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PRATARMĖ
Šis Lietuvos socialinių tyrimų centro leidinys parengtas įgyvendinant 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.
Šiame leidinio numeryje spausdinamuose LSTC mokslininkų straipsniuose tiriamas
socialinės įtraukties politikos priemonių poveikis skirtingų socialinių (vyresnio amžiaus, pagyvenusių, jaunimo, vyrų ir moterų, imigrantų) ir etninių mažumų (lenkų, rusų, romų) grupių
situacijai bei nagrinėjami šių grupių socialinę atskirtį sąlygojantys veiksniai. Atliktų tyrimų
rezultatai rodo, kad Lietuvai išlieka aktualūs ES įgyvendinamos socialinės sanglaudos politikos prioritetai, kuriais skatinama ieškoti priemonių, skirtų padėti atskirties rizikas dėl specifinių aplinkybių patiriančioms grupėms. Siekiant mažinti šio pobūdžio rizikas svarbus jaunesnio ir vyresnio amžiaus darbuotojų, skurdžiose teritorijoje gyvenančių asmenų ir moterų
darbo rinkoje, imigrantų ir etninių mažumų grupių socialinės įtraukties didinimas, taip pat
investicijos į švietimą, mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą, kova su bet kokios rūšies
diskriminacija, tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas, viešojo administravimo efektyvumo gerinimas.
Šiame leidinyje iš pradžių pateikiami socialinės įtraukties politikos tobulinimo teorines
prielaidas nagrinėjantys straipsniai. Jolitos Junevičienės ir Laimutės Žalimienės straipsnyje
„Parama neformaliems pagyvenusių asmenų globėjams socialinės politikos kontekste“
gvildenama demografinių, socialinių ir ekonominių iššūkių kontekste itin aktuali paramos
neformaliems pagyvenusių asmenų globėjams problema. Straipsnyje pasitelkiama J. Twigg
ir K. Atkin pasiūlyta paslaugų globėjams schema bei keturios teorinės prieigos – sveikatos
paslaugų naudojimo elgsenos modelis, į praktiką orientuotas paslaugų modelis, globėjo tapatumo teorija, ekonominė rinkos nesėkmių prieiga, – kurios leido pažvelgti į fenomeną įvairiais aspektais ir lygmenimis. Atskleidus paramos neformaliems globėjams kaip tyrimo fenomeno daugialypiškumą, straipsnyje pateikiamas paramos neformaliems globėjams vertinimo
modelis. Šis modelis sukuria prielaidas sistemiškai įvertinti šios paramos būklę bei poreikį
ateityje, o šalies socialinės politikos struktūroje turėti dar vieną atskirą svarbią politikos sritį.
Karolio Dambrausko straipsnis „Neoliberalios valdysenos įtaka Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikai socialinės politikos kontekste“ skirtas iki šiol mažai tyrinėtoms socialinėms tautinių mažumų problemoms aptarti. Pasitelkiant valdysenos prieigą, straipsnyje siekta įvertinti tautinių mažumų švietimo politiką šalies vykdytos socialinės politikos kontekste.
Atskleista, kad nepriklausomybės pradžioje tautinių mažumų švietimo politikos tendencijos
atitiko tuo metu plėtoto konservatyvaus gerovės valstybės modelio bruožus, bet antrajame
5
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nepriklausomybės dešimtmetyje šią politiką ėmė veikti gerovės modelio liberalėjimo tendencijos. Tautinių mažumų švietimo srityje pastebimas vienas neoliberalios valdysenos bruožų –
suatsakomybinimas, – pasireiškiantis tuo, kad valstybė vis daugiau atsakomybės už įvairių
viešųjų politikų įgyvendinimo sėkmę permeta individams ir bendruomenėms. Autorius daro
išvadą, kad ši strategija kokybiškų pokyčių (tautinių mažumų) švietimo politikos kontekste
neatnešė, todėl pravartu permąstyti, ar pati valstybė neturėtų imtis aktyvesnio vaidmens siekdama teigiamų pokyčių šioje viešosios ir socialinės politikos srityje.
Kituose leidinio straipsniuose, remiantis plačia empirinių duomenų baze, analizuojami
svarbūs etninių mažumų grupių socialinės įtraukties Lietuvoje praktiniai aspektai. Monikos
Frėjutės-Rakauskienės straipsnyje „Etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijos
Lietuvos žiniasklaidoje 2005–2017 metais“ analizuojama, kokias bendras etninių mažumų ir
pabėgėlių vaizdavimo tendencijas laikui bėgant įgauna Lietuvos žiniasklaida bei kas yra
pagrindiniai diskurso apie šias grupes formuotojai. Remdamasi apibendrinta iš keleto Lietuvos spaudos tyrimų gautos empirinės medžiagos analize autorė daro išvadą, kad etninių mažumų įvaizdis žiniasklaidoje yra įsitvirtinęs ir, neatsižvelgiant į kintančias naujienas, jos
vaizduojamos naudojant tam tikras su metais nekintančias schemas. Kalbant apie žiniasklaidoje pateikiamus šaltinius, daugumos, bet ne mažumos socialinių visuomenės institutų atstovai yra pagrindiniai nuomonės formuotojai apie etnines grupes ir tarpetninius santykius.
Autorė konstatuoja, kad žiniasklaidos pagalba būtų tikslinga norint didinti visuomenės tarpkultūrines kompetencijas ir mažinti socialinę distanciją etninių mažumų, pabėgėlių atžvilgiu,
taip pat pateikti daugiau ir įvairesnės informacijos bei pradėti diskusiją kultūrinių ir religinių
skirtumų temomis.
Vlado Gaidžio straipsnyje „Etninės grupės visuomenės nuomonės apklausose“ atskleidžiama, kad daugumos valstybės ir visuomenės institucijų atžvilgiu lietuvių, lenkų ir rusų požiūriai yra panašūs: yra nepasitikima partijomis, Seimu, Vyriausybe, teismais, o pasitikima
bažnyčia, policija, švietimo sistema, sveikatos apsaugos sistema. Kita vertus, autoriaus atliktas
tyrimas atskleidė, kad lenkai ir rusai turėjo aiškiai išreikštas rinkimines preferencijas, teikdami
pirmenybę atitinkamai Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų sąjungai ir
Darbo partijai. Ypač mažai tarp tautinių mažumų yra ketinančių balsuoti už dešiniąsias partijas. Be to, tautinių mažumų nuostatos yra daug negatyvesnės negu lietuvių bankų, kariuomenės ir žiniasklaidos atžvilgiu. Autoriaus nuomone, ateityje svarbu tirti, kodėl Lietuvoje gyvenantys lenkai ir rusai nepasitiki lietuviška žiniasklaida, taip pat, kodėl tautinės mažumos nepasitiki Lietuvos kariuomene, kuri yra viena iš labiausiai vertinamų institucijų tarp lietuvių.
Liutauro Labanausko straipsnyje „Neapykantos kalbos ir neapykantos incidentų patirtys
Panevėžio romų bendruomenėje“ analizuojamos neapykantos incidentų patirtys, remiantis
2019 m. šiame mieste atlikto kokybinio tyrimo rezultatais. Tyrimas atskleidžia sąsajas tarp
struktūrinės diskriminacijos ir asmeninių žodinių ir smurtinių neapykantos incidentų patirčių.
Per interviu autoriaus surinkti „jautrūs“ duomenys apie žodinių ir smurtinių neapykantos incidentų patirtį Panevėžyje, straipsnyje traktuojami ne kaip „bejėgių“ asmenų refleksijos apie
susitaikymą su nepakeičiamomis aplinkybėmis, darančiomis įtaką kasdieninėms situacijoms,
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bet ir kaip gynybiniai bendruomenės resursai, kurie gali būti panaudoti pačios bendruomenės
siekiant susidoroti su kasdienine neapykanta ir antičigonizmu.
Likusiuose leidinio straipsniuose analizuojama su atskirties rizikomis švietimo ir darbo
rinkos srityse susiduriančių socialinių grupių situacija. Julijos Moskvinos straipsnis „Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi visą gyvenimą skatinimas Lietuvoje“ skirtas pristatyti per
pastarąjį dešimtmetį mūsų šalyje vykdomą švietimo ir profesinio mokymo politiką ir jos
pagrindinius bruožus per skirtingo amžiaus gyventojų mokymosi poreikių ir galimybių prizmę. Straipsnyje išskirtos pagrindinės valstybės strateginės kryptys vyresnio amžiaus gyventojų užimtumui ir mokymui skatinti bei išanalizuotas priemonių, skirtų skatinti šios tikslinės
grupės mokymą, reglamentavimas. Atliekant tyrimą nustatytas atotrūkis tarp vyresnio amžiaus
asmenų gyventojų grupės mokymui keliamų strateginių tikslų ir praktinio įgyvendinimo,
kuris slypi ministerijų kompetencijų atsiskyrime. Autorės nuomone, mokymo finansavimo
šaltiniai ir jų pasiskirstymas sąlygoja nevienodas vyresnio amžiaus asmenų galimybes dalyvauti švietime, priklausomai nuo jų užimtumo statuso ir sektoriaus. Be to, valstybės lygmeniu
kuriamos priemonės neatsižvelgia į analizuojamos tikslinės grupės heterogeniškumą, ignoruoja svarbų motyvacijos veiksnį.
Arūno Pociaus straipsnyje „Miesto ir kaimo gyventojų užimtumo raidos skirtumai tikslinių grupių integracijos į darbo rinką galimybių požiūriu“ vertinami jaunimo, pagyvenusių
žmonių, vyrų ir moterų situacijos darbo rinkoje skirtumai. Atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių
trūkumo problemą, analizėje naudojamas aktyvių žmogiškųjų išteklių panaudojimo koeficientas, kuris įvertinamas remiantis Statistikos departamento duomenimis. Atlikta analizė
rodo itin aukštą miesto ir kaimo gyventojų užimtumo bei kitų darbo rinkos rodiklių teritorinę
diferenciaciją šalyje.
Leidinys užbaigiamas Indrės Kirelienės straipsniu „Imigracija į Lietuvą studijų tikslais:
Indijos piliečių lūkesčiai darbo rinkoje“, skirtu analizuoti studijų tikslais atvykusių Indijos
piliečių integracijos į mūsų šalies darbo rinką patirtis. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog studijų tikslais į Lietuvą imigravusių Indijos piliečių integraciją į darbo rinką sąlygojantys
ir skatinantys veiksniai yra galimybė mokytis lietuvių kalbos kursuose, užimtumo tarnybos
ir įdarbinimo agentūrų paslaugų optimizavimas anglakalbiams imigrantams, alma mater
(aukštojo mokslo įstaigų) vaidmens gerinimas studentų integracijoje į darbo rinką, darbo užmokesčio didinimo klausimai atsižvelgiant į turimą išsilavinimą. Autorės nuomone, nuo pat
atvykimo į Lietuvą pradžios imigrantai susiduria su ribojimais ir diskriminacine įvardintina
įstatymine spraga, kuri slopina jų profesinį / darbinį potencialą, saviraišką ir pačią integraciją
į darbo rinką.
Tikime, kad šiame leidinyje aktualios ir naudingos informacijos ras tiek akademinė
bendruomenė, tiek viešosios politikos formuotojai, o straipsniuose suformuluotos įžvalgos ir
pasiūlymai bus pravartūs socialinių ir etninių mažumų grupių įtraukties Lietuvoje politikos
tobulinimui.
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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.
There are eight articles by researchers of LSRC presented in this publication. Analysis
of social inclusion measures undertaken to promote inclusion of various social (older/younger people, men/women, immigrants) and ethnic (Poles, Russians, Roma) groups in Lithuania
in recent years as well as evaluation of factors determining practices and experiences of social
exclusion of these groups are presented in this publication. The research has shown that
implementation of priorities declared by EU Cohesion Policy (social inclusion of younger
and older workers, people who live in deprived areas and women in the labour market,
migrants and ethnic minorities) is of great importance in order to promote social inclusion
policy in Lithuania. It is also revealed an importance of such factors like investing in education, training and lifelong learning, combating poverty and any discrimination, promoting
sustainable and quality employment and supporting labour mobility and improving the
efficiency of public administration for preventing social exclusion of some social and ethnic
groups in Lithuania.
The article “Support for informal carers for the elderly in the context of social policy”
by Jolita Junevičienė and Laimutė Žalimienė analyzes the problem of support for informal
carers for the elderly, which is particularly relevant in the context of current demographic,
social and economic challenges. The article uses the scheme of services for caregivers
proposed by J. Twigg and K. Atkin and four theoretical approaches – behavioral model of
health service utilization, practice-oriented service model, caregiver identity theory, economic theory of market failure – which allowed to look at the phenomenon in different aspects
and levels. After revealing the multifaceted nature of support for informal carers as a research
phenomenon, a model for evaluating support for informal carers is presented. This model
creates preconditions not only for systematically assessing the status of this support and its
need in the future, but also preconditions for having one more separate and important social
policy area.
The article of Karolis Dambrauskas “The Influence of Neoliberal Governmentality on
the Education Policy of Lithuanian National Minorities in the Context of the State’s Social
Policy” discuss the social problems of national minorities that have received less attention
from ethnicity researchers. Using governmentality approach, the article seeks to evaluate the
8
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education policy of national minorities in the context of Lithuania’s social policy. The research revealed that at the beginning of independence the tendencies of education policy of
national minorities corresponded with the features of the conservative welfare state model
developed at that time, but in the second decade of independence these policies began to be
influenced by the liberalization of the welfare model. The latter tendencies has not improved
the situation neither in national minorities nor in the country's education policy in general.
The study revealed that in the field of education of national minorities, one of the features of
neoliberal governance – responsibilisation – is manifested in the fact that the state increasingly shifts responsibility for the success of various public policies to individuals and communities. As revealed in the article, this strategy has not brought qualitative changes in (national minorities) education. Therefore, it might be worth considering a more active role of the
state in achieving positive changes in this area of public and social policy.
The article of Julija Moskvina “Promoting lifelong learning for older people in Lithuania” is intended to overview the education and vocational training policy, that was implemented in our country during the last decade, and its main features through the prism of training
needs and opportunities of the population of different ages. Using the secondary statistics
analysis, and the strategic documents and literature analysis, the main strategic vector of the
state policy promoting employment and training of the elderly population was defined, and
the legal regulation of the measures to promote the education of the mentioned target group
was analyzed. A gap between the strategic goals and the practical implementation of older
people’s training, that lies in the separation of ministerial competencies, has been identified.
Furthermore, the sources of funding for training and its distribution lead to unequal opportunities for older people to participate in education depending on their employment status and
sector. Measures developed at the state level do not take into account the heterogeneity of
the analyzed target group, and ignore an important factor of motivation.
The article “Differences in employment development between urban and rural populations
in terms of opportunities for integration of target groups into the labour market” by Arūnas
Pocius aims to evaluate the labour market situation of the target groups from rural and urban
populations as well as to reveal observed trends of their integration into the labour market.
Taking into account the lack of labour force in Lithuania, the analysis uses the coefficient of
active human resources utilisation, which is estimated on the basis of data from the Department
of Statistics. The performed analysis shows a very high territorial differentiation of employment
in urban and rural populations, as well as other labour market indicators in the country.
The article of Monika Frėjutė-Rakauskienė “Tendencies of representation and images of
ethnic minorities and refugees in Lithuanian media 2005–2017” aims to reveal the general
tendencies of representation and images of ethnic minorities and refugees in Lithuanian
media and who are the main sources of the discourse about these groups. The article presents
the analysis of the data of several empirical researches of the Lithuanian media (articles
published in the most popular Internet news dailies and periodicals) in the period from 2005
to 2017. Data analysis reveal that the image of ethnic minorities in the media is steady and,
9
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despite the changing news, this group is portrayed using certain schemes that do not change
over the years. In Lithuanian media the representatives of the majority society institutes, but
not the minority, are the main opinion formers about ethnic minorities and interethnic relations. Therefore, it is recommended for the media to increase society's intercultural competences and reduce social distance towards ethnic minorities and refugees, as well as to provide
more diverse information and to launch a debate on cultural and religious differences.
The influence of ethnicity on political preferences and trust in institutions is analyzed in
the article “Ethnic groups in public opinion surveys” by Vladas Gaidys. The analysis of the data
showed that all ethnic groups trust in church, police, educational system, healthcare system and
distrust in political parties, parliament, government, justice. Ethnic minorities have well expressed voting preferences: the Election Action of Poles in Lithuania – Christian Families Alliance
for Poles and Labor party for Russians. Ethnic minorities have low interest in right wing
political parties. It’s also revealed that there are some institutions with positive attitude of Lithuanians and negative attitudes of Poles and Russians: banks, army, mass media. According to
the author, it‘s important to find out in the future research why Poles and Russians doesn‘t trust
Lithuanian media as well as Lithuanian army which is appreciated by Lithuanians.
In his article “Experiences of hate speech and incidents: the case of Roma community in
Panevėžys” Liutauras Labanauskas analyses the experiences of hate incidents among the
Roma residents in Panevėžys. The qualitative study carried out in 2019 revealed the links
between structural discrimination and personal experiences of verbal and violent hate
incidents. Because of everyday hate and discrimination, the Roma community in Panevėžys
feels like a group of common fate, therefore the opportunities for close contacts between
Lithuanians (non-Romani; gadjo) and Roma are hampered by mutual distrust, avoidance and
violence. Prejudice against Roma online, face-to-face verbal and physical incidents in public
places and the avoidance of social contacts with Roma people are a latent and invisible part
of Roma daily life in Panevėžys. The comunity‘s capability to fight prejudice and resist
hatred is further aggravated by the economic situation of the community, distrust in public
institutions and illiteracy problems.
The article of Indrė Kirelienė “Education-based migration to Lithuania: Indian students
expectations for integration to labour market” reveal that factors leading to integration of
Indian students into the labour market are these: the possibility to learn Lithuanian language/courses; optimising the services of employment agencies for English-speaking immigrants; improvement of the role of alma mater (higher education institutions) in the integration
of students into the labour market (job search/mentoring); skilled workers wage increase.
However, from the very beginning of their arrival in Lithuania, immigrants oppose restrictions and discriminatory legal loopholes that inhibit their professional/working potential,
self-expression and integration into the labour market itself.
The editors of this publication believe that the theoretical insights, empirical evidences
and practical recommendations presented in this publication will be interesting to both the
academic community and policy makers.
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Santrauka. Parama neformaliems pagyvenusių asmenų globėjams tampa svarbi tiek
dėl siekio sumažinti globėjams tenkančią naštą, tiek dėl galimybės išsaugoti neformalius globėjus kaip globos išteklius, padedančius padengti formalių globėjų trūkumą
bei sutaupyti valstybei lėšų. Šiame straipsnyje atskleidžiamas paramos neformaliems
globėjams fenomeno daugiaprasmiškumas, siekiant pagrįsti siūlomą modelį šios paramos politikos vertinimui. Straipsnyje pasitelkiama Twigg ir Atkin (2002) pasiūlyta
paslaugų globėjams schema bei keturios teorinės prieigos – sveikatos paslaugų naudojimo elgsenos modelis, į praktiką orientuotas paslaugų modelis, globėjo tapatumo teorija, ekonominė rinkos nesėkmių prieiga, – kurios leido pažvelgti į fenomeną įvairiais aspektais ir lygmenimis. Šie aspektai yra įkomponuoti į paramos neformaliems
globėjams vertinimo modelį, kuris gali būti naudojamas socialinėje politikoje planuojant paramos poreikį ir perspektyvas.
Raktažodžiai: pagyvenusių asmenų globa; parama neformaliems globėjams; paramos neformaliems globėjams vertinimas.

Įvadas
Europos Sąjungoje apie 80 proc. globos yra teikiama neformalių globėjų1 (Eurocarers, 2017).
Dideli neformalios globos mastai lemia, kad paramos neformaliems globėjams klausimas
sulaukia vis daugiau tiek tyrėjų, tiek politikos formuotojų dėmesio. Be abejo, paramos
neformaliems globėjams tema yra aktuali ne tik dėl didelio neformalios globos masto, bet ir
dėl kitų priežasčių, susijusių tiek su pačiu globėju, tiek su visu socialinės globos sektoriumi.
Pirmiausia, galima pastebėti, kad literatūroje vis labiau akcentuojamas neigiamas globos
poveikis neformalių globėjų gerovei. Tyrimais įrodyta, kad pagyvenusio asmens priežiūra
namuose didina globėjų streso, depresijos ir kitų sveikatos problemų riziką, neigiamai veikia
darbo ir gyvenimo derinimą (Cassie ir Sanders, 2008; Neal ir Wagner, 2002; Heger, 2014).
Neformali globa – paprastai globos gavėjo namuose sutuoktinių / partnerių, kitų namų ūkio narių ir giminaičių,
draugų, kaimynų ir kt. teikiamos globos paslaugos, kurių teikimas dažniausiai grindžiamas jau egzistuojančiais
socialiniais ryšiais. Neformalių globėjų darbas paprastai yra neapmokamas (Kraus ir kt., 2010).
1
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Remiantis Taylor-Gooby (2004), galima pridurti, kad šeimos narys, prižiūrintis pagyvenusį
artimąjį namuose, susiduria ir su rimta socialine rizika, kurią minėtas autorius įvardija „nauja
socialine rizika“. Ši Taylor-Gooby (2004) mintis glaudžiai siejasi ir su Fine ir Glendinning
(2005) pastebėjimu, kad globėjai dėl su globa susijusių iššūkių tampa priklausomi nuo valstybės teikiamų senatvės ar gerovės išmokų.
Kitas svarbus aspektas, lemiantis paramos neformaliems globėjams aktualumą – dėl socialinių (pvz., mažesnių šeimos vienetų plitimas), demografinių (pvz., senėjanti visuomenė)
ir ekonominių pokyčių mažėjantis potencialių neformalių globėjų skaičius, nors globos poreikį turinčių asmenų skaičius didėja. Tyrimai rodo, kad neformali globa daro teigiamą įtaką
valstybės socialinės ir sveikatos apsaugos lėšų sumažėjimui, padeda spręsti darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo globos sektoriuje problemas (Kehusmaa ir kt., 2013; Chari ir kt., 2015;
Rubery ir kt., 2011; Franklin, 2014). Tad, akivaizdu, kad gerovės valstybės, siekdamos neprarasti šių potencialių globos išteklių – neformalių globėjų, – turi susikoncentruoti ne tik
į globojamų asmenų, bet ir šiuos asmenis namuose globojančių artimųjų poreikius ir teises.
Beje, neformalių globėjų svarba, taigi ir poreikis jų paramai, gali dar labiau išaugti, kalbant
apie pagyvenusių asmenų globą COVID-19 epidemijos kontekste. Šios epidemijos metu
stebimas išaugęs senolių mirčių skaičius senelių namuose ir slaugos ligoninėse, kas, tikėtina,
gali dar labiau padidinti žmonių nepasitikėjimą šiomis stacionariomis globos paslaugomis.
Kaip rodo tyrimai, žmonės jau ir taip baiminasi stacionarių įstaigų, nes jos jiems siejasi su
mirtimi, nepakankamu dėmesiu globojamiems asmenims (Junevičienė, 2020). Pasaulyje
plintant COVID-19 epidemijai, tikėtina, ši baimė gali dar labiau padidėti, kas skatins didesnį
globos savo namuose poreikį.
Literatūros apžvalga atskleidžia, kad užsienio šalyse paramos neformaliems globėjams
klausimas yra gana dažnas globos tematiką gvildenančių autorių tyrimų objektas. Pavyzdžiui,
Jegermalm (2005), Horvath ir Mayer (2010), Brimblecombe ir kt. (2018) analizavo paramos
neformaliems globėjams priemonių įvairovę ir paplitimą. Kosloski ir kt. (2001), Exel ir kt.
(2008) tyrė neformalių globėjų požiūrį į atokvėpio paslaugą, o Silverstein ir Parrot (2001),
Bradley ir kt. (2002) aiškinosi paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksnius. Dar
viena tyrimų kryptis – paramos neformaliems globėjams politikos vertinimas dažniausiai
ekonominiame kontekste (pvz., Goodrich ir kt., 2012) arba ilgalaikės globos paslaugų kontekste (pvz., Barczyk ir Kredler, 2018). Kalbant apie pagyvenusių asmenų globos tyrimus
Lietuvoje, galima pastebėti, kad mūsų šalyje dominuoja formalių, t. y. viešajame arba privačiame sektoriuje teikiamų globos paslaugų, kurių teikimas grįstas tam tikro tipo sutartimis,
socialinių paslaugų pagyvenusiems asmenims tyrimai (pvz., Vaškevičiūtė ir Naujanienė,
2011; Orlova, 2014; Indrašienė ir Katkonienė, 2011; Tamutienė ir Naujanienė, 2013; Žalimienė ir kt., 2017; Charenkova, 2020), o negausioje neformalios globos tyrimų srityje, kaip
pastebi Junevičienė (2020), dominuoja pagyvenusius artimuosius globojančių šeimos narių
patirties tyrimai, neišskiriant paramos globėjams aspekto kaip atskiro tyrimų objekto. Galbūt
tai yra viena iš priežasčių, kodėl parama neformaliems globėjams Lietuvos socialinėje
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politikoje nėra įgijusi bent kiek aiškesnių kontūrų. Nors atskiros paramos neformaliems
globėjams priemonės ir egzistuoja, ko gero, daugiausia šeimos ir darbo derinimo politikoje,
tačiau nėra sistemiško požiūrio ir supratimo, kokia galėtų būti ši politika ir jos plėtojimo
kryptys. Šios politikos plėtra galėtų prasidėti situacijos vertinimu, todėl šiame straipsnyje,
remiantis moksline literatūra, yra pateikiama paramos neformaliems globėjams sampratų,
priemonių įvairovės bei paramos veiksnių analizė, kuria remiantis pasiūlomas paramos
neformaliems globėjams vertinimo modelis. Taigi, šio straipsnio tikslas – atskleisti paramos
neformaliems globėjams kaip tyrimo fenomeno daugialypiškumą bei pateikti paramos neformaliems globėjams vertinimo modelį. Tikimasi, kad šis straipsnis Lietuvoje galėtų paskatinti
tyrimų plėtrą paramos globėjams srityje..

1. Paramos neformaliems globėjams samprata ir įvairovė
Twigg ir Atkin (2002), Jegermalm (2003) teigia, kad praktikoje nėra lengva pateikti paramos
neformaliems globėjams apibrėžimą. Paramos neformaliems globėjams apibrėžimo sudėtingumą lemia tai, kad paslaugos retai kada būna nukreiptos tiesiogiai į globėjus dėl dažnai
neaiškaus ir neapibrėžto globėjo ir viešojo sektoriaus santykio (Jegermalm, 2004). Twigg ir
Atkin (2002) taip pat pastebi, kad nors globėjai iš pradžių nėra klientai, jie figūruoja paslaugų
sistemoje dėl savo ryšio su klientu. Kitaip tariant, anot Jegermalm (2003), galima teigti, kad
ten, kur yra pagyvenusių asmenų, turinčių globos poreikį, ten yra ir potencialių globėjų.
Atkreiptinas dėmesys, kad užsienio literatūroje, analizuojančioje paslaugas neformaliems
globėjams, yra vartojami įvairūs minėtas paslaugas nusakantys terminai. Pavyzdžiui, Jegermalm (2003, 2004) savo darbuose vartoja terminus „paramos globėjams sistemos“ arba „paramos paslaugos globėjams“, Colombo ir kt. (2011) – „politikos, remiančios globėjus šeimoje“, Lethin ir kt. (2016) – „formali pagalba neformaliems globėjams“, Triantafillou ir kt.
(2010) – „politikos priemonės, neformaliems globėjams paremti“. Nepaisant paslaugų neformaliems globėjams apibrėžimo sudėtingumo, užsienio literatūroje galima atrasti bandymų
šias paslaugas suklasifikuoti. Toliau straipsnyje plačiau pristatoma Twigg ir Atkin (2002)
pasiūlyta paslaugų globėjams schema, kuri straipsnio autorių iliustruojama konkrečiais paramos priemonių neformaliems globėjams pavyzdžiais.
Anot Twigg ir Atkin (2002), paslaugų globėjams sampratą gali padėti atskleisti įsivaizdavimas, kad šios paslaugos egzistuoja skirtinguose lygmenyse, pradedant nuo ribotų bei
specifinių paslaugų ir judant prie paplitusių bei bendrų paslaugų (1 pav.). Šį judėjimą apibūdina dvi dimensijos. Pirma dimensija – tai laipsnis, kuriuo paslaugos yra nukreiptos tiksliai į
globėjų poreikius. Kitaip tariant, globėjų interesų inkorporavimo laipsnis. Antra dimensija –
tai schemos apimtis, kuri svyruoja nuo ribotų, specifinių paslaugų, per paplitusias paslaugas
iki globalios paslaugų sistemos (Twigg ir Atkin, 2002, p. 16).
Pirmas paslaugų neformaliems globėjams lygmuo, anot Twigg ir Atkin (2002), apima
paslaugas, kurios vienareikšmiškai yra teikiamos siekiant paremti globėją. Tokių paslaugų
pavadinime paprastai būna žodis globėjas arba giminaitis, pavyzdžiui, globėjų paramos
grupė. Šios paslaugos paprastai būna mažos apimties ir jas dažnai teikia savanorių sektorius.
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Triantafillou ir kt. (2010) prie paramos priemonių, kurios yra tiesiogiai nukreiptos į neformalius globėjus, taip pat priskiria globėjų informavimą, mokymus, globos atostogas, lankstų
darbo grafiką, išmokas globėjams. Vertinant situaciją Lietuvoje, galima pastebėti, kad mūsų
šalyje neformalūs pagyvenusių asmenų globėjai taip pat turi teisę į mokamas globos atostogas,
kurios įvardijamos kaip ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti ir kurių trukmė – ne
ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos. Neformalūs globėjai taip pat turi teisę ir į nemokamas globos atostogas, kurių trukmė priklauso nuo sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijų. Kalbant apie išmokas globėjams, pastebėtina, kad šiuo metu Lietuvoje nėra jokių piniginių išmokų neformaliems pagyvenusių asmenų namuose globėjams (Junevičienė, 2020).
1 pav. Paslaugų neformaliems globėjams lygmenys
ribotos ir sutelktos, paprastai
teikia savanoriškas sektorius

II Pagalba kaip neplanuota išdava
Globėjui priskirtos
atvirai pripažįstama, kad paslaugos skirtos padėti
globėjui
Pusiau pripažintas ar neoficialus paslaugos
naudojimas padėti globėjui
Nenumatyti paslaugos padariniai
siekiama padidinti globojamo asmens
savarankiškumą
III Prielaidos, lūkesčiai, įsitvirtinę paslaugų
sistemoje

paplitusios (angl. mainstream)
paslaugos

Schemos apimtis

Inkorporavimo laipsnis

I Specifinės paslaugos globėjams

globalus paslaugų sistemos kaip
visumos lygmuo

Šaltinis: sudaryta remiantis Twigg ir Atkin (2002).

