją ištaiso
Į valstybės tarnybos įstaigą įsidarbinama skaidriai ir pagal gebėjimus

Jūs, kaip politikas, pasitikite
valstybės tarnyba
Iš viso
Vyrai
Moterys
,722**
,785**
,640**
**
**
,668
,739
,588**
,521**
,545**
,530**
,700**
,736**
,694**
,669**

,702**

,674**

,629**

,672**

,507**

**

**

,440**

-,119

-,169

-,021

,561**

,572**

,498**

,680**

,654**

,708**

,647**

,628**

,639**

,652**

,714**

,525**

**

**

,454**

,574

,601

,638

,686

-,192*

-,363**

,098

,585

**

,680

**

,345*

,505

**

,566

**

,302

,356**

,368**

,227

,559**
,566**
,583**

,559**
,616**
,651**

,613**
,368*
,620**

** Koreliacija reikšminga 0.01 lygmeniu (2-pusė); *. Koreliacija reikšminga 0.05 lygmeniu (2-pusė).

Lyginant koreliacinės analizės rezultatus moterų ir vyrų grupėse (2 lentelė) verta atkreipti dėmesį, kad beveik visais atvejais vyrų grupėje koreliacinės sąsajos tarp vertinimui pateiktų
VT įstaigų ir tarnautojų elgesio aspektų yra stipresnės (Spearmano rho svyruoja nuo 0,368
iki 0,785 (neskaitant neigiamų reikšmių)) nei moterų grupėje (svyruoja nuo 0,227 iki 0,708
(neskaitant neigiamų reikšmių)). Tai gali rodyti, kad politikai galimai skiria daugiau dėmesio
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ar dažniau bendradarbiauja su VT atstovais nei politikės. Tačiau čia pastebimos kelios
išimtys. Viena, politikoje dirbančių ir apklausoje dalyvavusių moterų pasitikėjimas VT
stipriau nei vyrų siejasi su tokių VT veiklos aspektų kaip „VT įstaigos tobulina veiklą, kad
patenkintų savo klientų interesus“, „VT įstaigoms yra svarbu, kad jų teikiamų paslaugų
kokybė atitiktų politiniuose dokumentuose įvardintas gaires“ ir „Valstybės tarnybos įstaigos
pateikia savo sprendimų argumentus“ vertinimais. Šitai atskleidžia moterų polinkį akcentuoti
rūpestį klientais, siekį laikytis taisyklių ir atsakomybę. Antra, neigiamas koreliacinis ryšis
tarp pasitikėjimo VT ir teiginio „VT įstaigos dažnai biurokratiškai įgyvendina politinius
sprendimus“ vertinimų vyrų grupėje ir statistiškai nereikšmingas ryšys tarp šio teiginio
vertinimo ir pasitikėjimo VT moterų grupėje pakartotinai atkreipia dėmesį į tai, kad vyrams
taisyklės nėra tiek svarbios, kiek moterims.
Apibendrinus svarbu pažymėti, kad metodologine prasme koreliacinės analizės
rezultatai rodo stiprų duomenų rinkimo instrumento validumą; taigi galima konstatuoti, kad
pastarieji rezultatai yra patikimi.
Papildomai, tiesinės regresinės analizės rezultatai rodo, kad 80 proc. apklausoje dalyvavusių
politikių(-ų) pasitikėjimo VT vertinimo galima paaiškinti penkiais požiūrio į VT aspektais.
Tai yra tuo, kaip vertinama valstybės tarnautojų kvalifikacija ir jų atliekamo darbo profesionalumas; kiek VT įstaigoms svarbu, kad jų teikiamų paslaugų kokybė atitiktų politiniuose
dokumentuose įvardintas gaires; ar VT įstaigos pateikia savo sprendimų argumentus; ar į VT
įstaigas įsidarbinama skaidriai ir pagal gebėjimus (nepotizmo nebuvimo aspektas); ir kaip dažnai
valstybės tarnautojos(-ai) politikėms(-ams) suteikia aiškią informaciją (3 lentelė).
3 lentelė. Apklausoje dalyvavusių politikių ir politikų pasitikėjimą VT sąlygojantys veiksniai
R2Adj. = 0,80
(Konstanta)
Valstybės tarnautojai yra kvalifikuoti ir
atlieka savo darbą profesionaliai
Valstybės tarnybos įstaigoms yra svarbu, kad
jų teikiamų paslaugų kokybė atitiktų
politiniuose dokumentuose įvardintas gaires
Valstybės tarnybos įstaigos pateikia savo
sprendimų argumentus
Į valstybės tarnybos įstaigą įsidarbinama
skaidriai ir pagal gebėjimus
Paprastai valstybės tarnautojai politikams
suteikia aiškią informaciją

Nestandartizuoti
koeficientai
Std.
B
paklaida
-,354
,345

Standartizuoti
koeficientai

t

Stat.
reikšming.

Beta
-1,027

,307

,432

,064

,390

6,775

,000

,276

,053

,294

5,233

,000

,162

,049

,173

3,274

,001

,090

,036

,116

2,516

,013

,141

,062

,143

2,254

,026

Detalizuojant 3 lentelėje pateiktus duomenis verta atkreipti dėmesį, kad stipriausiai
(atitinkamai, Beta = 0,390 ir Beta = 0,294) politikių(-ų) pasitikėjimą VT sąlygoja tai, kad
valstybės tarnautojos(-ai) turi pakankamai kvalifikacijos ir atlieka savo darbą profesionaliai,
ir tai, kad VT įstaigoms yra svarbu, jog jų teikiamų paslaugų kokybė atitiktų politiniuose
dokumentuose įvardintas gaires. Taigi šis rezultatas rodo, kad vertinimas tiesiogiai remiasi
praktine bendradarbiavimo patirtimi ir leidžia tvirtinti, kad pastarųjų (kartu su kitais išvardintais
4 lentelėje) veiksnių stiprinimas VT sąlygotų politikos veikėjų pasitikėjimo VT augimą.
86

POLITIKIŲ IR POLITIKŲ POŽIŪRIS Į VISUOMENĖS
PASITIKĖJIMĄ LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBA SĄLYGOJANČIUS VEIKSNIUS

4 lentelė. Apklausoje dalyvavusių politikių ir politikų pasitikėjimą VT sąlygojantys veiksniai. Lyčių skirtumai
Vyrai (R2Adj. = 0,80)
Nestandartizuoti Standartizuoti
koeficientai
koeficientai

-,655

,458

t

Stat.
reikšming.

Nestandartizuoti Standartizuoti
koeficientai
koeficientai

t

Stat.
reikšming.

,740

,465

B

Std.
paklaida

,464

,626

,531

,090

,593

5,903

,000

,461

,109

,404

4,213

,000

Valstybės tarnybos įstaigos pateikia savo sprendimų
argumentus

,300

,084

,328

3,581

,001

Valstybės tarnautojų teikiamų paslaugų kokybė
tenkina visuomenės lūkesčius

-,342

,128

-,275

-2,676

,012

(Konstanta)

B

Std.
paklaida

Moterys (R2Adj. = 0,82)

Beta
-1,431

,157

Valstybės tarnybos įstaigoms yra svarbu, kad jų
teikiamų paslaugų kokybė atitiktų politiniuose
dokumentuose įvardintas gaires
Valstybės tarnautojai yra kvalifikuoti ir atlieka savo
darbą profesionaliai

,407

,084

,371

4,833

,000

Valstybės tarnybos įstaigos tobulina veiklą, kad
patenkintų savo klientų interesus

,245

,076

,234

3,205

,002

Į valstybės tarnybos įstaigą įsidarbinama skaidriai ir
pagal gebėjimus

,145

,042

,195

3,465

,001

Paprastai valstybės tarnautojai politikams suteikia
aiškią informaciją

,184

,068

,189

2,702

,008

Valstybės tarnautojai elgiasi pagal teisės aktus ir
procedūras nagrinėdami piliečių prašymus, skundus,
pareiškimus, kt.

,154

,067

,142

2,316

,023

87

Beta

LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. 2018 Nr.7.

Svarbu pažymėti, kad moterų ir vyrų vertinimus sąlygojantys veiksniai šiuo atveju skiriasi
(4 lentelė). Konkrečiau, tik politikių ir politikų požiūris į valstybės tarnautojų kvalifikacijos lygį
ir atliekamo darbo profesionalumą yra svarbus veiksnys, sąlygojantis tiek moterų, tiek ir vyrų
pasitikėjimą VT (Beta, atitinkamai, 0,404 ir 0,371). Tačiau moterų atveju stipresnės įtakos
pasitikėjimui VT turi nuomonė, ar VT įstaigoms yra svarbu, kad jų teikiamų paslaugų kokybė
atitiktų politiniuose dokumentuose įvardintas gaires (Beta = 0,593). Taip pat moterų
pasitikėjimui VT įtaką daro jų nuomonė apie tai, kiek VT įstaigos pateikia savo sprendimų
argumentus (Beta = 0,328), ir tai, kiek valstybės tarnautojų teikiamų paslaugų kokybė tenkina
visuomenės lūkesčius (Beta = 0,275). Regresinė analizė rodo, kad vyrų pasitikėjimui VT pastarieji aspektai nėra svarbūs. Kitaip nei moterų, vyrų pasitikėjimą VT sąlygoja jų nuomonė,
ar VT įstaigos tobulina veiklą, kad patenkintų savo klientų interesus (Beta = 0,234); ar į VT
įstaigas įsidarbinama skaidriai ir pagal gebėjimus (Beta = 0,195); kaip dažnai valstybės
tarnautojos(-ai) politikėms(-ams) suteikia aiškią informaciją (Beta = 0,181); ir ar valstybės
tarnautojos(-ai) elgiasi pagal teisės aktus ir procedūras nagrinėdami piliečių prašymus, skundus,
pareiškimus, kt. (Beta = 0,142). Taigi siekiant stiprinti politikių ir politikų pasitikėjimą VT,
būtų tikslinga koncentruotis būtent į 3 lentelėje pateiktus VT įstaigų ir tarnautojų elgesio
aspektus. Tačiau, įvertinant moterų ir vyrų požiūrių skirtumus ir siekiant išlaikyti jautrumą
socialinės lyties atžvilgiu (o kitaip – remtis bendrosiomis, ne tik vyriškos visuomenės dalies,
vertybėmis), būtų tikslinga atskirai įvertinti skirtingų lyčių akcentuojamus VT aspektus.
Pabaigiant apklausoje dalyvavusių politikių ir politikų pateiktos informacijos apie
pasitikėjimą VT analizę, svarbu atkreipti dėmesį į baigiamuosiuose komentaruose išsakytas
penkiolikos apklausos dalyvių mintis. Konkrečiau, apklausos dalyvės(-iai) vardino problemas ir
rašė, kad „Rajonuose per aukšti įdarbinimo į valstybės tarnybą reikalavimai ir priėmimo
metodika. Trūksta kadrų!“, kitos/kiti, kad „Būtina griežtinti valstybės tarnautojų atsakomybę už
priimtus sprendimus“, „Būtina mažinti valstybės tarnautojų skaičių, [kadangi] žmonių Lietuvoje
mažėja, [o] tarnautojų daugėja“. Be to, buvo atkreipiamas dėmesys, kad „Reikalinga reforma
valstybės tarnybos; reikia daugiau skirti dėmesio piliečiams, bei nepamiršti žodžio ,,tarnauti“ –
mūsų tarnautojai pamiršta, kad jie privalo tarnauti Lietuvos piliečiams“. Ir apskritai:
„... mokyklos, ruošiančios atskirus v. tarnybos tarnautojus, ypač savivaldoje, nėra. Ruošiami „po
truputį apie viską“ – „Vadzybininkai“. Kol pramoksta, daro nemažai klaidų, taisymas prailgina
terminus, kolektyve kelia įtampas, mažina pasitikėjimą institucija. Įgavę praktinių žinių per tris-penkis
metus, dažnai užriečia nosį, subiurokratėja neigiama šio žodžio prasme. Visa tai dėl to, kad neruošiami
konkrečios srities specialistai ir, kas svarbu, [nėra ruošiami specialistai – aut.] – psichologiškam savęs
suvokimui ir bendravimui kolektyve bei su klientais.“