Antras lygmuo Twigg ir Atkin (2002) paslaugų neformaliems globėjams klasifikacijoje
apima paslaugas, kurios pirmiausia yra nukreiptos į globojamą asmenį, tačiau teikiant šias
paslaugas yra padedama ir globėjui. Kartais yra atvirai pripažįstama, kad paslauga skirta globojamam asmeniui, tačiau paslaugos tikslas yra padėti globėjui. Tokių paslaugų pavyzdys
būtų atokvėpio paslauga. Lietuvoje atokvėpio paslauga trumpalaikės socialinės globos forma
pradėta teikti nuo 2007 m., o nuo 2019 m. atokvėpio paslaugos senjorus prižiūrintiems artimiesiems gali būti teikiamos jau ne viena, bet trimis formomis: kaip pagalba namuose, kaip
dienos globa namuose ar institucijoje ir kaip trumpalaikė globa institucijoje (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2020).
Kai kuriais atvejais nėra taip akivaizdu, kad paslaugos tikslas yra padėti ir globėjui, kaip
atokvėpio paslaugos atveju. Pavyzdžiui, dienos centrai pagyvenusiems asmenims yra orientuoti į pagyvenusių asmenų socialinės atskirties mažinimą, jų laisvalaikio ir užimtumo organizavimą, tačiau pripažįstama, kad tokios įstaigos padeda ir pagyvenusius artimuosius namuose globojantiems asmenims.
Galiausiai globėjai turi naudos ir iš bendrųjų paslaugų, kurių tikslas yra didinti globojamo asmens savarankiškumą. Tokių paslaugų atveju dėmesys yra aiškiai sutelktas į globojamą asmenį, tačiau paslaugų naudojimo grandininė pasekmė yra ir pagalba globėjui (Twigg ir
Atkin, 2002). Triantafillou ir kt. (2010) prie tokių netiesiogiai į neformalius globėjus orientuotų
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paramos priemonių priskiria, pavyzdžiui, būsto ir aplinkos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams,
maisto į namus pristatymą, techninės pagalbos priemones, globos pašalpas. Kaip minėta,
Lietuvoje nėra piniginių išmokų neformaliems globėjams, tačiau yra taikomos dvi globos
pašalpų, t. y. išmokų, skiriamų vyresnio amžiaus asmenims, formos – tai slaugos išlaidų tikslinė kompensacija ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, kurių paskirtis –
kompensuoti asmens išlaidas, patirtas tenkinant slaugos ir priežiūros poreikius (Junevičienė,
2020). Šioje pastraipoje paminėtos nepiniginės ir piniginės paslaugos gali būti įvardijamos
kaip priemonės, didinančios globos poreikį turinčių asmenų savarankiškumą ir ekonominę
gerovę, tačiau žvelgiant iš neformalaus globėjo perspektyvos, pastebėtina, kad jos daro teigiamą įtaką ir globėjų gerovei. Pavyzdžiui, techninės pagalbos priemonėmis prisidedama prie
globėjams tenkančio fizinio krūvio, susijusio su globojamo asmens priežiūra, mažinimo, o
piniginės išmokomomis prisidedama prie finansinės naštos, atsirandančios globojant artimąjį
namuose, mažinimo.
Trečias paslaugų neformaliems globėjams lygmuo Twigg ir Atkin (2002) klasifikacijoje –
tai globalios paslaugų prielaidos ir praktikos, formuojančios kontekstą, kuriame sutelktos pirmo
ir antro lygmens paslaugos. Twigg ir Atkin (2002) teigia, kad paslaugų teikėjai daro prielaidas
apie globėjus – jų tinkamumą, jų pareigas, jų galimą įtraukimą į globos procesą – ir remdamiesi
šiomis prielaidomis struktūruoja pagalbą globėjams. Šios įsitvirtinusios prielaidos ir praktikos
gali turėti didelės reikšmės globėjams, kadangi jos daro įtaką, pavyzdžiui, būdui, kuriuo organizuojamos greitosios pagalbos paslaugos, arba darbuotojo sprendimui dėl sutuoktinių gebėjimo pasirūpinti vienas kitu. Twigg ir Atkin (1994) teigia, kad minimos paslaugos nėra „paslaugos“ globėjams, tačiau jos atspindi sistemos kaip visumos įtaką globėjų gyvenimui.
Apibendrinant šią straipsnio dalį, atkreiptinas dėmesys, kad Europoje yra paplitusios
įvairios paramos neformaliems globėjams priemonės. Siekiant atskleisti šių priemonių įvairovę, 1 lentelėje pateikiama informacija apie paramos neformaliems globėjams priemones,
prieinamas kai kuriose Europos Sąjungos šalyse.
1 lentelė. Paramos globėjams priemonės Europos Sąjungos šalyse
Globėjo vaidmens
pripažinimas teisės
aktuose
Globėjų poreikių
vertinimas

Trys įstatymai, paremti Nacionaline globėjų strategija (Jungtinė Karalystė.
Globėjams taikomi specialūs teisės aktai (Suomija).

Finansinė parama
globėjams

•

•
•

•
•
•
•
•

Įstatyminė teisė į vertinimą (Jungtinė Karalystė, Suomija).
Į globėjų poreikius atsižvelgiama vertinant kliento poreikius
(Nyderlandai).
Asmeninis biudžetas (angl. personal budgets), skiriamas globojam
asmeniui (Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Belgijos Flandrijos regionas).
Globos pašalpa, mokama pagyvenusiam ar neįgaliam asmeniui
(Vokietija, Austrija, Prancūzija).
Globėjo pašalpa, mokama tiesiogiai globėjui (Jungtinė Karalystė, Airija).
Laikinosios globos pašalpa (angl. respite care grant) (Airija).
Mokėjimas globėjams užuot teikus formalias socialines paslaugas
(Suomija, Švedija).
Mokėjimas globėjams pripažįstant globos teikimo įsipareigojimus
(Nyderlandai).
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1 lentelės tęsinys. Paramos globėjams priemonės Europos Sąjungos šalyse
Globėjų užimtumo
rėmimas

Informacija, patarimai
ir emocinė parama
Palaikymas (angl.
advocacy)
Atokvėpio paslauga

Globėjų mokymas /
švietimas
Poilsis ir kita parama

• Teisė į apmokamas atostogas (Nyderlandai).
• Socialinės apsaugos išmoka (Jungtinė Karalystė).
• Teisė į neapmokamas atostogas (Jungtinė Karalystė, Nyderlandai).
• Teisė neatvykti į darbą darbdavio leidimu (Suomija).
• Teisė prašyti pakeisti darbo tvarką (Jungtinė Karalystė).
• Globėjo pašalpa ir teisė į neapmokamas atostogas (Airija).
Vietos mastu veikiantys paramos šeimos globėjams centrai (Nyderlandai,
Jungtinė Karalystė, Airija).
Nacionalinės globėjų organizacijos, teikiančios paramą ir palaikymą (Airija,
Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Suomija, Prancūzija).
• Savaitės priežiūros atostogos (Suomija).
• Savanoriška paliatyvi globa namuose (Nyderlandai, Airija).
• Trumpalaikė institucinė globa, dienos globa ar neformalaus globėjo
pavadavimas (Švedija, Airija).
• Savanorių paslaugos (Austrija, Prancūzija, Belgija, Airija, Bulgarija,
Vengrija, Suomija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Slovėnija,
Jungtinė Karalystė, Švedija).
• Pirminės sveikatos priežiūros centrai, siūlantys globėjų mokymus ir
prižiūrintys globėjų programas (Ispanija).
• Vyriausybės finansuojami mokymai (Airija).
• Neformalių globėjų sveikatos patikrinimas (Švedija).
• Finansinė parama įsigyti pavojaus signalo priemones (Švedija).
• Alzheimerio klubas (Nyderlandai).
• Socialinio klubo modelis (Airija).

Panašioje situacijoje
esančiųjų palaikymas
(angl. peer support)
Technika / informaci- Sprendimai pritaikytam būstui, gyvenimui ir globai (Nyderlandai, Italija,
jos ir komunikacijos
Suomija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija).
technologijos
Šaltinis: Carers in Europe (2009).

2. Paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksniai
Šioje straipsnio dalyje pristatomos teorinės prieigos, pasitelkiamos aiškinant paramos neformalios globėjams naudojimą. Paramą neformaliems globėjams aiškinančių teorinių prieigų aktualumą lemia tyrimais grįsti įrodymai, kad, nepaisant didžiulio paramos neformaliems globėjams
poreikio, globėjai nenaudoja jiems valstybės, privačių ar nevyriausybinių organizacijų siūlomų
paslaugų arba paslaugas pradeda naudoti per vėlai, todėl jos neduoda pageidaujamos naudos
(Montgomery ir Kosloski, 2009; Horvath ir Mayer, 2010; Montgomery ir kt., 2016).
Sveikatos paslaugų naudojimo elgsenos modelis (angl. behavioral model of health
service utilization). Sveikatos paslaugų naudojimo elgsenos modelis, anot Montgomery ir kt.
(2016), yra labiausiai paplitęs sveikatos paslaugų tyrimuose, tačiau pritaikomas ir analizuojant ilgalaikės globos, paramos globėjams paslaugas. Remiantis šiuo modeliu, sveikatos paslaugų naudojimas priklauso nuo trijų veiksnių grupių – tai individualūs veiksniai, organizaciniai veiksniai ir psichosocialiniai veiksniai (2 pav.)
Kalbant apie individualius veiksnius, iš anksto nulemtas komponentas apima veiksnius,
kurie apibūdina individo polinkį (angl. propensity) naudoti paslaugas. Tai yra tokios individo
16
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savybės, kaip amžius, lytis, rasė, religija bei vertybės, susijusios su sveikata ir liga. Įgalinantis
komponentas apibūdina priemones, kurios palengvina arba apsunkina individo galimybę
gauti paslaugas. Į šią veiksnių grupę patenka tiek individo bei jo šeimos ištekliai (pvz., pajamos, sveikatos draudimas), tiek bendruomenės, kurioje gyvena individas, bruožai (pvz., kaimas-miestas, regionas). Poreikio komponentas yra susijęs su ligos lygiu, kuris yra tiesioginė
sveikatos paslaugų naudojimo priežastis. Gydymo poreikis gali būti tiek suvoktas paties
individo, tiek įvertintas paslaugų teikimo sistemos (Aday ir Andersen, 1974).
2 pav. Paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksniai:
sveikatos paslaugų naudojimo elgsenos modelis

I. Individualūs
veiksniai
• Iš anksto nulemtas komponentas (angl. predisposing component).
• Įgalinantis komponentas.

II. Organizaciniai
veiksniai

III. Psichosocialiniai
veiksniai

• Išteklių apimtis ir paskirstymas.

• Požiūris į ilgalaikės priežiūros paslaugų naudojimą.

• Organizacijos kultūra.

• Socialinės normos.

• Sveikatos politika.

• Suvokta kontrolė.

• Poreikio komponentas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Aday ir Andersen (1974), Montgomery ir kt. (2016), Bradley ir
kt. (2002).

Sveikatos paslaugų naudojimo elgsenos modelį papildžius organizaciniais veiksniais, atkreiptas dėmesys, kad sveikatos politika gali tiesiogiai veikti paslaugų teikimo sistemos veiksnius, pavyzdžiui, padidindama tam tikros srities gydytojų pasiūlą, arba sveikatos politikos programos gali būti nukreiptos į individualių veiksnių pokyčius. Minėtos programos į individualių
veiksnių pokyčius taip pat gali būti nukreiptos tiesiogiai (pvz., didinant draudimo aprėptį) arba
per paslaugų teikimo sistemą (pvz., perkeliant paslaugų infrastruktūrą ir taip sumažinant
kelionės iki paslaugų trukmę tam tikros teritorijos gyventojams) (Aday ir Andersen, 1974).
Bradley ir kt. (2002), plėtodami sveikatos paslaugų naudojimo elgsenos modelį, pasiūlė
psichosocialinius veiksnius, kurie apima požiūrį į ilgalaikės priežiūros paslaugų naudojimą,
žinias, socialines normas ir suvoktą kontrolę (angl. perceived control), traktuoti kaip atskirą
nuo iš anksto nulemtų veiksnių konstruktą. Anot Bradley ir kt. (2002), psichosocialiniai veiksniai nėra svarbesni už įgalinančius ir poreikio veiksnius. Bradley ir kt. (2002) nuomone,
psichosocialiniai veiksniai atlieka tarpininkaujančių veiksnių, kurie daro poveikį sveikatos
paslaugų naudojimui ir galiausiai paslaugų naudojimo rezultatams, funkciją. Analizuodami
požiūrį į ilgalaikės priežiūros paslaugų naudojimą, Bradley ir kt. (2002) nustatė, kad sprendimą naudotis vienomis ar kitomis paslaugomis lemia požiūris į globos teikėjus, galimybių
įpirkti paslaugas ir socialinės aplinkos vertinimas, apsisprendimo teisės išsaugojimas. Kalbant apie žinias, paaiškėjo, kad svarbus yra informacijos turinys ir kiekis, informacijos
šaltiniai bei informacijos prieinamumas. Socialinių normų kaip psichosocialinio veiksnio
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analizė atskleidė, kad įtakos sprendimui naudotis ilgalaikės priežiūros paslaugomis turi artimųjų (sutuoktinių, vaikų, draugų, kaimynų) bei specialistų (socialinių darbuotojų, dvasininkų, gydytojų, teisininkų) patarimai. Kitas svarbus dalykas, kalbant apie socialines normas,
yra rūpestis dėl globos naštos šeimai ir globos teikėjų lūkesčiai. Suvokta kontrolė kaip psichosocialinio veiksnio sritis yra susijusi su individo suvokiamu gebėjimu paveikti savo ilgalaikės priežiūros pasirinkimą. Kitaip tariant, žmogus priima sprendimą įvertinęs galimas
ilgalaikės priežiūros alternatyvas, savo finansines ir psichologines galimybes. Akivaizdu, kad
suvokta kontrolė yra glaudžiai susijusi su įgalinančiais veiksniais (finansiniais ištekliais ir
paramos galimybėmis) (Bradley ir kt., 2002).
Montgomery ir kt. (2016) pastebi, kad, žvelgiant iš paramos globėjams programų, kurios
paprastai veikia už sveikatos priežiūros sistemos ribų, perspektyvos, minėtas modelis turi du
svarbius trūkumus. Pirma, išskyrus įsitikinimus dėl sveikatos ir žinias apie negalią ar ligą,
kitos į modelį įtrauktos individualios savybės yra nepasiduodančios paslaugų teikėjų intervencijai. Antra, dauguma į papildytą modelį įtrauktų organizacinių veiksnių apibūdina sveikatos sistemas, bet ne organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas. Visa tai lemia, kad
praktinis modelio naudojimas iš paslaugų teikėjų perspektyvos yra ribotas. O štai į praktiką
orientuotas paslaugų modelis, anot Montgomery ir kt. (2016), įveikia minėtus sveikatos
paslaugų naudojimo elgsenos modelio trūkumus ir turi didesnę galimybę paveikti paslaugų
naudojimą. Taip yra todėl, kad į praktiką orientuotas paslaugų modelis apima veiksnius,
būdingus sritims, kurias, norėdami padidinti paslaugų naudojimą, gali paveikti socialinių
paslaugų teikėjai.
Į praktiką orientuotas paslaugų modelis (angl. practice-oriented service model). Remiantis į praktiką orientuotu paslaugų modeliu, kad potencialus klientas naudotų paslaugą,
turi būti patenkintos trys sąlygos. Pirma, individas turi turėti žinių, susijusių su paslauga.
Antra, paslauga turi būti prieinama. Trečia, individas turi turėti tikslą naudoti paslaugą
(Montgomery ir kt., 2016) (3 pav.).
3 pav. Paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksniai:
į praktiką orientuotas paslaugų modelis

I. Žinios, susijusios su
paslauga

II. Paslaugų
prieinamumas

III. Tikslo naudoti
paslaugas turėjimas

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Montgomery ir kt. (2016).

Kalbant apie su paslaugomis susijusias žinias, teigiama, kad potencialiam klientui yra
svarbi trijų tipų informacija, t. y. individas turi žinoti ar tikėti, kad jis turi poreikį paslaugai;
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individas turi žinoti, kokia paslauga yra galima; individas turi žinoti, kaip gauti paslaugą.
Pavyzdžiui, kad globėjas naudotųsi atokvėpio paslauga, individas turi save identifikuoti kaip
globėją, kuriam reikia pagalbos, žinoti, kad tokios paslaugos egzistuoja ir kaip jas gauti.
Į praktiką orientuotame paslaugų modelyje yra išskiriamos trys paslaugų prieinamumo kliūtys: transportavimas, įperkamumas ir tinkamumas (angl. availability). Siekdamos įveikti šias
kliūtis, organizacijos gali pasinaudoti tokiomis strategijomis, kaip paslaugų perkėlimas arčiau klientų, mokesčio mažinimas, naujų finansavimo šaltinių paieška ir esamų organizacijos
išteklių perskirstymas, atsižvelgiant į organizacijos prioritetus. Tikslas naudoti paslaugą yra
apibūdinamas kaip kliento pasiryžimas ir interesas gauti paslaugą. Individo tikslas naudoti
paslaugą gali susidurti su trimis kliūtimis – tai paslaugos patrauklumo trūkumas, kultūriniai
skirtumai ir neigiamas požiūris į pagalbos gavimą. Pavyzdžiui, tikėtina, kad globėjas nesinaudos atokvėpio paslauga, jeigu maitinimo sąlygos yra nepatrauklios, globos gavėjas kalba kita
kalba nei personalas ar kiti paslaugos gavėjai, arba globėjas mano, kad tik jis pats yra atsakingas už savo artimojo globą (Montgomery ir kt., 2016).
Globėjo tapatumo teorija (angl. caregiver identity theory). Globėjo tapatumo teorijoje
ieškoma būdų, kurie užtikrintų efektyvų paslaugų ir išteklių nukreipimą į specifinius globėjų
poreikius (Montgomery ir kt., 2016). Kalbant apie paramos neformaliems globėjams specifiką, šioje teorijoje yra akcentuojama, kad įtaką paslaugų globėjams naudojimui turi: socialinės normos; globėjo tautinė ir kultūrinė kilmė; paramos programų įvairiapusiškumas; tikslus
globėjo poreikių įvertinimas; paramos tęstinumo užtikrinimas. Globėjo tapatumo teorijos šalininkai teigia, kad socialinės normos, globėjo tautinė ir kultūrinė kilmė diktuoja, pavyzdžiui,
kas šeimoje turi prisiimti globos įsipareigojimus. Paramos programų įvairiapusiškumas
ir tikslus globėjo poreikių įvertinimas yra svarbūs todėl, kad globėjų vaidmenys yra skirtingi
ir globėjai skirtingai vertina, kas jiems yra sunku ir kas juos vargina. Taigi įvertinant globėjus
pirmiausia turi būti akcentuojamos globos užduotys ir poreikis naudoti patikimas globėjo
psichologinės gerovės įvertinimo priemones, siekiant tiksliai nustatyti globėjo poreikius.
O štai paramos tęstinumo užtikrinimas reikšmingas tuo, kad vienkartinė ar riboto laiko intervencija globėjams gali būti nepakankama, kadangi laikui bėgant keičiasi globos teikimo pobūdis ir trukmė. Apibendrinus, galima teigti, kad siekiant užtikrinti paramos globėjams naudojimą, remiantis globėjo tapatumo teorija, svarbu vadovautis trimis nuostatomis: 1) globėjo
vaidmuo yra įgytas sistemingai; 2) globos teikimas yra dinaminis procesas, kuris keičiasi su
laiku; 3) keičiantis globėjo vaidmeniui, keičiasi ir jo santykis su globos gavėju bei globėjo
tapatumas (Montgomery ir kt., 2016).
Ekonominė rinkos nesėkmių teorija (angl. economic theory of market failure). Horvath
ir Mayer (2010), analizuodami tiesioginę paramą neformaliems globėjams, atkreipia dėmesį
į paramos neformaliems globėjams paslaugų rinkoje2 egzistuojantį neatitikimą tarp paslaugų
Paramos neformaliems globėjams paslaugų rinka, anot Horvath ir Mayer (2010), yra vieta, kur visi teikėjai
(nevyriausybinės, privačios ir valstybinės institucijos) susitinka su vartotojais (neformaliais pagyvenusių asmenų
globėjais) ir sprendžia klausimą dėl disponavimo „produktu“ (angl. „commodity“), t. y. tiesioginėmis paramos
paslaugomis.
2
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pasiūlos ir paklausos. Siekdami paaiškinti šį neatitikimą, Horvath ir Mayer (2010) remiasi
ekonomine rinkos nesėkmių teorija, kurioje akcentuojami tokie aspektai, kaip psichologinės
ir socialinės kliūtys, informacijos trūkumas ir transakcijos kaštai (4 pav.).
Horvath ir Mayer (2010) teigia, kad psichologinės ir socialinės kliūtys žlugdo mainus
tarp paramos neformaliems globėjams paslaugų pasiūlos ir paklausos. Viena tokios situacijos
priežasčių yra ta, kad neformalūs globėjai ima suvokti savo prisiimtą atsakomybę dėl artimojo globos tik tada, kai jau įsitraukia į globos darbus. Atsakomybės suvokimas po fakto lemia,
kad pervargimo akimirką yra sunku apibūdinti ir pastebėti, o kadangi tai yra lemiamas paramos neformaliems globėjams rinkos funkcionavimo veiksnys, tiesioginės paslaugos nėra pageidaujamos, nepaisant jų potencialios svarbos. Kita kliūtis paramos neformaliems globėjams paslaugų rinkoje – tai nusistovėjusios socialinės normos, kurios ypač paplitusios kaimiškose vietovėse. Pavyzdžiui, kad būti paramos gavėju yra gėda (Horvath ir Mayer, 2010).
4 pav. Paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksniai:
ekonominė rinkos nesėkmių teorija
I.Psichologiniai ir socialiniai veiksniai:
- atsakomybės suvokimas;
- socialinės normos.

II. Informaciniai veiksniai:
- iš pasiūlos pusės: nepakanka informacijos apie paslaugų paklausos poreikį
ir jo ypatybes;
- iš paklausos pusės: žinių apie paslaugų naudą ir kokybę trūkumas.

III. Transakcijos kaštai:
- piniginės sąnaudos;
- laiko sąnaudos.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Horvath ir Mayer (2010).

Žiūrint iš paklausos pusės, anot Horvath ir Mayer (2010), neformalūs globėjai yra nepakankamai informuoti apie egzistuojančias paramos paslaugas. Žiūrint iš pasiūlos pusės, teikėjai neturi pakankamai informacijos apie paklausos poreikį ir jo ypatybes. Horvath ir Mayer
(2010) teigia, kad teikėjai neatitikimą tarp mažos pasiūlos ir didelio poreikio aiškina kaip
kylantį iš paklausos pusės ir mano, kad šios problemos gali būti išspręstos per informacines
kompanijas ir visuomeninį neformalios globos pripažinimą. Taip pat Horvath ir Mayer
(2010) atkreipia dėmesį, kad kliūtis didesnei paramos paslaugų paklausai yra ir žinių apie šių
paslaugų naudą bei kokybę trūkumas.
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Pasak Horvath ir Mayer (2010), transakcijos kaštai taip pat gali paaiškinti tiesioginių
paslaugų neformaliems globėjams trūkumą. Transakcijos kaštai gali būti apibūdinami kaip
kaštai – išskyrus pirkimo kainą, – patiriami ekonominių mainų metu. Transakcijos kaštai gali
būti susiję tiek su informacijos rinkimo procesu, tiek su papildomomis išlaidomis, kylančiomis po vartojimo. Horvath ir Mayer (2010) teigia, kad neformalūs globėjai nesikreipia dėl
jiems skirtos paramos, nes informacijos paieška reikalauja tiek piniginių, tiek laiko sąnaudų.
Minėti autoriai pastebi, kad informacijos mainai tarp ligoninių, bendrosios praktikos gydytojų ir neformalių globėjų yra nepakankami, todėl globėjai tarsi nuolat juda ratu. Patiriamų
informacijos paieškos kaštų įtaka paslaugų paklausai priklauso nuo to, kaip šis procesas yra
sutvarkytas, pavyzdžiui, ar informacija yra apmokestinta (internetas, telefonas, konsultavimo
paslaugos), ar profesinės žinios yra būtina sąlyga paslaugai gauti ir pan.
Apibendrinant skirtingose teorinėse prieigose išskirtus paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksnius, galima teigti, kad šios paramos naudojimas priklauso tiek nuo potencialų paslaugų gavėją apibūdinančių veiksnių (pvz., amžiaus, suvokto poreikio paramai
ir kt.), tiek nuo potencialių paslaugų teikėjus apibūdinančių veiksnių (pvz., organizacijos
struktūros, informacijos sklaidos ir kt.), tiek nuo paslaugų teikimo kontekstą apibūdinančių
veiksnių (pvz., socialinių normų, kultūros ir kt.).

3. Paramos neformaliems globėjams vertinimo modelis
Socialinėje politikoje vertinimas vaidina svarbų vaidmenį priimant sprendimus dėl reformų,
politikos pokyčių realizavimo. Vertinime svarbu holistinis požiūris, todėl naudinga pasitelkti
įvairias teorines perspektyvas, leidžiančias įžvelgti/atrasti įvairius vertinamo fenomeno aspektus, bruožus, ypatybes. Vertinimo paradigmos socialinės politikos lauke gali būti įvairios:
tikslų pasiekimo, žmogaus teisių, socialinio investavimo, aktyvinimo, įtraukimo ir t. t. Analizuojant socialinės politikos pokyčius ir reformas gali būti pasitelkiamos priklausomybės
nuo tako, institucionalizmo ar net „ardomosios inovacijos“ koncepcijos (The Nature of Policy
Change and Implementation, 2013).
Šiame straipsnyje anksčiau aptarta paslaugų neformaliems globėjams samprata, teorinės
prieigos, aiškinančios paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksnius, sudaro pagrindą pažvelgti į paramą neformaliems globėjams iš įvairių perspektyvų, taigi įžvelgti įvairius
šios paramos aspektus ir niuansus. Minėta analizė pasitarnavo kaip teorinis pagrindas formuojant paramos neformaliems globėjams vertinimo modelį, kurio pagrindiniai elementai
pateikti 5 paveiksle.
Taigi straipsnio autorių pasiūlytas paramos neformaliems globėjams vertinimo modelis
apima tris blokus: paramos neformaliems globėjams lygmenys; paramos neformaliems globėjams sritys ir priemonės; paramos (ne)naudojimo prielaidos. Vertinant paramą neformaliems globėjams, svarbu atsižvelgti į laipsnį, kuriuo parama yra orientuota tiesiogiai į globėją.
Taip pat svarbu įvertinti konkrečios paramos priemonės tikslą, t. y. kaip ir kiek taikoma priemonė padeda derinti globos ir darbo įsipareigojimus, ar prisideda prie globėjo socialinės apsaugos užtikrinimo ir t. t. Galiausiai svarbu įvertinti paramos neformaliems globėjams (ne)21
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naudojimo prielaidas, kurios, savo ruožtu, leistų paaiškinti vienos ar kitos paramos priemonės
paplitimo tendencijas ir prognozuoti priemonių poreikį ateityje.
5 pav. Paramos neformaliems globėjams vertinimo modelis
A. Paramos neformaliems globėjams
lygmenys

I. Parama, tiesiogiai
nukreipta į
neformalius
globėjus

II. Parama,
nukreipta į
globojamą asmenį,
tačiau šia parama
padedama ir
globėjui

III. Prielaidos ir
lūkesčiai, įsitvirtinę
paslaugų sistemoje
(formuoja
kontekstą I ir II
lygmens paramai)

B. Paramos neformaliems globėjams
sritys ir priemonės

C. Paramos (ne)naudojimo prielaidos

I. Neformalių globėjų indėlio pripažinimas:
- Neformalių globėjų statusas globos sistemoje
- Informacijos apie neformalių globėjų svarbą
sklaida

I. Globos gavėjų ir teikėjų
apimtis:
- Formalios globos gavėjų ir
teikėjų skaičius
- Neformalios globos gavėjų
ir teikėjų skaičius

II. Globos ir darbo derinimas:
- Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti
- Nemokamos atostogos sergančiam šeimos nariui
slaugyti
- Darbas ne visą darbo dieną
- Lankstus darbo laikas

II. Poreikių vertinimas ir
ypatumai:
- Globojamų asmenų poreikių
vertinimas
- Globėjų poreikių vertinimas

III. Socialinės apsaugos užtikrinimas
- Draudimas valstybės lėšomis pensijų draudimu
- Draudimas valstybės lėšomis nedarbo draudimu

IV. Finansinės naštos mažinimas
- Globėjo pašalpa
- Globos pašalpa (slaugos išlaidų ir priežiūros
pagalbos išlaidų tikslinės kompensacijos)
- Pagalbos pinigai

V. Fizinės ir emocinės globėjų sveikatos
užtikrinimas
- Būsto ir aplinkos pritaikymas globojamo
asmens poreikiams
- Psichologo pagalba
- Savipagalbos grupės
- Atokvėpio paslauga

III. Formalių paslaugų
infrastruktūra:
- Stacionarios globos paslaugos
- Pagalba į namus
- Dienos socialinė globa asmens namuose
- Dienos centrai
- Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
- Ambulatorinės slaugos
paslaugos namuose

Šaltinis: parengta straipsnio autorių.

5 paveiksle pateiktas paramos neformaliems globėjams vertinimo modelis – tai ne tik
inovatyvus bandymas pateikti susistemintą tokio daugialypio reiškinio, kaip parama neformaliems globėjams Lietuvoje, vaizdą, bet ir noras atkreipti dėmesį, kad paramos neformaliems globėjams klausimas turėtų užimti svarbią vietą šių dienų socialinės politikos
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dienotvarkėje. Modelio realizavimas praktikoje reiškia konkrečių rodiklių kiekvienam vertinimo lygmeniui, sritims bei prielaidoms pasitelkimą/formulavimą. Visapusiškas vertinimo
modelio realizavimas reikalauja išsamios rodiklių sistemos: nacionalinės ar žinybinės
statistikos pagrindu ar gautų iš atskirų specialių tyrimų. Taigi, pridėtinė šio modelio vertė –
postūmis tiek statistinių rodiklių sistemos tobulinimui, tiek mokslinių tyrimų plėtrai, siekiant
atsakyti į klausimą – kokia yra ir kokia turėtų būti paramos neformaliems globėjams politika
mūsų šalyje.

Išvados
Globodami savo vyresnio amžiaus artimuosius neformalūs globėjai atsiduria dviprasmiškoje
situacijoje, mat, padėdami kitiems, jie patys tampa asmenimis, kuriems reikia pagalbos mažinant tiek su sveikata, tie su finansais susijusius globos sukeliamus sunkumus. Akivaizdu,
kad, vykdant socialinių paslaugų pagyvenusiems asmenims politiką, svarbu atsižvelgti ne tik
į globos poreikį turinčių asmenų interesus, bet į situaciją pažvelgti ir iš neformalių globėjų
perspektyvos. Tinkamai išplėtotos formalios sveikatos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems asmenims gali būti vertinamos kaip parama neformaliems globėjams, remiant pastarųjų atliekamą darbą ir mažinant jiems tenkančią naštą. O kaip atskleidė straipsnyje aprašytos
teorinės prieigos, aiškinančios paramos neformaliems globėjams naudojimo veiksnius, tam,
kad globėjai pasinaudotų esančiomis paramos priemonėmis, paslaugomis, būtina atsižvelgti
ir tinkamai įvertinti psichologinius, socialinius ir ekonominius veiksnius. Parama neformaliems globėjams taptų labiau prieinama, jeigu neformalūs globėjai būtų pradėti traktuoti ne
tik kaip savaime suprantamas pagyvenusių žmonių globos išteklius, bet ir kaip paslaugų
sistemos klientai. Neformalius globėjus traktuojant kaip klientus, kaip teigia Twigg ir Atkin
(2002), paslaugų teikimo tikslas būtų orientuotas ir į globėjo poreikius, suvokiant, kad globėjo gerovė taip pat yra savaime vertingas rezultatas. Rūpinimasis neformalių globėjų gerove, apimančia fizinius, emocinius, psichologinius ir ekonominius aspektus, gali prisidėti prie
neformalių globėjų išsaugojimo, kas, kaip jau minėta ir straipsnio pradžioje, yra labai aktualu
dėl spartaus visuomenės senėjimo. Be to, neformalių globėjų gerovė galėtų būti ir globos
paslaugų kokybės indikatorius. O globos paslaugų kokybė ir jai keliami reikalavimai XXI a.
tampa vienu iš svarbiausių iššūkių, tenkančių Europos Sąjungos šalims (Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society, 2014).
Pasiūlytas paramos neformaliems globėjams vertinimo modelis sukuria prielaidas sistemiškai įvertinti šios paramos būklę bei jos poreikį ateityje, o šalies socialinės politikos struktūroje turėti dar vieną atskirą svarbią politikos sritį.
Būtų svarbu toliau plėtoti tyrimus šioje srityje ir Lietuvoje, kur, remiantis Junevičienės
(2020) atliktu tyrimu, jaučiamas stiprus šalies gyventojų nusiteikimas globoti savo vyresnio
amžiaus artimuosius namuose, šiuos globos įsipareigojimus grindžiant vaikų pareiga globoti
tėvus senatvėje, noru atsilyginti tėvams už rūpestį vaikystėje ir pan., kartu išreiškiant ir nepasitikėjimą bei nepasitenkinimą stacionariose įstaigose teikiamomis paslaugomis.
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THE VARIETY OF CONCEPTIONS OF SUPPORT FOR
INFORMAL FAMILY CAREGIVERS – CONTEXT OF
SOCIAL POLICY EVALUATION
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Summary. When caring for their elderly relatives, informal carers find themselves in
an ambiguous situation, because by helping others, they themselves become people
who need help in reducing both the health and financial difficulties of caring. Support
for informal carers of the elderly is becoming important both because of the need to
reduce the burden on carers and because of the possibility of preserving informal carers as care resources to cover the shortage of formal carers and to save public money.
A review of the literature reveals that in the limited field of research on informal care,
research on the experience of family members caring for elderly relatives dominates
in Lithuania, without distinguishing the aspect of support for carers as a separate object of research. This may be one of the reasons why support for informal caregivers
has not acquired at least some clearer outlines in Lithuanian social policy. Thus, the
aim of this article is to reveal the multifaceted nature of support for informal carers as
a research phenomenon and to present a model for evaluating support for informal
carers. The article uses the scheme of services for caregivers proposed by Twigg and
Atkin (2002) and four theoretical approaches – behavioral model of health service
utilization, practice-oriented service model, caregiver identity theory, economic theory of market failure, which allowed to look at the phenomenon in different aspects
and levels. Summarizing the factors of use of support for informal carers singled out
in different theoretical approaches, it can be stated that the use of this support depends
on factors characterizing the potential recipient (e.g. age, perceived need for support,
etc.), factors characterizing potential providers (e.g. organizations structure, dissemination of information, etc.) and from factors describing the context in which the services are provided (e.g. social norms, culture, etc.). The model of evaluation of support
for informal carers based on the theoretical analysis of the concept of support for informal caregivers and proposed in the article creates preconditions for systematically
assessing the status of this support and its need in the future. The proposed model for
assessing support for informal carers includes three blocks: levels of support for informal carers; areas and measures of support for informal carers; preconditions for (non)
use of support. The model is not finite and can be extended through other theoretical
approaches and indicators.
Keywords: care for the elderly; support for informal carers; assessment of support
for informal carers.
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NEOLIBERALIOS VALDYSENOS ĮTAKA LIETUVOS
TAUTINIŲ MAŽUMŲ ŠVIETIMO POLITIKAI
SOCIALINĖS POLITIKOS KONTEKSTE
Karolis DAMBRAUSKAS
LSTC Etninių tyrimų institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: dambrauskas@ces.lt
Santrauka. Straipsnyje, pasitelkiant post-struktūralistinę, dekonstrukcinę valdysenos
prieigą, analizuojama Lietuvos tautinių mažumų politika šalies socialinės politikos
kontekste. Vienas iš galimų socialinės politikos dėmenų – tautinių mažumų švietimo
politika – analizuojamas valdymo racionalumų ir valdymo technologijų aspektu, ypatingą dėmesį skiriant individų „suatsakomybinimo“ reiškiniui, būdingam neoliberaliam valdysenos tipui. Straipsnyje gerovės valstybė apibrėžiama kaip valstybės siekis
užtikrinti savo piliečiams gerovę ir saugumą ir klausiama, kiek atsakomybės Lietuvos
valstybė prisiima už tautinių mažumų švietimo reikalus ir kiek šią atsakomybę ji stengiasi perleisti pačioms tautinėms mažumoms. Taip pat teigiama, kad nepriklausomybės pradžioje tautinių mažumų švietimui įtaką darė tuo metu puoselėtas konservatyvus gerovės modelis, tačiau antruoju nepriklausomybės dešimtmečiu švietimą pasiekė
bendros šalies gerovės modelio liberalizacijos tendencijos.
Raktažodžiai: socialinė politika, tautinės mažumos, švietimas, valdysena, suatsakomybinimas.

Įvadas
Nepriklausomybės metais mokslinių tyrimų, skirtų Lietuvos tautinių mažumų padėčiai ir problemoms aptarti, būta daug ir įvairių. Iš svaresnių paminėtini tyrimai skirti: skirtingiems šalies etninių grupių adaptacijos modeliams (Kasatkina, Leončikas, 2003), aktualiems tautinių
mažumų identiteto klausimams (Kazėnas ir kt., 2014) (Frėjutė-Rakauskienė ir kt., 2016), socialinio ir istorinio teisingumo daugiatautėje Lietuvos visuomenėje sampratoms ir konstravimo būdams (Frėjutė-Rakauskienė ir kt., 2018). Tyrėjų dėmesio susilaukė ir tokios temos
kaip: įstatymų, teisės aktų, reglamentuojančių etninių mažumų padėtį Lietuvoje, raida ir įtaka
tautinių mažumų socialinei padėčiai (Kasatkina ir kt., 2006), tautinių mažumų nedarbas
(Okunevičiūtė Neverauskienė ir kt., 2007, Okunevičiūtė Neverauskienė, 2010), socialinio
teisingumo ir neoliberalių reformų švietime suderinamumas (Šliavaitė, 2018). Tačiau bendrai
socialinėms tautinių mažumų problemoms dėmesio skirta mažiau. Todėl šio straipsnio tikslas
yra (tiek, kiek tai leidžia darbo apimtis) išnagrinėti Lietuvos tautinių mažumų politiką šalies
socialinės politikos kontekste. Tikslinę tautinių mažumų politikos grupę sudaro skirtingos
tautinės mažumos, dėl ko ši politika gali turėti skirtingus tikslus, todėl šiame straipsnyje bus
koncentruojamasi ties didžiausia Lietuvos lenkų tautine mažuma, ir ties ta tautinių mažumų
politikos dalimi, kuri yra susijusi su švietimo sritimi.
Atsižvelgiant į analizės tikslą, keliami tokie uždaviniai: a) trumpai apžvelgti Lietuvos
gerovės valstybės bruožus; b) apžvelgti svarbiausius tautinių mažumų švietimo politikos
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raidos momentus; c) įvertinti tautinių mažumų švietimo politiką šalies vykdytos socialinės
politikos kontekste. Siekiant išsikeltų tikslų, pasitelkiama iki tol tyrimuose, skirtuose tautinių
mažumų problemoms analizuoti, menkai naudota post-struktūralistinė, dekonstrukcinė
M. Foucault suformuluota valdysenos (angl. governmentality) prieiga. Šios prieigos privalumas yra tas, kad ji leidžia žmonių, populiacijos ar tam tikrų populiacijos grupių valdymą
analizuoti per tarpusavyje susijusius valdymo racionalumus (angl. rationales) ir valdymo
technologijas, valdymą suprantant kaip kažką daugiau nei vien tik politinės galios ir biurokratijos naudojamas valdymo technikas, leidžiančias apibrėžti, kas (ne)patenka į jos kompetencijų sritį, t. y., kas yra vieša, o kas – privatu (Foucault, 1991).
Metodologiniu požiūriu paminėtina, kad valdysenos tyrimuose valdymo praktikos suprantamos kaip orientuotos į įvairaus pobūdžio problemas, tačiau atmetamas supratimas, kad
šios problemos empiriniame pasaulyje atsiranda natūraliai, ir verčiau linkstama manyti, kad
tam tikri būties aspektai yra problematizuojami, t. y., imami suprasti kaip reikalaujantys dėmesio, nes kaip tokie jie yra sudaryti iš eilės diskursyvinių praktikų, mobilizuotų įvairiai išsidėsčiusių veikėjų, besiremiančių tam tikromis ekspertiškumo formomis (Teghtsoonia, 2016).
Be problematizavimo tokios diskursyvinės praktikos gamina žmonių „elgesio valdymo“
strategijas. Valdymas šiuose tyrimuose suprantamas kaip sukūrimas jėgos ribų (angl. lines of
force), kurios vienas elgesio formas padarytų labiau tikėtinomis už kitas. Šio pobūdžio tyrimuose neklausiama, kaip žmonės juda tarp šių ribų, o labiau domimasi, kaip žmonės yra pašaukiami
(angl. invoked) judėti tarp jų. Todėl tiriama sąveika tarp savivaldos (angl. self-government)
režimų ir individų ar kolektyvų elgesio kontrolės ir formavimo technologijų, o ne tai, ką žmonės, valdomi šių režimų ir technologijų, sako ar daro (Bröckling, Krasmann, Lemke, 2011,
p. 13). Valdysenos tyrimų atstovai studijuoja tekstus, diskursyvines strategijas, valdymo praktikas, kuriose ir per kurias pasimato pastangos formuoti kitų elgesį (Teghtsoonian, 2016, p. 6).
Todėl ir šiame darbe bus analizuojami panašaus pobūdžio šaltiniai (vyriausybės programos,
valstybės kontrolės ataskaitos, įstatymai, valdžios atstovų pasisakymai spaudoje).
Prieš pradedant analizę apsibrėšime svarbiausius joje naudojamus terminus: gerovės
valstybė, socialinė politika, valdysena. Bendriausia prasme galime teigti, kad gerovės valstybės „sąvoka, nors ir būdama gana plati, yra susijusi su konkrečia valstybės veikla ir jos
institucijomis, kurios garantuoja socialinę gerovę ir saugumą savo piliečiams“ (Aidukaitė et
al., 2012, p. 21). Socialinė politika – siauresnė sąvoka, apimanti gerovę užtikrinančių priemonių/institucijų (valstybinių ar privačių) visumą. Socialinė politika susideda iš socialinės ir
sveikatos apsaugos, darbo rinkos ir būsto politikos. Švietimo politika dažnai analizuojama
kaip atskira gerovės valstybės sritis, tačiau ją galima priskirti ir socialinei politikai (Aidukaitė
et al., 2012, p. 21).
Detalesnio aptarimo verta Michelio Foucault valdysenos samprata, kurią jis apibrėžė
trejopai: a) kaip tam tikrą visumą, suburtą institucijų, procedūrų, analizių ir apmąstymų, skaičiavimų ir taktikų, leidžiančių įgyvendinti specifinę, nors ir sudėtingą valdžios formą, kurios
tikslas – populiacija, kurios pagrindinė žinojimo forma – politinė ekonomija, o pagrindinės
techninės priemonės – saugumo aparatai; b) kaip tendenciją, kuri, per ilgą laiką visuose Va29
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karuose, nuosekliai vedė link valdysenos pranašumo kitų galios formų (pvz., suvereno, disciplinuojančios galios), apibrėžtinų kaip valdžia, atžvilgiu ir kuriai veikiant, viena vertus,
formavosi visa serija konkrečių valdymo aparatų ir, kita vertus, plėtojosi žinojimo (pranc.
savoir) kompleksas; c) kaip procesą, tiksliau – jo rezultatą, per kurį viduramžių teisingumo
valstybė, penkioliktame ir šešioliktame amžiuje virtusi administracine valstybe, palaipsniui
tampa „valdymizuota“ (angl. governmentalized) (Foucault 1991, p. 102–103). Valdysenos
samprata naudinga tuo, kad, anot Vyliaus Leonavičiaus,
„leidžia atskleisti įvairius žinių ir tiesos pavidalus, kuriais remdamiesi įvairūs veikėjai, vadovaujami kitų (faktiškai savęs pačių), ima abejoti ir veikti jiems parinktais tikslais. Tai yra valdymo
suprobleminimo, programų ir pirmiausia valdymo racionalumų (angl. rationalities) tyrimas. [...]
Valdysena iš esmės išreiškia valdymo racionalumą (angl. government rationality), kuris šiuo
atveju apibūdina, kaip individai mąsto apie valdančią valstybę“ (Leonavičius, 2014, p. 144).

Šis racionalumas – ne grynos ir neutralios žinios, reprezentuojančios tai, kas yra valdoma, „o paties valdymo elementas, padedantis sukurti diskursinį lauką, kuriame įgyvendinama
galia yra „racionali“ (Leonavičius, 2014, p. 144). Tačiau valdysenos samprata besiremianti
valdymo analizė apima ir valdymo technologijų – priemonių, technikų ir instrumentų, kuriais
siekiama valdymo tikslų – analizę (Leonavičius, 2014, p. 144). Svarbu paminėti, kad valdymo technologijos ir valdymo racionalumai yra glaudžiai susiję ir vieni kitus „informuoja“.
Mitchellas Deanas išskiria keturias valdysenos analizės dimensijas (Dean, 2010, p. 41–44):
valdymo problematikos tyrimų (kas yra valdytina? kokias problemas reikia spręsti ir kokių
tikslų reikia siekti?); valdymo technologijų tyrimų (kokių priemonių, mechanizmų, procedūrų, instrumentų, taktikų, technikų, technologijų ir žodyno pagalba valdžia yra steigiama,
o taisyklės – vykdomos?); žinojimų, kuriais remiasi valdymas, tyrimų (kokios minties, žinojimo, ekspertiškumo, strategijos, skaičiavimo priemonių ar racionalumų formos yra pasitelkiamos valdant? kaip tam tikros valdymo formos sudaro sąlygas atsirasti tam tikroms tiesos
formoms?); ir tapatybių tyrimų (kokių formų tapatybes presuponuoja skirtingos valdžios formos? kaip pasiekiama, kad individai tampa dorybingais ir aktyviais piliečiais?).
Dėl ribotos straipsnio apimties toliau bus susitelkta ties valdymo technologijų ir žinių
analize. Viena iš valdymo technologijų, kuriai bus skiriama daugiau dėmesio, yra tai, kas
valdysenos studijose vadinama individų „suatsakomybinimu“. Pagrindines suatsakomybinimo charakteristikos yra: autonomija ir pasirinkimas, enterpreneriškos asmenybės, valdymas
per atstumą (Juhila ir kt., 2016, p. 27). Autonomija ir pasirinkimas reiškia, kad iš piliečių
tikimasi, jog jie nebus pasyvūs, nuo gerovės valstybės priklausomi asmenys. Piliečiams yra
suteikiama laisvė ir tikimasi, kad veikdami individualiai iš turimos laisvės jie sugebės „išspausti“ maksimalią naudą savo sveikatos, saugumo ir gyvenimo kokybės požiūriu. Tačiau
suatsakomybinimas nereiškia visiškos pasirinkimo laisvės, mat racionalų pasirinkimą apibrėžia tam tikri įstatymai ar ekspertų žinios, už kurių pažeidimą gali grėsti sankcijos ar moralinis
pasmerkimas (Juhila ir kt., 2016, p. 13–14).
Savi-enterpreneriškumas reiškia, kad individai investuoja į save, vystydami savo socialinius gebėjimus, rūpindamiesi savo sveikata ir gerove. To iš individo yra tikimasi ir tokie
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lūkesčiai jo atžvilgiu turi moralinį aspektą: vėlyvajame kapitalizme valdymas remiasi ekonomistiniu mąstymu, kuriame individas yra suvokiamas kaip racionalius skaičiavimus atliekantis veikėjas, kuris, skaičiuodamas naudą ir kaštus, priima geriausius įmanomus sprendimus,
žvelgdamas iš savo paties perspektyvos (Juhila ir kt., 2016, p. 14).
Toks valdymas per atstumą, skatinant pačių valdomųjų „savivaldą“, reiškia keletą dalykų.
Pirmiausia, užuot prisiėmus atsakomybę už socialinę ir sveikatos apsaugos politiką, skatinant
piliečių gerovę ir sprendžiant nelygybės ir atskirties (angl. exclusion) problemas, valstybė
deleguoja šias atsakomybes individams, šeimoms ar bendruomenėms. Toks valdymas taip pat
numato vietos lygmens paslaugų tiekėjų ir NVO atsakomybės persvarstymą: paslaugų tiekėjai
ir profesionalai vis dažniau įgaliojami ir tikrinami (ir tokiu būdu suatsakomybinami) dėl
teikiamų paslaugų turinio ir rezultatų. Kitaip tariant, valstybė valdo toliau, tačiau dabar ji vis
dažniau tą daro ne tiesiogiai, o diskursyvinių priemonių pagalba (Juhila ir kt., 2016, p. 14–15).

1. Gerovės valstybė Lietuvoje
Nėra bendro gerovės valstybės apibrėžimo, todėl atspirties tašku bus laikomas Gösta EspingAnderseno apibrėžimas, gerovės valstybę suprantant kaip valstybės įsipareigojimą piliečiams
garantuoti jiems tam tikrą gerovės ir saugumo lygį (Esping-Andersen, 1990). Esping-Andersenas išskiria tris gerovės valstybės režimus/modelius: liberalųjį, konservatyvųjį-korporatyvinį ir socialdemokratinį. „Šie modeliai skiriasi ne tik socialinės politikos organizavimo aspektais, išmokų, paslaugų gausa ir įvairove, bet ir savo ideologija, prioritetais, poveikiu šalies
stratifikacijos sistemai ir dekomodifikacijos laipsniu“ (Aidukaitė ir kt., 2012, p. 26) Mokslininkai pabrėžia, kad „G. Esping-Anderseno (1990) požiūriu, gerovės valstybė yra ne tik nelygybės mažinimo mechanizmas, bet ir stratifikacijos sistema. Tai aktyvi jėga, tvarkanti socialinius santykius“ (Aidukaitė ir kt., 2012, p. 27). Toliau pagal šiuos kriterijus trumpai apžvelkime kiekvieną iš trijų modelių.
Lietuvos gerovės valstybę tyrinėjantys mokslininkai yra pažymėję, kad „kad atkurtos
nepriklausomos Lietuvos socialinės apsaugos modelis, iš pradžių pasižymėjęs vien bismarkinio-korporatyvinio modelio bruožais, pamažu pradėjo „dreifuoti“ liberalaus-marginalinio
modelio kryptimi. Tai liudijo ne tik besikeičianti socialinės apsaugos struktūra, bet ir vadybiniai socialinio administravimo pokyčiai. Tradicinis, hierarchinis socialinio administravimo
modelis buvo papildomas naujosios viešosios vadybos elementais“ (Aidukaitė ir kt., 2012,
p. 248). Tačiau tų pačių mokslininkų teigimu, nors galima sakyti, kad mūsų visuomenė nepanoro keisti socialiai teisingesnės visuomenės Lietuvoje nesukūrusio konservatyvaus modelio socialiai teisingesniu socialdemokratiniu, o verčiau pasisakė už dar didesnį posūkį liberalizacijos ir privatizacijos link (Aidukaitė ir kt. 2012, p. 242–243), visgi remiantis kitų mokslininkų tyrimais galima teigti ir tai, kad „pokomunistinės gerovės valstybės negali būti prilyginamos kuriam nors G. Esping-Anderseno gerovės režimo modeliui“ ir kad esama svarių
„įrodymų, jog liberalusis režimas Vidurio ir Rytų Europos valstybėse iki šiol neišsivystė“
(Aidukaitė ir kt., 2012, p. 100)
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Tad kas slypi tarp Lietuvoje neišsipildžiusio konservatyvaus ir neišsipildančio liberalaus
gerovės modelių? Mokslininkai mini pokomunistinį gerovės valstybės tipą. Regiono šalių
gerovės modeliams būdingi panašumai kyla iš panašios patirties ir iššūkių, su kuriais susiduriama pereinant prie demokratijos ir rinkos ekonomikos. Greta tokių Vidurio ir Rytų Europos šalių visuomenėms būdingų bendrumų kaip „silpnas darbdavių ir darbuotojų socialinis
dialogas (menkai išvystytos profesinės sąjungos ir žemas atstovavimo darbuotojams lygis)“
minimos ir „užslėptos problemos, susijusios su etnine ir rasine diskriminacija“ (Aidukaitė
ir kt., 2012, p. 104–105). Ar Lietuvos atveju taip pat galime pastebėti panašaus pobūdžio
problemų apraiškų?
Siekiant atsakyti į šį klausimą, verta apsvarstyti, kokiais racionalumais remiantis buvo
nuspręsta, kad nepaisant didelės nelygybės visuomenės viduje, Lietuvos vystymosi vairą vertėjo bandyti sukti ne universalaus socialdemokratinio modelio link, o tolimesnių liberalių
reformų keliu, įtraukiant ir būdus, kuriais tokie sprendimai buvo įgyvendinami. Politologai
Dorothee Bohle ir Béla Greskovits teigia, kad Vidurio ir Rytų Europos šalių kontekste „Baltijos šalys išsiskiria savo konvergencija, kalbant apie radikalaus pobūdžių neliberalią
makroekonominę, struktūrinę ir socialinę viešąsias politikas. […] Nepaisant to, kad Baltijos
šalys patyrė vienas iš sunkiausių transformacijos sukeltų recesijų, jos nedaug nuveikė, kad
sušvelnintų recesijas lydėjusius socialinius sunkumus“ (Bohle ir Greskovits, 2012, p. 96).
Tokį neveiklumą ir atliktų reformų radikalumą mokslininkai sieja su tautokūros procesu:
„Baltijos šalių elitai tautinę nepriklausomybę laikė aukščiausiu prioritetu. Juos vienijo požiūris į
Rusijos ekonominę ir politinę įtaką kaip didžiausią grėsmę jų nacionaliniam suverenumui ir saugumui. Jų pasirinktų transformacijos strategijų tikslas buvo radikalus išsiskyrimas su praeitimi, jos
taip pat atliepė suprastą nepriklausomo valstybingumo poreikį, ir pasitarnavo formuojant tautines
tapatybes. Dėl turimo bendro įsitikinimo, kad būtina skubiai (at)kurti jų tautas, Baltijos šalių elitai
buvo mažiau suvaržyti ekonominės ir socialinės radikalios transformacijos kainos, nei kitos Vidurio Rytų Europos šalys“ (Bohle ir Greskovits, 2012, p. 96).

Minėti autoriai išskiria ypatingą, Baltijos šalims būdingą socialinį kontrakto tipą, teigdami, kad savo visuomenėms Baltijos šalys pasiūlė ne gerovės-socialinį (kaip tą padarė Višegrado grupės šalys), o nacionalistinį kontraktą.
„Galiojant šiam kontraktui, išlaidos tokioms piliečiams bei nepiliečiams prieinamoms socialinės
apsaugos priemonėms kaip: sveikatos apsauga, pensijos, aktyvios ir pasyvios viešosios darbo
rinkos politikos, – buvo griežtai kontroliuojamos. Tuo pat metu, keliose srityse, kur Baltijos šalių
socialinio aprūpinimo sistemos dosnumas buvo išskirtinis, kaip antai: išlaidos aukštajam mokslui
ir tam tikro pobūdžio valstybės tarnybai, – prieiga prie šių dalykų buvo kontroliuojama pasitelkiant pilietybės reikalavimą arba kalbos mokėjimo testus, administruojamus oficialia valstybine
kalba. Tad Estijos ir Latvijos gerovės valstybių bendrai paėmus palyginti menki pasiekimai turėtų
būti vertinami pagal kriterijų nacionalizuojančio projekto, į kurį šių šalių elitai buvo įsitraukę,
t. y. projekto, kuriuo siekta sukurti valstybę titulinei tautai. Lietuvoje šis nacionalistinis socialinis
kontraktas liko simbolinis, kadangi jis pasirinktoms grupėms nesuteikė didesnės apsaugos ar galimybių“ (Bohle ir Greskovits, 2012, p. 123).

Nors ir būdamas simbolinis, šis kontraktas vis tiek turėjo didelę reikšmę. Kalbėdamas
apie monetarinio nacionalizmo (sentimentų puoselėjimas nacionalinei valiutai) vaidmenį kuriant baltišką neoliberalaus kapitalizmo modelį, Zenonas Norkus teigė, kad „baltiškojoje
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neoliberalizmo versijoje monetarinis nacionalizmas krizės metu skatino elitui nepriklausančią vietinę šalių populiacijų dalį priimti ir iškęsti vidinės devalvacijos atneštus sunkumus
(darbo užmokesčių sumažinimą ir nedarbą)“ (Norkus, 2018, p. 17).
Remiantis Bohle ir Greskovits pateikta analize, galime manyti, kad baltiškajame socialiniame kontrakte nacionalizmas buvo tas veiksnys, kuris amortizavo dėl reformų kilusias
socialines įtampas. Tačiau amortizuojantį vaidmenį jis turėjo titulinės tautos atžvilgiu, mat
nacionalinis sparčios modernizacijos ir dekolonizacijos naratyvas, kuriuo buvo legitimuojamos neoliberalios reformos, buvo skirtas daugiausia jai. Tačiau šiame straipsnyje klausiama,
koks buvo Lietuvos gerovės valstybės santykis su kai kuriomis šalies tautinėmis mažumomis.
Sociologai yra pastebėję, kad nacionalizmas pokomunistinėje Europoje buvo nacionalizuojantis, t. y. siekiantis valstybės, kuri būtų kuriama titulinės tautos ir tautai (Brubaker, 1996).
To reikėjo siekiant kompensuoti skriaudas, kurias tautai padarė 50 metų trukusi sovietinė
okupacija. Taigi socialinis teisingumas čia buvo glaudžiai susijęs su teisingumu, kurio reikalauta titulinei tautai. Būta atvejų, kai priešinimasis reformoms arba krizės atveju taikytai „diržų veržimosi“ politikai Lietuvos viešajame diskurse buvo siejamas su šalyje gyvenančiais
kitataučiais (ne lietuviais) ar homo sovieticus (Repečkaitė, 2011). Tautinės mažumos turėjo
šiam teisingumo titulinei tautai siekiui arba pritarti, arba bent jau neprieštarauti. Viena iš
tokių skriaudų atstatymo priemonių turėjo tapti švietimas. Kaip ir kitose regiono šalyse, taip
ir pokomunistinėje Lietuvoje švietimo tikslas buvo ugdyti laisvą ir patriotišką pilietį (priešybę sovietinės sistemos ugdymo idealui). Tačiau Rytų Lietuvoje švietimo politika turėjo ir
„atlietuvinimo“ politikos bruožų, kadangi manyta, kad okupacijos metais kraštas buvo
nutautintas ar kad jame gyvena dar seniau sulenkinti lietuviai (Zinkevičius, 2018).
Visgi šis teisingumo siekis susidūrė su iššūkiais, kai 1989 m. grupė Lietuvos lenkų mažumos politikų paskelbė autonomijos reikalavimą, savo prašymą motyvuodami tuo, kad
„Lietuvos valdžia ir Sąjūdis neįsiklauso į lenkų etninės mažumos reikalavimus, ignoruoja
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų socialines ir ekonomines problemas. Ypač kritikuotos Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo nuostatos. Piktintasi, kad rajonuose, kur lenkai sudaro
daugumą, lenkų kalbai nesuteiktas toks pat statusas, kaip lietuvių“ (Sirutavičius, 2013, p. 125).
Galėtume sakyti, kad čia susidūrė dviejų skriaudų ir teisingumo siekio naratyvai, vėliau turėję
pasekmių tautinės daugumos ir tautinės mažumos tarpusavio santykiams.

2. Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje
Kaip istoriškai klostėsi situacija Lietuvos tautinių mažumų švietimo politikos srityje? Analizuojant tautinių mažumų švietimo raidą šalyje iš Lietuvos lenkų perspektyvos, pirmiausia
reikia paminėti, kad 1991–1993 m. dėl aktyvios lenkų autonomininkų veiklos Vilniaus ir
Šalčininkų rajonuose buvo įvestas tiesioginis Vyriausybės valdymas. Tiesioginio valdymo
laikotarpiu abiejų rajonų švietimo skyrių vedėjais buvo paskirti lietuvių kilmės asmenys,
kurie savo pareigose išsilaikė iki naujų savivaldos rinkimų. Tai lėmė, kad 1991–1995 m.
Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose buvo vykdoma aktyvi mokyklų tinklo pertvarka. Marijaus
Pilecko skaičiavimais
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„Per šį laikotarpį mokyklų skaičius įsteigus naujas mokyklas ir išskirsčius mišrias Vilniaus rajone
išaugo nuo 57 iki 74, o Šalčininkų rajone – nuo 42 ik 57. Ypač padaugėjo lietuviškų mokyklų,
kurioms Vyriausybės paskirti rajoninių švietimo skyrių vedėjai skyrė pagrindinį dėmesį, – Vilniaus rajone nuo 2 iki 18, o Šalčininkų – nuo 2 iki 15. Rusų mokyklų skaičius, atsižvelgiant į etninę
rajonų sudėtį, dėsningai sumažėjo kelis kartus. Kadangi nemažai lenkų savo vaikus ėmė leisti
į lietuviškas mokyklas, lenkiškų mokyklų skaičius Šalčininkų rajone išaugo nesmarkiai, o Vilniaus
rajone netgi sumažėjo. Mišrių mokyklų skaičius beveik nepasikeitė, tačiau pakito jų teritorinis
išsidėstymas. Nemažai mišrių mokyklų buvo išskirstytos, kita vertus, kai kuriose vienakalbėse ar
dvikalbėse mokyklose buvo įkurtos klasės kita kalba; švietimo skyrių pastangomis daug kur rusų
bei lenkų mokyklose buvo įsteigtos lietuviškos klasės“ (Pileckas, 2004, p. 42–43).

Tačiau M. Pileckas pažymi, kad situacija ėmė keistis pasibaigus tiesioginiam valdymui
ir rinkimus į savivaldą laimėjus Lietuvos lenkus atstovaujančiai politinei partijai: „Naujoji
rajonų vadovybė, pasinaudodama pasikeitusiu Švietimo įstatymu, atleido anksčiau vyriausybės paskirtus švietimo skyrių vedėjus lietuvius ir pakeitė juos lenkais. Šie iškart pradėjo antilietuvišką švietimo politiką, kuri pasireiškė visokeriopa lietuviškų mokyklų ir jų pedagogų
diskriminacija“, o „lietuviškų mokyklų steigimo misiją perėmė Vilniaus apskrities viršininko
administracija bei Švietimo ir mokslo ministerija“ (Pileckas, 2004, p. 43). Pilecko skaičiavimu, per penkerius metus Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose buvo įsteigtos 36 lietuviškos švietimo įstaigos (20 Vilniaus ir 16 Šalčininkų rajone): 3 vidurinės, 15 pagrindinių, 13 pradinių
mokyklų, 2 darželiai-mokyklos, 2 darželiai, vienas lopšelis-darželis. Be to, Švietimo ir mokslo ministerija Šalčininkų mieste atidarė Lietuvos tūkstantmečio vidurinę mokyklą. Apibendrindamas tyrėjas teigia, kad „nepaisant įnirtingo savivaldybių pasipriešinimo, nagrinėjamuose rajonuose toliau sparčiai augo lietuviškų mokyklų skaičius bei lietuvių kalba besimokančių mokinių nuošimtis, kuris dabar gerokai viršija lietuvių tautybės procentą šioje teritorijoje. Savivaldybių pastangomis taip pat išaugo ir lenkiškų mokyklų, kurioms čia skiriamas pagrindinis dėmesys, skaičius, o rusiškų mokyklų dar labiau sumažėjo. Labai stipriai
sumažėjo mišrių mokyklų.“ Autorius pažymi, kad „mokyklų tinklas daug kur tapo netgi per
tankus, todėl ir ateityje kai kur galbūt būtų tikslingiau vėl pereiti prie mišrių mokyklų“ (Pileckas, 2004, p. 43). Jei socialinę politiką suprasime kaip sąvoką, apimančią gerovę užtikrinančių priemonių/institucijų (valstybinių ar privačių) visumą, tuomet galima daryti išvadą, kad
centrinės lietuvių valdžios ir vietos lenkų valdžios konkurencijos ir kiekvienos iš šalių vykdytos socialinės politikos, jei šiai priskirsime ir švietimą, rezultatas buvo išpūstas mokyklų
tinklas regione.
Prie šio svarbaus aspekto dar bus sugrįžta. Dabar pažvelkime kaip pirmą nepriklausomybės dešimtmetį Lietuvos valdžia planavo spręsti socialines regiono problemas? Suprasdama
regiono specifiką, ji neapsiribojo vien švietimo klausimų sprendimu. Nurimus autonomijos
siekiams buvo nuspręsta į regiono problemas pažvelgti kompleksiškai ir 1996 07 25 LR Vyriausybės nutarimu buvo priimta „Rytų Lietuvos socialinio vystymo 1996–2000 m. programa“ (LR Vyriausybė, 1996) , kurios trukmė vėliau buvo pratęsta iki 2003 m. Trumpai apžvelkime šį dokumentą. Programos santraukos bendrojoje dalyje randame suformuluotas:
problemos, kurios inspiravo programos atsiradimą, apibrėžimą
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„3. Programoje pateikta informacija apie Rytų Lietuvos rajonų ekonominę, socialinę, kultūrinę,
demografinę būklę ir jos kaitą, įvairių rodiklių palyginimas su kitų rajonų vidurkiais leidžia daryti
esminę išvadą, jog Rytų Lietuvos rajonai nepajėgia suformuoti savivaldybių biudžetų, užtikrinančių, kad atskaitymų bendroms reikmėms (fizinių asmenų pajamų mokestis, juridinių asmenų pelno
mokestis ir kt.) užtektų dabartinio lygio socialinei sričiai išlaikyti.“

programos tikslą,
„2. Svarbiausiasis programos tikslas yra įvertinti Rytų Lietuvos rajonų socialinę raidą pastaraisiais
metais bei jos materialinės bazės pokyčius ir pateikti pasiūlymus dėl šių rajonų socialinio plėtojimo ir investicijų šiuose rajonuose, atsižvelgiant į įvairiakalbio krašto reikmes kuriant demokratinę Lietuvos valstybę, siekiant sparčiau integruotis į Lietuvos valstybės gyvenimą.“

bei priemones, kuriomis tikėtasi šių tikslų pasiekti,
„4. Siūlomi šie sprendimai:
4.1. pripažinti, kad Rytų Lietuvos rajonų socialinis plėtojimas – prioritetinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos kryptis. Tai leistų tikėtis didesnės įvairių fondų bei tarptautinių
organizacijų finansinės paramos;
4.2. sukaupti lėšas pradėtiems statyti visuomeniniams objektams, ypač mokykloms, užbaigti,
municipalinei gyvenamajai statybai, esamiems pastatams remontuoti bei jiems pritaikyti
socialinėms reikmėms ir skirti tam didžiausią dėmesį.
4.3. steigiant švietimo įstaigas Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose, 1998 metais panaudoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti skirtas Privatizavimo fondo lėšas pagal priedą.
5. Kadangi dabar Rytų Lietuvos rajonų spartus socialinis plėtojimas neįmanomas, reikia plėtoti
ekonomiką, ir tai padėtų plėsti socialinę sritį.“

Tačiau ne mažiau įdomus ir pirmasis bendrosios programos dalies punktas, kuris tarsi
įrėmina cituojamą programą ir kuriame teigiama:
„1. Rytų Lietuvos rajonų socialinio plėtojimo 1996–2000 metų programa (toliau vadinama – programa) parengta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 15 d. nutarimą
Nr. 480 „Dėl Vilniaus krašto grįžimo Lietuvai 55-ųjų metinių“ (Žin., 1994, Nr. 47-883.)“