Papildomai, ir žvelgiant į probleminį lauką žymiai plačiau, apklausos dalyvės(-iai)
atkreipė dėmesį ir į tai, kad:
„... dar labai daug reikia dirbti su valstybės tarnautojų įvaizdžio gerinimu. Valstybės tarnautojas
daugumai žmonių yra politinis asmuo. Jeigu atsirastų pagarba, pasitikėjimas jais, žmonės taip pat imtų
geriau vertinti pačius politikus. Apie miestų Tarybas, seniūnus, Seimo narius yra susidariusi labai
bloga nuomonė, ir viskas tik blogėja. Žmonės, matydami, kokia situacija Lietuvoje rinkimuose, ima
daryti nesąmoningus sprendimus. Aš manau, kad pyktis ir „nusispjovimas“ dėl ateities, ant politikų,
nes jų turime tikrai gerų, gali pridaryti nemažai žalos.“
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Diskusija ir išvados
Viena pagrindinių aukščiau pateiktos kiekybinių duomenų analizės išvadų yra ta, kad apklausoje
dalyvavusių (tikėtina, ir nedalyvavusių) politikos veikėjų pasitikėjimas VT yra aukštesnis nei
vidutinis ir kad nors tokį pasitikėjimą VT lemia daugybė veiksnių, pagrindinis iš jų – kaip
politikės ir politikai vertina valstybės tarnautojų kvalifikacijos lygį ir tarnautojų atliekamo darbo
profesionalumą. Taigi šiame kontekste išryškėja ne organizacinis, bet individualus –
konkrečios(-aus) valstybės tarnautojos(-o) savybių elgsenos – veiksnys, sąlygojantis politikių ir
politikų pasitikėjimą VT. Svarbu pažymėti, kad tarnautojų kvalifikacijos lygis ir profesionalumas apklausoje buvo vertinamas kiek žemiau nei kitos VT įstaigų tarnautojų savybės, kurios
analizėje neatsiskleidė kaip reikšmingai darančios įtaką politikių ir politikų pasitikėjimui VT
(pvz., „Valstybės tarnautojai elgiasi pagal teisės aktus ir procedūras nagrinėdami piliečių
prašymus, skundus, pareiškimus, kt.“). Toks rezultatas rodo vieną esminių aspektų, kuris turėtų
būti tobulinamas VT įstaigose siekiant didinti pasitikėjimą, t. y. reguliariai kelti darbuotojų
kvalifikaciją, taip garantuojant pozityvią VT įstaigos kliento patirtį gaunant paslaugą.
Bendradarbiavimas tarp politikių ir politikų su VTD atstovais užsitikrinant, kad politiniai
sprendimai yra tinkamai įgyvendinami, taip pat yra svarbus plėtotinas aspektas.
Dar viena reikšminga atliktos analizės išvada yra ta, kad (bent apklausoje dalyvavusių)
politikoje veikiančių moterų ir vyrų pasitikėjimą VT sąlygoja kiek skirtingi VT įstaigų ir tarnautojų
elgesio aspektai. Konkrečiau, moterų pasitikėjimą VT reikšmingai sąlygoja normatyviniai ir
skaidrumą viešumoje nusakantys VT įstaigų veikos aspektai (t. y. teikiamų paslaugų kokybės
atitikimas politiniuose dokumentuose įvardintoms gairėms, viešas VT įstaigų sprendimų
argumentavimas). O štai vyrų pasitikėjimą VT sąlygoja vidinės VT įstaigų veiklos charakteristikos
(t. y. VT įstaigų veiklos tobulinimas siekiant tenkinti klientų interesus, įsidarbinimo į VT įstaigas
skaidrumas). VT įstaigų tarnautojų veiklos aspektai yra svarbūs tiek moterų, tiek vyrų pasitikėjimui
VT, tačiau ir vėl: moterų atveju yra reikšmingas viešasis interesas (t. y., kad tarnautojų teikiamų
paslaugų kokybė tenkintų visuomenės lūkesčius), vyrų atveju yra svarbiau normatyviniai su
individų (bet ne organizaciniai, kaip tai išryškėjo moterų atveju) veikla susiję (t. y., kad valstybės
tarnautojos(-ai) elgiasi pagal teisės aktus ir procedūras nagrinėdami piliečių prašymus, skundus,
pareiškimus, kt.) ir tiesiog pragmatiniai asmeniniai (t. y., kad valstybės tarnautojos(-ai) suteikia
aiškią informaciją politikėms(-ams)) aspektai. Tikėtina, išryškėję politikių ir politikų pasitikėjimą
VT sąlygojančių dedamųjų skirtumai atsispindi ir visuomenėje. Todėl pastarieji rezultatai nurodo
aiškias gaires tolimesniems tyrimams visuomenės pasitikėjimo VT tematikoje.
Padėka. Autorės dėkoja Valstybės tarnybos departamentui ir Viešosios įstaigos „PVC“
direktoriui Vytautui Stankevičiui už galimybę viešinti tyrimo duomenis bei rezultatus.
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Summary. Trust is the basis for society’s life quality and social wellbeing (Hosmer,
1995). High trust societies need less resources for bureaucratic and legal measures to
protect their members from each other’s’ opportunistic behavior, their public
institutions meet public interest with lower costs, their citizens are more actively
engaged in democratic processes and crime prevention (Connell et al., 2003;
Fukuyama, 1995; Putnam, 1993; Sztompka, 1999). Therefore, the crisis because of
diminishing public trust in government and public institutions has been addressed by
representatives from academia and (supra)national institutions, in particular in the
context of public sector reforms (Berg, 2005). Prior research on public trust has been
focused on government as the addressee of trust and, respectively, factors that influence
this type of trust. In this respect, a study by Danaee Fard and Anvary Rostamy (2007)
distinguishes performance results as factors of public trust. Moreover, it specifies that
performance results integrate macro, e.g. unemployment rate, GDP growth, inflation
etc. and micro performance results, e.g. citizens’ satisfaction with public service
quality. As civil service is an institution, which implements, manages and controls the
realization of political decisions we argue that in order to understand the factors of
public trust civil service as an addressee of trust should be explored. A representative
opinion poll on public trust in Lithuanian civil service that was carried out in 2016
revealed that ethical values such as a civil servant’s responsibility and respect to the
client, impartiality of civil service organizations, their self-regulation and integrity are
among the key factors of public trust in civil service (Novelskaitė and Pučėtaitė, 2018).
In this article, we carry out deeper analysis of the factors determining public trust and
explore the attitudes of politicians. Drawing on the concept of trust as an attitude,
which integrates both cognitive/ rational and emotional components (Fishbein and
Ajzen 1975; Taylor-Gooby, 2008; Tyler and Kramer, 1996), we assume that stakeholder groups such as politicians, media, businesspersons / associations have more
opportunities to interact with civil service. Therefore, their experience may differ
significantly from the one of citizens who are not exposed to active interaction with
the respective institutions. As the representative opinion poll of 2016 indicated that
politicians among other stakeholders have the highest trust in civil service, in this
paper we focus on politicians’ attitudes to the factors of public trust. In addition, as
sociodemographic characteristics of respondents have influence on evaluations of
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trust (Beu et al., 2003; Hamm et al., 2016; Salminen and Ikola-Norrbacka, 2009;
Tan and Tambyah, 2011), we take a gender-based perspective to the findings.
The survey (n=142, 71% men and 29% women, 17% did not indicate their gender)
findings indicate that politicians considered civil servants’ qualification and
professionalism in providing service as the main factors determining public trust.
Differently from the representative opinion poll, their evaluations highlighted
individual rather than institutional factors. Further analysis of the findings indicate
that from the perspective of women politicians normative aspects of civil service
institutions, their transparency and meeting public interest with the processes are
important to trust development. From the perspective of male politicians, the internal
aspects of performance of civil service institutions, pragmatic characteristics at
individual level (e.g. provision of information to the politicians) count for developing
trust. We conclude our paper by highlighting some aspects of improving management
of civil service institutions and directions for further research.
Keywords: civil service, public trust, politicians, gender.
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Santrauka. Teoriniame straipsnyje analizuojama europeanizacijos sampratos kaita ir
problematika. Įvairių mokslo disciplinų atstovai domisi europeanizacijos fenomenu,
tačiau konsensuso europeanizacijos tema plačiame akademiniame diskurse nerandama jau trečią dešimtmetį. Nesutariama dėl europeanizacijos sąvokos, koncepto, grindžiančių teorijų. Iki šiol nėra aišku nuo ko priklauso europeanizacijos traktavimas,
skirtingais laikotarpiais skirtingai buvo suvokiama europeanizacijos fenomeno kilmė
ir reikšmė šalims, skirtingos metodologijos naudotos europeanizacijai vertinti. Šiame
straipsnyje analizuojant europeanizacijos konceptus siekiama identifikuoti pagrindinius požiūrius į europeanizaciją. Iš to kyla ir straipsnyje analizuojama problema –
eurpeanizacijos supratimo kaita ir įvairovė.
Raktažodžiai: Europeanizacija, europeanizacijos teorinės prieigos, horizontali ir
vertikali europeanizacija, „Goodness of Fit“ modelis ir Nacionalinės strategijos
modelis, Europos Sąjunga.

Įvadas
Akademinė literatūra nepateikia atsakymo, kas yra ar kas nėra europeanizacija, neapibrėžia
šio fenomeno veiklos sričių, nesutaria dėl teorinių prieigų, galinčių paaiškinti šį fenomeną,
ir kelia klausimus, ar pati europeanizacija galėtų būtų kitus reiškinius aiškinančia teorija,
bei ieško metodologinių sprendimų europeanizacijos tyrimams atlikti. Dėl neatsakytų klausimų gausos ir mokslinės literatūros šia tema išsibarstymo kyla straipsnyje analizuojama problema – europeanizacijos sampratos kaita ir įvairovė.
Vienuose tyrimuose europeanizacija suprantama kaip Europos Sąjungos (ES) veiksmai
tam tikroje srityje, o kituose europeanizacija suprantama plačiau, kaip regioninės politikos,
kultūros dalis, nesibaigianti vien ES veiksmais. Neofunkcionalizmo ir integracijos teorijos
šalininkai aktyviai diskutavo dėl įgalinančios ar ribojančios nacionalinių valstybių pozicijos
europeanizacijos procese (Risse, 2005). Pastaraisiais dešimtmečiais europeanizacijos studijų
apimtis išsiplėtė. Europeanizacija tapo aktualiu tarpdisciplininių studijų objektu, apimančiu
europeanizacijos ontologinius, konceptualizavimo, teorinės raidos, metodologinių prieigų,
apibrėžimo paieškos ir raidos tyrimus.
Spartų tyrimų skaičiaus augimą lėmė tai, kad ES apėmė plačią geografinę zoną, tad
įvairių tyrimų radosi skirtingose šalyse, bei aprėpė platų interesų lauką, kuris lėmė skirtingų
sričių tyrimus. Plačiai šalyse ir tyrimų srityse paplitusios europeanizacijos studijos
nevientisos kiekybės ir kokybės aspektais – tyrimai išliko teoriškai ir metodologiškai
suskaidyti, prastai apibrėžti, pristatantys tik konkrečiam tyrimui aktualią informacijos dalį,
bet nepateikiantys kokybinių atsakymų ir europeanizaciją paaiškinančių modelių.
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Kiekybiškai augantys tyrimai galiausiai sukėlė daugiau klausimų nei pateikė atsakymų
(Radealli, 2000; Dyson, 2002; Vink, Graziano, 2008). Europeanizacijos tyrimų kokybę
stabdė pirmojo dešimtmečio tyrimuose naudoti netikslūs, aptakūs apibrėžimai, kurie lengvai
galėjo būti taikomi apibrėžiant skirtingus procesus, pvz., europeanizaciją ir Europos integraciją (Radaelli, 2000). Europeanizacijos poveikis nebuvo atskiriamas ir nuo galimų globalizacijos ar liberalizacijos pasekmių tiriamoje srityje. Užuot aiškiai apibrėžę europeanizacijos
sampratos ribas, mokslininkai iš karto imasi analizuoti tam tikrą europeanizacijos aspektą
tam tikroje srityje bei, dažnu atveju, tam tikroje geografinėje zonoje – pavyzdžiui, Turkijos
užimtumo politikos europeanizacijos tyrimai iliustruoja tyrimų išsibarstymą: atskira sritis,
atskira šalis ir netgi už ES ribų.
Retrospektyviai europeanizacijos tyrimus galima suskirstyti į keturis laikotarpius
(1 lentelė), konceptualiai – į vertikalią ir horizontalią europeanizaciją.
Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti europeanizacijos konceptualaus supratimo kaitą.
Straipsnis yra teorinio pobūdžio, jame, remiantis mokslininkų darbais, siekiama analizuoti
teorinius europeanizacijos tyrinėjimus, juos apibendrinti, tam naudojama mokslinė literatūra
bei analitinis metodas. Lietuvoje teoriniai europeanizacijos aspektai mažai tyrinėjami ir
analizuojami, todėl straipsnis prisideda prie teorinio europeanizacijos supratimo Lietuvoje.

1. Europeanizacijos tyrimų raida
Skirtingais laikotarpiais buvo sprendžiami vis kiti europeanizacijos aspektai (1 lentelė ), tyrinėjimai siejami su išskirtiniais politiniais, ekonominiais, socialiniais įvykiais Europos regione.
1 lentelė. Europeanizacijos studijų chronologija
Tyrimų laikotarpis
Europeanizacijos tyrimų stadija
1980–1990 m.
Ontologiniai europeanizacijos tyrimai. Ar europeanizacija egzistuoja?
1990–2010 m.
Europeanizacijos mechanizmo tyrimai, konceptualizavimas, teorizavimas. Kaip
vyksta europeanizacija?
2010–2015 m.
Europeanizacijos vientisumo klausimai. Kaip atrasti metodus, kurie padėtų
suprasti visą europeanizacijos procesą. Keliami europeanizacijos metodologiniai
klausimai:

kokios galimybės taikyti kiekybinius metodus?

kaip atskirti europeanizaciją nuo liberalizacijos, globalizacijos, teoriniame
ir metodologiniame lygmenyje?
2015 – dabar.
Europeanizacijos atsiejimas nuo konkrečių ES veiksmų, vyksta diskusija dėl
organinės, personalinės europeanizacijos. ES strategijų įgyvendinimas ir
europeanizacija įveikiant pokyčius po ekonominės krizės. Tyrimuose išlieka
aktuali ES plėtros tema, šalių kandidačių europeanizacijos studijos, pvz.,
atliekami europeanizacijos tyrimai Turkijoje.
Šaltinis: sudaryta autorės.

Pirmasis tyrinėjimų etapas siejamas su besivienijančios Europos procesais, Bendrijos
įsteigimu, silpstančiu funkcionalistų gebėjimu paaiškinti naujus besivienijančių šalių
procesus, neofunkcionalizmo ir integracijos teorijų iškilimu bei aktyviu nesutarimu tarp
neofunkcionalistų ir tarptautinių santykių mokslo atstovų dėl europeanizacijos reikšmės
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nacionalinių valstybių politikoje ir jų reikšmės ES politikoje (Risse, 2005). Antrasis tyrimų
etapas siejamas su Europos žemėlapio pokyčiais 1990 m., ir paskelbta plėtra į rytus. Trečiasis
etapas siejamas su įgyvendinta plėtra ir naujais socialiniais ES iššūkiais, o ketvirtasis
prasidėjo po didžiosios ekonominės krizės ir jos sukeltų socialinių rūpesčių.
Skirtingas tyrimų kontekstas lėmė europeanizacijos „narstymą“ dalimis: C. Knill,
D. Lehmkuhl (1999), J. P. Olsen (2002), T. Borzel ir T. Risse (2000) analizavo ES poveikio
šalims narėms mechanizmus, Radaelli (2000), M. P. Vink ir P. Graziano (2007, 2008)
domėjosi europeanizacijos konceptualumo problemomis. Mokslinėje literatūroje europeanizacija yra glaudžiai susiejama su nacionaliniais pokyčiais ir tuo, kaip vidaus politika įgyvendina
ES politikos kryptis. B. Deacon ir C. De la Porte (2004), J. Kvist, J. Saari (2007) europeanizaciją aiškino kaip viršnacionalinio lygmens poveikį, kurį ES daro šalims narėms ir kandidatėms.
Autorių nuomone, ES poveikis galimas visais atvejais, ypač tais, kai šalies narės ir ES situacijos skiriasi numatytoje srityje – kuo didesnė takoskyra tarp ES ir ES valstybės narės, tuo
didesnė terpė europeanizacijai. Tai parodo, jog europeanizacija kyla iš nelygybės. Pats terminas daugiausia vartojamas siekiant parodyti politikos pokytį nacionaliniu lygmeniu, kuris
atsiranda dėl prisitaikymo prie ES politikos modelio, idėjų. P. R. Graziano ir M. P. Vink (2013)
akcentuoja, jog europeanizacijos tyrimai dažniausiai apima politikos kryptis, kuriose ES turi
galios teisių. J. P. Olsen (2002) sampratas suskirstė į penkias kategorijas: pokyčiai už valstybės
ribų, Europos lygmens institucijų kūrimas, centrinės (ES) valdžios įsikišimas į ES valstybės
narės valdymo sistemas ir valstybė narės įsiskverbimas į ES valdymo sistemas.
Skirtingų sampratų gausa akcentuoja europeanizacijos daugialypiškumą ir mokslininkų
pasidalijimą bandant paaiškinti europeanizaciją. Atsižvelgiant į tai, jog naujo reiškinio
apibrėžtis gali būti ieškoma per mokslinę praktiką, vis atskleidžiant naujas fenomeno puses,
aspektus ir savybes (Graziano, Vink, 2007, 2008), svarbu paminėti, jog europeanizacija visgi
liko nesuprasta per daugiau nei du dešimtmečius mokslinės praktikos. Mokslininkai pritrūko
konceptualių teorinių pastangų pristatyti visuminę europeanizacijos fenomeno struktūrą
(Radaelli, 2002; Graziano, Vink, 2013).
Dažniausiai europeanizacijos tyrimai apibendrinami tuo, kad europeanizacija yra platus,
sunkiai paaiškinamas procesas, ir atsižvelgiant į tyrimų įvairovę ir gausą būtų galima manyti,
kad europeanizacija gali būti bet kas. Teoriniu lygmeniu iki šiol europeanizacijos aiškinimas
remiasi sociologijos mokslo teorijomis – neoinstitucionalizmu, neofunkcionalizmu,
racionalaus pasirinkimo, istorinio ir sociologinio institucionalizmo teorijomis, tačiau dažnai
pasikartoja akademinė mintis – galbūt europeanizacija turėtų pakeisti poziciją iš paaiškinimo
reikalaujančio reiškinio į teoriją, aiškinančią kitus reiškinius. Kalbėdami apie europeanizacijos fenomeno metodologinį aiškinimą, mokslininkai sutinka, kad čia geriausiai tinka
kokybiniai tyrimų metodai, tačiau klausimai dėl kiekybinių metodų panaudojimo išlieka
atviri. Konceptualiu požiūriu, europeanizacijos proceso mechanizmą galima suskirstyti į dvi
mechanikas – horizontalų ir vertikalų proceso aiškinimą.
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2. Vertikalus europeanizacijos konceptas
Vertikali europeanizacija buvo suprantama kaip linijinis procesas, turintis proceso „apačią“
ir „viršų“. Tokiame procese „viršumi“ pristatoma pati ES, o „apačia“ – ES valstybės narės,
procesas gali vykti trimis kryptimis – „iš apačios į viršų“, „iš viršaus į apačią“ ir abejomis
kryptimis lygiagrečiai. Pirmiausia moksliniuose darbuose atsirado nuomonė, jog europeanizacija vyksta „iš apačios į viršų“ – ES valstybė narė daro poveikį Europos lygmeniui,
tyrimuose ES nustatoma kaip nepriklausomas kintamasis. Ši nuomonė vyravo iki 1990–ųjų
ir ES paskelbtos plėtros į rytus. ES paskelbus plėtrą, kandidatuojančios šalys privalėjo atitikti
numatytus sąjungos standartus, proceso aiškinimas „iš viršaus į apačią“ tapo racionaliu
atsaku į politinius pokyčius, kai šalys įgyvendina tai, ko reikalauja ES. Vėliau, plėtrai
pasibaigus, požiūris „iš viršaus į apačią“ taikomas tik toms sritims, kuriose ES turi labai
aiškią kompetenciją ir reguliavimo teises. Šis požiūris moksliniuose tyrimuose nustato
priklausomąjį kintamąjį ir teigia, kad ES daro poveikį valstybėms narėms. Trečiasis vertikalaus proceso aiškinimas mokslinėje literatūroje ėmė ryškėti paskutinįjį dešimtmetį pristatant
idėją, jog europeanizacija apima abi kryptis ir vyksta lygiagrečiai „iš apačios į viršų“ ir „iš
viršaus į apačią“.