Minėtasis nutarimas (Dėl Vilniaus krašto grįžimo Lietuvai 55-ųjų metinių, 1996) Nr. 480
(LR Vyriausybė, 1994) pradedamas teiginiu: „Lietuvos Respublikos Vyriausybė pažymi, kad
1994 m. spalio 27 d. sukanka 55 metai, kai Vilnius ir Vilniaus kraštas grįžo Lietuvai. Okupaciniai režimai paliko šiame krašte daug įsisenėjusių švietimo, kultūros, ekonomikos ir kitų
problemų,“ todėl „siekdama jas išspręsti ir atsižvelgdama į Vilniaus krašto savitumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė“ patvirtino sąrašą sprendimų, tarpu kurių – ir minėtoji „Rytų
Lietuvos programa“. Vilniaus krašto grįžimo Lietuvai 55-ųjų metinių minėjimo nutarimas
priimtas metai po to, kai Pietryčių Lietuvoje bandyta steigti autonomiją, tad jį galime interpretuoti kaip simbolinę reikšmę turėjusį to meto Lietuvių valdžios nutarimą, liudijusį apie
ketinamus žengti žingsnius ne krašto autonomizacijos, o didesnės jo integracijos į valstybę
ir jos visuomenę link. Pagrindinė 1994 m. paskelbto nutarimo nuostata ar valdymo racionalumas, grindęs visą eilę vėliau, 1996 m. parengtoje „Rytų Lietuvos programoje“ sutinkamų
krašto socialinei integracijai į šalies ūkį ir visuomenę skatinti parengtų priemonių ar valdymo
technikų, yra šis: atitaisyti okupacinių režimų kraštui padarytą žalą. Tad šią programą ir jame
numatomas socialinės integracijos priemones galėtume laikyti anksčiau tekste minimo Bru35
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bakerio „nacionalizuojančio nacionalizmo“ apraiška.
Kodėl? Socialinei tautinių mažumų integracijai skirtoje „Rytų Lietuvos programoje“ kalbama apie ikimokyklines įstaigas ir mokyklas (jos programoje įvardijamos kaip viena iš „Socialinės infrastruktūros“ dalių) bei apie „Švietimą ir kultūrą.“ Tačiau tiek ties ta programos
dalimi, kuri kalba apie mokymo įstaigas, kaip apie socialinę infrastruktūrą, tiek ties ta jos
dalimi, kuri kalba apie švietimą ir jo turinį, matome susirūpinimą išimtinai lietuviškomis mokyklomis regione. Programoje teigiama, kad „pagal Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 28 d. paskelbtą informaciją, apie 50 procentų lenkų, kurie turi vaikų arba kuriems šis klausimas rūpi, atsakė, kad vaikus norėtų leisti į lietuviškas mokyklas, apie 40 procentų – į lenkiškas ir tik 4 procentai – į rusiškas“. Dokumente
kalbama apie „lietuviškas mokyklas“ ir pasiruošimą sudaryti sąlygas atitinkamą norą išreiškusiems tautinių mažumų mokiniams lankyti šias mokyklas: „Rytų Lietuvos rajonų švietimo
infrastruktūra (1995 m. gegužės 1 d. duomenimis) dar neparengta tam, kad į lietuviškas
mokyklas būtų priimta pakankamai – iš pradžių bent papildomai 20–30 procentų – lenkų,
rusų ir kitų tautybių vaikų, kuriuos tėvai norėtų leisti į šias mokyklas.“ Tačiau į akis krinta
tai, kad dokumente nekalbama apie 44 proc. likusių lenkų, anuomet pageidavusių savo vaikus
leisti į „lenkiškas“ ar „rusiškas“ mokyklas. Faktas, kad apie tokius lenkakalbių piliečių pageidavimus dokumente yra užsimenama, reiškia, kad to meto valdžia apie juos žinojo, o tai, kad
krašto socialinei integracijai skirtame dokumente nenumatomos jokios priemonės, tenkinti
šios lenkų mažumos dalies norą savo vaikus ugdyti pirmiausia gimtąją kalba, rodo, kad valdžia sąmoningai nusprendė į šių poreikių tenkinimą nesikišti. Kaip teigė M. Pileckas, centrinė
šalies valdžia užsiėmė lietuviškų mokyklų gynyba ir apsauga, o lenkiškų mokyklų steigimu
ir apsauga buvo palikta pasirūpinti Lietuvos lenkų politikams. Ilgainiui įsvyravo situacija,
kai Pietryčių Lietuvoje esančių lietuviškų mokyklų steigėja ir globėja yra šalies centrinė
valdžia, o mažumų mokyklų – Lietuvos lenkų politikų dominuojama savivalda.
Tokia tautinių mažumų švietimo situacija atitinka bendras anuomet šalyje plėtoto konservatyvaus gerovės modelio nuostatas. „Rytų Lietuvos programa“, išskirianti šį regioną
ir jo problemas iš kitų, liudija paternalistinį valstybės požiūrį regiono ir jo gyventojų atžvilgiu. Kitaip nei socialdemokratinis gerovės modelis, konservatyvus yra ne emancipuojantis,
o orientuotas į esamos stratifikacinės sistemos išsaugojimą (Esping-Andersen, 1990), todėl
gerovės politika yra diferencijuota socialinio statuso pagrindu. Tačiau žvelgdami į mokyklų
tinklo plėtrą ir „Rytų Lietuvos programą“ galime matyti, kad ši diferenciacija vyko ne tik
socialinio statuto, bet ir etninės priklausomybės pagrindu (menkas centrinės valdžios rūpestis
tautinių mažumų švietimo gimtąja kalba atžvilgiu: nors valstybė visuomet garantavo tautinėms mažumoms teisę į švietimą gimtąja kalba, jis nebuvo laikomas tokios pat svarbos klausimu kaip siekis šviesti tautines mažumas valstybine kalba).
Situacija, kurios metu mokyklos buvo savotiškai „atsidalintos“, nebuvo keičiama visos
nepriklausomybės laikotarpiu. Tad kai 2013 m. kovą opozicinės konservatorių frakcijos
nariai pasiteiravo ministro Dainiaus Pavalkio, ar šis pagal kai kurių Lietuvos lenkų politikų
prašymus perduoti lietuviškas mokyklas Vilniaus krašte vietos savivaldybių žinion neketino
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peržiūrėti lietuviškų mokyklų situacijos Rytų Lietuvoje, pastarasis atsakė, kad to daryti
neplanuojama, tačiau kartu ir pripažino, kad „šitos mokyklos yra ministerijos pavaldume,
ministerija yra steigėjas, ministerija vietoj savivaldybės išlaiko visą infrastruktūrą, šildymus,
stogų remontą tose lietuviškose mokyklose, čia yra Vilniaus specifika, ir kol ramiai gyvenau
Kaune, nežinojau, kad čia yra tokia problematika“ (Lietuviškos mokyklos ..., 2013). Galime
svarstyti, kad struktūrinė mokymo įstaigų diferenciacija etniniu pagrindu buvo tapusi tokiu
normaliu reiškiniu, kad apie šio „regiono specifiką“ gyvenantiems už regiono ribų buvo menkai žinoma. Darytina išvada, kad tautinių mažumų integracija turėjo vykti viena kryptimi, kadangi valstybė reformas traktavo kaip siekį atitaisyti tautinei daugumai regione padarytą žalą.
Minėjome, kad mokslininkų skaičiavimais mokyklų (lenkiškų ir lietuviškų) tinklas lenkų
tankiai gyvenamuose Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose praėjusio šimtmečio dešimtajame dešimtmetyje stipriai išsiplėtė. Tačiau dėl blogėjančių demografinių sąlygų tūkstantmečio pradžioje imta svarstyti apie viso šalies mokyklų tinklo reorganizaciją. Kuo konkrečiai buvo
grindžiamas reorganizacijos poreikis? Antropologė K. Šliavaitė, analizavusi dokumentus,
kuriuose apibūdinami metodologiniai reorganizacijos principai, teigia, kad reorganizacijos
tikslas buvo didesnė lygybė ir teisingumas (equality & equity) (Šliavaitė, 2018). Visgi nors
imantis pokyčių kultūriniai ir etiniai švietimo aspektai buvo imami domėn, tačiau efektyvumas išliko pagrindine reformos priežastimi. Jis buvo suvoktas kaip efektyvus finansinių
resursų paskirstymas, suvokiant tai kaip žingsnį didesnės kokybės ir teisingumo link. Tad
nors pertvarką reglamentuojantys dokumentai ir mini tokius dalykus kaip socialinis teisingumas ar lygios galimybės, reformų plane, pasak mokslininkės, jie užima antraeilę reikšmę.
Šliavaitės atlikti interviu su lietuviškų ir rusiškų mokyklų administracijos nariais parodė, kad
esamomis demografinėmis sąlygomis šalyje pedagogams pirmiausia rūpi mokyklų išlikimas.
Skirtingų mokyklų pedagogai sutinka su poreikiu reorganizuoti esamą mokyklų tinklą, tačiau
prioritetą skiria ne efektyvumo didinimui, o socialiniam teisingumui, šį siedami su socialine
pažeidžiamų grupių įtrauktimi ir lygių galimybių užtikrinimu (Šliavaitė, 2018, p. 55–56).
Ne mažiau reikšmingos Lietuvos lenkų tautinei mažumai buvo ir 2011 m. priimtos Švietimo įstatymo pataisos, numačiusios, jog nuo tų pačių metų rugsėjo pagrindinėse ir vidurinėse
tautinių mažumų mokyklose, be privalomų lietuvių kalbos pamokų, lietuvių kalba vyks Lietuvos istorijos, geografijos bei pasaulio pažinimo pamokos (Lietuvos Respublikos švietimo
..., 2011). Naujos redakcijos įstatymas taip pat numatė, kad ne mažiau kaip 4 valandas per
savaitę lietuviškai mokytis privalės ir tautinių mažumų ikimokyklinukai. Taip pat buvo
suvienodintas lietuvių kalbos egzaminas lietuviškų ir tautinių mažumų mokyklų absolventams. Kitaip tariant, tautinės mažumos išlaikė teisę į švietimą gimtąją kalba, tačiau švietimas
lietuvių kalba buvo sustiprintas. 2013 m. tuo metu jau buvęs Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys viename savo interviu pripažino, kad minėtos
įstatymo pataisos gimė jo kuruotame komitete. Paklaustas, ar lietuvių kalbos egzaminų suvienodinimas nevyko per greitai, Stundys atsakė:
„tol, kol nebuvo įstatymo normos, kad nuo šitų metų, o ne kažkada, buvo palikta ta galimybė
mokykloms pačioms apsispręsti, kiek valandų skirti valstybinei kalbai, kiek valandų skirti tautinės
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mažumos, gimtajai, kalbai. Ir čia mokyklos spekuliavo taip, kaip joms atrodė geriau. Bet atsakomybė, jeigu šiandien vaikas nėra pasiruošęs laikyti suvienodintą lietuvių kalbos egzaminą, tenka
pačioms mokykloms. Ne įstatymui, o būtent mokykloms, kurios pagal galiojančią teisę turėjo galimybę, reaguodamos į būtinybę, didinti valandų skaičių valstybinės kalbos mokymuisi. Šiuo atveju, kai puolama kritikuoti šią permainą, tai tėra tam tikra savigyna, kad čia kažkas daro per skubiai
ar per greitai. Viskas daroma nuosekliai: buvo keičiamos, koreguojamos pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programos, mokyklos turėjo laisvę ir pareigą pačios vertinti mokinių valstybinės kalbos
gebėjimus ir dėlioti savo ugdymo planus taip, kad mokiniai pasiruoštų valstybinės kalbos egzaminui. Deja, čia ir pristigo pilietinės atsakomybės – buvo pasiduota politikavimui. Tad jokios skubos čia nėra – tėra tylus priešinimasis šiam pokyčiui.” (Valentinas Stundys, 2013)

Taigi politiko pareiškimai, kad tautinių mažumų mokykloms buvo duoda laiko ir laisvės
pačioms pasiruošti pokyčiams, tačiau joms pristigo atsakomybės už savo veiksmus, yra geras
suatsakomybinimo valdymo technikos pavyzdys: tautinių mažumų pedagogai buvo informuoti apie reformą, jais buvo pasitikėta, jiems buvo suteikta veikimo laisvė, tačiau šie nesugebėjo ja pasinaudoti, todėl kaltė už negebėjimą spėti su reforma tenka pačioms mažumų
mokykloms, o valdžios atsakomybė čia yra minimali.
Tačiau kokiais valdymo racionalumais buvo grindžiamas siekis pakeisti įstatymą? 2011 m.
šalies Švietimo ir mokslo ministerija teigė, kad „tautinių mažumų mokyklos atsilieka nuo
lietuvių mokyklų ugdymo kokybe bei rezultatais ir nepakankamai prisideda prie tautinių
grupių išsilavinimo lygio skirtumų mažinimo“ (Vaicekauskienė, 2011, p. 1). Tad vėl teigiama, jog atsakomybė už švietimo rezultatus tenka pačiai tautinių mažumų pedagogų bendruomenei. Tai pasakius, konstatuota, „kad tautinių mažumų mokyklos yra parankios išsaugant
mažumų bendruomenes ir etnokultūrinę šalies įvairovę, tačiau nėra parankios asmenims,
siekiantiems aukštesnio išsilavinimo ir lengvesnio integravimosi visuomenėje. Ši prieštara iš
dalies sprendžiama Švietimo įstatymo pataisomis, tačiau svarbu suprasti, kad nepakankamas
lietuvių kalbos mokymo lygis nėra vienintelė ją sukelianti priežastis“ (Vaicekauskienė, 2011,
p. 1). Tuometis šalies premjeras Andrius Kubilius išreiškė panašią nuostatą, kad „įstatymas
numato paprastą dalyką, kad sąlygos vaikams įgyti daugiau žinių, išmokti daugiau kalbų yra
pagerinamos. Didesnio skaičiaus kalbų mokėjimas yra turtas, pagerinimas, o ne pablogėjimas“ (Seimas priėmė švietimo ..., 2011). Tad reforma pirmenybę teikė ne kolektyvo,
o individo poreikiams. Tautinės mažumos nario individualūs poreikiai prioritetizuoti, kolektyvinio mažumos narių poreikio – švietimo gimtąja kalba, užtikrinančio bendruomenės išlikimą – atžvilgiu.
Tokiais principais vykdomą reformą galėtume laikyti tuo, ką Willas Kymlicka (2015)
vadino neoliberaliam multikultūralizmo tipui būdinga „įtrauktimi be solidarumo“: tautinių
mažumų švietimas valstybine kalba vykdytas, tikintis, kad jų nariai elgsis racionaliai. Racionalus elgesys čia buvo suprantamas taip, kaip jį apibrėžė reformatoriai – valstybinės kalbos mokymasis, siekiant geriau integruotis į šalies visuomenę ir darbo rinką, švietimo sistemos optimizavimas, orientuojantis pirmiausia į individualius asmens poreikius, o ne į savos
tautinės bendruomenės išsaugojimo ir etnokultūrinės įvairovės išlaikymo tikslus. Tačiau
paaiškėjus, kad tautinių mažumų nariai negali ir/ar nenori vykdyti patvirtintų reformų, pastarieji buvo gėdinami, kaltinant juos priešinimusi pokyčiams ir pilietinės atsakomybės stoka.
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Ši valdymo technologija leido valstybei išvengti socialinio teisingumo temos: švietimo tinklo
ir švietimo turinio pertvarka koncentravosi ties individualiu teisingumu ir siekiu pagerinti
individų gyvenimo perspektyvas, tuo pačiu menkai atsižvelgiant į kolektyvinius tautinės
mažumos poreikius. Tos reformų pobūdis leidžia kalbėti apie tai, kad pokyčiai tautinių mažumų švietimo gimtąja ir valstybine kalba raidoje atitinka pokyčius Lietuvos gerovės valstybės raidoje: abiem atvejais pastebimas posūkis nuo konservatyvios prie liberalesnės politikos. Šis atitikimas tampa dar matomesnis, kai sugretiname tautinių mažumų švietimo politikos ir bendros šalies švietimo politikos rezultatus.

3. Neoliberalios valdysenos padariniai tautinių mažumų švietimui
Kokie yra tokios neoliberalios valdysenos ir jai būdingos individualizacijos ir suatsakomybinimo rezultatai, kai kalbame apie tautinių mažumų švietimą? Tautinių mažumų teisių užtikrinimu besirūpinanti NVO „Europos žmogaus teisių fondas“ 2018 m. rugpjūtį citavo Nacionalinį egzaminų centrą (NEC) ir pranešė, kad 2018 m. „valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino surinktų taškų vidurkis išaugo – praėjusiais metais jis siekė 39,8 taškus,
o šiais metais – 42. Tačiau šis rezultatas nėra patenkinamas, nes šiais metais 23,5 proc. tautinių mažumų mokyklų abiturientų neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros egzamino (4,2 proc.
daugiau nei 2017 m.). Egzamino neišlaikė 7,8 proc. lietuviškų mokyklų abiturientų. Pernai
egzamino neišlaikė 19,3 proc. tautinių mažumų ir 10,5 proc. lietuviškų mokyklų abiturientų“
(Suvienodintas lietuvių kalbos ..., 2018). Taigi nors buvo siekiama, kad tautinių mažumų
nariai geriau išmoktų valstybinę kalbą, mokinių rezultatai verčia abejoti Švietimo įstatymo
pataisų sėkme. Į akis krinta ir tai, kad šio egzamino neišlaikė taip pat ir nemaža lietuvių kilmės abiturientų dalis. Fondo pranešime taip pat komentuojami NEC teiginiai, kad
„visų dalykų pažymiai ir pusmečio vertinimai mokyklose, kuriose mokymas vyksta mažumų kalbomis, yra aukštesni nei mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba, nors valstybinių egzaminų
rezultatai yra silpnesni. NEC mano, kad mažumų mokyklose mokytojai galimai pervertina savo
mokinių sugebėjimus, o dėl to mokinių lūkesčiai tampa nepagrįsti (išskirta – K. D.). Pasak VšĮ
„Europos žmogaus teisių fondo“ (EFHR), tokie rezultatai rodo, kad tautinių mažumų mokyklų
mokiniams sunku prisitaikyti prie egzamino suvienodinimo ir kad pereinamasis laikotarpis buvo
pernelyg trumpas.“

Galimas daiktas, kad šis neigiamai mokinių egzaminų rezultatus paveikęs mokinių pervertinimas kilo iš reformos iniciatorių mokytojų pervertinimo ir jų suatsakomybinimo. Reformatorių „pervertinti“ mokytojai galėjo „pervertinti“ mokinių rezultatus. Tačiau tokio pervertinimo priežastis veikiau reikėtų laikyti struktūrinio pobūdžio problema, o ne vien tik pačių
pedagogų neprofesionalumu. Tame pačiame fondo pranešime taip pat pažymima, kad
„Gimtosios (lenkų) kalbos egzaminą šiemet išlaikė 99,8 proc. abiturientų, gimtosios (rusų) –
97,2 proc. Lenkų kalbos egzaminą laikė 819 mokinių, o rusų – 248. Deja, tautinių mažumų gimtųjų
kalbų egzaminas (tautinių mažumų mokyklose) nuo 2000 m. neturi valstybinio statuso, o egzaminas yra mokyklinio lygio. Gimtosios kalbos egzaminas nėra privalomasis, todėl jo rezultatas nebus
įtrauktas į priėmimo į aukštąsias mokyklas konkursinį balą. Tik mokyklos taryba gali nuspręsti, ar
gimtųjų kalbų egzaminas bus privalomas mokykloje.“
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Čia vėl matome įtrauktį be solidarumo: tautinių mažumų gimtosios kalbos egzaminavimas leidžiamas, tačiau dėl jo paliekama apsispręsti pačių tautinių mažumų mokyklų vadovybėms, o mažumų gimtosios kalbos išmokimas ir išmokimo kokybė pamažu tapo pačių mažumų reikalu. Ir nors valstybė skiria šiam ugdymui didesnį mokinio krepšelį (Premjeras: lenkiškų mokyklų..., 2015), vėliau šio ugdymo rezultatai, panašu, prapuola, nes tautinių mažumų
mokyklų abiturientai neturi galimybės pasitelkti savo sukauptą kalbinį kapitalą, siekiant
aukštojo išsilavinimo ir geresnių galimybių Lietuvos darbo rinkoje. Tad vargu, ar tokia politika skatina mokinius mokytis gimtąja kalba. Tačiau kaip matyti iš pateiktos statistikos tautinių
mažumų moksleivių lietuvių kalbos egzamino rezultatai taip pat nedžiugina, o tai verčia
klausti, ar tokia prieštaringa tautinių mažumų švietimo politika neprisideda prie mažumos
narių stūmimo į visuomenės pakraštį ir didesnės socialinės atskirties.
Kaip jau minėjome, suatsakomybinimui nedavus norimų rezultatų ir individams nesielgiant „racionaliai“, valdžia gali imtis sankcijų prieš tokius „neatsakingus“ individus. Galbūt
tuo būtų galima paaiškinti faktą, kad prastėjant tautinių mažumų lietuvių kalbos egzaminų
pasiekimams tos pačios 2011 m. Švietimo įstatymo pataisas inicijavusios Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai pasiūlė daugiau tokių pačių sprendimų toms
pačioms socialinėms problemoms spręsti. 2018 metų liepos 24 d. keli šios partijos nariai
pristatė Švietimo įstatymo pataisas, numatančias dar labiau išplėsti valstybinės kalbos mokymą tautinių mažumų mokyklose. Siūlymo esmė nustatyti naują tvarką, pagal kurią tautinių
mažumų mokyklose valstybine lietuvių kalba būtų dėstoma ne mažiau kaip 60 procentų visų
dalykų (Siūloma stiprinti ugdymą..., 2018). Pataisų rengėjai jų poreikį grindė įvairiai: pačių
tautinių mažumų atstovų noru geriau išmokti valstybinę kalbą tam, kad galėtų lengviau įsilieti
į darbo rinką, nepakankamai gerais 2011 m. švietimo įstatymo pataisų atneštais rezultatais,
būtinumu plėsti tautinių mažumų valstybinės kalbos mokėjimą, kadangi tai gilintų jų integraciją į šalies visuomenę ir mažintų pažeidžiamumą hibridinių grėsmių atžvilgiu. Tačiau įstatymo autoriai nesuabejojo 2011 m. priimtomis Švietimo įstatymo pataisomis ir jų nauda.
O kokius rezultatus atnešė šalies švietimo tinklo pertvarka ir iki šiol valstybės vykdyta
švietimo politika apskritai? 2017 m. lapkričio 29 d. atlikusi auditą Valstybės kontrolė teigia,
kad „bendrasis ugdymas Lietuvoje ne visiems mokiniams tampa raktu į geresnį gyvenimą.
[…] Audito metu nustatyta, kad siekis gerinti mokinių pasiekimus lieka tik „popieriniu“
rodikliu svarbiausiame šalies strateginiame dokumente. Nuo 2006 m. mokymo išlaidos išaugo net 53 proc. ir 2016 m. iš viso sudarė daugiau nei pusę milijardo eurų, bet mokymosi
rezultatai negerėja“ (Ar gali gerėti Lietuvos..., 2017). Valstybės kontrolės pranešime taip pat
teigta, jog „auditas parodė, kad pertvarkant mokyklų tinklą, mokinių ugdymo rezultatai
negerėja.“ Tokia padėtis aiškinama tuo, kad „bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka
vykdoma nesiekiant gerinti mokinių ugdymosi rezultatų, o Švietimo ir mokslo ministerija
neturi įtakos pertvarkant savivaldybių mokyklų tinklą.“ Tad panašu, kad ir bendra Lietuvos
švietimo politika, neskiriant su tautinėmis mažumomis susijusios šios politikos dalies, neduoda norėtų rezultatų. Apie tai byloja ir kitas valstybės kontrolės pastebėjimas: „Auditoriai
nustatė, kad 34 proc. tėvų, turinčių mokyklinio amžiaus vaikų, samdė korepetitorius. Ketvir40
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tis iš jų, juos samdė ir pradinių klasių mokiniams. 28 proc. tėvų nurodė, kad korepetitorių
paslaugomis naudojasi dėl nepakankamai aiškiai išdėstomų dalykų mokykloje. 24 proc. tėvų
pripažino, kad korepetitorių poreikis yra, bet tam trūksta lėšų. Naudojimasis korepetitorių
paslaugomis rodo, kad ne visų mokinių ugdymosi poreikiai yra realizuojami“ (Ar gali gerėti
Lietuvos ..., 2017). Tad galimas daiktas, jog esama švietimo politika netiesiogiai kuria paralelinę privačią kliento-paslaugos tiekėjo santykiais paremtą švietimo sistemą. Taip be aptartos
skirties, egzistuojančios etniniu pagrindu (skirtingo pavaldumo mokyklos, nevienodas valstybinės ir gimtosios kalbos traktavimas, skirtingi valstybinės kalbos egzamino pasiekimai),
šalies švietimo sistemoje, panašu, formuojasi ir dar viena skirtis, turtiniu pagrindu.

Išvados
Straipsnyje siekta išnagrinėti Lietuvos tautinių mažumų politiką šalies socialinės politikos ir
socialinio teisingumo kontekste. Tam išsikelti tokie uždaviniai: a) apžvelgti Lietuvos gerovės
valstybės bruožus; b) apžvelgti svarbiausius tautinių mažumų švietimo politikos raidos momentus; c) įvertinti tautinių mažumų švietimo politiką šalies vykdytos socialinės politikos ir
socialinio teisingumo kontekste. Valstybę suprantant „kaip socialinių institucijų galios santykių dinamišką formą ir istorinę stabilizaciją“ (Leonavičius, 2014, p. 143) ir pasitelkiant
M. Foucault suformuluotą valdysenos prieigą, vienas iš galimų socialinės politikos dėmenų –
(tautinių mažumų) švietimo politiką – analizuotas valdymo racionalumų ir valdymo technologijų aspektu. Gerovės valstybė straipsnyje apibrėžta kaip valstybės prisiimama atsakomybė
užtikrinti savo piliečiams gerovę ir saugumą, tačiau tuo pat metu klausta, kiek tokios atsakomybės Lietuvos valstybė prisiima už tautinių mažumų švietimo reikalus ir kiek šią atsakomybę ji stengiasi perleisti pačioms tautinėms mažumoms.
Apžvelgus Lietuvos gerovės valstybės bruožus pastebėta, kad greta jos raidai būdingo
posūkio iš konservatyvaus-korporatyvinio modelio į liberalų, jai, kaip ir kitoms regiono
šalims, taip pat būdingas nacionalistinis kontraktas, visuomenėje amortizavęs neoliberalių
reformų sukeltas neigiamas pasekmės. Drauge šį kontraktą galima sieti su R. Brubakerio
apibūdintu „nacionalizuojančio nacionalizmo“ reiškiniu. Teiginį, kad tautinių mažumų švietimo situacija nepriklausomybės pradžioje atitiko bendras tuo metu šalyje plėtoto konservatyvaus gerovės modelio nuostatas, patvirtina skirtingo pavaldumo mokyklų tinklo Vilniaus
krašte susiformavimas ir parama pirmiausia lietuviškų mokyklų tinklo plėtrai regione. Šį atitikimą liudija ir nepriklausomybės pradžioje sukurta socialinės integracijos „Rytų Lietuvai“
programa, apėmusi švietimo klausimus, tačiau mažumų švietimo jų gimtąja kalba nelaikiusi
tokios pat svarbos klausimu, kaip švietimo valstybine kalba.
Visgi antruoju nepriklausomybės dešimtmečiu tautinių mažumų švietimo sritį pasiekė ir
bendros to meto šalies gerovės modelio liberalizacijos tendencijos. Geriausia to iliustracija –
mokyklų tinklo optimizacija, kuria siekta didesnio efektyvumo, o per jį – ir kokybės, pastarąją suprantant kaip individualią, o ne kolektyvinę švietimo proceso naudą. Konstatuota, kad
tautinių mažumų mokyklų demonstruojama ugdymo kokybė ir rezultatai atsilieka nuo lietuviškų mokymo įstaigų ir kad nors tautinių mažumų mokyklos padeda išsaugoti mažumų
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bendruomenes, jos nepadeda individams siekti aukštesnio išsilavinimo ir lengvesnio integravimosi visuomenėje. Šias tautinių mažumų mokyklų problemas imtasi spręsti ne keliant tautinių mažumų ugdymo jų gimtąja kalba kokybę, o, kaip numatė 2011 m. reformuotas šalies
Švietimo įstatymas, stiprinant lietuvių kalbos mokymą tautinių mažumų mokyklose.
Reformos rėmėsi racionalaus individo idėja. O racionalus pasirinkimas buvo apibrėžtas kaip
toks, kurio metu siekiama įgyti daugiau galimybių ateityje atveriantį mokymąsi valstybine
kalba. Reformų vykdymo sklandumas ir vėliau išryškėję (prasti) jų rezultatai buvo laikomi
pačių tautinių mažumų mokyklų moralinės atsakomybės reikalu. Toks suatsakomybinimas
taip pat laikytinas ryškiu gerovės liberalizacijos bruožu. Tačiau pabrėžtina ir tai, kad, nepaisant šių liberalių reformų, tautiniu pagrindu paremtas mokyklų „atsidalinimas“ Vilniaus krašte išliko iki švietimo reformos dienų ir po to, o tautinių mažumų ugdymo jų gimtąja kalba
vykdymo reikalai buvo palikti spręsti pačioms tautinių mažumų pedagogų bendruomenėms.
Galiausiai galime teigti, kad Lietuvos gerovės valstybės prisiimama atsakomybė už
tautinių mažumų socialinius ir švietimo reikalus išliko nuosaiki. Tą galėtume aiškinti šalies
valdančiojo elito nuostata, kad valstybė pirmiausia turi būti teisinga titulinei tautai. Tautinių
mažumų švietimo politikos atitikimo bendrai šalyje vykdomai švietimo politikai tendenciją
iliustruoja liberalių reformų rezultatai. Valstybinio lietuvių kalbos egzamino suvienodinimas
ar mokyklų tinko optimizacija neatnešė lauktų rezultatų. Priešingai – tautinių mažumų lietuvių kalbos egzaminų pasiekimai išlieka netenkinantys. Tačiau švietimo reformos geresnių
rezultatų neatnešė ne tik tautinių mažumų švietimo srityje. Situacija nepagerėjo ir likusioje
švietimo sektoriaus dalyje. Po „optimizacijos“ ir „efektyvumo“ kryptimi vykdytų šalies švietimo reformų formuotis pradėjusi paralelinė švietimo sistema leidžia teigti, kad socialinio
teisingumo atžvilgiu, valstybė išlieka neteisinga ne tik tautinių mažumų, bet ir tautinės daugumos atžvilgiu.
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THE INFLUENCE OF NEOLIBERAL
GOVERNMENTALITY ON THE EDUCATION
POLICY OF LITHUANIAN NATIONAL
MINORITIES IN THE CONTEXT OF THE
STATE'S SOCIAL POLICY
Karolis DAMBRAUSKAS
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A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
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Summary. The article analyses the policy of national minorities in Lithuania in the
context of the country's social policy, using M. Foucault’s post-structuralist, deconstructive governmentality approach. The advantage of this approach is that it allows to
analyse the governing of people, populations, or certain population groups through
interrelated governmental rationales and technologies (Foucault 1991). One of the
possible elements of social policy – education policy of national minorities – is analysed paying special attention to a governmental technique called “self-responsibilisation” of individuals, characteristic of neoliberal type of governmentality. The article
defines the welfare state as the state's commitment to ensure the welfare and security
of its citizens and asks how much responsibility the Lithuanian state assumed for the
education of national minorities and how much it tried to transfer this responsibility
to the national minorities themselves over the years of independence. It is also argued
that at the beginning of independence, education of national minorities was influenced
by the conservative welfare model fostered at the time (formation of a network of
Lithuanian and national minority schools of different subordination in the Vilnius
region, when the former are controlled by the central government and the later - by
the local government dominated by national minority politicians). However, general
tendencies of liberalization of the country's welfare model (optimization of the school
network for efficiency and quality first for individuals and less for the collectives)
started influencing education in the second decade of independence.
Keywords: social policy, national minorities, education, governmentality, responsibilisation.
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ETNINIŲ MAŽUMŲ IR PABĖGĖLIŲ
VAIZDAVIMO TENDENCIJOS LIETUVOS
ŽINIASKLAIDOJE 2005–2017 METAIS
Monika FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ
LSTC Etninių tyrimų institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
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Santrauka. Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kokias bendras etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo tendencijas laikui bėgant įgauna Lietuvos žiniasklaida bei kas yra
pagrindiniai diskurso apie šias grupes formuotojai. Straipsnyje bus pristatoma apibendrinta iš keleto Lietuvos spaudos tyrimų gautos empirinės medžiagos analizė (straipsniai, publikuoti tuo metu populiariausių interneto žinių dienraščiuose ir periodinėje
spaudoje), periodu nuo 2005 iki 2017 m. Apibendrinant minėtų duomenų analizę, galima teigti, kad etninių mažumų įvaizdis žiniasklaidoje yra įsitvirtinęs ir, neatsižvelgiant į kintančias naujienas, mažumos vaizduojamos naudojant tam tikras su metais
nekintančias schemas. Migrantų vaizdavimas Lietuvos spaudoje išsiskiria įvairesne
tematika ir yra sąlygotas plačios migranto sąvokos, įtraukiančios pabėgėlius, trečiųjų
šalių piliečius, darbo migrantus, prieglobsčio prašytojus, etc. Lenkų ir rusų etninės
grupės politizuojamos, kai dauguma Lietuvoje gyvenančių lenkų tapatinami su politine partija Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), o rusai – tapatinami su Rusijos
Federacijos vykdoma politika. Romai, nors ir statistiškai nedidelė etninė grupė, sulaukia neproporcingai daug ir neigiamo dėmesio Lietuvos spaudoje, yra kriminalizuojami. Kadangi imigrantų, pabėgėlių skaičius Lietuvoje yra palyginti nedidelis, straipsniuose pasitelkiami didesnę imigracijos patirtį turinčių ES valstybių pavyzdžiai. Kalbant apie žiniasklaidoje pateikiamus šaltinius, būtent daugumos, o ne mažumos, socialinių visuomenės institutų atstovai yra pagrindiniai nuomonės formuotojai apie
etnines grupes ir tarpetninius santykius. Atsižvelgiant į tyrimo išvadas, žiniasklaidos
pagalba būtų tikslinga, norint didinti visuomenės tarpkultūrines kompetencijas ir mažinti socialinę distanciją etninių mažumų, pabėgėlių atžvilgiu, pateikti daugiau ir įvairesnės informacijos bei pradėti diskusiją kultūrinių ir religinių skirtumų temomis.
Raktažodžiai: etninės mažumos, pabėgėliai, Lietuvos žiniasklaida, vaizdavimas.