3. Europeanizacija „iš apačios į viršų“
Europeanizacija „iš apačios į viršų“ yra ES lygmens pokytis, kurį valstybė narė gali pasiekti
„įkeldama“ (angl. uploading) idėjas į ES lygmenį. Europeanizacija „iš viršaus į apačią“ yra
ES nulemti nacionalinio lygmens pokyčiai šalyse narėse, kurias valstybė narė „parsisiunčia“
(ang. downloading) iš ES lygmens į nacionalinį, adaptuoja ir įgyvendina. „Įkėlimo“ procesas
vyksta šalims narėms keliant politines, socialines, teisines, institucines, ekonomines
problematikas į ES lygmens diskusijas, kurios formuoja atskirų veikėjų tarpusavio sąveiką,
mezga politinius tinklus, kurie paraleliai dalyvauja kuriant bendras taisykles ir normas,
o pastarosios, kilusios iš skirtingų objektų, galiausiai tampa bendrai pripažintomis ES
normomis (Risse, 2001). Europeanizacija, kaip rezultatas, sukuriama šalių narių, o ne virš jų
esančio subjekto. Mechanizmai, kuriais sukuriamos ir į ES lygmenį ištransliuojamos
nacionalinės preferencijos, gali būti skirtingi, tačiau tokių veikėjų dėmesys ir veikla nuo
nacionalinio lygmens nukreipiami į ES lygmenį.
Nacionalinės preferencijos gali būti transliuojamos dalyvaujant tarpvalstybinėse
derybose, kuriose yra galimybė išsakyti šalies poziciją, dalyvaujant įvairiose tinkluose, kurie
prisideda formuojant ES politiką, normas. „Įkeliant“ preferencijas europeanizacija reiškia
kartu vykstančius procesus, pokyčius ir abipusio prisitaikymo modelio kūrimą tarp
besikuriančių institucijų, kurios sąlygoja funkciškai suskirstytą integraciją (Olsen, 2002).
„Iš apačios į viršų“ modelis kritikuojamas dėl to, kad skirtas tik ES šalims narėms, nes savo
interesų iškelti į ES lygmenį nebūnant nare – nėra galimybės. Susidomėjus interesų
„įkėlimu“, imta domėtis ir tuo, kokio grįžtamojo ryšio sulaukia šalys narės, „įkėlusios“
preferencijas į ES lygmenį. Grįžtamojo ryšio tyrimų sritis nebuvo išplėtota, kaip ir patys
„iš apačios į viršų“ tyrimai nuslopo prasidėjus daugiau kaip dešimtmetį trukusiems „iš viršaus
į apačią“ tyrimams (Knill, Lehmkuhl, 1999).
96

EUROPEANIZACIJOS SAMPRATOS KAITA

4. Europeanizacija „iš viršaus į apačią“ ir „Goodness of Fit“ modelis
Konceptas „iš viršaus į apačią“ europeanizaciją apibrėžia kaip pagrindinėse vidaus valdymo
institucijose ES nulemtus pokyčius, kuriuos lemia ES lygmens institucijos, jų tapatybė ir politikos kūrimas šalyje. ES suprantama kaip kognityvinė ir normatyvinė nuoroda vidaus
veikėjams, kurią šie „parsisiunčia“ (angl., downloading) į nacionalinį lygmenį ir siekia atitikti.
Europeanizacija sklandžiai vyksta tais atvejais, kai ES pateikiamos nuorodos sklandžiai
įgyvendinamos šalyje. ES suprantama kaip priežastis pokyčiams, o ES nulemti pokyčiai šalyje
priskiriami europeanizacijai ir laikomi proceso pasekme. Skatindama pokyčius ES tampa jų
priežastimi, o šalyje įgyvendinti pokyčiai – pasekme. Šiuo principu šalyse narėse politiniai
sprendimai, pokyčiai įgyvendinami prisitaikymo prie ES nuorodų – daromo spaudimo –
kontekste. Reikalavimų „parsisiuntimas“ ir jų atitikimas konceptualizuotas devintajame
dešimtmetyje moksliniuose tyrimuose išplitusiu „Goodness of Fit“ modeliu, pagal kurį ES daro
spaudimą šalims narėms įgyvendinti pokyčius, o europeanizacija šalyje priklauso nuo to, kaip
gerai valstybė narė atitinka keliamus reikalavimus (Borzel, 1999). „Goodness of Fit“ modelis
paremtas prielaida, kad ES daro spaudimą dėl ryškių skirtumų tarp senbuvių šalių narių ir rytų
Europos šalių kandidačių, siekdama sudaryti vieningesnę politiką, nuraminti senbuves
valstybes nares, užtikrinti standartą bei valdomą sąjungos funkcionavimą. Nutarusi, kad
kažkoks standartas turi pasikeisti, ES daro spaudimą šaliai narei keisti standarto neatitinkančias
praktikas. Spaudimas šaliai narei gali atsirasti ne tik siekiant, kad numatytas pokytis būtų
įgyvendintas, bet ir siekiant sustabdyti ES požiūrio ar standarto neatitinkančius pokyčius arba
siekiant nuraminti pokyčių oponentus (Haverland, 2000).
„Goodness of Fit“ europeanizaciją supranta kaip besiplėtojantį, tobulėjimą skatinantį
nuolatinį procesą, kuris dėl savo prigimties neturėtų būti baigtinis, nes įgyvendinus vienus
reikalavimus ES galėtų sugeneruoti naujų (Borzel, 2002; Borzel, Risse, 2003). Europeanizacija yra tai, kokiu mastu ES reikalavimai ir politika turėjo įtakos valstybių narių politikos
darbotvarkei ir tikslų nustatymui, kaip ES veiklos praktika įtraukta į valstybių narių veiklos
praktiką. Nuolatinis europeanizacijos vyksmas nebūtinai lemia jos tolygumą, priklausomai
nuo aplinkybių europeanizacija gali turėti pakilimų ir nuopuolių. Jei valstybė nustato su europeanizacija susijusius prioritetus, pokyčiai vyksta greičiau ir sklandžiau siekiant įgyvendinti
prioritetą. Valstybė narė motyvuota atitikti ES spaudimą – vyksta aktyvi europeanizacija.
Pasiekus prioritetą europeanizacija nuslopsta. Pokyčiai, kuriuos šalyje pasiekti sudėtinga,
dažnai būna vilkinami, atidėliojami, apsunkinamas jų įgyvendinimas nepaisant ES daromo
spaudimo. Šalių motyvacija atlikti pokyčius arba jų vilkinimas reiškia, jog europeanizaciją
lemia ne vien daromas spaudimas, bet ir tarpininiai veiksniai, pavyzdžiui, šalies teisinė
sistema, demokratijos lygis, veto žaidėjai, šalies institucijos, institucijų formali ir neformali
kultūra, ir kita (Radaelli, (2000). Modelis „iš viršaus į apačią“ kritikuojamas dėl ontologinio
europeanizacijos lygmens praleidimo. Pastarąjį pakeičia išankstinis nusistatymas, kad ES
lemia pokyčius šalyje bei jiems pasiekti daro spaudimą, o šalys savo ruoštu spaudimą atliepia
pokyčiais. Toks išankstinis nusistatymas susiaurina kylančius pokyčius iki europeanizacijos,
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neįvertindamas, kokią reikšmę matuojamiems pokyčiams gali turėti kitos jėgos, pvz., globalizacija, liberalizacija, bei kaip šios jėgos sąveikauja su europeanizacijos formuojamomis
idėjomis ar to, kad procesas gali vykti organiškai.
Kartu vertikalios europeanizacijos modeliai „iš apačios į viršų“ ir „iš viršaus į apačią“
kritikuojami dėl europeanizacijos susiaurinimo iki būtino ryšio su ES veiksmais, nepaliekant
galimybių organiškai vykstančiam procesui ir bendrinių europeanizacijos studijų trūkumo –
neišpildyto konceptualumo, apibrėžimo trūkumo, neapibrėžtų skirtumų tarp europeanizacijos, globalizacijos, liberalizacijos. Abu šie modeliai, papildydami vienas kitą, suteikia
naudingos informacijos ir apima reikšmingas studijas, tačiau nepateikia konceptualaus
europeanizacijos paaiškinimo. Buvo bandymų apjungti abu šiuos konceptus ir europeanizaciją paaiškinti kaip abipusį procesą, kuriame ir vienas, ir kitas daro poveikį bei gali įdiegti
savą informaciją, tačiau bandymai išliko teoriniai (Börzel, Risse, 2003).
Abu modelius apjungiantis modelis aiškino europeanizaciją kaip procesą, kuriame
tarpininkauja vietos institucijos, per kurias veikėjai bando planuoti savo pageidavimus
ES lygmeniu į šalį „parsisiųsdami“ ES nuostatas, kurias patys bando formuoti per grįžtamąjį
ryšį. Išanalizavusi „Goodness of Fit“ modelio rezultatus, mokslininkė nustatė, jog europeanizacijos procesas veikia grįžtamojo ryšio principu (angl. Feedback Loop), pagal kurį šalys
patirdamos spaudimą iš ES turi tris galimybes – aktyviai veikti besistengdamos į ES lygmenį
įkeliant savus interesus, tokiu atveju mažiau pakeitimų reikės šalyje, nes jei ES reikalavimai
atitiks šalies poreikius – nieko keisti nereikės (angl. Pace Setting); blokuoti ir delsti
įgyvendinti tas iš ES ateinančias idėjas, kurių valstybė narė nenori, nepritaria arba yra (per)
brangu realizuoti, tikintis, kad to daryti nebereikės arba ateityje tai padaryti bus paprasčiau
(angl. Foot Draging); likti neutraliam, nenaudojant nei pirmosios nei antrosios strategijos,
bet burtis į koalicijas pagal poreikį su tais, kurie įgyvendina pirmąją arba antrąją strategiją
(angl. Fence Setting) (Borzel, 2003).
Abipusė europeanizacija suprantama kaip kompleksiškesnis procesas nei tik pokyčiai
vienu arba kitu lygmeniu, nes ES gali lemti vidaus pokyčius arba (a) padidinti tam tikrų
subjektų, tokių kaip pagrindinė vykdomoji valdžia, vaidmenį kitų vidaus veikėjų atžvilgiu ir
(arba) (b) bendrą valstybės galią, susijusią su pilietine visuomene ir pačia ES (Saurugger,
Radaelli, 2008). Vertikali europeanizacija, nepriklausomai vienos ar dviejų krypčių, stengėsi
įrėminti europeanizacijos procesą į linijinį veiksmą, suteikdama jam numanomą struktūrą,
net jei ši nebuvo mokslininkų apibrėžta ir išpildyta. Vertikali europeanizacija, palyginus su
horizontalia, yra labiau apibrėžta ir susisteminta, aiškina priežastinius ryšius. Horizontali
europeanizacija, skirtingai nuo vertikalios, neapsiriboja aiškiomis proceso kryptimis bei
aiškina europeanizaciją kaip daugialypį ir daugiakryptį, tinklą primenantį procesą.

5. Horizontali europeanizacija
Horizontali europeanizacija, skirtingai nei vertikalieji modeliai, nenusako aiškaus proceso
priežastingumo ir nenustato kintamųjų. Ribos tarp priežasties ir pasekmės, tarp priklausomų
ir nepriklausomų kintamųjų išnyksta, kaip ir aiškumas, kada idėjos yra „įkeliamos“, o kada
– „parsisiunčiamos“ (Bulmer, Radaelli, 2004).
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Horizontali europeanizacija yra lanksti ir interaktyvi, daugialypė ir daugiakryptė,
nelinijinė sąveika tarp struktūrų ir veikėjų, kurioje veikėjai nacionaliniu ir ES lygmeniu daro
reikšmingą poveikį abiem lygmenimis. Tai refleksyvus procesas, per kurį dalyviai sąveikauja
tarpusavyje dėl valdymo struktūros lygmenų, todėl jų sąveika turi konstruojamą poveikį tiek
vidaus, tiek Europos struktūroms. Horizontali europeanizacija papildo vertikalų europeanizacijos supratimą ir praplečia jos ribas. Horizontalus europeanizacijos supratimas dėmesį nuo
materialinių europeanizacijos aspektų ir tikslo siekimo, kaip vertikaliajame modelyje,
perkelia į refleksinį europeanizacijos procesą, kuris veikia nacionalinių veikėjų elgseną,
supratimą apie procesus šalyje ir ES lygmeniu. Nacionaliniai veikėjai reaguoja į ES skleidžiamas idėjas ir prie to priartėja mokydamiesi, patirdami natūralų požiūrio kismą per dalyvavimą sistemoje. Horizontali europeanizacija atsisako minties, kad ES ideologinės struktūros daro poveikį nacionaliniams veikėjams naudodamos prievartą ar autoritetą – tai vyksta
natūralaus proceso metu. Veikėjas dalyvauja socialinėje struktūroje, kurią pats padeda kurti,
tad atliepia struktūros idėjas. Horizontali europeanizacija – tai formalių ir neformalių
taisyklių, procedūrų, politikos formavimo ir kitų praktikų kūrimas, institucionalizavimas,
bendrų normų ir įsitikinimų, kurie pirmą kartą apibrėžiami ir konsoliduojami priimant
ES lygmens sprendimus, kūrimas. Tik tada, kai visų bendromis pastangomis yra sukuriamas
precedentas ES lygmeniu, jis įtraukiamas į nacionalinę praktikos, identiteto, politinių
struktūrų ir viešosios politikos logiką (Radaelli, 2000). Europeanizacija veikia kaip naujos
tapatybės kūrimas, jos supratimas bei gebėjimas atskirti ją nuo šalyje narėje dominuojančios
tapatybės ir jai priklausančių politinių, socialinių, kultūrinių aspektų (Winn, Harris, 2003).
Europeanizacija nėra tik politikos kūrimas, tai poveikio nacionalinių veikėjų sampratose
diegimas, per kurį formuojamos daugialypės tapatybės ir prioritetų supratimas.
Nors europeanizacijos studijose ES yra svarbus tyrimo objektas, tačiau ji neturi galios
tapti nuoroda šalims narėms. ES suprantama tik kaip platforma šalims narėms kartu
komunikuoti, siekti politinio susitarimo, sąveikauti. ES reikšmė išryškėja per tam tikrą
sąveiką ir skiriasi skirtingais lygmenimis, pvz., „parsisiunčiant“ arba „įkeliant“ idėjas
formuojami pokyčiai, kurie sukelia skirtingus lūkesčius tarp skirtingų proceso dalyvių ir
proceso metu lūkesčiai yra suderinami, nustatomos galimo elgesio normos. Tokių bendrai
sutartų elgesio normų institucionalizavimas reiškia ES lygmeniu suformuotą atskaitos tašką
nacionalinei valstybei, nepriklausomai nuo to, ar valstybė dalyvavo procese ar ne, tačiau nuo
jos dalyvavimo gali priklausyti jos elgsena. Tam, kad tokias normas išlaikytų, konstrukcija
turi būti reprodukuojama arba įvyks jos transformavimas. Taigi, horizontalios
europeanizacijos modelis apima ne tik europeanizacijos kuriamų „nuorodų“ atsiradimą, bet
ir jų sklaidą, išlaikymą ir transformaciją.
Horizontalios europeanizaijos modelis kritikuojamas dėl taip ir neapibrėžtos europeanizacijos koncepto išplėtimo (Radaelli, 2000). Horizontalios europeanizacijos kritika yra labai
susijusi su bendra europeanizacijos studijų kritika, kadangi apima tą pačią problemą –
neapibrėžia aiškios poveikio teritorijos, aiškaus koncepto bei jo ribų tarp horizontalios
europeanizacijos, Europos integracijos, liberalizacijos, demokratizacijos, globalizacijos ar
konvergencijos (Grabbe, 2002).
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Išvados
Išanalizavus mokslinių darbų pateikiamus europeanizacijos aiškinimus galima teikti, kad
europeanizacijos samprata kito priklausomai nuo politinių ir socialinių aplinkybių bei sudarė
keturis tyrimo laikotarpius, kuriais siekta apimti skirtingus fenomeno aiškinimo aspektus.
Žvelgiant į tyrimų raidos etapus atrodytų, jog fenomenas vystytas evoliucine tvarka, tačiau
šių tyrimų rezultatas nepasiektas – europeanizacija ir šiandien išlieka nepaaiškintu fenomenu,
nėra šaltinių, leidžiančių susidaryti holistinį europeanizacijos supratimą. Pradėtas plėtoti
konceptas „iš apačios į viršų“ nuslopo iškėlus idėją, jog daugiau pokyčių pasiekiama
„iš viršaus į apačią“, tačiau galimai taip yra dėl anksčiau minėto laikotarpio konteksto – „
iš viršaus į apačią“ konceptas buvo aktualiausias šalių narių pasirengimo stojimui į ES laikotarpiu, kas natūraliai lėmė sąlygą, kad šalys įgyvendino ES keltus reikalavimus. Horizontali
europeanizacija atspindi mokslininkų supratimą, jog europeanizacija yra pernelyg sudėtingas
procesas, kad vyktų viena kryptimi, ir siekį atsverti kritiką dėl išankstinio nusistatymo, jog
europeanizacija vyksta pagal nurodymus. Horizontaliojo modelio moksliniai tyrimai
išskirtinai dažnai baigiami aptakiomis frazėmis, jog europeanizacija gali būti kone kiekvienas
šiuolaikinis reiškinys. Europeanizacijos konceptualizavimo darbuose svarbu suprasti, kad nei
ES, nei valstybės narės nėra statinės, todėl europeanizacija yra abipusiškumo tarp judančių
ypatybių klausimas. Šiuolaikiniai tyrimai kelia tuos pačius klausimus, kuriuos mokslininkai
kėlė ir anksčiau, bet atsakymai vis dar nepateikti – kaip atskirti europeanizaciją nuo
globalizacijos ir kaip nustatyti, kad pokyčiai vyksta dėl europeanizacijos, o ne organiškai bei
kaip paaiškinti europeanizaciją.
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DIVERSITY OF EUROPEANIZATION CONCEPT
Monika ŪSELYTĖ- KRAVČIONOK
Social Welfare Institute of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: uselyte.m@gmail.com
Summary. This theoretical article based on literature analysis is willing to analyze
the change and diversity of the concept of Europeanization. Three decades
Europeanization have had a remarkable scientific interest, unfortunately with little
results. Academic literature does not answer the question of what is or what is not
Europeanization, does not define the fields of activity of this phenomenon, disagrees
about the theoretical approaches that can explain this phenomenon. Moreover, the
same scientific question about Europeanization remains nowadays as decades earlier
what shows us that minor development achieved.
This long period is divided in four Europeanization research stages influenced by
economic, social and political context during that time. First research stage related
with enounced European Union (EU) enlargement to east countries (early 1990s)
including the fears of old member states due to differences between countries and
ontological Europeanization research. The first stage lasts for about a decade and runs
second-stage studies on the adaptation period of the new member states. Second stage
of Europeanization studies covers post ontological research and focuses on Europeanization process mechanisms – how is Europeanization happening? The third stage
associated with the post-economic crisis Europeanization studies and covers
Europeanization conceptualization analysis. Fourth stage reiterates the importance of
EU enlargement and returns to the initial issues of Europeanization studies.
Europeanization studies, to date, remains an unconsolidated, approached by various
research strategies, methodologies, concepts, each revealing a particular part of
phenomenon but not the conceptual understanding of the concept as a whole. Some
studies understand Europeanization as vertical “top down” or “bottom up” process
while other understand it as horizontal both sided processes.
Vertical “bottom up” process accept Europeanization as an opportunity for member
states to upload their ideas, needs and interests in European level. “Bottom up” studies
evaluate how national interests are reflected in European level and what feedback can
EU provide for those interests. “Bottom up” direction was not properly developed
when “top down” perspective hit the arena of Europeanization research. “Top down”
concept of Europeanization is closely related with EU enlargement’s requirements for
becoming member states. As far as member states had to meet requirements due to
become a member state the process of Europeanization associated with direct actions
of EU and its pressure to member states through legal compliance and requirements.
That studies investigates how EU influences national policy and how state accept that
influence. “Bottom up” concept criticized for the limitation that Europeanization can
only take place if the country is a member state while “top down” concept criticized
due to the diminished role of the member states, exaggerated position of the EU
toward member states and limitation that Europeanization cannot happen organically
without interference.
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Other studies tried to correct criticism of vertical Europeanization suggesting that this
is a complex process and is going in both directions. But as they had to define
horizontal Europeanization they realized stretched concept and its difficulty to define.
Both vertical and horizontal Europeanization concepts has failed to develop shared
definitions and compelling models. The major problem with Europeanisation research
is that the majority of the studies not been reflexive about the concept of Europeanization and its theoretical and field utility. The dispersion of studies has led to the need
for this article to analyze the change in conceptual understanding of Europeanization.
Based on scientific literature analysis this article contributes to the theoretical
understanding of Europeanization in Lithuania.
Keywords: Europeanization, theoretical access to Europeanization, horizontal and
vertical Europeanization, the “Goodness of Fit” model, National Strategy Model, the
European Union.
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VILNIAUS KRAŠTO MOKSLEIVIŲ
POŽIŪRĮ Į TĖVYNĘ FORMUOJANTYS
DEMOGRAFINIAI IR SOCIALINIAI VEIKSNIAI
Arvydas Virgilijus MATULIONIS
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: arvydas.matulionis@gmail.com
Santrauka. Straipsnyje remiamasi 2016 metais Lietuvos kultūros politikos instituto
atlikto Pietryčių Lietuvos moksleivių tyrimo duomenimis. Tyrimui vadovavo šio straipsnio autorius. Straipsnis skirtas moksleivių Tėvynės sampratai atskleisti. Kaip rodo tyrimo duomenys, 2/3 Vilniaus krašto moksleivių Tėvyne pirmoje vietoje nurodė Lietuvą,
o ketvirtadalis – antroje vietoje. 8 proc. apklaustųjų iš viso neįvardino Lietuvos savo
Tėvyne. Gana ryškiai skiriasi lietuvių ir lenkų požiūris. Jei 3/4 apklaustųjų lietuvių
Tėvynė pirmoje vietoje yra Lietuva ir dar beveik kas penktam – antroje, tai taip nurodžiusių lenkų yra atitinkamai 6 iš 10 ir trečdalis. 7 proc. lietuvių ir 8 proc. lenkų Lietuvos
nenurodė Tėvyne nei pirmoje, nei antroje vietoje. Tyrimo rezultatai rodo didesnį
Lenkijos negu Lietuvos poveikį Vilniaus krašto moksleivių tapatybės formavimuisi.
Raktažodžiai: Tėvynė, gimtinė, Pietryčių Lietuva, Vilniaus kraštas, tautinė bendruomenė, tapatybė, socialinė įtrauktis.