Įvadas
Šio straipsnio tikslas yra atskleisti, kokias bendras etninių mažumų ir pabėgėlių vaizdavimo
tendencijas laikui bėgant įgauna Lietuvos žiniasklaida (populiariausi interneto dienraščiai
ir spausdinta periodika) bei kas yra pagrindiniai diskurso apie šias grupes formuotojai
(t. y. straipsnių šaltiniai). Etninių mažumų (rusų, lenkų, romų), imigrantų ir pabėgėlių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos gali būti apibendrintos ir matomos, kaip „kitų“, „svetimų“
vaizdavimo žiniasklaidoje ypatumai. Pasitelkiant etninio identiteto raiškos ir tapatybės konstravimo teorijų perspektyvą, pasakojimai apie save ir kitus yra vienas iš pagrindinių elementų
socialiniuose moksluose, kuris (su)kuria, perkuria identitetus (Lawler, 2008), o pats etninis
identitetas matomas, kaip tam tikrų individų susisiejimas su tam tikromis grupėmis, bendruo46
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menėmis, ir reiškiasi tiek per panašumo, tiek ir per skirtumų nuo kitų, kitokio, akcentavimą
(Čiubrinskas, 2008, p. 7). Žiniasklaidos diskursas, šiuo atveju matomas kaip savotiškas pasakojimas, konstruojantis, (per)kuriantis pasakojimus apie „save“ ir „kitus“, o žiniasklaida matoma kaip institucija, formuojanti, konstruojanti ir daranti įtaką viešajai nuomonei įvairiais
klausimais. Todėl konstruktyvistinėje perspektyvoje analizuojamas žiniasklaidos diskursas
leidžia giliau pažvelgti ir paaiškinti vyraujančiomis reprezentacijomis kuriamas ir ilgainiui
tampančias visiems priimtinomis ir bendromis reikšmes apie tam tikrus įvykius, reiškinius ir
grupes (Matheson, 2005; Hart, 2010, p. 183–187). Tyrinėdami žiniasklaidos diskursą, mokslininkai atskleidė, kad žiniasklaida, kaip institucija, turi įrankius daryti įtaką auditorijai
(Staiger, 2005; Van Dijk, 2012), konstruoti tam tikrų grupių (taip pat ir etninių) tapatumo
elementus (žr. Vihalemm, Jakobson, 2011; Cheskin, 2012; Frėjutė-Rakauskienė, 2013; ir kt.),
daryti įtaką viešajai politikai (Ilkevičiūtė, 2015), tarptautinei politikai, tarpvalstybiniams santykiams (Besova, Cooley, 2009). Savo ruožtu, viešasis (taip pat ir žiniasklaidos) diskursas
ir kalba įvardijami kaip simbolinė galia, daranti poveikį žmonių mąstysenai, įsitikinimams
bei suvokimui (Bourdieu, 1991, p. 170) ir tuo pačiu atspindinti galios santykius visuomenėje
(Fairclough, 1989). Taip pat, kalba ir viešuoju diskursu, pasitelkiant tam tikrą ideologiją ar
ideologijas kaip politinio dominavimo instrumentus, mobilizuojama visuomenė (Bourdieu,
1991, p. 170; Fairclough, 1989). Taigi, svarbu tyrinėti ir žiniasklaidoje pateikiamus šaltinius,
nes dažniausiai cituojamos grupės – politikai, žurnalistai, mokslininkai (įvardijamos kaip
„simboliniai elitai“) – kontroliuoja daugelį įtakingų viešųjų diskursų ir taip reprodukuoja
dominuojančias žinias ir ideologijas visuomenėje (Van Dijk, 2012, p. 17).
Šiame straipsnyje diskurso analizei pasirenkamas laikotarpis – 2005–2017 m. – yra sąlygotas turimo šiuo periodu surinktų duomenų masyvo, kadangi straipsnyje pristatoma apibendrinta iš keleto Lietuvos spaudos tyrimų3 gautos empirinės medžiagos analizė. Pagrindinį
straipsnio masyvą sudaro duomenys, gauti analizuojant pusantrų metų laikotarpį (nuo 2014 m.
sausio mėn. iki 2015 m. birželio mėn.). Atrenkant interneto žinių dienraščius ir spausdintinį
dienraštį tyrimui buvo atsižvelgta į jų populiarumą, taip pat ir į dienraščio tiražą. Buvo analizuoti straipsniai, publikuoti interneto žinių dienraščiuose: delfi.lt; 15 min.lt; lrytas.lt; balsas.lt;
alfa.lt4. Taip pat analizuoti straipsniai iš dienraščio „Lietuvos rytas“ 5 bei jo savaitinių priedų –
„Sostinė“ ir „Laikinoji sostinė“6. Šio laikotarpio aktualumą žymi besikeičianti geopolitinė
situacija, siejama su Rusijos Federacijos veiksmais Kryme ir tebesitęsiančiu kariniu konfliktu

Tyrimo duomenys buvo surinkti straipsnio autorei vykdant tris projektus: Lietuvos žmogaus teisių centro projektas
„Etninių grupių, imigrantų ir LGBT žmonių reprezentacija Lietuvos interneto dienraščiuose“, finansuotas Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje; Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių
tyrimų instituto mokslininkų Lietuvos kultūros ministerijos užsakymu atliktas projektas „Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimas“; ir reikminių tyrimų projektas „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo vertinimas ir integracijos procesų stebėsena“, kurį finansavo Lietuvos
mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [REP-2/2016].
4
Interneto tyrimų bendrovės „Gemius Baltic“ tyrimo duomenis 2012 gruodžio – 2013 sausio ir 2014 m. gruodžio
mėnesiais šie interneto žinių dienraščiai buvo vieni iš populiariausių. http://www.audience.lt/ [žiūrėta 2016-10-12].
5
Dienraštis „Lietuvos rytas“ tirtas periodu nuo 2014 m. liepos iki 2015 m. birželio.
6
Šio dienraščio tiražas 2014 metais buvo apie 15 000 (Lietuvos spaudos statistika, 2014).
3
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Rytų Ukrainoje. Iš viso atrinkta tirti ir išanalizuota 992 straipsniai. Straipsniai analizei buvo
atrenkami iš rubrikų, kuriose talpinami tekstai, redakcijų priskirti Lietuvos aktualijoms, taip
pat išsakantys Lietuvos politikų nuomonę tam tikrais klausimais ir įvairių komentatorių (įvairių sričių ekspertų, mokslininkų, kitas profesijas atstovaujančių, taip pat visuomenininkų,
etc.) poziciją, jų manymu, aktualiausiais klausimais. Šios rubrikos skirtinguose interneto žinių portaluose vadinamos skirtingai: delfi.lt rubrikos „Lietuvoje“ ir „Nuomonių ringas“ („Politiko akimis“ ir „Lietuvos pjūvis“); lrytas.lt rubrika „Lietuvos diena“ („Aktualijos“ ir „Politiko žodis“); 15min.lt rubrikos: „Lietuva“ ir „Politinis požiūris“; balsas.lt rubrika „Lietuvoje“
(„Politika“, „Politikų tribūna“ ir „Komentarai ir analizė“) ir alfa.lt rubrika „Žinios“ („Lietuva“ ir „Nuomonės“).
Straipsnyje pristatomi duomenys apie pabėgėlių vaizdavimą Lietuvos žiniasklaidoje
gauti atlikus dvejų metų (2015 m. kovo 1 d. – 2017 m. vasario 28 d.) žiniasklaidos apie pabėgėlius ir prieglobstį gavusius užsieniečius Lietuvoje stebėseną ir tekstų, publikuotų šešiuose
(delfi.lt, 15min.lt, Lrytas.lt, vz.lt, tv3.lt, alfa.lt) populiariausiuose7 interneto žinių dienraščiuose, analizę. Pasirinkta spaudos tekstų tyrimų periodo pradžia (2015 m. kovas) ir aktualumas
sutampa su didėjančia pabėgėlių iš Sirijos į Europą migracija. Iš viso šiame tyrime analizuoti
1 678 straipsniai.
Be šių duomenų, palyginimui taip pat bus panaudoti 2005 sausio mėn. – 2007 birželio
mėn. atlikto spaudos turinio tyrimo (trijų populiariausių Lietuvos dienraščių – Respublika,
Lietuvos rytas ir Lietuvos žinios, ir interneto dienraščių – Delfi, Omni (Balsas) ir Bernardinai)
duomenys. Tyrimo metu analizuoti 455 tekstai, straipsniai apie etnines mažumas ir imigrantus
(Frėjutė-Rakauskienė, 2009). Atrenkant straipsnius, buvo naudoti pagrindiniai ir asociatyvūs
raktiniai žodžiai, kaip: rusai, lenkai, romai, pabėgėliai, prieglobstį gavę užsieniečiai ir pan.
Straipsnių, tekstų analizė pagrįsta tiek kiekybiniais, tiek kokybiniais teksto turinio tyrimo
metodais. Kiekybiniai metodai naudoti analizuojant dažniausiai pasikartojančią tematiką ir ją
sudarančių straipsnių skaičių. Vadovaujantis kokybinių tyrimų metodų principais buvo tiriami
straipsnių tematikos, siejamos su etninėmis mažumomis, imigrantais ir pabėgėliais, turinio
ypatumai (pasikartojantys retoriniai šablonai arba frazės ir tipinės asociacijos, siejamos su
jomis, įvairios nepakantumo raiškos formos diskurse, įvardijamos grėsmės, siejamos su tam
tikromis viešojo gyvenimo sritimis). Įvardinti ir šaltiniai dažniausiai naudojami tekstuose.
Žiniasklaidos diskurso tyrimai apie etninių ir pabėgėlių grupių vaizdavimą įvairiose
šalyse mokslininkų atliekami gana plačiai. Pavyzdžiui, tiriama, kaip yra konstruojami rusų
ir rusakalbių identitetai ir su šia grupe siejami istoriniai įvykiai bei istorinė atmintis apie juos.
A. Cheskin, analizavęs Latvijos spaudą rusų kalba, atskleidė, kad Rusija, kaip istorinė tėvynė,
vis dar lieka svarbus veiksnys rusų identitetui Latvijoje konstruoti (Cheskin, 2012, p. 344).
‘Gemius’, ‘gemiusAudience multiplatform’, 2015.12, 2014.12. [interaktyvus, žiūrėta 2019-11-18]. Prieiga internete: http://media-house.com/tinklarastis/r-rimkunaite-kaip-per-2015-uosius-metus-pasikeite-interneto-portalu-skaitomumas-ir-kas-tikruju-yra-didziausi/; ‘Gemius’, ‘gemiusAudience’, 2016-11. [interaktyvus, žiūrėta 2019-11-18].
Prieiga internete: http://www.gemius.lt/interneto-ziniasklaidos-naujienos/lapkriti-internautus-trauke-specializuotos-svetaines-3333.html.
7
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Simboliniai konfliktai atminties politikoje, teigiama, atsispindi ir yra konstruojami Latvijos
spaudoje, o Latvijos spauda rusų ir latvių kalba rašo apie tuos pačius įvykius, tačiau šių įvykių
aprašymas, akcentai ir pateikiami argumentai yra labai skirtingi ir nesikeičia laikui bėgant
(Šulmane, 2010, p. 240). Vihalemm ir Jakobson, analizavę istorinės praeities vaizdavimą Estijos spaudoje, atkleidė du identiteto tipus rusų Estijos spaudoje rusų kalba: diasporos ir lokalų (Vihalemm, Jakobson, 2011, p. 724). Lietuvos spauda rusų kalba taip pat tyrinėta. Pavyzdžiui, S. Kraniauskienė tyrinėjo Klaipėdos rusų identitetą ir jo reprezentacijas vietos spaudoje
ir teigė, kad rusų identiteto modeliai yra konstruojami pasitelkiant skirtingą kultūrinę atmintį
(Kraniauskienė, 2012, p. 147). Rusų etninės grupės reprezentacija ir kolektyvinė atmintis bei
identiteto konstravimas Lietuvos spaudoje buvo tyrinėtas ir šio straipsnio autorės (FrėjutėRakauskienė, 2013). Lietuvos spaudoje lietuvių kalba rusai yra vaizduojami daugiausia kaip
sovietinio periodo migrantai, o II Pasaulinis karas ir rusų etninė grupė Lietuvos spaudoje rusų
kalba yra siejami su kultūrinėmis grėsmėmis dėl skirtingos Antrojo pasaulinio karo istorinės
atminties lietuvių ir rusų grupėje (Frėjutė-Rakauskienė, 2013, p. 376–377).
Lenkų vaizdavimo 2010–2014 m. Lietuvos žiniasklaidoje (interneto ir spausdintinėje) lietuvių kalba tyrimų duomenys atskleidžia vyraujančią tautinės nesantaikos retoriką, neigiamą
vaizdavimą, lenkų tapatinimą su politinės partijos Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) veikla, „priešo“ ar „kito“ vaizdavimą (Švarplys, 2014; Ilkevičiūtė, 2015). Andrius Švarplys teigia, kad „informacinis, analitinis, pilietiškai įtraukiantis ir tautinės nesantaikos retoriką peržengiantis diskursas“ yra retai aptinkamas, kadangi daugiausia lenkai vaizduojami kaip „kiti“,
bet rečiau – kaip šios valstybės piliečiai (Švarplys, 2014, p. 48). Panašios vaizdavimo tendencijos atskleistos ir šio straipsnio autorės tyrime, kurio išvada – lenkų etninė mažuma žiniasklaidoje pristatoma kaip kelianti nepagrįstus reikalavimus, nevertinanti turimų teisių ir sąlygų
(pavyzdžiui, galimybės bendrojo ugdymo mokykloje mokytis lenkų kalba), o juos siekianti
atstovauti politinė partija LLRA, jos vykdoma politika yra tapatinami su visų Lietuvos lenkų
pozicija (Frėjutė-Rakauskienė, 2016, p. 59). Apie istorinio (Antrojo pasaulinio karo, Pokario
stalininio laikotarpio ir Sąjūdžio laikotarpio) teisingumo diskursų konstravimą Lietuvos spaudoje rusų ir lietuvių kalba rašęs A. Marcinkevičius teigė, kad žiniasklaida lietuvių ir rusų kalba
pristato skirtingų gyventojų grupių (etninių, socialinių) nuomones ir išgyvenimus apie istorinius įvykius ir sukuria priešpriešą tarp istorinių pasakojimų (Marcinkevičius, 2018, p. 98).
Po 2015 m. pabėgėlių migracijos į Europą, atlikta nemažai tyrimų ir apie pabėgėlių vaizdavimą žiniasklaidoje. Tyrimais siekta analizuoti metaforas, vartojamas aprašant karo pabėgėlius iš Sirijos (Abid ir kt., 2017); neapykantos kalbos pabėgėliams raišką diskurse (Balsiūnaitė, 2016); naudojamus stereotipus apie pabėgėlius (Matas, 2016); grėsmių, siejamų su pabėgėliais, konstravimą (Innes, 2010; Frėjutė-Rakauskienė, 2020); taip pat analizuoti rašant
apie pabėgėlius vyraujantys tematiniai rėmai (Lawlor, Tolley, 2017); žiniasklaidos konstruojamo diskurso apie pabėgėlius ir migraciją įtaka visuomenės nuostatoms (Blinder, 2013; Blažytė, 2015; Blažytė ir kt., 2020); ir pabėgėlių tematikos politizavimas žiniasklaidoje (SzylkoKwas ir kt., 2018; Krzyżanowski ir kt., 2018).
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1. Politizuojamos lenkų ir rusų etninių mažumų grupės
Lietuvos žiniasklaidoje
Lenkų ir rusų etninės grupės yra didžiausios etninių mažumų grupės Lietuvoje (Lietuvos statistikos departamentas, 2013), tad galima daryti prielaidą, kad įvairių spaudos periodų tyrimų
duomenimis, jos sulaukia ir daugiausia dėmesio žiniasklaidoje, atsižvelgiant į su jomis siejamų straipsnių skaičių. Pavyzdžiui, nuo 2014 sausio mėn. iki 2015 birželio mėn. daugiausia
straipsnių interneto dienraščiuose publikuojama apie lenkų etninę grupę, lenkus, mažiau jų
buvo aptikta apie rusus ir kitas etnines mažumų grupes. Apibendrinus minėtų Lietuvos spaudos tyrimų analizę, galima teigti, kad su lenkų ir rusų etninėmis grupėmis siejamos temos
politizuojamos, dažnai vietos konteksto aptarimas perauga į tarptautinį Lietuvos–Rusijos arba
Lietuvos–Lenkijos tarpvalstybinių santykių aptarimą. Su Lietuvos lenkais susijusios tematikos
aptarimas dažnai lokalizuojasi Pietryčių Lietuvos regione, kur glaudžiai gyvena lenkų etninė
mažuma. Taip pat, kita ryški atskleista tendencija – Lietuvos lenkų susiejimas su politine
partija LLRA ir jos lyderiu V. Tomaševskiu (Frėjutė-Rakauskienė, 2016; Ilkevičiūtė, 2015).
Lenkai, tyrimų duomenimis, žiniasklaidoje dažniausiai yra pristatomi kalbant apie politinės partijos LLRA8 lyderio ir partijos narių politinę veiklą (pvz., 2014 m. prezidento, Europos
parlamento (EP) ir 2015 m. merų rinkimuose). Lenkų etninė mažuma dažnai minima aptariant tautinių mažumų politikos įgyvendinimą Lietuvoje – tautinių mažumų įstatymo projekto
rengimą (pvz., šios politinės partijos ir jos lyderio reikalavimai priimti tautinių mažumų įstatymą), vietovardžių rašybą dviem kalbomis (dvikalbes lenteles Šalčininkų rajone) ir asmenvardžių rašybą originalo kalba asmens dokumentuose. Kitas temų blokas, kuriame gausu
straipsnių, aptaria LLRA, jos lyderio, šios partijos narių politinę veiklą ir sieja tam tikrus
politinės partijos narius su galimais ryšiais Rusijos Federacijos valstybinėse struktūrose.
Rašoma ir apie blogėjančius dvišalius Lietuvos ir Lenkijos santykius, bei (ne)vykdomos
tautinių mažumų politikos įtaką šiems tarpvalstybiniams santykiams. Pavyzdžiui, populiariausia 2015 m. tema, kurioje buvo minima lenkų etninė grupė, – tai konfliktas tarp LR Ministro Pirmininko ir LLRA deleguotos energetikos viceministrės (viceministrės atsisakymas atsistatydinti kartu su visu ministrų kabinetu).
Šio tyrimo metu (2014 sausis – 2015 birželis) fiksuojamas rusų ir lenkų etninių grupių,
kaip grėsmės valstybės saugumui, vaizdavimas buvo pastebimas ir ankstesnių metų žiniasklaidos tekstuose. Pabrėžiama, kad didelė dalis lenkų tautybės asmenų kalba rusiškai, vartoja
Rusijos televizijos stočių produkciją. Kaip jau minėta, lenkų tautinė grupė itin dažnai minima
aptariant politinės partijos LLRA veiklą, kuri kritikuojama dėl prorusiškos pozicijos ir palankumo Kremliaus vykdomai politikai. Partijos politinė veikla, siekiant, kad Lietuvoje būtų
priimtas Tautinių mažumų įstatymas, reglamentuoti dvikalbiai užrašai ir asmenvardžių rašyba originalo kalba, žiniasklaidoje neretai pateikiama kaip kelianti įtampas visuomenėje ir
tokiu būdu „paranki“ Kremliaus vykdomos politikos tikslams. Pietryčių Lietuvos regionas,
Nuo 2016 m. birželio mėn. buvo oficialiai įregistruotas politinės partijos Lietuvos lenkų rinkimų akcija praplėstas
pavadinimas ‒ Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga.
8
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kur gausiausiai gyvena lenkų etninė grupė, yra siejamas su karo grėsme dėl galimo didesnio
paveikumo užsienio valstybių propagandai. Straipsniuose, kuriuose aptariama LLRA politinės partijos ir jos lyderio veikla, neretai išsakomi nepakantūs komentarai. Lietuvoje gyvenantys lenkai pristatomi kaip keliantys nepagrįstus reikalavimus, kaip nenorintys prisitaikyti,
gerbti šalies įstatymus. Lenkų grupė neretai kaltinama, kad nevertina turimų teisių ir sąlygų
(pvz., galimybės bendrojo ugdymo mokykloje mokytis lenkų kalba). LLRA politinio lyderio
veikla pristatoma kaip kenkianti tarpvalstybiniams Lietuvos–Lenkijos santykiams, kaip grėsmė Lietuvos saugumui. Pateikiami ir mokslininkų komentarai (dažniausiai politologų) apie
tai, kad Lietuvoje tautinių mažumų politikos klausimai ir jų svarstymas yra pernelyg supriešintas – lenkų politikams būdinga tokiais nesutarimais vilioti savo rinkėją, o centro dešinės
partijoms – telkti šalininkus. Nors tiriant žiniasklaidą buvo fiksuojama straipsnių, kuriuose
kritikuojamas LLRA sutapatinimas su visų lenkų interesais, lenkų grupės pristatymas dominuojančiose temose (grėsmė valstybingumui, LLRA politinė veikla) riboja išsamesnio, kompleksiškesnio lenkų grupės pristatymo galimybes (Frėjutė-Rakauskienė, 2015; Frėjutė-Rakauskienė, 2016).
Nuo 2014 sausio mėnesio iki 2015 birželio mėn. tematikai apie rusų etninę grupę ir rusus
įtakos turėjo geopolitinis kontekstas (Rusijos veiksmai Kryme ir Rytų Ukrainoje), todėl rašoma apie galimas grėsmes Lietuvai iš Rusijos Federacijos ir pasitelkiamą „minkštąją galią“
tam, kad šalyje būtų mobilizuota rusų etninė mažuma. Gausiose straipsniais teminėse grupėse, susijusiose su istorija (sovietmečio) ir jos traktavimo skirtumais, kalbama apie rusų kultūros dienų šventimą, Antrojo pasaulinio karo baigties minėjimą (gegužės 9 d.) ir Georgijaus
juosteles, jų dėvėjimą bei socialiniuose tinkluose paskelbtą peticiją dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Rusijos Federacijos. Kvestionuojamas ir Vilniuje bei Visagine, regione ir mieste, gausiai gyvenančių etninių grupių – lenkų ir rusų – lojalumas Lietuvai ir rašoma apie
tikimybę Lietuvos valstybėje pasikartoti Krymo situacijai. Šiuo periodu taip pat rašoma apie
informacinius karus ir informacines technologijas, kaip Rusijos informacinio karo įrankius,
taip pat Rusijos televizijos kanalų (NTV Mir Lietuva ir RTR Planeta) transliacijų draudimą
Lietuvoje. Kitos temos, kuriose kalbama apie Lietuvoje gyvenančius rusus, taip pat vienaip
ar kitaip susijusios su propaganda – tiek kalbant apie moksleivių vykimą į Rusijos sukarintas
mokyklas, tiek apie atlikėjų iš Rusijos koncertus, tiek apie Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.
Rusai, gyvenantys Lietuvoje, šiuo periodu neretai tapatinami su Rusijos valstybės keliama
geopolitine grėsme. Rusų tautybės asmenys dažnai minimi aptariant Antrojo pasaulinio karo
įvykius ir Lietuvos okupaciją, nesutarimus dėl gegužės 9-osios minėjimo. Rusai su agresyvia
ekspansine politika siejami ne tik aptariant istorinius įvykius, bet ir analizuojant dabartinę
geopolitinę situaciją. Diskutuojant apie Rusijos keliamą karinę grėsmę Lietuvai (ir kitoms
Baltijos šalims), Baltijos šalyse gyvenantys rusų tautybės asmenys yra įvardijami kaip galimas
pretekstas Rusijai įsikišti į šalių vidaus reikalus (dėl tautinių mažumų teisių pažeidimų ir pan.).
Rusų, kaip grėsmės Lietuvos valstybingumui, pristatymas sustiprinamas ir aptariant Valstybės
saugumo departamento parengtą pažymą apie Lietuvos valstybei kylančias grėsmes.
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Taigi, Lietuvoje gyvenantys rusai šiuo periodu žiniasklaidoje aprašomi, kaip tariama
grėsmė Lietuvos saugumui ir jos teritoriniam vientisumui, o jų viešai išsakyti skundai apie
pažeidžiamas tautinių mažumų teises dažnai matomi kaip pretekstas Rusijos karinei invazijai.
Rusai arba rusiškai kalbantys asmenys (rusakalbiai) žiniasklaidoje dažniausiai vaizduojami
kaip tiesioginiai Rusijos skleidžiamos propagandos vartotojai, palaikantys Rusijos politiką,
Krymo aneksiją ir karinę agresiją Rytų Ukrainoje. Nekvestionuojama, kokį poveikį Rusijos
skleidžiama propaganda daro rusams, gyvenantiems Lietuvoje, ir ar tai veikia jų pilietinį
identitetą. Temose apie rusų etninę grupę minimi mokyklose rusų kalba besimokantys moksleiviai, kurie taip pat vaizduojami kaip galima grėsmė Lietuvos valstybingumui (dėl verbavimo į Rusijos finansuojamas karines stovyklas). Dar viena grupė, sulaukianti daug dėmesio
Lietuvos žiniasklaidoje ir vaizduojama kaip pilietiškai nelojaliausia ir palaikanti Rusijos politinį režimą, – tai sovietiniai karo veteranai. Lietuvoje gyvenančių rusų, kaip grėsmės Lietuvos
valstybingumui, vaizdinį žiniasklaidoje dažniausiai kuria tiek politikų, tiek dalies ekspertų
komentarai, kuriuose teigiama, kad būtent rusų (ar rusakalbių) grupė yra labiausiai paveiki
Rusijos valstybės propagandai. Šie teiginiai neretai grindžiami tuo, kad rusų grupėje (skirtingai nei lietuvių) yra dažniau žiūrimi Rusijos televizijos kanalai, rusų kalbos mokyklose dirbantys mokytojai savo išsilavinimą yra įgiję dar sovietinėje sistemoje. Vis tik, straipsniuose
yra atspindėta ir kita nuomonė. Pavyzdžiui, cituojamas Lietuvos užsienio reikalų ministro
pasisakymas, kuriame jis teigia, kad Rusijai bus sunku pasinaudoti Lietuvoje gyvenančia rusų
mažuma, nes ji puikiai integruota ir lojali šaliai. Pateikiami ir kitų Baltijos valstybių (Estijos
ministro pirmininko) pasisakymai, kad šiose šalyse gyvenantys Rusijos tėvynainiai nepaveikūs Rusijos provokacijoms. Mokslininkų, ekspertų komentaruose žiniasklaida ir politikai yra
raginami nepriešinti visuomenės, nestiprinti nepasitikėjimo ir baimės atmosferos ir nepasiduoti stereotipiniam rusų grupės vaizdavimui. Nors alternatyvūs balsai yra girdimi, vis tik
rusų pristatymas išskirtinai tik Rusijos propagandos temoje neleidžia formuoti įvairiapusiškesnio, kompleksiškesnio Lietuvoje gyvenančių rusų vaizdinio (Frėjutė-Rakauskienė, 2015).

1.1. Straipsnių apie lenkų ir rusų etnines mažumas šaltiniai
Rašant apie lenkų ir rusų etnines grupes visais periodais vyrauja valstybinių institucijų atstovų,
politikų išsakomos pozicijos, argumentai ir retorika. Straipsniuose apie lenkus nuo 2014 m.
sausio mėnesio iki 2015 m. birželio mėnesio daugiausia cituojami Lietuvos valstybinių institucijų atstovai (pvz., aukščiausias pareigas užimantys Lietuvos valstybės pareigūnai (Prezidentė, ministras pirmininkas, Seimo vadovai, ministrai (teisingumo, kultūros, užsienio reikalų), taip pat įvairių Seimo komitetų (Nacionalinio saugumo ir gynybos, Užsienio reikalų, Europos reikalų), valstybės saugumo departamento vadovai ir atstovai, institucijų, kuruojančių
valstybinės kalbos, lygių galimybių užtikrinimo klausimus, taip pat savivaldybės (Šalčininkų
raj.) ir jos skyrių vadovai). Straipsniuose apie lenkus daugiausia cituojami dešiniąją politinę
ideologiją atstovaujantys politikai (Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TSLKD) partijos nariai). Straipsniuose apie lenkus beveik lygiavertę (šiek tiek mažesnę) dalį
valstybės institucijų atstovų ir politikų pasisakymams sudaro LLRA ir jos lyderio V. Tomaševskio bei kitų partijos narių pasisakymai. Cituojami ir aukšti Lenkijos valstybės pareigūnai
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(buvęs prezidentas, premjeras, Seimo vadovai ir pavaduotojai, atstovai, Senato pirmininkas,
užsienio reikalų ministras). Iš dalies tokie šaltiniai yra nulemti ir straipsnių tematikos, nes
šiuo laikotarpiu buvo minimos Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio
bendradarbiavimo sutarties dvidešimtosios pasirašymo metinės. Atsižvelgdami į dažniausiai
cituojamus straipsniuose šaltinius, galime teigti, kad su lenkų etnine grupe susijusi tematika
ir problematika Lietuvos interneto dienraščiuose išimtinai yra konstruojama „iš viršaus“ –
įtakingų Lietuvos valstybės pareigūnų bei politikų, taip pat ir lenkus atstovaujančių politikų
ir partijos. Vietos gyventojai ir jų nuomonė (dažniausiai straipsniuose kalbama apie lenkų
etninę mažumą, kuri gyvena Šalčininkų raj.), į kuriuos ir orientuota etninių mažumų politika,
įstatymai, spaudoje užima visiškai nereikšmingą dalį šaltinių. Straipsniuose apie lenkų etninę
grupę pateikiamos, atspindimos ir mokslininkų bei tam tikrų šios srities ekspertų nuomonės,
bet tematiką apie lenkus komentuoja daugiausia politikos mokslų atstovai (politologai),
mažiau – istorikai, kalbininkai, sociologai, teisės specialistai.
Šaltiniai, kurie tampa informacijos pagrindu nuo 2014 m. sausio mėnesio iki 2015 m.
birželio mėnesio rašant apie rusų grupę ir rusus tiriamuose Lietuvos interneto dienraščiuose,
yra valstybės institucijos ir jų atstovai (Valstybės saugumo departamento vadovai ir atstovai,
Seimo nariai, vadovaujantys ir atstovaujantys Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetams, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, Vilniaus, Klaipėdos ir Visagino merai, Vilniaus savivaldybės, Policijos departamento,
Švietimo ministerijos atstovai, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas ir nariai,
etc.), politikai. Iš politikų daugiausia su rusais susijusios tematikos straipsniuose taip pat
cituojami dešiniąją politinę ideologiją atstovaujantys politikai (Tėvynės sąjungos–Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos nariai). O štai rusų bendruomenės atstovų pateikiama informacija atspindėta menkai. Reikia atkreipti dėmesį, kad didžioji dalis rusų bendruomenės cituojamų atstovų – taip pat politikai (rusus atstovaujančios partijos nariai, Vilniaus ir Klaipėdos savivaldybių tarybų nariai) arba Lietuvos rusus atstovaujančių organizacijų vadovai, mokyklų Vilniuje ir Kaune rusų mokomąja kalba direktoriai, Ignalinos AE
darbuotojai, etc. Straipsniuose, nors ir nedaugelyje, įsiklausoma ir į rusų arba rusakalbių nuomones (daugiausia ‒ gyvenančių Visagine). Taip pat, su rusais susijusiuose straipsniuose
pateikiama ir mokslininkų (daugiausia politologų, mažiau – sociologų, ekonomistų, istorikų)
bei ekspertų (viešųjų ryšių, rinkodaros, komunikacijos, informacinių technologijų, gynybos
politikos specialistų) nuomonė.