Įvadas
Straipsnį parašyti paskatino 2018 m. rugsėjo 22–25 dienomis vykusiame Popiežiaus
Pranciškaus vizite Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pontifiko išsakytos mintys apie tautinės
tapatybės išsaugojimą: „Akivaizdu, kad politine prasme esate Vakarų dalis... Priklausote
Europos Sąjungai... Tačiau žvelgiant į Rytus – tai irgi jūsų, tačiau dalis tos tragiškos istorijos
atėjo iš Vakarų – vokiečių, iš lenkų, bet ypač – nacizmo. Iš Rytų – iš Rusijos imperijos. Turėti
tai omenyje reiškia žinoti, kad būtinas tvirtumas – tvirtumas ne vien priklausymo Vakarams,
bet ir savo tapatybės“ (https://www.lrytas.lt/pasaulis/įvykiai/2018/09/26/news/popieziuspranciskus/). Kiek netikėtas buvo lenkų paminėjimas. Paminėdamas juos popiežius, matyt,
turėjo galvoje Vilniaus krašto okupaciją. Kad giliau pažvelgtume į šį popiežiaus Pranciškus
pastebėjimą, šiame straipsnyje buvo pasinaudota 2016 metais Lietuvos kultūros politikos
instituto įvykdytu Pietryčių Lietuvos moksleivių tyrimu, kuris atliktas vadovaujant straipsnio
autoriui. Tyrimas leidžia pažvelgti į dabartinę situaciją: didelė lenkų tautybės moksleivių
dalis savo Tėvyne įvardina Lenkiją. Taigi Adomo Mickevičiaus posakis „Lietuva, mano
Tėvyne“ jau nebepasiekia Vilniaus krašte gyvenančio lenkų jaunimo. Tiesa, šio tyrimo
objektas buvo platesnis – moksleivių kultūros poreikiai, todėl Lenkijos poveikis užčiuoptas
netiesiogiai: nustatant skirtingą lietuvių, lenkų ir rusų moksleivių lankymosi Lenkijoje
skaičių. Lenkų kalba dėstančose mokyklose lenkams sudarytos daug geresnės sąlygos
ekskursijoms į Lenkiją, o apsilankymų Lenkijoje skaičius tiesiogiai koreliuoja su Lenkijos
įvardinimu Tėvyne. Kadangi šis leidinys yra skirtas socialinės įtraukties politikos Lietuvoje
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problematikai, tai tiek Tėvynės sampratos, tiek Lenkijos poveikio lenkų moksleivių tapatybei
tyrimas gali būti aktualus. Tyrimo rezultatai rodo didesnį Lenkijos negu Lietuvos poveikį
Vilniaus krašto moksleivių tapatybės formavimuisi ir socialinei įtraukčiai Lietuvoje.

1. Vilniaus krašto moksleivių kultūrinių poreikių tyrimas
2015 metais Lietuvos kultūros politikos institutas laimėjo Lietuvos Respublikos Kultūros
ministerijos paskelbtą konkursą projektų finansavimui. Instituto pasiūlyta tema – Pietryčių
Lietuvos moksleivių kultūrinių poreikių tyrimas – buvo vienintelė, kuriai skirtas finansavimas. Kaip ir buvo numatyta projekto programoje, atliktos dvi apklausos: kiekybinė moksleivių ir kokybinė mokytojų, moksleivių tėvų bei ekspertų apklausos. Apklausos vyko 2016 m.
balandžio – gegužės mėnesiais. Numatyta apklausti tūkstantį moksleivių 18-je mokyklų
Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose, o apklausta 1141 moksleivis iš 19 mokyklų.
Didesnis apklaustųjų skaičius gautas todėl, kad norėta apimti pakankamą koreliacijoms
moksleivių skaičių įvairiose – lietuvių, lenkų, rusų kalba mokančiose, taip pat mišriose –
lenkų–rusų, lietuvių–rusų, lietuvių-lenkų kalba mokančiose – mokyklose.
Tyrime buvo atsižvelgiama į rajonų geografiją, taip pat apimamos įvairaus pavaldumo
mokyklos: rajono ar švietimo ministerijos. Apklausos vyko suderinus su mokyklų vadovybe,
o ši, savo ruožtu, derino su moksleivių tėvais. Kelios mokyklos dėl nesusiderinimo atsisakė
dalyvauti tyrime. Šalčininkų rajone tyrimas įvyko tik gavus rajono mero sutikimą. Apklausa
vyko klasėse, keliose mokyklose – salėse, apklausai skiriant pamokos laiką – 45 minutes.
Klausimynas buvo anoniminis.
Vilniaus rajone apklaustas 601 moksleivis (53 proc. nuo visų apklaustųjų), Švenčionių rajone
– 291 (25 proc.), Šalčininkų rajone – 249 (22 proc.). Vaikinai sudarė 48 proc. imties. Devintokai
sudarė 27 proc. imties, dešimtokai – 32 proc., vienuoliktokai – 35 proc. ir dvyliktokai – 6 proc.
Vilniaus krašte lietuviai sudaro mažumą gyventojų, kas atsispindi ir šiame tyrime. Imtyje
lietuviai sudarė 39 proc., lenkai – 48 proc., rusai – 5 proc., baltarusiai – 1 proc., kitų tautybių –
2 proc., prisiskyrę kelioms tautybėms – 5 proc.. Net 44,3 proc. apklaustųjų nurodė, kad
tautiniu požiūriu jie yra iš mišrių šeimų, iš homogenininių lietuvių šeimų – kas penktas apklaustasis (19 proc.), iš homogenininių lenkų šeimų – trečdalis (32,4 proc.), iš homogeninių
rusų šeimų – tik 4 proc., o iš homogeninių baltarusių šeimų – tik trys moksleiviai (0,3 proc.).
Beveik 4 iš 10 moksleivių šeimoje kalba keliomis kalbomis.
Kokybinis tyrimas apėmė 42 pusiau-struktūruotus interviu su mokyklų direktoriais, jų
pavaduotojais, mokytojais, tėvais, valdininkais, kultūros darbuotojais.

2. Tapatybės samprata
Globalaus pasaulio iššūkiai; Kinijos dominavimo pasaulyje siekiai; Donaldo Trampo
(Donald Trump) politikos nenuspėjamumas; Europos Sąjungos blaškymasis tarp Europos
federalizacijos ir šalių uždarumo; Putino režimo ekspansijos pavojai; ir dar daug kitų XXI
amžiaus socialinio laiko sparčių pokyčių vis labiau aktualina dėmesį tiek kiekvieno žmogaus,
tiek kiekvienos šalies tapatybei. Tiek filosofai, tiek sociologai pateikė nemažai leidinių šia
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tematika. Iš užsienio autorių išskirtume Zygmunto Baumano tapatybės sampratą (2001, 2004).
Lietuvoje tai filosofų A. Šliogerio (1995), L. Donskio (2006), R. Ozolo (1996), V. Rubavičiaus
(2008), antropologo V. Čiubrinsko (2008, 2014), sociologų R. Grigo (1989, 1996, 2016),
M. Taljūnaitės (1996, 2014), N. Kasatkinos (2003), E. Krukauskienės (1996, 2013),
I. Trinkūnienės (2002, 2013), A. Valantiejaus (1994, 1998) ir kitų darbai.
Po valstybingumo atgavimo Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto sociologai taip
pat yra tyrę Vilniaus kraštą (1995, 1996). Vilniaus kraštui ir ten gyvenančioms tautinėms
bendruomenėms ir jų socialinei įtraukčiai Lietuvoje nemaža dėmesio yra skyręs Lietuvos
socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas leidinyje „Etniškumo studijos“
(2003–2015) ir jo sociologai – M. Frėjutė-Rakauskienė, A. Marcinkevičius, K. Šliavaitė ir
kiti (2016). Ten gyvenančioms tautinėms bendruomenėms ir jų socialinei įtraukčiai Lietuvoje
šio straipsnio autorius taip pat yra skyręs nemaža dėmesio (žr. literatūros sąrašą), todėl
paminėsime tik pagrindinius tapatybės sampratos akcentus.
Pradžioje norime pabrėžti, kad vartojame tautinės bendruomenės sampratą, o ne tautinės
mažumos sąvoką. Apskritai, mūsų nuomone, sąvoka „tautinė mažuma“ neturėtų būti
vartojama, nes ji yra ideologizuota, primenanti skirstymą į „bolševikus“ ir „menševikus“,
nešanti tam tikrą neigiamą krūvį. Deja, tautinės mažumos sąvoka yra labai įsišaknijusi
ir dabar tokią nuostatą pakeisti sunku, nors remiantis ja yra dažnos politinės spekuliacijos.
Kalbininkų apibrėžimu, „Tapatumas – laikymasis tapačiu, identifikavimas, t. y. tuo pačiu,
identišku, tolygiu. Identifikacija – tapatybės pripažinimas, nustatymas, sutapatinamas“
(Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2012). Taigi tapatumas, identifikacija ir tapatybė
naudojami kaip sinonimai. Lenkų sociologė Aleksandra Jasinska-Kania visų pirma
pažymėjo, kad identifikacija yra „objektų tapatumo nustatymas tų ar kitų požymių pagrindu“
(Jasinska-Kania, 1991). Tapatintis galima su daugybe dalykų, pradedant nuo lyties, amžiaus,
šeimos, tautybės, baigiant, pavyzdžiui, mėgstamu užsiėmimu. Mūsų tyrimo objektu tapo
Tėvynės samprata, todėl anketoje moksleiviams buvo pateikti keturi variantai: gimtinė,
Vilniaus kraštas, Lietuva ir kita šalis, prašant parašyti, kuri? Be to, dar reikėjo pažymėti, ką
tyrimo dalyviai laiko Tėvyne pirmoje eilėje, ką – antroje eilėje. Toks klausimo pateikimas
sudarė galimybes lyginti atsakymus su anksčiau atliktais tyrimais.

3. Vilniaus krašto moksleivių Tėvynės samprata
Tiriant moksleivių kultūrinius poreikius buvo svarbu išryškinti Tėvynės sampratą, kaip
vertybinį pagrindą tokiame tautiniu požiūriu margame Vilniaus krašte (1 pav.).
Po 2/3 apklaustųjų nurodė tiek Lietuvą, tiek gimtinę pirmoje vietoje, o dar po ketvirtadalį
– antroje vietoje. Lietuvos kaip Tėvynė nepaminėjo maždaug kas dvyliktas, gimtinės – kas
dešimtas tyrimo dalyvis. Tačiau kyla klausimas, kaip interpretuoti šiuos duomenis: tik ar net
dvyliktas? Mūsų nuomone, galima teigti, kad net kas dvyliktas, nes net 12 proc. savo Tėvyne
nurodė kitą šalį. Dažniausiai tai buvo Lenkija, kartais Rusija ar Baltarusija, nors patys
apklaustieji yra gimę Lietuvoje. Be to, beveik kas trečias antroje vietoje laiko savo Tėvyne
kitą šalį. Taigi būtinas kiek platesnis tokių duomenų komentaras.
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1 pav. Ką laiko savo Tėvyne? (proc., N=1141)
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Iš pirmo žvilgsnio gimtinės svarba apskritai būdinga žmogui, kad ir kokia visuomenė tai
bebūtų. Tačiau Lietuvai atkūrus valstybę šalies gyventojams atsivėrė globalaus pasaulio
platybės. „Klajoklių genties“ formavimas yra ryškiausia XXI amžiaus tendencija. Šiuo
požiūriu Lietuvos situacija net Europos Sąjungoje yra prasčiausia.
Apklaustųjų tautybė stipriai veikia moksleivių Tėvynės sampratą (2 pav.)
2 pav. Tėvynės sampratos pagal moksleivių tautybę (proc., N=1141)
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Jei ¾ lietuvių Tėvynė pirmoje vietoje yra Lietuva ir dar penktadaliui – antroje, tai ¾ lenkų
Tėvynė pirmoje vietoje yra gimtinė, o daugiau kaip trečdaliui – antroje vietoje. Rusams,
panašiai kaip ir lenkams, Tėvynė visų pirma yra gimtinė. Moksleiviai, kurie įsivardino save
kaip mišrios tautybės, kaip ir lietuviai dažniausiai Tėvynę tapatino su Lietuva.
Tokią padėtį dar labiau patvirtina Tėvynės samprata pagal šeimos tautinę sudėtį (3 pav.).
Jei ¾ moksleivių iš lietuvių šeimų Lietuvą įvardino Tėvyne pirmoje eilėje, tai ¾ apklaustųjų
iš homogeninės lenkų šeimos pirmenybę teikia gimtinei. Procentine išraiška Lietuvą Tėvyne
pirmoje eilėje įvardina panašus skaičius lenkų, rusų ir moksleivių iš mišrių šeimų (61–64 proc.).
Taigi mišriose šeimose moksleivis labiau veikiamas tėvo ar motinos nuostatų, nes moksleiviai, save įvardinę kaip mišrios tautybės, dažniau laiko Lietuvą Tėvyne.
3 pav. Tėvynės samprata pagal šeimos tautinę sudėtį (proc., N=1141)
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Identifikaciją su Tėvyne nagrinėjome ir pagal kitus socialinius demografinius rodiklius.
Lytis ne taip stipriai diferencijavo moksleivių požiūrius, kaip tautybė. Tik kiek daugiau
merginų nei vaikinų tiek Lietuvą, tiek gimtinę įvardino Tėvyne.
Amžius taip pat ne taip reikšmingai veikia Tėvynės sampratą. Tiesa, jauniausieji ir
vyriausieji kiek labiau tapatina gimtinę su Tėvyne, o Lietuva pirmoje eilėje laiko Tėvyne
vyresnieji: septyniolikmečiai, aštuoniolikmečiai ir devyniolikmečiai.
Tėvynės sampratą nagrinėjome ir teritoriniu aspektu: pagal rajonus. Šiuo aspektu
skirtumai yra ryškesni. Labiausiai – net ¾ apklaustųjų moksleivių – Tėvynę su gimtine
pirmoje eilėje tapatina šalčininkiečiai. 4 iš 10 apklaustųjų moksleivių Vilniaus rajone pirmoje
eilėje tapatinasi su Vilniaus kraštu. O beveik 6 iš 10 apklaustųjų šalčininkiečių su Vilniaus
kraštu tapatinasi antroje eilėje. 7 iš 10 moksleivių Švenčionių rajone pirmenybę atiduoda
Lietuvai. Taip manančių apklaustųjų moksleivių Šalčininkų rajone procentine išraiška yra
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kiek mažiau, bet antroje eilėje Lietuvą įvardino Tėvyne daugiausiai – trečdalis, taigi Lietuvos
apskritai nepaminėjo mažiausias šalčininkiečių skaičius (tik 5 proc., o Vilniaus ir Švenčionių
rajonuose – kas vienuoliktas). Tačiau net 85 proc. šalčininkiečių tapatinasi su kita šalimi
(dažniausiai Lenkija, pirmoje eilėje – net 7 iš 10 apklaustųjų).
Tėvynės sampratą detalizavome ir pagal mokyklas. Čia skirtumai yra ryškūs.
Gimtinę su Tėvyne tapatino lenkų kalba mokančiųjų mokyklų moksleiviai: Šalčininkų
J. Sniadeckio (80 proc.), Maišiagalos J. Obremskio, Jašiūnų M. Balinskio, Eišiškių (po 77 proc.);
lenkų–rusų Nemenčinės K. Parčevskio (71 proc.), Pabradės „Žeimenos“ (79 proc.) ir rusų
kalba mokančioje Šalčininkų „Santarvės“ (81 proc.) gimnazijoje. Antroje eilėje gimtinę
akcentavo lietuvių kalba mokančiose mokyklose: Jašiūnų „Aušros“ (40 proc.); Nemenčinės
LDK kunigaikščio Gedimino ir Rudaminos „Ryto“ (po 38 proc.) gimnazijose. Trečdalis taip
manančių buvo ir Švenčionių Z. Žemaičio mokykloje. Tai kiek didesnis skaičius negu kitose
Švenčionių rajono mokykloje.
Pirmenybę Vilniaus kraštui ypač teikė lenkų–rusų kalba mokančiųjų F. Ruščico
(45 proc.) Nemenčinės K. Parčevskio (41 proc.) bei Vilniaus rajono lenkų–lietuvių Nemėžio
Šv. Rapolo (43 proc.) gimnazijų moksleiviai. Antroje eilėje Tėvynę tapatino su Vilniaus
kraštu lenkų–rusų kalbų Pabradės „Žeimenos“ (68 proc.), lenkų Šalčininkų J. Sniadeckio
(64 proc.), lietuvių S. Rapolionio (61 proc.) ir lenkų J. Balinskio (59 proc.) gimnazijų moksleiviai.
Lietuvą pirmoje eilėje Tėvyne įvardino lietuvių kalba mokančių mokyklų moksleiviai:
Pabradės „Ryto“ (83 proc.); Eišiškių S. Rapolionio (78 proc.); Maišiagalos LDK kunigaikščio Algirdo ir Nemenčinės LDK kunigaikščio Gedimino (po 76 proc.); lietuvių–rusų kalba
mokančioje Juodšilių „Šilo“ (70 proc.); ir lenkų Jašiūnų M. Balinskio (74 proc.). Lietuvą
antroje eilėje Tėvyne įvardino lenkų–rusų mokomosios kalbos Rudaminos F. Ruščico
gimnazijos moksleiviai (45 proc.), taip pat lenkų Eišiškių (44 proc.), Šalčininkų J.Sniadeckio
(39 proc.), Pabradės „Žeimenos“ (37 proc.), ir rusų Šalčininkų „Santarvės“ (35 proc.)
mokyklų apklaustieji gimnazistai.
Kitai šaliai (dažniausiai Lenkijai) pirmenybę teikė Šalčininkų J. Sniadeckio (27 proc.)
ir Rudaminos F. Ruščico (21 proc.) gimnazijų moksleiviai. Antroje eilėje kitą šalį (taip pat
dažniausiai Lenkiją) nurodė lenkų kalbos Šalčininkų J. Sniadeckio (39 proc.); Jašiūnų
M. Balinskio (po 38 proc.) ir lenkų-rusų kalbos Nemenčinės K. Parčevskio, lietuvių kalbos
Jašiūnų „Aušros“ (36 proc.); lenkų–rusų Rudaminos F. Ruščico (36 proc.); ir lenkų–lietuvių
Nemėžio Šv. Rapolo vardo (35 proc.) gimnazijų moksleiviai.
Tėvynės sampratą analizavome ir pagal klasę, kurioje mokosi moksleiviai. Gimtinę su
Tėvyne labiausiai tapatino vyriausieji – ketvirtos klasės gimnazistai: ¾ pirmoje eilėje, o kas
penktas – antroje eilėje, ir akcentavo viduriniai: antrokai ir trečiokai (po trečdalį). Po 7 iš 10
vyresniųjų – ketvirtos ir trečios klasių gimnazistų – pirmoje eilėje Tėvynę tapatino su
Lietuva, o kartu su taip nurodžiusiais antroje eilėje – beveik visi. Kitos šalies (dažniausiai
Lenkijos) pirmumą labiau akcentavo jauniausieji – pirmos ir antros klasių gimnazistai.
Greta kiekybinio moksleivių kultūrinių poreikių tyrimo atlikome ir kokybinį mokytojų ir
tėvų tyrimą. Ir vienas, ir kitas tyrimas rodo gimtinės svarbą Tėvynės sampratai. Kokybiniame
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tyrime buvo galimybė paryškinti gimtinės ir Lietuvos santykį. Didelė dalis informantų lenkų
mokytojų yra kilę iš Vilniaus krašto ir dirba savo mokyklose. Todėl paklausus, kas jiems yra
Tėvynė, nurodė, kad tai gimtinė. Taigi išryškėja tam tikra lenkų pozicija Lietuvos atžvilgiu.
Ji labiausiai atsiskleidė vienos informantės lenkės mokytojos nuostata, kad didžiojo lenkų
poeto Adomo Mickevičiaus eilės „Lietuva – mano Tėvyne“ yra pasenusios. Informantų
atsakymuose ši pozicija neretai skambėdavo kitaip: „Maišiagola, Soliečnikai – gimtinė,
o Tėvynė?“ – taip ir neįvardinama. Kiekvienoje lenkų kalba mokančioje mokykloje ant
sienos kaba stendas su Lietuvos himnu „Lietuva, Tėvynė mūsų“, bet lenkų mokyklose
giedamas Lenkijos himnas „Jeszcze Polska nie zginęła“, o lietuviškojo pradedamas mokyti
tik septintoje klasėje. Žinoma, informantai lenkai jokiu būdu nereiškė priešiškumo Lietuvai,
bet tam tikra potekstė liko: jiems svarbi ir Lenkija. Tai natūralu, nes ir emigravusiems
lietuviams Lietuva neretai net svarbesnė negu gyvenantiems Lietuvoje. Tačiau esminė
problema yra kita: ar lenkas yra Lietuvos lenkas – Lietuvos pilietis, ar lenkas, gyvenantis
Lietuvoje. Kaip rodo kokybinio tyrimo duomenys, Lietuvos valdžios institucijų neveiksnumas neskatina lenko – Lietuvos piliečio – nuostatos ugdymo, tuo pačiu menkina jo socialinę įtrauktį Lietuvoje. Tam tikru laipsniu tai panašu į dviejų lygiagrečių bendruomenių –
latvių ir rusų – egzistavimą Latvijoje. Tam tikra prasme padėtis Vilniaus krašte panaši
į Latgaliją, kur gyventojų daugumą ir atstovavimo savivaldoje dominavimą sudaro rusai.