1.2. Pokyčiai lyginant su 2005–2007 metų spaudos turinio
tyrimo duomenimis
Kalbant apie žiniasklaidos diskursą rusų ir lenkų etninių grupių atžvilgiu akivaizdžių pokyčių
nepastebėta. Tematikos atžvilgiu matomas nuoseklus tęstinumas rašant apie šias dvi grupes.
Pavyzdžiui, 2005–2007 m. atlikto tyrimo duomenimis, vietinė rusų bendruomenė dažniausiai
buvo minima rašant apie švietimą, kultūrą ir lietuvių kalbos (ne)vartojimą, aptariant Antrojo
pasaulinio karo istorinį kontekstą bei Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinius santykius (FrėjutėRakauskienė, 2009; taip pat žiūrėti ir Frėjutė-Rakauskienė, 2013). Kaip ir 2015 m., taip ir
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anksčiau, grėsmė Lietuvos valstybingumui yra siejama su Rusijos valstybe ir jos vykdoma
politika Baltijos šalyse. Lenkų etinė grupė tiek ankstesniuoju laikotarpiu, tiek dabar, dažniausiai minima aptariant tautinių mažumų švietimo klausimus, asmenvardžių rašybą originalo
kalba, politinės partijos LLRA veiklą (Frėjutė-Rakauskienė, 2009). Kita vertus, besikeičianti
geopolitinė situacija, siejama su Rusijos Federacijos veiksmais Kryme, ir tebesitęsiantis karinis konfliktas Rytų Ukrainoje turėjo svarios įtakos žiniasklaidos diskursui apie etninių mažumų grupes, ypač rusus. Miestai ir regionai, kur gausiau gyvena etninių mažumų atstovai
(Klaipėda, Visaginas, Pietryčių Lietuva), tapo labiau matomi žiniasklaidoje, o pačios Lietuvoje gyvenančios tautinės grupės (ypač rusai) – labiau pažeidžiami dėl padažnėjusių kaltinimų (ypač komentaruose po straipsniais) nelojalumu Lietuvos valstybei ir siejimo su Rusijos
keliama grėsme valstybės saugumui. Lenkų grupė žiniasklaidoje taip pat neretai yra pristatoma kaip „vidinė grėsmė“, o juos atstovaujanti politinė partija ir šios išsakomos nuoskaudos
dėl valstybės tautinių mažumų politikos (ne)vykdymo, neretai suvokiamos kaip galimas Rusijos karinės invazijos motyvas. Lenkai, nors ir mažiau pastebimi pasikeitusios geopolitinės
situacijos kontekste, žiniasklaidos diskurse yra matomi vienpusiškai, siejant šią etninę grupę
tik su LLRA vykdoma politika ir keletu tebesitęsiančių problemų (asmenvardžių ir vietovardžių rašyba, Tautinių mažumų įstatymo rengimas ir t. t.).

2. Kriminalizuojama romų etninė grupė Lietuvos žiniasklaidoje
Romų etninė grupė, neproporcingai savo skaitlingumui, sulaukia daug ir neigiamo dėmesio.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. romų etninės grupės narių šalyje gyveno gana mažai – 2 115 žmonių, kas sudaro 0,07 proc. visų Lietuvos gyventojų (Lietuvos
statistikos departamentas, 2013). Nors romai ir gyvena visoje Lietuvos teritorijoje, visgi, daugiausia yra kalbama apie Vilniaus kirtimų gyvenvietę, kitu atveju, romų vaizdavimas labai
priklauso nuo tam tikrais metais įvykusių aktualijų (pvz., Tarptautinės romų dienos minėjimo,
romų integracijai skirto projekto vykdymo, etc.). Apibendrinus anksčiau atliktų tyrimų apie
romų vaizdavimą Lietuvos spaudoje duomenis, galima teigti, kad romų grupė žiniasklaidoje
dažniausiai kriminalizuojama, neretai kurstoma neapykanta jų atžvilgiu, tiek ir pačiuose
straipsnių tekstuose, susijusiuose su romais, tiek ir po straipsniais parašytuose komentaruose.
Straipsniuose atkartojamos išankstinės nuostatos, stereotipai, valstybinių institucijų atstovų nuomonė spaudoje pateikiama jos nekritikuojant (Beresnevičiūtė, Frėjutė-Rakauskienė,
2006; Frėjutė-Rakauskienė, 2009; Beresnevičiūtė, 2010; Tuller, 2002, p. 108). Sociologė
V. Beresnevičiūtė, tyrinėjusi romų grupės reprezentaciją Lietuvos spaudoje, pastebėjo, kad
apibendrinus tekstų apie romus turinys telpa į vyraujančią kalbėjimo schemą, kai apie juos
kalbama, kaip apie „kitų“ grupę, besiskiriančią savo kultūrinėmis normomis, gyvenimo būdu
ir kitomis charakteristikomis, romai tampa apibendrinta beasmene grupe, vaizduojama, kaip
„garsiai čiauškantis“, bet nebylus veikėjas, nepatikimas ir nelygiavertis dialogo dalyvis,
įtrauktas į negatyvius veiksmus (Beresnevičiūtė, 2010, p. 100).
Šio tyrimo atveju, nuo 2014 sausio mėnesio iki 2014 birželio mėnesio tematika apie romus taip pat siejama su nusikaltimais, bet kalbama ir apie aktualias romams socialines proble54
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mas (romų integracijos į visuomenę politiką, romų tautybės vaikų neraštingumą romų Kirtimų gyvenvietėje), aprašyta Tarptautinės romų dienos proga Seime vykusi konferencija ir joje
įvertinta romų integracijos programa. Pavyzdžiui, rašoma apie Vilniaus Kirtimų gyvenvietę
(vadinamą „čigonų taboru“) ir joje vykstančią narkotikų prekybą; rašoma apie vyrų romų
smurtą prieš sugyventines moteris, nenorą dirbti, gyvenimą iš pašalpų, išmaldų, kaip teigiama, jų „kultūriškai“ susiformavusį veltėdišką gyvenimo būdą. Taip pat rašoma apie prekybą
kontrabandinėmis cigaretėmis, apie Jonavoje vykdomą projektą „Europos romų kultūros ir
verslo parkas „Bahtalo drom“. Visi šie straipsniai buvo publikuoti aktualijų rubrikoje ir tai
paaiškina sąlyginai nedidelį kiekį (11 straipsnių) apie romus šiuo periodu tiriamoje spaudoje.
Taigi, galima daryti prielaidą, kad su romais susijusi tematika arba problematika tiriamų dienraščių redaktorių nėra matoma kaip Lietuvos aktualija, taip pat ji nėra politikų ar kitų viešosios nuomonės reiškėjų spaudoje dėmesio centre. Kadangi diskursas apie romus dažniausiai
siejamas su kriminalinėmis, deviacinėmis temomis, neretai antraštėje arba tekste paminint
įtariamojo tautybę (romas arba čigonas), straipsniai publikuojami nusikaltimų ir nelaimių
rubrikose (Beresnevičiūtė, Frėjutė-Rakauskienė, 2006; Frėjutė-Rakauskienė, 2009; Beresnevičiūtė, 2010). Taigi, rašant apie romus pabrėžiamas jų tariamas polinkis nusikalsti ir negebėjimas adaptuotis Lietuvos visuomenėje, be to, dažniausiai pažeidžiamas draudimas įstatymu ir etikos kodeksu žurnalistui arba viešosios informacijos rengėjui sieti įtariamo, kaltinamojo ar nusikaltusio asmens priklausymą tam tikrai tautinei grupei su jo padarytu nusikaltimu
bei pažeisti nekaltumo prezumpciją. Apibendrinus 2014 m. tyrimo duomenis, žurnalistai mato romus išimtinai kaip socialinę grėsmę Lietuvos visuomenei, susijusią su visuomenėje nusistovėjusia tvarka (romai matomi kaip darantys nusikaltimus, nenorintys dirbti, smurtaujantys, skolingi valstybei, nesukontroliuojami miesto valdžios, policijos, teisėsaugos institucijų,
negalintys susitvarkyti su savo keliamomis problemomis), taip pat rašoma ir apie romų negebėjimą adaptuotis visuomenėje, vyrų nedarbą, smurtavimą.

2.1. Straipsnių apie romų etninę mažumą šaltiniai
Romų klausimais daugiausia spaudoje pasisako Valstybės institucijų atstovai (teisėsaugos,
mokesčių inspekcijos atstovai, miestų merai ir vicemerai, vaiko teisių apsaugos kontrolierė,
kultūros viceministras, vaikų darželio darbuotojos). Be to, straipsniuose, kurių tematika susijusi su romais, šaltiniais tampa ir patys romai (pvz. įtariamieji, moterys, prekiaujančios kontrabandiniais tabako gaminiais), romų situacijos ekspertai ir visuomenė. Kita vertus, galima
teigti, kad tokia situacija susijusi su tuo, kad į tiriamą laikotarpį patekę straipsniai publikuoti
aktualijų rubrikose, rašomi apie arba yra inicijuoti 2014 m. balandžio 8 d. Seime įvykusios
konferencijos romų klausimais. Neretai, mokslininkai ir ekspertai pateikia realias problemas,
su kuriomis susiduria romų etninė grupė, jų vaikai, ypač gyvenantieji Vilniaus Kirtimų gyvenvietėje – tai būsto problema (neteisėtas pastatų griovimas Kirtimuose, neišsprendus socialinio būsto problemų), vaikų švietimas (neskiriama dėmesio romų vaikams, siekiant pagelbėti
jiems pasiekti mokyklą, etc.), integracija į darbo rinką, tačiau specialistai yra labai retai
cituojami spaudoje, o ir pačių romų nuomonės ištransliuojamos dar sąlyginai mažai. Kartais
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pasigirsta ir kritikos valstybinėms institucijoms, kurios neefektyviai atlieka savo darbą, neskiria pakankamai dėmesio į romų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su romais, išsakytas problemas, siekiant romų integracijos į Lietuvos visuomenę. Daugeliu atveju, kaip
ir minėta, ši diskusija mezgasi žiniasklaidoje Seime organizuotos konferencijos rėmuose, tačiau yra straipsnis, kuriame kalbinamas jonaviškis projekto „Europos romų kultūros ir verslo
parkas“ koordinatorius, kuris išvardina visą eilę problemų, svarbių romams, tai ir – ne tik
materialinis, bet ir socialinių įgūdžių (išsilavinimo patirties, nemokėjimo elgtis su pinigais,
planuoti išlaidas, skolų cigarečių tiekėjams ir valstybei) skurdas. Faktas, kad romų problemos
žiniasklaidoje nesulaukia komentatorių, visuomenininkų dėmesio, skirtingai, nei rašant apie
kitas etnines grupes (lenkus, rusus, žydus), taip pat parodo, kad su romų etnine grupe susijusios problemos nematomos kaip aktualios, neskiriama laiko ir dėmesio jas komentuoti. Šis
faktas gali patvirtinti diskurso tyrinėtojų teiginius apie viešą diskursą, kaip socialinių galių
pasiskirstymo visuomenėje atspindį (cf. Bourdieu, 1991; Fairclough, 1989). Svarbu akcentuoti ir tai, kad nerašoma apie socialines problemas, su kuriomis susiduria romai ne tik būsto,
bet ir švietimo, sveikatos priežiūros srityse, bet ir dėl diskriminacijos visuomenėje (Petrušauskaitė, 2014; Leončikas, 2007). Pavyzdžiui, V. Petrušauskaitė, savo studijoje apie ankstyvą romų vaikų pasitraukimą iš ugdymo sistemos, pabrėžia visuomenės socialinės nelygybės
svarbą (Petrušauskaitė, 2014). Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad šios problemos kyla ne tik
dėl pačių romų gebėjimų stygiaus, bet daugiausia dėl ypač nepalankaus požiūrio į romus
visuomenėje (Blažytė, Pilinkaitė Sotirovič, Žibas, 2016). Kitaip tariant, „žiniasklaidoje konstruojami vaizdai yra glaudžiai susiję su jau minėtų visuomenės nuostatų apklausų rezultatais,
kai didžioji dauguma respondentų <...> mano, kad dėl savo problemų ir skurdo yra kalti patys
romai, o jų realios problemos, kaip jas dažniausia įvardija tarptautinės organizacijos, siekiančios „taisyti“ (keisti) romų padėtį visuomenėje, nėra tokios baisios“ (Beresnevičiūtė, FrėjutėRakauskienė, 2006, p. 33).

2.2. Pokyčiai lyginant su 2005–2007 metų spaudos turinio
tyrimo duomenimis
2005–2007 m. spaudos turinio tyrimo duomenimis, romų etninė grupė spaudoje taip pat daugiausia vaizduojama aprašant nusikaltimus ir neteisėtas veiklas (pvz., reketavimą, prekybą,
skolas už elektrą, komunalinių paslaugų nemokėjimą, išmaldos prašymą), taip pat rašant apie
Vilniaus savivaldybės socialinę pagalbą romams bei būsto problemas (konkrečiai, Kirtimų
gyvenvietę).
Taigi, ši grupė vaizduojama vienpusiškai, kaip kaltininkai įvardijami išimtinai romų tautybės asmenys (romai, gyvenantys Vilniaus Kirtimų gyvenvietėje), nenurodomos gilesnės
iškilusių problemų priežastys (Frėjute-Rakauskiene, 2009, p. 81–89). Tematikos, kurioje
aprašomi nusikaltimai ir neteisėta veikla, pagrindiniais šaltiniais buvo teisėsaugos struktūrų
atstovai (policijos pareigūnai, policijos komisariatų duomenys), Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, rečiau – patys romai (matomi tie patys romų atstovai), tam tikrų verslo institucijų
atstovai. Tematika apie būstą šio periodo tiriamoje spaudoje tiesiogiai susijusi su Vilniaus
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savivaldybės veiksmais Vilniaus Kirtimų tabore, kai buvo nugriautas keletas romų statinių
2004 m. pabaigoje. Šis faktas buvo pretekstas 2005 m. atsirasti daugeliui straipsnių apie romų
būstus, jų gyvenimo sąlygas Kirtimuose. Straipsniuose pasikartoja tokie pagrindiniai žodžiai,
suponuojantys neteisėtumą: neteisėtos statybos, lūšnos, savivaldybė, teismas, socialinis būstas. Rašant apie socialinę pagalbą, tiriamoje spaudoje daugiausia atstovaujama Vilniaus
miesto savivaldybei ir merui, socialinės paramos skyriaus darbuotojams. Supažindinama su
Vilniaus savivaldybės integracijos programomis (užimtumo, būsto), kuriamomis integruoti
Vilniaus Kirtimų tabore gyvenančius romus į Lietuvos visuomenę.

3. Vakarų Europos pavyzdžiais aprašoma pabėgėlių grupė
Lietuvos žiniasklaidoje
3.1. Imigrantai ir pabėgėliai tiriamuose interneto dienraščiuose
Skirtingai, nuo 2015 m. kovo – 2017 m. vasario mėnesiais tirtos spaudos, dar neįsibėgėjus
vadinamajai „migracijos krizei“ straipsniuose apie imigrantus nuo 2014 m. sausio mėnesio
iki 2015 m. kovo mėnesio rašyta apie pabėgėlius iš Sirijos, migracijos politiką, diskriminaciją
religiniu pagrindu užsieniečių apgyvendinimo įstaigoje tiekiant maitinimą, taip pat apie ES
piliečių politinį dalyvavimą, prieglobsčio suteikimą Krymo totoriams ir ukrainiečiams Lietuvoje. Analizuojant tyrimo apie pabėgėlius duomenis nuo 2015 m. kovo iki 2017 m. vasario
mėnesio šešiuose populiariausiuose interneto dienraščiuose (delfi.lt, 15min.lt, Lrytas.lt, vz.lt,
tv3.lt, alfa.lt), atskleista, kad šiuo periodu straipsniai atliepia 2015-ųjų aktualijas, kai užsitęsęs karinis konfliktas Sirijos Arabų respublikoje sąlygojo sirus Viduržemio jūra migruoti
į Europos valstybes ir ten prašyti prieglobsčio (Frėjutė-Rakauskienė, 2020). Straipsnių apie
pabėgėlius šiuo periodu, skirtingai nei ankstesniu periodu, masiškai padaugėja ir pabėgėlių
tema tampa kone pagrindine naujiena žiniasklaidoje (Frėjutė-Rakauskienė, 2020). Atskleista,
kad šiuo periodu rašant apie pabėgėlius, diskutuojama apie pabėgėlių perkėlimą į Lietuvą
ir aprašomi jau perkelti pabėgėliai. Taip pat rašoma apie pabėgėlių integracijos į Lietuvos
visuomenę aspektus, susijusius su religiniais ir kultūriniais skirtumais, integracija į darbo
rinką, būstu, sveikatos priežiūra, švietimu, kalba. Pabėgėlių aprašymą Lietuvos kontekste lydi ir diskusijos apie „migracijos krizės“ iššūkius Lietuvai, daugiausia susijusius su saugumo
aspektais, aprašant kitų šalių neigiamas patirtis ir situaciją. Nuo 2015 m. kovo iki 2016 m.
vasario mėnesio straipsnių tiriamoje spaudoje apie pabėgėlius gausu (1262 straipsniai), o nuo
2016 m. kovo iki 2017 m. vasario – straipsnių apie pabėgėlius ima mažėti (416 straipsniai).
Pirmuoju periodu straipsniuose atkartojamos Europos žiniasklaidos tendencijos, kur ši tematika pasiekia piką rugsėjo mėnesį, o vėliau (2015 gruodį), prasidėjus pabėgėlių perkėlimo
procesui į ES šalis (taip pat ir į Lietuvą), straipsnių šia tema mažėja ir žiniasklaidos dėmesys
šiai temai nusistovi, tiek straipsnių skaičiumi, tiek ir temine įvairove. Straipsnių gausa buvo
iššaukta aktyvių diskusijų apie derinamas EK pabėgėlių kvotas, perkeliamų pabėgėlių skaičių, skiriamą Lietuvai ir kitoms ES šalims, šių skaičių didinimą, taip pat metodikas, pagal
kurias apskaičiuojamos ir nustatomos kvotos. 2015 m. spalio mėnesį vis dar rašoma apie
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perkeliamų į ES ir Lietuvą pabėgėlių kvotas, tačiau spaudoje svarstomos ir vertinamos šalies
galimybės perkelti pabėgėlius bei pats pabėgėlių perkėlimo procesas. Reikia akcentuoti, kad
nustačius pabėgėlių kvotas ir Lietuvai sutikus dalyvauti pabėgėlių perkėlimo procese 2015 m.
lapkričio mėnesio straipsniuose vyrauja diskursas apie migracijos ir pabėgėlių persikėlimo į
ES ir Lietuvą padarinius. Šie padariniai imami įvardinti, kaip imigracijos ir „pabėgėlių krizė“
ir „iššūkis“, „grėsmė“ ne tik Lietuvai, bet ir kitoms ES senbuvėms, kurios seniau negu Lietuva susiduria su didesniais migracijos iš ne ES šalių srautais. Nuo 2015 m. kovo mėnesio iki
2016 m. vasario mėnesio pasirinktoje tirti žiniasklaidoje daugiausia jau rašoma apie pabėgėlių integraciją ir su tuo susijusias sritis – būstą, sveikatos priežiūrą, kalbines problemas,
religijos ir kultūros skirtumus, taip pat rašoma švietimo, finansinių problemų temomis. Pirmųjų tirtų metų periodo (2015 m. kovo – 2016 m. vasario mėnesio) diskurso straipsnių, aprašančių pabėgėlius kaip grėsmę, yra daugiau, palyginti su antrųjų tirtų metų (nuo 2016 m.
kovo iki 2017 m. vasario mėnesio) periodo diskursu. Galima daryti prielaidą, kad tai lėmė
teroro aktai, įvykę Europoje – Paryžiuje (2015 m. lapkritį) ir Briuselyje (2016 m. kovą), taip
pat pranešimai apie „masinius moterų prievartavimus“ Naujų metų naktį 2016-aisiais Kelne.
Antrųjų tirtų metų periodu nuo 2016 m. kovo iki 2017 m. vasario mėnesio, straipsniuose
rašant apie perkeltų pabėgėlių integraciją dažnai kritikuojama esama pabėgėlių priėmimo ir
integracijos sistema, taip pat daug dėmesio skiriama ir pabėgėlių gyvenimui ir jų „pabėgimui“ iš pabėgėlių priėmimo centro. Šioje temoje dažniau pateikiami ir teigiami argumentai,
palaikantys pabėgėlių priėmimą ir kritikuojantys esamą integracijos sistemą Lietuvoje. Šiame periode daug rašoma ir apie migracijos ir pabėgėlių atvykimo į Europą iššūkius tiek
Lietuvai, tiek kitoms ES šalimis. Daugiausia pabėgėlių temomis rašoma 2016 m. kovo mėnesį, 2016 m. balandžio mėnesį straipsnių šia tema ima mažėti, vėl jų padaugėja 2016 m.
birželio ir rugpjūčio mėnesiais, o 2016 m. rugsėjo mėnesį pasiekiamas skaitlingumo pikas,
kuris vėliau palaipsniui mažėja. 2016 m. kovo mėnesį didesnį straipsnių skaičių sąlygojo
rašymas apie vadinamosios migracijos arba pabėgėlių krizės iššūkius Lietuvai ir kitoms
šalims, apie terorizmą, islamo religiją ir grėsmes, siejamas su pabėgėlių integracija ir perkėlimu į ES šalis, taip pat ir Lietuvą. Padidėjusį straipsnių skaičių 2016 m. birželio ir rugpjūčio
mėnesiais sąlygojo perkelti pabėgėliai ir jų integracijos proceso aprašymas. Didesnį žiniasklaidos susidomėjimą perkeltų pabėgėlių skaičiais rodo ir atsikartojantys straipsniai keliose
žiniasklaidos priemonėse. 2016 m. rugsėjo mėnesį straipsnių skaičių padidino pabėgėlių išvykimas iš Pabėgėlių priėmimo centro Rukloje, šia tema išsakomos įvairios nuomonės,
straipsniai taip pat atsikartojo įvairių tiriamų pavadinimų žiniasklaidos priemonėse (FrėjutėRakauskienė, 2020). Apibendrinus tyrimo apie pabėgėlius duomenis galima teigti, kad analizuotos žiniasklaidos priemonės gana skirtingai vaizduoja pabėgėlius ir jų prieglobstį – vienos
pozityviau, kitos – neigiamai, nevengdamos pateikti nepatikrintą, stereotipizuotą informaciją
(Frėjutė-Rakauskienė, 2020). Taigi, Lietuvos žiniasklaidoje, panašiai kaip ir kitų šalių žiniasklaidoje, vyrauja neigiamas pabėgėlių įvaizdis, o dažnu atveju skirtumas tik tas, kad Lietuvos žiniasklaidoje grėsmės, susijusios su pabėgėliais, yra konstruojamos išimtinai Vakarų
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Europos visuomenių pavyzdžiais ir neatspindi Lietuvos situacijos. Lietuvos žiniasklaida aprašo „pabėgėlių krizę“ šalyje, kur karo pabėgėlių iš Sirijos tuo metu dar nebuvo arba jų skaičius, palyginti su kitų Vakarų Europos šalių kontekstu, buvo ir liko labai nedidelis. Bauginančiomis antraštėmis ir fotografijomis iliustruojami ne su Lietuvos kontekstu susiję vaizdiniai
(pvz., pabėgėlių stovyklos, pabėgėlių persikėlimo į Europą vietos, įvykę teroro aktai, etc.).
Straipsniuose grėsmė konstruojama kultūriniais, religiniais (krikščionybė vs islamas) ir civilizaciniais (vakarų vs rytų) skirtumais, kurie, manoma, sąlygoja pabėgėlių negebėjimą integruotis Europos visuomenėse ir skatina juos nusikalsti. Taip pat, bijoma konkurencijos su pabėgėliais darbo rinkoje ir ekonominės naštos valstybei išlaikant pabėgėlius (Frėjutė-Rakauskienė, 2020).

3.2. Straipsnių apie imigrantus ir pabėgėlius šaltiniai
Su imigrantais susijusių straipsnių ir tematikos šaltiniais straipsniuose periodu nuo 2014 m.
sausio mėnesio iki 2015 m. kovo mėnesio, daugiausia cituojami valstybės institucijos ir jų
atstovai (pvz., Vidaus, užsienio reikalų ministerijos, Migracijos departamento, Seimo nariai,
kontrolieriai), tačiau atsižvelgiama ir į pačių užsieniečių nuomonę, nes didelę dalį šaltinių
straipsniuose sudaro Lietuvoje bei konkrečiai Užsieniečių registracijos centre (URC) gyvenantys užsieniečiai, nelegaliai sieną kirtę ne Lietuvos piliečiai, politinio prieglobsčio prašytojai iš Ukrainos, Afganistano, pabėgėliai iš Sirijos. Kiti su imigracija susijusių straipsnių
žiniasklaidos šaltiniai yra įvairios tarptautinės organizacijos, susijusios su žmogaus teisėmis,
migracija (JT Žmogaus teisių komitetas, Europos Žmogaus teisių teismas, Raudonojo kryžiaus pabėgėlių reikalų skyrius, JT Pabėgėlių agentūra Lietuvoje, JT Vyriausiasis pabėgėlių
komisariatas, Europos pabėgėlių fondas), taip pat ekspertai (teisininkai, išmanantys ES teisę,
psichologai, bendravę su pabėgėliais, antropologas). Cituojami ir susijusių nevyriausybinių
organizacijų atstovai. O štai tyrimo apie pabėgėlius periodu nuo 2015 m. kovo iki 2017 m.
vasario, straipsnių šaltiniais yra tiek su pabėgėliais susijusios tiek ES, tiek Lietuvos valstybės
institucijos ir jų atstovai, taip pat politikai, kartais, priklausomai nuo tiriamo periodo ir atsižvelgiant į tematiką, cituojami patys pabėgėliai, juos priimančių institucijų atstovai arba šios
situacijos ekspertai (mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai). Pavyzdžiui, temomis apie derinamas EK pabėgėlių kvotas, perkeliamų pabėgėlių skaičius, priskiriamus Lietuvai ir kitoms ES šalims, šių skaičių didinimą, taip pat metodikas, pagal kurias apskaičiuojamos ir nustatomos kvotos, dažniausiai pasisako arba yra cituojami aukšti valstybės pareigūnai
arba susijusių institucijų atstovai, vykstantys į derybas su Europos Komisija (EK) pabėgėlių
perkėlimo ir kvotų apskaičiavimo bei derinimo klausimu, taip pat Seimo nariai, kiti politikai,
ES, EK vadovai. Dažniausiai straipsnių apie pabėgėlių integraciją ir susijusias sritis šaltiniais
tampa už pabėgėlių perkėlimą ir integraciją atsakingų institucijų (pvz., ministerijų (daugiausia Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo), taip pat „Carito“, „Raudonojo kryžiaus“)
atstovai. Apie migracijos ir pabėgėlių atvykimo į Europą iššūkius tiek Lietuvai, tiek kitoms
ES šalimis daugiausia pasisako politikai („Darbo partijos“ ir partijos „Tvarka ir teisingumas“
atstovai), kadangi jie savo politinėje rinkimų į Seimą 2016 m. kampanijoje naudojo retoriką,
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nukreiptą prieš pabėgėlius, kuri sulaukė ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išvadų apie
neapykantos kurstymą šiose reklamose, taip pat aprašytų tiriamoje žiniasklaidoje. Mažesnė
dalis informacijos pateikiama cituojant pabėgėlius, taip pat ekspertus, kurių išsakytos nuomonės neigia paplitusius stereotipus, praplečia pabėgėlio vaizdinį, žinojimą apie religiją, kultūrinius aspektus.

3.3. Pokyčiai lyginat su 2005–2007 metų spaudos turinio
tyrimo duomenimis
2005–2007 m. spaudos turinio tyrimo duomenimis imigrantai spaudoje vaizduojami aprašant
pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų gyvenimą Lietuvoje, URC, rašoma apie sunkumus, su
kuriais susiduria pabėgėliai socialinės apsaugos, sveikatos ir būsto srityse, tačiau pastebima
tendencija, kad aktyviau pradedama diskutuoti apie šalies darbo rinkos poreikius, įstatymų,
padėsiančių lengviau įdarbinti imigrantus iš trečiųjų šalių, priėmimą, o ši tema sąlygota didelių emigracijos srautų ir spartaus gyventojų skaičiaus Lietuvoje mažėjimo. Taip pat rašoma
apie susijusiais grėsmes „prarasti tautinę valstybę“, kaip ir pabėgėlių atveju, keliamas klausimas apie naujųjų imigrantų gebėjimą integruotis į Lietuvos visuomenę bei remiamasi Vakarų
Europos (ne)sėkminga patirtimi. Galima sakyti, kad tuo metu, palyginus su kitų etninių grupių vaizdavimu (romais, lenkais, rusais, žydais), imigracijos tema yra gana nauja ir imigrantų
vaizdiniai nėra nusistovėję, spaudoje išsakomos ne tik neigiamos, bet ir teigiamos nuostatos
imigrantų atžvilgiu, rašoma tiek apie ekonominę naudą (iš spaudoje atstovaujamų darbdavių
pusės išsakomas darbo imigrantų iš kitų šalių poreikis) ir žalą (konkurencija su vietiniais
darbuotojais darbo rinkoje) Lietuvos valstybei, tiek apie kultūrinius aspektus, susijusius su
imigrantų nenoru arba negebėjimu integruotis.

Išvados
Apibendrinant duomenų analizę, galima teigti, kad tiek lenkų, tiek rusų, tiek romų įvaizdis
žiniasklaidoje yra įsitvirtinęs ir nepaisant tam tikrų kintančių naujienų srauto, šios grupės
vaizduojamos kaip skirtingos nuo etninės daugumos grupės, naudojant tam tikras su metais
nekintančias vaizdavimo schemas. Rašant apie šias grupes, jos „įspraudžiamos“ į nusistovėjusius tematinius rėmus ir susijusias problemines diskusijas.
Lenkų ir rusų etninės grupės politizuojamos, kai dauguma Lietuvoje gyvenančių lenkų
tapatinami su politine partija LLRA, o rusai – su Rusijos Federacijos vykdoma politika. Lenkų atveju diskutuojama apie lokalų politinį aktyvumą, rusų atveju – apie Rusijos Federacijos
vykdomą tarptautinę politiką, tačiau abiem atvejais kvestionuojamas šių grupių narių politinis lojalumas Lietuvos valstybei ir jos vykdomai politikai. Romai, nors ir statistiškai nedidelė etninė grupė, sulaukia neproporcingai daug ir neigiamo dėmesio Lietuvos spaudoje. Ši
grupė kriminalizuojama ir dažnai, pažeidžiant įstatymų normas, reikalaujančias rašant apie
nusikaltimus neatskleisti žmogaus tautybės bei laikytis nekaltumo prezumpcijos principų,
aprašomi nusikaltimai (dažniausiai, prekyba narkotikais), siejami su romų kilmės asmenimis.
Migrantų vaizdavimas Lietuvos spaudoje, palyginus su kitomis grupėmis, išsiskiria įvairesne
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tematika, tačiau tai sąlygoja ir „migranto“ sąvoka, apimanti įvairias žmonių grupes (pabėgėliai, trečiųjų šalių piliečiai, darbo imigrantai, prieglobsčio prašytojai, etc.). Be to, kadangi Lietuvoje, palyginti su kitomis Vakarų Europos valstybėmis, nėra tiek daug imigrantų, pabėgėlių
ir, atitinkamai, stokojama jų integracijos visuomenėje patirties, straipsniuose pasitelkiami didesnę imigracijos patirtį turinčių ES valstybių pavyzdžiai. Kalbant apie žiniasklaidoje pateikiamus šaltinius, daugumos, o ne mažumos, socialinių visuomenės institutų atstovai yra pagrindiniai nuomonės formuotojai apie etnines grupes ir tarpetninius santykius, atsiskleidžia
tarpetninių santykių problematikos pateikimo vienpusiškumas, etninių grupių nedalyvavimas
spaudos diskurse aprašant tarpetninius santykius, dialogo tarp daugumos ir mažumos nebuvimas. Pagrindinės grupės, cituojamos rašant apie etnines grupes ir tarpetninius santykius, yra
Lietuvos valstybės pareigūnai, verslo atstovai, Vilniaus savivaldybės atstovai, imigrantus priimančių institucijų darbuotojai, teisėsaugos struktūros. Mažiau atstovaujamos grupės – Lietuvoje gyvenančių etninių mažumų atstovai (lenkai, rusai, romai), taip pat pabėgėliai, gyvenantys Lietuvoje, ypač turintys sėkmingos integracijos į šalies visuomenę patirties.
Reikia pridurti, kad žiniasklaidos diskursas, tampantis vienu svarbiausių šaltinių tarpetniniais, migracijos klausimais etniniu aspektu homogeniškoje Lietuvos visuomenėje, į pirmą
planą iškeliantis vienas, o nustumiantis kitas aktualias, svarbias temas ir problemas (pvz. vaikų švietimo (romų), integracijos į darbo rinką, diskriminacijos, etc.), taip pat daugiausia atstovaujantis dominuojančioms grupėms ir per tai konstruojantis šių grupių vaizdinį „iš viršaus“, sudaro prielaidas neigiamoms visuomenės nuostatoms apie šias grupes formuotis (Frėjutė-Rakauskienė 2009; 2015; 2020). Atsižvelgiant į tyrimo išvadas, žiniasklaidos pagalba
būtų tikslinga (norint didinti visuomenės tarpkultūrines kompetencijas ir mažinti socialinę
distanciją etninių mažumų grupių, imigrantų, pabėgėlių atžvilgiu) pateikti daugiau ir įvairesnės informacijos bei pradėti diskusiją kultūrinių ir religinių skirtumų temomis. Taip pat,
rekomenduotina daugiau dėmesio skirti viešųjų ryšių kampanijos priemonėms žiniasklaidoje,
kurios susijusios su atsaku į neigiamas visuomenės nuostatas į tam tikras etninių, religinių
mažumų, pabėgėlių grupes.
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TENDENCIES OF REPRESENTATION AND IMAGES
OF ETHNIC MINORITIES AND REFUGEES IN
LITHUANIAN MEDIA 2005–2017
Monika FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ
Institute for Ethnic Studies of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: monika@ces.lt
Summary. The aim of this article is to reveal the general tendencies of representation
and images of ethnic minorities and refugees in Lithuanian media and the main sources of the discourse about these groups. The article presents the analysis of the data
of several empirical researches of the Lithuanian media (articles published in the most
popular Internet news dailies and periodicals) in the period from 2005 to 2017. Data
analysis reveals that the image of ethnic minorities in the media is constant and, despite the changing news, they are portrayed using certain schemes that do not change
over the years. The migrants in the Lithuanian media are presented by a thematic
diversity which is conditioned by the broad concept of migrants, which include refugees, third-country nationals, labor migrants, asylum seekers, etc. Polish and Russian
ethnic groups are politicized when the majority of Poles living in Lithuania are identified with the political party EAPL, and Russians are identified with the policy pursued by the Russian Federation. The Roma, although statistically a small ethnic group,
receive a disproportionate and negative attention in the Lithuanian press, and it is
being criminalized. Because of the absence of a large number of immigrants and refugees in Lithuania, the articles use examples from EU countries which have more experience of integration of immigrants. The representatives of society institutes of the
majority, but not the minority, are the main opinion formers about ethnic minorities
and interethnic relations in Lithuanian media. Therefore, it is recommended for the
media to increase society's intercultural competences and reduce social distance towards ethnic minorities and refugees, as well as to provide more diverse information
and to launch a debate on cultural and religious differences.
Keywords: ethnic minorities, refugees, Lithuanian mass media, representation.
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Santrauka. Straipsnyje yra nagrinėjami Lietuvoje gyvenančių etninių grupių politinių preferencijų, politinio aktyvumo ypatumai, taip pat pasitikėjimo valstybės ir visuomenės institucijomis skirtumai. Empirinių duomenų baze čia pasitarnaus 2019 m.
atliktų visuomenės nuomonės tyrimų duomenys, iš viso 11 standartinių kas mėnesį
vykdomų apklausų, kuriose yra tiriamos balsavimo preferencijos, politikų vertinimas
ir pasitikėjimas institucijomis. Duomenų bylos yra sujungtos, kas įgalino suformuoti
statistiškai reikšmingesnes etninių grupių imtis (lenkų N=414, rusų N=612)..
Raktažodžiai: partinės preferencijos, pasitikėjimas institucijomis, etninės grupės, visuomenės nuomonės apklausos.

Įvadas
Etninės grupės yra svarbus sociologinių ir politologinių tyrimų objektas Lietuvoje. Jos yra
politinių santykių subjektas tiek užsienio politikos kontekste (santykiai su Lenkija, Rusija),
tiek ir vidaus politikoje (vietos rinkimai, Seimo rinkimai). Kiekvienoje šalyje, įskaitant ir
Lietuvą, yra svarbu, kokią vietą bendroje socialinėje struktūroje užima etninės grupės, kokia
yra pačių etninių grupių socialinė struktūra. Ypač tas svarbu socialinės nelygybės aspektu,
diskriminacijos požiūriu. Tautinių mažumų integraciją, bent jau iš dalies, atspindi jų požiūriai
į valstybines bei visuomenines institucijas, į jų kultūrinių ir politinių poreikių tenkinimą.
Šioms problemoms tirti yra skiriamas nuolatinis dėmesys (žr. Frėjutė-Rakauskienė ir kt.,
2018; Kazėnas ir kt., 2014). Poreikis empiriniams duomenims apie tautinių mažumų būklę
nemažėja, ypač čia yra reikalingi reprezentatyvių tyrimų duomenys.
Taip pat reikia paminėti, kad metodiniu požiūriu atlikti reprezentatyvią Lietuvoje gyvenančių rusų ar lenkų apklausą yra sudėtinga: šių grupių atstovai pagal gyvenamąją vietą išsidėstę netolygiai, specialiai ieškant ir atrenkant respondentus pagal tautybę gali atsirasti diskomfortas tiek interviuotojui, tiek ir respondentui.
Kita vertus, tautybė yra neatsiejamas daugumos klausimynų socialinių demografinių
blokų parametras. Šis parametras labai dažnas ir visuomenės nuomonės tyrimuose, o jų yra
atliekama daug (Lietuvoje juos reguliariai atlieka keletas tyrimų firmų) ir dažnai (paprastai
kas mėnesį), todėl, atrodytų, yra galimybė gauti labai daug empirinės informacijos apie
etnines grupes. Tačiau vienoje standartinėje visuomenės nuomonės apklausos imtyje yra ne
daugiau 1000 respondentų, lenkų tautybės žmonių dalis pagal 2011 m. visuotinio gyventojų
surašymą yra 6,6 proc., o rusų – 5,8 proc. (Lietuvos statistikos departamentas, 2013), atitinkamai 1000 respondentų imtyje turėtų būti N=66 lenkų ir N=58 rusų (šiuo metu vykdomose
apklausose į atranką patenka dar mažiau etnines grupes atstovaujančių respondentų). Tokios
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imtys nėra pakankamos, norint formuluoti statistiškai patikimas išvadas. Tačiau visuomenės
nuomonės apklausose klausimai neretai turi reguliarų pobūdį: jie yra kartojami, yra išlaikomos
tos pačios klausimų ir atsakymų alternatyvų formuluotės, todėl yra galimybė apjungti kelių ar
net daugelio apklausų duomenų bylas ir taip suformuoti statistiškai patikimesnes imtis9. Šiame
straipsnyje bus nagrinėjami Visuomenės nuomonės tyrimo centro „Vilmorus“ kas mėnesį atliekamų apklausų duomenys apie gyventojų pasitikėjimą institucijomis, palankumą politikams
ir gyventojų partines preferencijos. Viso yra apimta 11 apklausų, kurios buvo atliktos 2019 m.
(rugpjūtį apklausa nebuvo atliekama). Kiekviename tyrime buvo apklausta ne mažiau 1000
respondentų, viso N=11 239, iš jų N=10 085 lietuvių, N=612 rusų ir N=414 lenkų.
Visos čia minimos apklausos buvo reprezentuojančios suaugusius Lietuvos gyventojus,
naudojama daugiapakopė tikimybinė atranka, atrenkant namų ūkį naudojamas maršrutinis
metodas, o atrenkant namų ūkyje – gimimo dienos taisyklė. Interviu akivaizdiniu būdu atliko
nuolatiniai „Vilmorus“ interviuotojai.
Straipsnyje bus lyginami lietuvių, lenkų ir rusų atsakymai. Reikia pabrėžti, kad skirtumus atsakymuose gali nulemti ir struktūriniai socialiniai demografiniai skirtumai etninėse
grupėse (amžius, išsilavinimas, socialinė padėtis, gyvenamoji vieta ir t. t.). Dideli socialiniai
demografiniai skirtumai etninėse grupėse buvo fiksuojami anksčiau (pvz., 1989 m. gyventojų
surašyme10). Tačiau ir dabar šie skirtumai gali vaidinti pakankamai reikšmingą vaidmenį,
lemti socialinę ir politinę elgseną11, tačiau šiame straipsnyje socialinė demografinė etninių
grupių struktūra nebus nagrinėjama.
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas etninių grupių pasitikėjimui pagrindinėmis valstybės
institucijomis: Seimas, Vyriausybė, partijos, kariuomenė, policija, teismai, švietimo sistema,
sveikatos apsaugos sistema, taip pat bažnyčia, žiniasklaida, bankai – čia ypač yra svarbūs
pasitikėjimo/nepasitikėjimo skirtumai tarp lietuvių, lenkų ir rusų. Tokio pobūdžio empiriniai
duomenys nėra dažni sociologinės analizės diskursuose. Daug dažniau etninių grupių aspektu
galima sutikti balsavimo rezultatų analizę: tam gali pasitarnauti „lenkiškų“ ar „rusiškų“ rinkiminių apygardų ar apylinkių balsavimo rezultatų duomenys. Tačiau tokia empirika negali
pakeisti duomenų apie tautinių mažumų partines preferencijas individualiame lygmenyje.
Šiame straipsnyje kaip tik ir bus pateikti tokie duomenys – reprezentatyvių apklausų
rezultatai. Trečiasis empirinių duomenų blokas – tai etninių grupių požiūriai į Lietuvos visuomenės ir politinės scenos lyderius. Ir vėlgi, čia bus žiūrima, ar sutampa, ir kiek, įvairių etninių
grupių vertinimai Prezidento, Ministro pirmininko, partijų lyderių atžvilgiu.

1. Pasitikėjimas institucijomis
Klausimas apie pasitikėjimą institucijomis „Vilmorus“ apklausose yra pateikiamas nuo 1998 m.
Klausimo formuluotė yra tokia: „Ar Jūs pasitikite, ar nepasitikite šiomis Lietuvos institucijomis?“, atsakymų alternatyvos: „visiškai pasitikiu“, „pasitikiu“, „nei taip, nei ne“, „nepasitiApie jungtinių bylų duomenų analizę žr.: Gaidys, 2014; Gaidys 2016.
Pavyzdžiui, aukštąjį išsilavinimą 1000 gyventojų turėjo 101 lietuvis, 168 rusas ir tik 45 lenkai (Gaidys, 1994, p. 94).
11
Šiame jungtiniame duomenų masyve turinčių aukštąjį išsilavinimą tarp lietuvių yra 26,4 proc., tarp rusų – 19,0
proc., tarp lenkų – 18,4 proc.
9

10

66

ETNINĖS GRUPĖS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOSE

kiu“, „visiškai nepasitikiu“. Čia pateiktoje duomenų analizėje kai kurios atsakymų alternatyvos bus apjungtos: „pasitikiu ir visiškai pasitikiu“ (toliau tekste bus vadinama „pasitikiu“),
„nepasitikiu ir visiškai nepasitikiu“ (toliau tekste bus vadinama „nepasitikiu“), alternatyva
„nei taip, nei ne“ toliau tekste bus įvardinta kaip „neutralus vertinimas“. Viso anketoje vertinimui būna pateiktos 22 valstybės ir visuomenės institucijos, o šioje analizėje aptariama
11 iš jų: kariuomenė, bankai, bažnyčia, partijos, policija, Seimas, sveikatos apsauga, teismai,
Vyriausybė, žiniasklaida, švietimas.
Pasitikėjimas Seimu. Tai institucija, kuria daugelyje šalių nėra pasitikima. 2019 m. rudenį pagal Eurobarometro duomenis (Standard Eurobarometer, Autumn 2019) Europos Sąjungoje iš 28 šalių savo parlamentais pasitikėjo 8 šalių gyventojai (Danijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje). Lietuvoje nuo 1998 m.
nebuvo nei vieno mėnesio, kad pasitikinčių Seimu būtų daugiau, nei nepasitikinčių („Vilmorus“ reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos). Tokia pat situacija buvo ir 2019 m. –
pasitikinčių 10,3 proc., o nepasitikinčių – 54,3 proc..
1 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas Seimu 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
35,4
34,2
54,1
39,2

Pasitiki
10,3
10,7
4,1
7,0

Nepasitiki
54,3
55,1
41,8
53,8

Mažiausiai pasitikinčių Seimu yra tarp lenkų (4,1 proc.), tačiau tarp jų mažiausiai ir
nepasitikinčių (41,8 proc.). Nepasitikėjimas Seimu yra gana vienodas, invariantiškas, tą lemia ne tiek socialinės demografinės charakteristikos, kiek šios institucijos „prigimtiniai“
bruožai, kurie atsikartoja daugelyje šalių. Atvirame klausime apie nepasitikėjimo priežastis
tai pasireiškia pasakymais „daug kalba, mažai daro“, „riejasi“, „rūpinasi tik savimi, o ne
žmonėmis“ ir pan. (Gaidys 2010, p. 139). Taigi, esmingų ir svarbių skirtumų tarp etninių
grupių vargu ar čia galime įžiūrėti.
Pasitikėjimas Vyriausybe. Vyriausybės, kaip ir parlamentai, nėra institucijos, kuriomis
gyventojai ypač pasitiki ar mėgsta. Pagal 2019 m. Eurobarometro duomenis daugiau pasitikinčių nei nepasitikinčių savo vyriausybėmis buvo 9 šalyse iš 28. Lietuvoje pasitikėjimas
Vyriausybe nėra dažnas. Nuo 1998 m. pagal „Vilmorus“ duomenis daugiau pasitikinčių nei
nepasitikinčių Vyriausybe buvo tik keletą mėnesių. Daugiau nepasitikinčių nei pasitikinčių
Vyriausybe buvo ir 2019 m.
Visose etninėse grupėse yra daugiau nepasitikinčių nei pasitikinčių Vyriausybe. Daugiau
pasitikinčių yra tarp lietuvių (23,2 proc.), skirtumas tarp lenkų ir rusų nėra ryškus: Vyriausybe
pasitiki 13,3 proc. lenkų ir 16,5 proc. rusų. Nepasitikinčių daugiau yra tarp rusų – 32,5 proc.,
tarp lenkų – daug mažiau. Gana mažas nepasitikinčių Vyriausybe skaičius tarp lenkų gali būti
aiškinamas tuo, kad nuo 2019 m. rugpjūčio į Vyriausybės sudėtį įėjo Lietuvos lenkų rinkimų
akcijos – Krikščioniškųjų šeimų sąjungos deleguoti ministrai, o ši partija tapo valdančios
daugumos dalimi.
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2 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas Vyriausybe 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
48,4
47,4
67,1
51,0

Pasitiki
22,5
23,2
13,3
16,5

Nepasitiki
29,1
29,4
19,6
32,5

Pasitikėjimas partijomis. Pasitikėjimas partijomis yra žemas visose Europos Sąjungos
šalyse. 2019 m. nebuvo nei vienos šalies, kur pasitikinčių partijomis būtų daugiau nei nepasitikinčių (Standard Eurobarometer, Autumn 2019). Taip yra ir Lietuvoje, partijos pagal pasitikėjimo lygį visada yra paskutinėje vietoje.
3 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas partijomis 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
33,3
31,5
61,8
44,4

Pasitiki
5,9
6,2
1,7
3,4

Nepasitiki
60,8
62,3
36,5
52,1

Visose tautinėse grupėse yra daug daugiau nepasitikinčių partijomis, nei pasitikinčių jomis.
Pasitikėjimas kariuomene. Kariuomene yra pasitikima visose Europos Sąjungos šalyse,
pasitikėjimo lygis yra labai aukštas (Standard Eurobarometer, Autumn 2019), o pasitikėjimas
Lietuvos kariuomene yra netgi aukštesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Tačiau taip buvo
ne visada – 1998 m. kariuomene buvo netgi labiau nepasitikima nei pasitikima, po to buvo
stebimas palaipsnis pasitikėjimo augimas ir 2019 m. kariuomenė tapo viena iš palankiausiai
vertinamų institucijų.
4 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas kariuomene 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
27,9
26,1
44,9
44,3

Pasitiki
59,7
63,5
18,4
27,8

Nepasitiki
12,4
10,4
36,7
27,9

Labiausiai kariuomene pasitiki lietuviai: 63,5 proc. pasitiki ir 10,4 proc. nepasitiki. Tarp
rusų pasitikinčių (27,8 proc.) ir nepasitikinčių (27,9 proc.) yra daugmaž po lygiai, o tarp lenkų –
ryškiai daugiau nepasitikinčių kariuomene – 36,7 proc. (pasitiki 18,4 proc.).
Pasitikėjimas policija. Visose Europos Sąjungos šalyse pasitikėjimas policija yra labai
aukštas. Pagal Eurobarometro duomenis Lietuvoje pasitikėjimas policija yra netgi aukštesnis
nei Europos Sąjungos vidurkis (Standard Eurobarometer, Autumn 2019). Prieš 20 metų pagal
„Vilmorus“ duomenis daugiau buvo nepasitikinčių, nei pasitikinčių (1998–2003), vėliau pasitikėjimas nuolatos augo ir 2019 m. policija tapo viena iš labiausiai vertinamų institucijų.
Visos etninės grupės pasitiki policija, pasitikinčių dalis tarp lietuvių yra 65,2 proc., tarp
lenkų – 45,4 proc., tarp rusų – 53,6 proc. Tautinių mažumų pasitikėjimas policija yra kiek
mažesnis, tačiau pasitikinčių dalis stipriai viršija nepasitikinčių dalį (tarp rusų – 14,7 proc.,
tarp lenkų – 15,2 proc.).
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5 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas policija 2019 m. (N=11 239, proc.)
Pasitiki
Neutralūs
Nepasitiki
Visi
65,2
26,1
8,7
Lietuviai
66,8
25,2
8,1
Lenkai
45,4
39,4
15,2
Rusai
53,6
31,7
14,7

Pasitikėjimas teismais. Eurobarometro tyrime nėra atskiro klausimo apie teismus, ber
yra klausimas apie pasitikėjimą teisine sistema. 2019 m. pusėje Europos Sąjungos šalių buvo
labiau pasitikima ir pusėje labiau nepasitikima teisine sistema. Prie pastarųjų yra priskiriama
ir Lietuva (Standard Eurobarometer, Autumn 2019). Lietuvoje ilgą laiką dominavo nepasitikėjimas teismais, kiek geresni rodikliai (daugiau pasitikinčių nei nepasitikinčių) buvo užfiksuoti 2018 m. Tačiau 2019 m. vasario mėnesį, kai dėl įtarimų korupcija buvo sulaikyta grupė
teisėjų ir advokatų, pasitikėjimas teismais vėl smuko.
6 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas teismais 2019 m. (N=11 239, proc.)
Pasitiki
Neutralūs
Nepasitiki
Visi
20,8
48,9
30,2
Lietuviai
20,9
49,3
29,9
Lenkai
21,0
45,4
33,6
Rusai
19,4
46,6
34,0

Tiek lietuviai, tiek lenkai, tiek ir rusai greičiau nepasitiki, nei pasitiki teismais, o skirtumai nėra esmingi.
Pasitikėjimas žiniasklaida. Maždaug iki 2000 m. Lietuva Europoje pasižymėjo ypač aukštu pasitikėjimu žiniasklaida, tas labai gerai matosi Europos vertybių tyrime (Juknevičius 2001,
p. 89). Vėliau tas pasitikėjimas mažėjo ir 2019 m. pasitikėjimas įvairiomis medijomis (spauda,
radijas, TV) jau siekė Euopos Sąjungos vidurkį (Standard Eurobarometer, Autumn 2019).
7 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas žiniasklaida 2019 m. (N=11 239, proc.)
Pasitiki
Neutralūs
Nepasitiki
Visi
37,2
39,7
23,1
Lietuviai
39,3
39,6
21,1
Lenkai
12,3
39,9
47,8
Rusai
19,4
41,7
38,9

„Vilmorus“ tyrimuose 2019 m. buvo daugiau pasitikinčių (37,2 proc.), nei nepasitikinčių
(23,1 proc.). Tarp lietuvių pasitikinčių yra daugiau nei vidurkis – 39,3 proc., o nepasitikinčių –
21,1 proc. Tarp rusų ir lenkų situacija yra kitokia. Nepasitikinčių dalis (rusams – 38,9 proc.,
lenkams – 47,8 proc.) stipriai viršija pasitikinčių dalį (atitinkamai 19,4 proc. ir 12,3 proc.). Čia
lieka neaišku, kokia žiniasklaida turima galvoje, galima spėti, kad tai lietuviška (TV, radijas,
laikraščiai), o ne Rusijos, ar kokia nors kita. Manytume, kad nepasitikėjimas žiniasklaida tarp
nelietuvių yra svarbus tautinių mažumų integraciją visuomenėje atspindintis rodiklis.
Pasitikėjimas bažnyčia. Pasitikėjimas bažnyčia Lietuvoje yra aukštas ir stabilus. Daugiau
bažnyčia pasitiki vyresnė karta, gyvenantys kaime, žemesnio išsilavinimo žmonės. 2019 m.
bažnyčia pasitikėjo virš pusės gyventojų (53,4 proc.), o nepasitikėjo mažuma (16,6 proc.).
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8 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas bažnyčia 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
30,0
30,4
14,7
32,8

Pasitiki
53,4
52,9
80,7
44,1

Nepasitiki
16,6
16,7
4,6
23,0

Ypač daug pasitikinčių bažnyčia yra tarp lenkų – 80,7 proc. (nepasitiki tik 4,6 proc.),
mažiau tarp lietuvių – 52,9 proc. (nepasitiki 16,7 proc.), o mažiausia pasitikinčių tarp rusų –
44,1 proc. (nepasitiki 23,0 proc.).
Pasitikėjimas bankais. Pasitikėjimas bankais labai priklauso nuo bankų stabilumo, jei bent
vienas bankas bankrutuoja, nepaprastai išauga nepasitikėjimas visa sistema. Didžiausi nepasitikėjimo bankais šuoliai vyko 90-ųjų viduryje, 2002 m., 2011 m., 2013 m. O štai 2019 m.
pasitikėjimas bankais stabilizavosi 36 proc. lygmenyje (36 proc. pasitiki, 27,1 proc. nepasitiki).
9 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas bankais 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
36,9
36,5
42,8
38,9

Pasitiki
36,0
37,4
17,9
27,0

Nepasitiki
27,1
26,1
39,4
34,2

Tiek tarp rusų, tiek ir tarp lenkų yra daugiau nepasitikinčių nei pasitikinčių bankais. Tarp
lietuvių – atvirkščiai – kiek daugiau yra pasitikinčių.
Pasitikėjimas švietimo sistema. Pasitikėjimas švietimo sistema Lietuvoje visą laiką buvo
aukštas, kiek sumažėjo paskutinį dešimtmetį. 2019 m. pasitikėjimo vidurkis buvo 41,5 proc.,
o nepasitikėjimo – 11,3 proc.
10 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas švietimo sistema 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
47,2
46,3
61,8
53,4

Pasitiki
41,5
42,4
30,0
31,7

Nepasitiki
11,3
11,3
8,2
14,9

Esmingų skirtumų pasitikėjime švietimo sistema etninėse grupėse nebuvo užfiksuota.
Pasitikėjimas sveikatos apsauga. Pasitikėjimas sveikatos apsauga Lietuvoje didžiąją
laiko dalį nuo 1998 m. buvo aukštas. 2019 m. pasitikinčių sveikatos apsauga buvo 47,0 proc.,
o nepasitikinčių – 17,0 proc.
11 lentelė. Pasitikėjimas/nepasitikėjimas sveikatos apsauga 2019 m. (N=11 239, proc.)
Visi
Lietuviai
Lenkai
Rusai

Neutralūs
35,9
34,5
57,7
45,6

Pasitiki
47,0
48,0
31,4
40,4
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Visose etninėse grupėse yra daugiau pasitikinčių sveikatos apsauga nei nepasitikinčių.
12 lentelė. Pasitikėjimo/nepasitikėjimo institucijomis santykis etninėse grupėse 2019 m.,
kur „+“ reiškia daugiau pasitikinčių nei nepasitikinčių, o „-“ reiškia, kad yra daugiau
nepasitikinčių nei pasitikinčių
Institucija
Seimas
Vyriausybė
Partijos
Kariuomenė
Policija
Teismai
Žiniasklaida
Bažnyčia
Bankai
Švietimo sistema
Sveikatos apsauga

Lietuviai
+
+
+
+
+
+
+

Lenkai
+
+
+
+

Rusai
+
+
+
+

Iš pateiktų vienuolikos institucijų keturios vieningai buvo įvertintos neigiamai: Seimas,
Vyriausybė, partijos ir teismai, o keturios vieningai teigiamai: policija, bažnyčia, švietimo
sistema, sveikatos apsauga. Trys institucijos buvo įvertintos nevienodai: tarp lietuvių kariuomene, žiniasklaida ir bankais yra daugiau pasitikinčių, nei nepasitikinčių, o tarp nelietuvių –
atvirkščiai. Nėra paprasta formuluoti hipotezes, kodėl tarp nelietuvių yra didesnis nepasitikėjimas bankais. Didesnis tautinių mažumų nepasitikėjimas kariuomene bei žiniasklaida gali
būti aiškinamas silpnesne tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę ir ateityje gali
pasitarnauti kaip šios integracijos dinamikos rodiklis.

2. Partinės preferencijos
Šiuo metu tik viena partija savo pavadinime turi etninės priklausomybės indikatorių – „Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga“. Kitos partijos, atrodytų, šiuo požiūriu yra universalios, tačiau kaip rodo rinkimų praktika, kai kurios partijos ar pagal programas, ar pagal lyderius, ar pagal pavadinimus yra labiau patrauklesnės vienoms ar kitoms
etninėms grupėms.
Šioje lentelėje (13 lentelė) dėmesį labiausiai patraukia du skaičiai: lenkai dažniausiai
renkasi Lietuvos lenkų rinkimų akciją – Krikščioniškų šeimų sąjungą (46,1 proc. nuo visų
respondentų ir 59,4 proc. nuo balsuojančių), o rusai – Darbo partiją (20,1 proc. nuo visų
respondentų ir 32,6 proc. nuo balsuojančių). Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pasirinkimą
didele dalimi nulemia tai, kad ji atstovauja lenkų tautinės mažumos interesus. Darbo partijos
populiarumas tarp rusų gali būti nulemtas partijos pirmininko Viktoro Uspaskich populiarumu šioje tautinėje grupėje, taip pat tam tikrais socialiniais rusų tautinės mažumos ypatumais:
pvz., tarp jų daugiau darbininkų – 39,1 proc. tarp apklaustų dirbančiųjų (palyginimui, tarp
lietuvių – 29,8 proc.).
Tarp tautinių mažumų yra nykstamai mažai balsuojančių už Tėvynės sąjungą (1,4 proc.
lenkų ir 1,5 proc. rusų), už Liberalų sąjūdį (1,9 proc. lenkų ir 1,0 proc. rusų). Ketinusių bal71
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suoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą tarp lietuvių (14,7 proc.), lenkų (13,3 proc.) ir
rusų (14,4 proc.) yra gana panašiai.
13 lentelė. Lietuvių, lenkų ir rusų partinės preferencijos 2019 m. (N=11 239),
atsakymai į klausimą „Už kurią partiją Jūs balsuotumėte rinkimuose į Seimą,
jeigu rinkimai vyktų kitą sekmadienį?“ (proc.)
Partija
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys
demokratai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Lietuvos socialdemokratų partija
Darbo partija
Partija „Tvarka ir teisingumas“
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos socialdemokratų darbo partija
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų
šeimų sąjunga
Centro partija „Gerovės Lietuva“
Laisvės partija (duomenys nuo 6 mėn.)
Kita
Neatsakė
Nežino
Nebalsuotų

Visi

Lietuviai

Lenkai

Rusai

16,9

18,6

1,4

1,5

14,6
7,4
6,4
5,0
3,5
2,8

14,7
7,7
5,6
5,2
3,7
2,7

13,3
2,7
5,6
1,4
1,9
1,9

14,4
6,5
20,1
4,2
1,0
5,1

2,3

0,2

46,1

6,7

2,3
1,2
0,4
3,6
23,1
10,6

2,4
1,3
0,4
3,5
23,5
10,5

2,2
1,0
4,1
10,6
7,7

1,0
0,2
1,0
4,7
22,5
11,1

Mažiausiai neketinančių balsuoti ar nežinančių už ką balsuoti yra tarp lenkų tautybės
gyventojų (atitinkamai 7,7 proc. ir 10,6 proc.) – tai galima interpretuoti kaip aukštesnį politinį
aktyvumą, lyginant su kitomis tautinėmis grupėmis. Viso nežino / nebalsuotų 34,0 proc.
apklaustų lietuvių, 33,6 proc. rusų ir tik 18,3 proc. lenkų.

3. Politikų vertinimas
Palyginimui bus pateikti kai kurių politikų ir visuomenės veikėjų vertinimai etninėse grupėse.
Tai Prezidentas, Seimo pirmininkas, Vyriausybės vadovas, kai kurių Seimo partijų pirmininkai, taip pat – arkivyskupas.
14 lentelė. Politikų ir visuomenės veikėjų vertinimas etninėse grupėse 2019 m. (N=11 239),
atsakymai į klausimą „Prašome pasakyti, palankiai ar nepalankiai Jūs vertinate šiuos
Lietuvos visuomenės veikėjus?“, palankūs/nepalankūs vertinimai (proc.)
Visuomenės veikėjas
G. Nausėda (duomenys nuo 2019.06)
V. Pranskietis
S. Skvernelis
R. Karbauskis
G. Landsbergis
G. Paluckas
G. Kirkilas
V. Tomaševski
V.Uspaskich
G. Grušas

Visi
73,7/6,4
47,4/18,1
42,5/33,1
25,1/53,3
27,1/48,4
24,2/25,8
18,4/43,1
11,7/50,9
27,4/45,7
23,2/11,8
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Lietuviai
75,4/6,3
47,5/18,6
41,3/34,6
24,0/55,9
29,3/46,8
23,6/27,3
17,8/44,5
7,4/54,7
24,8/48,9
24,7/11,7

Lenkai
60,7/5,9
63,3/12,8
61,8/15,5
38,4/30,2
6,0/69,3
36,2/11,6
28,0/37,7
79,0/11,1
46,4/21,7
11,6/22,7

Rusai
55,0/9,3
38,1/15,0
48,0/23,5
33,5/32,5
7,2/61,8
28,6/12,9
24,7/26,6
34,2/20,9
55,4/14,5
6,2/7,8

ETNINĖS GRUPĖS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOSE

14 lentelėje matome, kad yra politikų, kurių vertinimas 2019 m. visose etninėse grupėse
buvo pozityvus (daugiau palankių nei nepalankių vertinimų): Prezidentas Gitanas Nausėda,
Seimo Pirmininkas Viktoras Pranskietis, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Tai pagrindinių valstybės valdžios šakų vadovai.
Taip pat yra dviejų Seimo partijų pirmininkai, kurių vertinimai yra neigiami visose etninėse
grupėse: Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas ir Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis.
Tačiau daugelio nagrinėtų visuomenės veikėjų vertinimai etninėse grupėse nėra vienodi.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininką Ramūną Karbauskį lietuviai įvertino greičiau nepalankiai, o lenkai ir rusai – palankiai. Gana nepalankiai lietuviai įvertino ir Darbo
partijos pirmininką Viktorą Uspaskich, o lenkų ir rusų vertinimai visiškai priešingi – palankūs. Toks pat dėsningumas būdingas ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Gintarui Paluckui – lietuvių vertinimai greičiau nepalankūs, o lenkų ir rusų – palankūs. Ypač ryškus skirtumas Lenkų rinkimų akcijos pirmininko Valdemaro Tomaševski vertinime – lietuviams tai vienas nepopuliariausių politikų, o lenkams – ypač populiarus, rusai taip pat jį
vertina palankiai.
Taip pat šiame sąraše yra vienintelis visuomenės veikėjas, kurį lietuviai įvertino palankiai, o tautinės mažumos nepalankiai – tai arkivyskupas Gintaras Grušas.
Taigi, jeigu pagrindiniai valstybės asmenys etninėse grupėse yra vertinami palankiai, tai
partijų vadovai susilaukia prieštaringų vertinimų.