4. Lenkijos pagalba lenkakalbėms mokykloms: ekskursijos į Lenkiją
Kai kurie informantai su tam tikru pavydu teigia, kad lenkų mokykloms stipriai padeda
Lenkija. Lenkų mokyklų abiturientams sudaryta galimybė nemokamai studijuoti Lenkijos
aukštosiose mokyklose. Tiesa, kai kurie iš jų grįžta, nes jų kalba kiek skiriasi nuo lenkų
kalbos pačioje Lenkijoje, ir nepriprantama prie kitų gyvenimo sąlygų. Vilniaus krašto
mokyklos, ypač tos, kuriose mokoma lenkų kalba, turi pastovius partnerius Lenkijoje,
moksleiviai nemokamai vežami poilsiauti ar į ekskursijas Lenkijoje, teikiama ir materialinė
pagalba. Taigi, ką rodo moksleivių apklausa?
Pusė apklaustųjų Vilniaus krašto moksleivių buvo ekskursijoje į Lenkiją (pusė buvusiųjų
buvo neseniai – 2015–2016 metais, priminsime, kad tyrimas vyko 2016 metais). Dar 36 proc. –
to norėtų.
Ekskursijomis į Lenkiją labiau džiaugėsi moksleiviai iš lenkakalbių mokyklų: daugiau
kaip ¾ iš Jašiūnų J. Balinskio ir Eišiškių, lenkų-rusų Nemenčinės K. Parčevskio, 7 iš 10 ir
daugiau iš lenkakalbių Šalčininkų J. Sniadeckio, Maišiagalos kun. J. Obremskio ir lenkų–
rusų kalba mokančios Rudaminos F. Ruščico gimnazijos. Beveik 7 iš 10 rusakalbės
Šalčininkų „Santarvės“ mokyklos moksleivių norėtų ten apsilankyti, nes tik 13 proc. tos
mokyklos apklaustųjų yra lankęsi Lenkijoje. Daugiau kaip pusė lietuvakalbių Pabradės
„Ryto“, Maišiagalos LDK kunigaikščio Algirdo, Juodšilių „Šilo“, Švenčionių Z. Žemaičio
gimnazijose apklaustų moksleivių norėtų vykti į ekskursiją Lenkijoje. Tačiau LDK
kunigaikščio Algirdo mokykloje atsirado ir tokių (kas penktas), kurie nebuvo ir nenori vykti
į Lenkiją, panašiai kaip ir Švenčionėlių karaliaus Mindaugo ir Pabradės „Ryto“ gimnazijose.
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Dar ryškesni skirtumai stebimi palyginus lankymosi ekskursijomis į Lenkiją ir kitos
šalies įvardinimu Tėvyne pagal tautybę sąryšius (4 pav.).
4 pav. Kitos šalies įvardinimo Tėvyne ir lankymosi Lenkijoje palyginimas pagal tautybę (proc.)
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Buvo ekskursijoje Lenkijoje 2015-16 mm.

Buvo anksčiau

Nebuvo, bet norėtų

Lenkams Tėvynė antroje
eilėje
Nebuvo ir nenori

Aštuoni iš dešimties apklaustųjų lenkų moksleivių, kurie pabuvojo ekskursijoje
Lenkijoje, Tėvyne pirmoje eilėje nurodė ne Lietuvą, o kitą šalį (absoliuti dauguma nurodė
Lenkiją). Taip save tapatinusių lietuvių, kurie ekskursavo Lenkijoje, buvo pusė, o antroje
eilėje – dar 28 proc.. Žinoma, ekskursijos į Lenkiją negalima traktuoti lemiamu veiksniu
tokiam susitapatinimui su Lenkija, tačiau šie duomenys gana akivaizdžiai parodo Lenkijos
įtakos veiksmingumą.

Išvados
Pirmiausiai priminsime procentinius pasiskirstymus.
66 proc. apklaustųjų Vilniaus krašto moksleivių Tėvyne pirmoje vietoje nurodė Lietuvą,
antroje vietoje – dar 26 proc., o iš viso nenurodė – 8 proc.. 8 proc. apklaustųjų pirmoje vietoje
Tėvyne įvardino kitą šalį. Dažniausiai tai buvo Lenkija, kartais – Rusija ar Baltarusija. Be to,
beveik kas trečias respondentas antroje vietoje laiko savo Tėvyne kitą šalį.
Gana ryškiai skiriasi lietuvių ir lenkų požiūris. Jei 75 proc. apklaustųjų lietuvių Tėvynė
pirmoje vietoje yra Lietuva ir dar 18 proc. – antroje, tai taip nurodžiusių lenkų yra 59 proc.
ir 33 proc., atitinkamai. ¾ lenkų pirmoje vietoje Tėvyne yra gimtinė, o dar daugiau kaip
trečdaliui – gimtinė antroje vietoje. 7 proc. lietuvių ir 8 proc. lenkų Lietuvos nenurodė
Tėvyne nei pirmoje, nei antroje vietoje.
Apibendrinant galima teigti, kad Vilniaus krašto moksleivių socialinė įtrauktis Lietuvoje
kelia problemų: jiems rūpi gimtinė, bet ne vienas jų Tėvynę sieja ne su Lietuva, o su Lenkija.
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Beveik 2/3 apklaustųjų lenkų moksleivių, kurie pabuvojo ekskursijoje Lenkijoje, Tėvyne
nurodė kitą šalį (absoliuti dauguma nurodė Lenkiją). Taip save tapatinusių lietuvių buvo
trečdalis, ir toli gražu ne visi nurodė Lenkiją, bet Angliją, Airiją ar dar kitą šalį. Nebejotina,
kad dalis taip besitapatinančių lietuvių yra iš mišrių šeimų. Šie duomenys gana akivaizdžiai
paryškina lietuvių ir lenkų identifikacijos skirtumus.
Taigi reprezentatyvus Pietryčių Lietuvos moksleivių tyrimas leidžia daryti išvadą, kad
Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose akivaizdžiai kyla klausimas: ar lenkas yra
Lietuvos lenkas – Lietuvos pilietis, ar lenkas, gyvenantis Lietuvoje ir besitapatinantis su
Lenkija? Kaip rodo kokybinio tyrimo duomenys, Lietuvos valdžios institucijų socialinės
politikos neveiksnumas Vilniaus krašte neskatina lenko – Lietuvos piliečio – nuostatos
ugdymo. Lietuvos įvardinimas Tėvyne neretai yra traktuojamas kaip pasenęs, nebetinkantis
dabartinei Europai. Neretai Vilniaus krašte gyvenantis moksleivis lenkas savo Tėvyne
įvardina Lenkiją. Lenkijos parama lenkų kalba mokančioms mokykloms yra veiksmingesnė
už pačios Lietuvos poveikį Vilniaus kraštui. Akivaizdu, kad tebesivadovaujama dvejomis
skirtingomis sampratomis: Lenkija remiasi vienos šalies – dviejų respublikų koncepcija, kur
Lietuva yra jaunesniojo brolio vaidmenyje, o Lietuva – vis dar įstrigusi Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės prisiminimuose.
Šių skirtingų sampratų gajumas vargu ar greitai gali pasikeisti. Lietuviams būtina
suvokti, kad Vilniaus krašte gyvenantiems lenkams Tėvynė visų pirma yra savo gimtasis
kaimas ar miestelis. Tai ne tik lietuvių, bet ir jų žemė. Tačiau jie gyvena Lietuvoje, todėl turi
būti formuojamas suvokimas, kad Tėvynė yra ne tik gimtinė, bet ir Lietuva. Kaip rodo
kokybinis tyrimas, deja, šis formavimas tik imituojamas, nes daugybė nutarimų dėl Pietryčių
Lietuvos raidos tik priimami, bet neįgyvendinami. Taigi socialinė įtrauktis Vilniaus krašte
turi ryškių ypatumų, į kuriuos būtina atsižvelgti formuojant socialinės politikos kryptis.
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DEMOGRAPHIC AND SOCIAL FACTORS
SHAPING THE ATTITUDE OF THE PUPILS
OF VILNIUS REGION TOWARDS THE FATHERLAND
Arvydas Virgilijus MATULIONIS
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A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: arvydas.matulionis@gmail.com
Summary. The article was inspired by the visit of Pope Francis on September 22-25
in 2018 to Lithuania, Latvia and Estonia. During the visit, the Pope Francis spoke
about the idea of preserving national identity: “It is obvious that from the political
point of view you are part of the West... but the part of that tragic history came from
the West – from Germans, Poles... To have this in mind means to know that the
firmness is necessary, the firmness not only to belonging to the West, but also the
firmness of having the identity of ourselves" (https://www.lrytas.lt/pasaulis/įvykiai/
2018/09/26/news/popiezius-pranciskus/).
Mentioning the Poles, the Pope apparently had in the mind the occupation of Vilnius.
The research of the pupils of South-Eastern Lithuania, conducted in 2016 by the
Lithuanian Institute of Culture Policy, which was headed by the author of this article,
allows us to look at the current situation. Since this publication is dedicated for the
issue of the social integration in Lithuania, the study on influence of the Poland on
the identity of Polish pupils may be relevant. The subject of the whole study was
broader - the cultural needs of pupils, but the influence of Poland was revealed
indirectly: by identifying the difference in participation in excursions of Lithuanians,
Poles and Russians to Poland. In April – May 2016, 1141 pupils were questioned in
19 schools in Vilnius, Švenčionys and Šalčininkai districts.
66% of the respondents in Vilnius district in the first place identified Lithuania as
their fatherland, 26% identified Lithuania as their fatherland in the second place, while
did not identified Lithuania as their fatherland 8% of pupils. The question is: "If the
every twelve person who does not indicate Lithuania as their fatherland is big or small
number?" In our opinion, it big number, since the same 8 per cent of respondents in
the first place as their fatherland named the other country. Most often it was
mentioned Poland, sometimes Russia or Belorussia. In addition, almost every third
respondent in the second place considers his or her fatherland another (not Lithuania)
country.
The views of Lithuanians and Poles are rather different. If for 75% of the Lithuanians
respondents, Lithuania are in the first place as their fatherland, and for 18% in the
second. Meanwhile, 59% of Lithuanian Poles said that their fatherland is Lithuania in
the first place, and for 33%, Lithuania as their fatherland is in the second place (in the
first place as their fatherland indicated Poland). 7% of Lithuanians and 8% of Poles
did not indicate Lithuania as their fatherland either in the first or second place.
Poles in the schools with education in Polish language have a much better chances to
visit Poland, and the number of visits in Poland is directly correlated with the naming
of Poland as their fatherland. Almost 2/3 of the Polish pupils respondents who went
on a trip to Poland, indicated another country as their fatherland (an absolute majority
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indicated Poland). Only one-third Lithuanians who went on a trip to Poland, indicated
another country as their fatherland. Of course, an excursions to Poland be considered
a decisive factor in such an identification with Poland, but this data quite clearly
highlight the differences in the identification of the Lithuanians and the Poles.
Thus, a data of representative study of pupils from Southeastern Lithuania (Vilnius,
Švenčionys and Šalčininkai districts) raise the question: is the Pole is a Lithuanian
Pole (a citizen of Lithuania), or a Pole, who live in Lithuania and identifying with
Poland? According to the data of a qualitative survey, the inactivity of Lithuanian
state institutions does not encourage the development of the attitude of Lithuanian
Pole as a citizen of Lithuania. Attitude to identifying Lithuania as a fatherland is often
treated as old approach, does not relevant to the present-day Europe. Often, a pupils
living in Vilnius region naming Poland as his fatherland. Poland's support for schools
with Polish language education is more effective than the influence of Lithuania itself
in Vilnius region. Obviously, there are still dominated two different concepts: Poland
is based on the concept of one country – the two Republics, where Lithuania was in
the role of a younger brother, and Lithuania is “get stuck” in the memories of the
Grand Duchy of Lithuania.
The intensity of these two different concepts can hardly be changed in the nearest
future. It is necessary to realize that for the Poles who lives in the Vilnius region their
own village or town are primarily considered as their fatherland. This is not only
Lithuanian, but also their land. However, they live in Lithuania, therefore, must be
formed a perception that their fatherland is not only a native land, but also Lithuania.
As the qualitative research shows, unfortunately, this formation is only imitated, as
many measures on the development of South-Eastern Lithuania are only adopted, but
not implemented in the practice.
Keywords: Fatherland, native land, Southeastern Lithuania, Vilnius region, national
community, identity, social inclusion.
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