Išvados
Jungtinių visuomenės nuomonės tyrimų, atliktų 2019 m., analizė rodo, kad daugumos valstybės ir visuomenės institucijų atžvilgiu lietuvių, lenkų ir rusų požiūriai yra panašūs: yra nepasitikima partijomis, Seimu, Vyriausybe, teismais, o pasitikima bažnyčia, policija, švietimo
sistema, sveikatos apsaugos sistema. Tai liudija, kad čia nėra bent kiek svarbesnių politinių
takoskyrų. Skiriasi nuomonės dėl pasitikėjimo bankais, kariuomene, žiniasklaida: lietuviai
greičiau pasitiki, o nelietuviai – nepasitiki. Kodėl tiek lenkai, tiek ir rusai nepasitiki lietuviška
žiniasklaida, kokie informacijos srautai juos pasiekia, kokios yra nepasitikėjimo priežastys,
kokios informacijos jiems reikia – į šiuos klausimus turėtų atsakyti būsimi tyrimai. Taip pat
svarbu tirti, kodėl tautinės mažumos nepasitiki Lietuvos kariuomene, kuri yra viena iš labiausiai vertinamų institucijų tarp lietuvių (be to – kariuomene yra pasitikima visose Europos
Sąjungos šalyse) – ar tai įvaizdžio problema, ar tą lemia specifinės patirtys ir t. t.
Empirinių duomenų analizė rodo, kad 2019 m. lenkai ir rusai turėjo aiškiai išreikštas
rinkimines preferencijas, atitinkamai Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų
sąjunga ir Darbo partija. Ypač mažai tarp tautinių mažumų yra ketinančių balsuoti už dešiniąsias partijas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ir Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis). Tautinių mažumų partinės preferencijos, jų dispersijos gali tarnauti kaip
neblogas šių grupių politinės ir socialinės integracijos Lietuvoje rodiklis.
Taip pat pažymėtini didesni lenkų, lyginant su kitomis etninėmis grupėmis, politinio
aktyvumo rodikliai (ketinimas ir žinojimas už ką balsuoti).
73

LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. 2020 Nr. 9

Visos tautinės grupės palankiai vertina aukščiausius Lietuvos valstybės asmenis: Priezidentą, Seimo pirmininką, Ministrą pirmininką. Labiausiai skiriasi lietuvių ir rusų bei lenkų
nuomonės dėl prioritetinių tautinėms mažumoms partijų lyderių, kas, iš esmės, atitinka partinių preferencijų takoskyras.
Taigi, visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai liudija, kad tarp įvairių etninių grupių
institucijų ir politikų vertinimuose yra daugiau panašumų nei skirtumų. Tačiau esami skirtumai turėtų būti nagrinėjami ypač atidžiai.
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ETHNIC GROUPS IN PUBLIC OPINION SURVEYS
Vladas GAIDYS
Institute of Sociology of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: vladas@vilmorus.lt
Summary. The influence of ethnicity on political preferences and trust in institutions
is analysed in the paper. Eleven data files of representative public opinion surveys
provided by public opinion research center “Vilmorus” during January – December,
2019 were joint into one file (N=11239) in order to decrease statistical error and to
increase a reliability of the findings. N=10085 Lithuanians, N=612 Russians and
N=414 Poles samples were analysed.
The analysis of this data showed all ethnic groups trust in church, police, educational
system, healthcare system and distrust in political parties, parliament, government,
justice. There are some institutions with positive attitude of Lithuanians and negative
attitudes of Poles and Russians: banks, army, mass media.
Ethnic minorities have well expressed voting preferences: the Election Action of
Poles in Lithuania – Christian Families Alliance for Poles and Labor party for Russians. Ethnic minorities have low interest in right wing political parties.
All ethnic groups positively evaluate key political figures in Lithuania: President, Parliament speaker, Prime minister. On the other hand, Lithuanians and ethnic minorities
haven't consensus when evaluating leaders of parties (especially priority parties for
ethnic minorities).
There are more similarities than differences in the investigated political attitudes in
public opinion among ethnic groups. But the differences in question are very important and have to be investigated carefully.
Keywords: political preferences, trust in institutions, ethnic groups, public opinion
surveys.
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NEAPYKANTOS KALBOS IR NEAPYKANTOS
INCIDENTŲ PATIRTYS PANEVĖŽIO ROMŲ
BENDRUOMENĖJE
Liutaras LABANAUSKAS
LSTC Sociologijos institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: liutauras.labanauskas@gmail.com
Santrauka. Straipsnyje analizuojamos neapykantos incidentų patirtys remiantis Panevėžio romų bendruomenėje 2019 m. atlikto kokybinio tyrimo rezultatais. Tyrimas
atskleidžia sąsajas tarp struktūrinės diskriminacijos ir asmeninių žodinių ir smurtinių
neapykantos incidentų patirčių. Per interviu surinkti „jautrūs“ duomenys apie žodinių
ir smurtinių neapykantos incidentų patirtį Panevėžyje, straipsnyje traktuojami ne kaip
„bejėgių“ asmenų refleksijos apie susitaikymą su nepakeičiamomis aplinkybėmis, darančiomis įtaką kasdieninėms situacijoms, bet ir kaip gynybiniai bendruomenės resursai, kurie gali būti panaudoti pačios bendruomenės siekiant susidoroti su kasdienine
neapykanta ir antičigonizmu.
Raktažodžiai: neapykantos kalba, neapykantos nusikaltimai, neapykantos incidentai,
romų bendruomenė, antičigonizmas, diskriminacija.

Įvadas
2018–2020 m. Vidaus reikalų ministerija inicijavo projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“, finansuotą pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014–2020), kurio pagrindu pirmą kartą Lietuvoje buvo atliktas kokybinis penkių neapykantos pažeidžiamų grupių (žydų, romų, LGBT+
asmenų, musulmonų ir skirtingos etninės ir rasinės kilmės imigrantų) tyrimas (žr. Labanauskas, 2019). Pagrindinis tyrimo tikslas – įvertinti neapykantos incidentų latentiškumą, remiantis žodinius ir fizinius neapykantos incidentus patyrusių informantų pasakojimais, bei
išnagrinėti, kaip neapykantos patirtis paveikė informantus. Dėl specifinės užsakomojo tyrimo
paskirties kontekstiniai tyrimo duomenys (tyrėjo užrašai, papildomi interviu), surinkti atliekant tyrimą romų bendruomenėje Panevėžyje, negalėjo būti visavertiškai panaudoti, o dalis
tyrimo duomenų tyrėjus pasiekė jau „atlikus“ formalius interviu. Tai – interneto komentarų
pavyzdžiai, incidentai, nutikę informantams jau po duomenų rinkimo etapo, bei kiti svarbūs
tyrimui „daiktiniai įrodymai“ (pvz., atsakymai iš teisėsaugos institucijų į pateiktus pranešimus) ir kontekstiniai duomenys, kurie plačiau apžvelgiami šiame straipsnyje. Neapykantos
incidentų, kalbos ir nusikaltimų tyrimų problema yra plati, tačiau Lietuvoje paskelbtose
mokslinėse publikacijose ji nagrinėjama fragmentiškai. Todėl šiame straipsnyje, remiantis
atliekant tyrimą surinkta informacija apie neapykantos incidentus patyrusių romų išgyvenimus, siekiama identifikuoti latentines neapykantos kalbos ir nusikaltimo požymių turinčias
sąveikas, kuriomis siekiama įbauginti romų tautybės asmenis siunčiant žinutę visai romų gru76
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pei apie tariamai beteisį ir žemesnį jų statusą, bet ir atskleisti, kaip ir kokie gynybiniai romų
bendruomenės resursai gali būti panaudoti pačios bendruomenės siekiant susidoroti su
kasdienine neapykanta ir antičigonizmu.

1. Neapykantos incidentai prieš romus ir antičigonizmas Lietuvoje
Neapykantos incidentai12 (nusikaltimai) yra veiksmai, kuriais siekiama sumenkinti asmenį ar
grupę, paniekinti orumą dėl tapatybės bruožų: amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų
(Iganski ir Levin, 2015). Pasak Iganski ir Levin (2015), didžioji dalis neapykantos incidentų
yra žodiniai, tačiau jie daro žalą ne tik pavieniams asmenims, bet ir visuomenei plačiąja prasme: skatina nesantaiką, skleidžia baimę ir nerimą ir didina riziką nukentėjusiųjų gyvenamojoje aplinkoje (miesto rajone, kaimynijoje). Pasak Iganski (2001), nukentėjęs asmuo yra tik
pirmoji auka, tačiau net ir pavieniai neapykantos incidentai didina riziką ir kitoms bendruomenėms bei ilgainiui formuojasi neigiamas poveikis visuomenės normoms ir vertybėms.
Neapykantos incidentai klasifikuojami pagal tikslą, veikimo būdus (atviras ar latentinis
priešiškumas; žodinis, smurtinis ar pasikėsinimas į nuosavybę, pvz., simbolinių vietų niokojimas) bei šalių konfrontaciją: individas prieš individą, individas prieš grupę, grupė prieš individą, grupė prieš grupę.
Mokslinėje literatūroje analizuojant neapykantos incidentų raišką dažniausiai remiamasi
Levin ir McDevitt (1993) neapykantos nusikaltimų tipologija. Šie autoriai išskyrė keturis
neapykantos nusikaltimų/incidentų tipus: pramoginius (angl. thrill – pasilinksminimas su
jauduliu), gynybinius (angl. defence), keršto (angl. retaliatory) ir misijos (angl. mission).
Pramoginiai neapykantos nusikaltimai – tai šališkumu motyvuoti veiksmai siekiant „jaudulio“, t. y. pasišaipyti, pasilinksminti, prasiblaškyti iš nuobodulio (Levin ir McDevitt, 1993).
Gynybiniai neapykantos incidentai – tai psichologine gynyba motyvuoti veiksmai, nukreipti
prieš konkrečius „pašalinius“ asmenis, kurie laikomi konkurentais ar nepageidaujamais
(pvz., ginama „teritorija“ nuo imigrantų, kitos rasės ar tautybės asmenų). Keršto incidentai
pažeidėjų padaromi kaip kerštas už atskirų individų nusikalstamas ar smerktinas veiklas,
kuriuo siekiama atkeršyti visai etninei, rasinei, religinei ar kitai grupei, pvz., musulmonams
už terorizmą (Levin ir McDevitt, 1993; Iganski ir Levin, 2015). Misijos neapykantos nusikaltimai siejami su politine ideologija ir organizuota veikla (pvz., baltųjų viršenybės judėjimu). Jacks ir Adler (2015) sukūrė neapykantos skleidimo internete tipologiją. Autoriai
išskiria naršytojų, komentatorių, neapykantos aktyvistų ir lyderių neapykantos pažeidėjų
internete kategorijas. Neapykanta internete laikoma pavojingesne, nes pasiekia didelį skaičių
asmenų (Jacks ir Adler, 2015). Naršytojai yra asmenys, kurie internete peržiūri neapykantos
medžiagą. Dažniausiai tokie asmenys komentarus perskaito atsitiktinai, tačiau, pasak Jacks
Teisinė atsakomybė už su neapykanta susijusias veikas yra nustatyta Baudžiamojo Kodekso XXV skyriuje
„Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei“ (169, 170 ir 171 str.). Šiame
tekste „neapykantos incidento“ sąvoka reiškia informantų subjektyviai suvokiamus neapykantos nusikaltimo požymių turinčius veiksmus jų atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, ar apie incidentus buvo pranešta teisėsaugos institucijoms ir ar incidentai teisėsaugos institucijų vėliau buvo kvalifikuoti kaip nusikaltimai.
12
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ir Adler (2015), nors ir mažai tikėtina, kad perskaityti komentarai reikšmingai paveiktų asmenį, neturintį išankstinio nusistatymo, tačiau kuo daugiau neapykantos turinio matoma, tuo
labiau jis bus vertinamas kaip priimtinas ir įprastas. Taip pat svarbu paminėti ir politikų pasisakymų kurstomą neapykantą, kurią naršytojai perskaito internete (Perry, 2001). Kita grupė –
komentatoriai, kurie, be internetinės neapykantos turinio peržiūros, skelbia komentarus ir
bendrauja su kitais interneto vartotojais. Pasak Jacks ir Adler (2015), komentatoriai gali patys
ir neskelbti neapykantos komentarų, tačiau gali išreikšti palaikymą sutikdami ar nesutikdami
ir papildydami internetinius komentarus. Aktyvistai yra interneto vartotojai, kurie internete
aktyviai skelbia neapykantos turinį ir naudoja internetą savo pažiūroms reklamuoti, kaip organizacinę priemonę gali planuoti nusikaltimą už interneto ribų, ar megzti ryšius su kitais
aktyvistais, šlovinti bei džiaugtis neapykantos įvykiais (Jacks ir Adler, 2015). Lyderiai yra
pavojingiausia, nors ir rečiausia pažeidėjų internete kategorija, nes pažeidžia įstatymus kurstydami neapykantą, naudoja internetą ekstremistinei ideologijai palaikyti, organizuoti ir propaguoti, o nuo aktyvistų skiriasi kruopščiu ir turiningu požiūrio propagavimu internete, kuria
svetaines, kaupia didelius kiekius ekstremistinės informacijos ir organizuoja su neapykanta
susijusią veiklą internete ir realiame gyvenime (Jacks ir Adler, 2015). Abi Jacks ir Adler
(2015) bei Levin ir McDevitt (1993) tipologijos yra susijusios, nes pvz., naršytojai, komentatoriai, aktyvistai ar lyderiai internete, gali vykdyti pramoginius, gynybinius, keršto ar misijos neapykantos nusikaltimus. P. Iganski ir J. Levin (2015) atskirai grupei priskiria emocinius incidentus, juos aiškindami psichologiniais gėdos jausmais, kurie išprovokuoja „primityvų“ atsaką. „Emociniai“ pažeidėjai paprastai neturi aiškiai išreikšto tikslo kurstyti neapykantą, o emocinį incidentą gali išprovokuoti paprastas konfliktas parduotuvėje ar susistumdymas autobuse (Iganski, 2001). Kasdieniame gyvenime „emociniai“ pažeidėjai gali būti
eiliniai niekuo neišsiskiriantys žmonės (Jacks ir Adler, 2015; Iganski, Levin, 2015) ar net
politikai, kurie neapykantos kalbomis manipuliuoja elektorato emocijomis (Perry, 2001).
Neapykanta prieš romus ir situacija Lietuvoje. Antičigonizmas (angl. antigypsizm) yra
specifinė sąvoka, vartojama apibūdinti neapykantos incidentus ir diskriminacijos formas prieš
asmenis (romus, sinti, klajoklius), kurie visuomenės vaizduotėje stigmatizuojami kaip „čigonai“ (Alliance Against Antigypsyism, 2017). Šis apibrėžimas dažnai vartojamas siaurąja prasme, siekiant parodyti prieš romus nukreiptą požiūrį, neigiamų stereotipų raišką viešojoje erdvėje ar neapykantos kalbą (Alliance Against Antigypsyism, 2017). Lietuvoje paskelbtose publikacijose apie romų padėtį ši sąvoka beveik nevartojama, nors plačiąja prasme reiškinys apima visą diskriminacinių neapykantos išraiškų ir praktikų spektrą, įskaitant daugybę numanomų ar paslėptų apraiškų (Alliance Against Antigypsyism, 2017). Kartu su antičigonizmo
sąvoka, neretai sinonimiškai vartojamos „romofobijos“ ir „rasizmo prieš čigonus“ sąvokos.
Neapykantos incidentų ir neapykantos kurstymo prieš romus problema yra pakankamai
plati ir nemažai tyrinėta kitose šalyse. O štai Lietuvoje atliktuose tyrimuose dominuoja romų
tautybės asmenų integracijos, diskriminacijos ir įsijungimo į švietimą problematika (Leončikas, 2005, 2006; Petrušauskaitė, 2010, 2012, 2014, 2014a, 2016), romų istorijos ir kultūros
klausimai (Simoniukštytė, 2003, 2006). Reikšmingas yra Žemaitėlytės-Ivanavičės (2018)
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straipsnis, kuriame iš antropologinės perspektyvos (romų akimis) autorė pabandė pažvelgti į
romų moksleivių tapatumo raišką mokyklos kontekste, ir kritiškai įvertinti nuolatinį romams
daromą spaudimą asimiliuotis, integruotis ir laikytis „gadže“13 (baltųjų, ne romų) taisyklių,
tačiau antičigonizmo įtaka moksleivių elgsenai mokyklose Žemaitėlytės-Ivanavičės (2018)
straipsnyje netyrinėta.
Europos Sąjungos kontekste Lietuva yra vertinama kaip padariusi pažangą romų švietimo srityje, Vilniaus Kirtimų gyvenvietės problemos ir romų šeimų aprūpinimo būstais sprendime, taip pat saugant romų kultūrą ir istoriją, leidžiant knygas apie Romų holokaustą (European Commission, 2019). Nuo 2016 m. Tautinių mažumų departamentas įgyvendino Europos
komisijos lėšomis finansuojamą projektą „Vietinės Romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“, kurio metu sukurtas bendradarbiavimo tarp romų bendruomenių ir vietos savivaldybių mechanizmas, daug dėmesio skirta romėms moterims, skatinant jas
imtis lyderių vaidmens, siekiant spręsti romams aktualius integracijos ir socialinės įtraukties
klausimus. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendina Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 m. veiksmų plano priemones (LR
kultūros ministerija, 2015). Vis dėlto, atviras ir latentinis šalies gyventojų ir darbdavių priešiškumas romams užgožia gerąją praktiką ir sėkmingas valstybės institucijų, nevyriausybinių
organizacijų bei privačių asmenų pastangas (pvz., romų restoranas Vilniuje) gerinti romų
situaciją, puoselėti romų kultūrą ir tradicijas. Kaip savo straipsnyje pastebi ŽemaitėlytėIvanavičė (2018), romų integracijos priemonės, iniciatyvos ir projektai gali būti atmetami ir
pačių romų, nes mažai atsižvelgia į romų paprotinę teisę (romanipen) bei kuria „spaudimą“
romams asimiliuotis (pvz., į romų vaikus žiūrima kaip į objektus su galiojimo data: reikia
jais ,,pasirūpinti“ tol, kol jie netapo „tais suaugusiais čigonais“, p. 75) ir gyventi pagal
„gadže“ taisykles.
Romų bendruomenė Lietuvoje yra labai nedidelė. Nuo 1989 m. romų skaičius tolygiai
mažėjo – 1989 m. gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje gyveno 2718 romų tautybės
žmonių, 2001 m. – 2571. 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis šalyje gyveno
2115 romų tautybės žmonių. 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 81 proc.
romų gyveno miestuose, 19 proc. – kaimo vietovėse. Daugiausia romų gyveno Vilniaus
(38 proc. / 814 asmenų), Kauno (23 proc. / 482 asmenys), Šiaulių (11 proc. / 224 asmenys),
Marijampolės (10 proc. / 214 asmenų) ir Panevėžio (7 proc. / 145 asmenys) apskrityse
(Lietuvos statistikos departamentas, 2013). Tačiau nepaisant to, kad pati bendruomenė yra
labai maža, atlikti tyrimai ir visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad romai Lietuvoje yra
viena labiausiai stigmatizuojamų grupių. Žiniasklaidoje neigiamai eskaluojamos romų integravimo temos (pvz., romų integracijos į Lietuvos visuomenę veiksmų planas, kuriame numatytos priemonės dėl romų iškeldinimo, sulaukė daug polemikos viešumoje), ir nepaisant įvairių integracijos veiksmų planų ir priemonių labiausiai diskriminuojamų socialinių grupių hieGadžė (taip pat gadje, gadze arba gaje) yra įvairiame kontekste (taip pat ir pajuokiamai) romų vartojamas žodis,
skirtas apibūdinti ne romų kilmės, baltuosius asmenis.
13
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rarchija nekinta – romai Lietuvoje dažniausiai patenka į labiausiai nemėgstamų grupių sąrašą
(Kontvainė, 2020). Ši hierarchija nepasikeitė nuo 2005 m., kai Etninių tyrimų institute pradėta nepakantumo reiškinio Lietuvos spaudoje stebėsena. Atliekamos visuomenės nuomonės
apklausos dėl Lietuvoje gyvenančių etninių grupių (romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir
kt.) rodo, kad visuomenės požiūris į romus išlieka nepalankus (Kontvainė, 2020). Nors nuo
2005 m. neigiamos nuostatos romų tautinės mažumos atžvilgiu šiek tiek keitėsi į gerąją pusę,
tačiau romai išlieka labiausiai nepageidaujamais kaimynais, bendradarbiais ar būsto nuomininkais (Frėjutė-Rakauskienė, 2015; Frėjutė-Rakauskienė, 2020; Kontvainė, 2020; LSTC,
2020; Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2020).
Kaip matome iš apžvelgtų tyrimų, neapykantos incidentų prieš romus ir antičigonizmo
problematika kaip „bazinė“ romų marginalizacijos ir diskriminacijos priežastis Lietuvoje
nebuvo išsamiai nagrinėta, todėl šiuo straipsniu siekiama bent iš dalies užpildyti tokių tyrimų
vakuumą. Straipsnyje remiamasi Panevėžio romų bendruomenėje 2019 m. atlikto kokybinių
tyrimo rezultatais, daugiau dėmesio skiriama teritoriniam aspektui – analizuoti Panevėžio
mieste sutelktai gyvenančios romų bendruomenės problemoms ir gynybiniams bendruomenės resursams, kurie gali būti panaudoti pačios bendruomenės siekiant susidoroti su kasdienine neapykanta ir institucine diskriminacija.

2. Neapykantos incidentus patyrusių Panevėžio romų patirtys:
tyrimo apibendrinimas
Kokybinio tyrimo metodologija, tiriamųjų atranka ir tyrimo kontekstas. 2019 m. pradžioje
vykdant minėtą VRM užsakomąjį tyrimą buvo kreiptasi į romų bendruomenę atstovaujančias
organizacijas ir bendruomenių aktyvistus dėl bendradarbiavimo surandant galimus informantus. Atsižvelgiant į gautas rekomendacijas iš bendruomenių organizacijų lyderių, buvo nuspręsta dalį tyrimo duomenų rinkti Panevėžio mieste14. Nors duomenys apie romų tautybės
asmenų skaičių nėra tikslūs15, Romų platformos duomenimis (2020), Panevėžio mieste iš viso
gyveno 96, rajone – apie 40 romų tautybės asmenų. 2018 m. duomenimis 51 romų tautybės
moksleivis mokėsi Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose (Romų platforma, 2020).
Kiekvienas kokybinis tyrimas yra įsikišimas į tiriamųjų gyvenimą, todėl siekiant surinkti
tyrimui reikalingą medžiagą teko daug kartų ir dažnai bendrauti su bendruomenių lyderiais
Interviu ir grupinių diskusijų būdu duomenys taip pat buvo renkami Vilniuje ir Kybartuose; straipsnyje šie duomenys neanalizuojami.
15
Romų gyvenamieji rajonai anksčiau buvo Šiauliuose (Zokniai) ir Kėdainiuose („garodokas“), tačiau dar 2007 m.
duomenimis ten gyveno tik kelios šeimos. Vilniuje gyvena daugiausia romų tautybės asmenų – apie 600. Romų
vaikai Vilniuje lanko skirtingas mokyklas, o nuo 2016 m. Vilniaus m. savivaldybė įgyvendino programą, skirtą
Vilniaus (Kirtimų) taboro bendruomenės integracijai į visuomenę, dėl to Vilniaus mieste „neliko“ gyvenamojo romų
rajono (ši programa, ypač jos 6 tikslas „Iškeldinti romų šeimas iš Kirtimų taboro į saugią socialinę aplinką, užtikrinant teisę į būstą“, vertinta nevienareikšmiškai). Kituose miestuose yra keli romų „gyvenamieji rajonai“, pavyzdžiui,
Kybartuose romai gyvena dviejuose rajonuose, kurie skiriami pagal socialinę padėtį, turimas pajamas (viename gyvena labiau pasiturintys romai, kitame – skurdžiau gyvenantys romai). Klaipėdoje gyvena 76 romai. Kituose
miestuose ir rajonuose romai gyvena skirtinguose miestų rajonuose ir kaimuose. Pvz., Kaune apie 270 romų gyvena
skirtinguose rajonuose, vaikai eina į skirtingas mokyklas, kitų rajonų kaimuose gyvena po 1–3 šeimas (Romų
platforma, 2020).
14
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ir su jais užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius (tai užtikrino aukštą komunikacinį
validumą), todėl Panevėžio miestas tyrimui pasirinktas ir atsižvelgiant į tai, kad čia romų
bendruomenė lyginant su kitomis vietovėmis gyvena gana sutelktai. Be to, Panevėžio miesto
romų bendruomenės gyvenimas iki šiol apskritai nėra sulaukęs beveik jokio tyrėjų dėmesio.
Tyrimas Panevėžio mieste prasidėjo 2019 m. vasario 14 d. Susitikti su informantais be
tarpininkų būtų buvę neįmanoma, nes interviu turėjo vykti informantų namuose, todėl tyrėją
visą laiką lydėjo neformali bendruomenės lyderė. Tyrimą pradėjome su bendruomenės lydere
anksti rytą susitikę Panevėžio autobusų stotyje. Oras buvo šaltas, drėgnas, su bendruomenės
lydere pėsčiomis pritryptais purvo ir sniego šaligatviais nuėjome į Marių gatvę. Ten belsdavomės į romų namų duris ir prašydavome skirti laiko pasikalbėti. Bendruomenės lyderė,
romė, tapo tarpininke tarp tyrėjo ir tiriamųjų: paaiškindavo kultūrinius niuansus, dėl kurių
galėjo kilti nesusipratimų, suteikdavo kontekstinės informacijos apie romų šeimas, kuriose
lankėmės, taip pat padėdavo sumažinti informantų priešiškumą tyrėjo (baltojo, „gadžė“)
atžvilgiu. Kadangi informantai pasitikėjo bendruomenės lydere, mus iškart įsileisdavo į savo
namus, nors iš anksto nė su vienu informantu dėl interviu nebuvo tariamasi. Pats tyrimas
Panevėžyje užtruko tik keletą dienų, bet tokia „pasivaikščiojimo“ po romų gyvenamąjį rajoną
ir pokalbių su romais jų gyvenamoje aplinkoje tyrimo strategija turėjo ir etnografinio tyrimo
(dalyvaujančio stebėjimo) bruožų. Užėjus į informantų namus tyrimas paprastai prasidėdavo
puodeliu arbatos ar net vaišėmis. Net ir labai vargingai gyvenantys romai stengėsi parodyti
svetingumą vaišindami kuo tik galėjo (nors, pvz., neturėjo elektros vandeniui užvirinti). Iš
viso straipsnyje apibendrinami kontekstiniai atliktų interviu su 21–63 metų amžiaus informantais – 4 romų tautybės moterimis ir 2 romais vyrais – duomenys (4 interviu analizuoti
VRM tyrime, žr. Labanauskas, 2019). Tyrimo įžvalgos taip pat pateikiamos iš baltojo asmens,
privilegijuoto „gadžė“ tyrėjo perspektyvos. Nors tyrimo metu teko daug ir artimai bendrauti
su romais – lankytis jų namuose, kartu dalyvauti renginiuose, bendrauti prieš ir po tyrimo,
palaikyti draugiškus ryšius su bendruomenių lyderiais ir savanoriais, susitikti bendruomenių
renginiuose po tyrimo, vis dėl to per mažas tyrėjo įsitraukimas, dėl labai ribotos tyrimo trukmės, ir tik trumpas pabuvimas bendruomenės „viduje“ yra silpnoji šio tyrimo vieta.
Panevėžio Marių gatvė. Dalis tyrimo vyko Marių gatvėje, kur gana sutelktai gyvena nemažai romų. Dėl romų sutelktumo ir įsišaknijusių stereotipų ši gatvė tarp Panevėžyje gyvenančių asmenų yra laikoma nepatrauklia ar net pavojinga gyventi vieta. Kai kurie romai gyvena itin prastuose būstuose, tačiau su bendruomenės lydere lankėmės ir atnaujintuose ir sutvarkytuose (tam investavus lėšas, uždirbtas emigravus į Airiją ar Jungtinę Karalystę) romų būstuose Marių gatvėje16. Marių gatvė Panevėžyje yra stigmatizuota vieta: po atliktų interviu
užsakydami taksi, transporto dispečerei telefonu turėjome paaiškinti, kad taksi užsakinėja „ne
čigonai“, nes, pasak dispečerės, taksi automobiliai į šį miesto rajoną nevažiuoja ir „čigonų
neveža“ (tyrėjo užrašai). Taip po poros valandų, praleistų Marių gatvėje, patys tapome antičiPastaba: Panevėžio romai gyvena ir kitose miesto vietose, tiek nuosavuose, tiek savivaldybės suteiktuose būstuose,
kur taip pat vyko tyrimas.
16
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gonizmo liudininkais. Įsėdę į taksi klausėme vairuotojo, kodėl taksi atsisako vykti į šį rajoną.
Vairuotojas paaiškino, kad keleiviai kartais neturi už ką sumokėti arba pabėga nesumokėję.
Vairuotojas papildė savo pasakojimą „klasikiniais“ stereotipais apie romų padaromas vagystes. Nors pokomunistinių šalių romų situaciją tyrinėję mokslininkai teigia, kad vagystės
(angl. petty crime) yra sisteminės romų diskriminacijos pasekmė (romai buvo priversti verstis
smulkiais nusikaltimais tam, kad išgyventų), tačiau visuomenėje vyrauja „nepaneigiami“ stereotipai apie vagystes kaip įgimtą romų bruožą (Brearley, 2001). Kokybinis tyrimas leido
patirti, kaip stipriai stereotipai veikia informantų gyvenimą ir kaip kuria tolimesnes „progas“
neapykantai ir diskriminacijai. Pavyzdžiui, kai kurie informantai pasakojo, kad bandė įsidarbinti, tačiau darbdaviai vengė juos priimti į darbą, nes romais nepasitiki, o lietuviai nenori
dirbti kartu su romais. Taip romai yra verčiami ieškoti alternatyvų pragyvenimui (pvz., per
tyrimą vaikštant po Marių gatvę mums buvo pasiūlyta įsigyti neaiškios kilmės prekių). Kaip
pasakojo patys informantai, jie jaučiasi tarsi negalėtų ištrūkti iš uždaro antičigonizmo rato –
romams sunkiau sekasi baigti vidurines mokyklas, vėliau – įsidarbinti, todėl smulkūs nusikaltimai (taip pat ir emigracija) tampa alternatyva užsidirbti pragyvenimui, o tokia padėtis įtvirtina stereotipus apie bendruomenę. Nors dalis romų Panevėžyje yra išsilavinę ir neatitinka
stereotipinio įvaizdžio, pasak Brearley (2001), būtent diskriminacija darbo rinkoje ir švietime
išaugino neapykantą romams posovietinėse šalyse iki beprecedenčio lygio. Įdomu pastebėti,
kad Panevėžyje vykdant tyrimą buvau apsistojęs pas pažįstamą vidurinės mokyklos mokytoją, kuri turėjo romų moksleivių „namų mokymo“ patirties. Maždaug 50 m. amžiaus mokytoja
apibūdino romų moksleivius kaip negabius. Paaiškinimai apie struktūrinę ir sisteminę diskriminaciją mokytojos požiūrį į romus Panevėžyje nelabai paveikė (tyrėjo užrašai).
Neapykantos incidentai ir jų poveikis informantams. Tyrimą informantų namuose visada
pradėdavome nuo bendro pobūdžio klausimų apie gyvenimą Panevėžyje. Informantams nelabai rūpėjo tyrėjo atstovaujama organizacija ar tyrimo tikslas, nes bendruomenės lyderės buvimas informantams buvo pakankama „garantija“, kad apsilankęs jų namuose nepažįstamas
žmogus siekia gero tikslo. Apie diskriminaciją ar neapykantą informantai pirmi kalbėti dažnai pradėdavo patys: po klausimo „papasakokit, kaip Jūs gyvenat Panevėžyje?“, iš karto pradėdavo pasakoti apie tai, kad yra nemėgstami (formalios interviu gairės tapdavo beveik nereikalingos, tereikėjo klausytis ir retkarčiais užduoti tikslinamuosius klausimus.). Atliekant kai
kuriuos interviu, dėl buitinių sąlygų su informantais teko kalbėtis dalyvaujant pašaliniams
asmenims (pvz., 3 asmenų šeima – 38 m. vyras bei jo 63 m. amžiaus motina gyveno 18 kv.
metrų ploto patalpose, be patogumų, tuo metu patalpose taip pat buvo nuolat slaugomas,
sunkiai sergantis tėvas ir sutuoktinis). Dar keli interviu vyko dalyvaujant informantų sutuoktiniams ar šeimos nariams (nepilnamečiams vaikams), atsižvelgiant ir gerbiant pačių informantų pageidavimus, papročius, religiją ir kultūrą. Tai leido išvengti tyrėjo kaip „tardytojo“
vaidmens, o pokalbis galėjo vystytis natūraliai, tarsi savaime. Nors iš keleto informantų teko
patirti spaudimą „imtis spręsti“ jų problemas (informantai tyrėją palaikė socialiniu darbuotoju), po interviu kai kurie informantai dėkojo, kad kažkas domisi jų patirtimis, bet sykiu ir
abejojo, ar tai turės įtakos jų gyvenimui. Su labiausiai pažeidžiamais romų bendruomenės
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asmenimis teko apdairiai kalbėtis apie policiją, siekiant, kad informantai nesuvoktų tyrėjo
kaip policijos pareigūno (baudėjo).
Tyrėją lydėjusi bendruomenės lyderė skirstė Panevėžio romus į „turtingus“ ir „neturtingus“ romus arba „integruotus“ ir „neintegruotus“ romus (tyrėjo užrašai). „Integruotais romais“ bendruomenės lyderė Panevėžyje vadino romų kilmės asmenis, kurie įgijo bent vidurinį išsilavinimą ir (ar) turi darbą bei pajamų ir susikūrė sau patenkinamas gyvenimo sąlygas.
Kaip ir pati bendruomenės lyderė, jie gyveno kitose Panevėžio miesto vietose, kur nėra didesnio romų sutelktumo. Informantai pasakojo, kad tie, kurie save laiko „integruotais“ arba „turtingais“ romais, kartais atsiriboja nuo savo šeimos narių, giminių, stengiasi keltis į „geresnę“
miesto vietą, vaikus leisti į „geresnę“ ar „lietuvių“ mokyklą.
Tyrime dalyvavę romai ne kartą užsiminė, kad emigracija romams yra vienas svarbiausių
būdų pagerinti savo ekonominę ir socialinę padėtį bei išvengti smurto ir neapykantos. Vienas
jaunas 21 m. vyras, trumpam grįžęs iš Jungtinės Karalystės, pasakojo, kad ten jam buvo lengva gyventi ir pritapti, nes „niekam neįdomu jo odos atspalvis ar išvaizda“ (panašiai pasakojo
ir tyrime dalyvavusios romės, kurios minėjo, kad emigracijoje gali dėvėti kokio tik nori ilgio
sijoną, niekam nekyla klausimų dėl jų odos atspalvio ir tamsių akių). Šis informantas pradžioje tyrimo gana nepatikliai ir su atsargumu žiūrėjo į „baltą“ tyrėją, taip pat sutiko kalbėtis tik
kotliarų kalba (interviu klausimus jam vertė bendruomenės lyderė). Iš jo elgesio buvo galima
nujausti, kad „baltiesiems“ jis jautė prieštaringus jausmus ir į tyrėją projektavo praeityje patirtą smurtą ir neapykantą. Tik savanorei darbuotojai paaiškinus, kad tyrimu siekiama gero
tikslo, jis pasakojo apie lietuvių ir romų vaikų tarpusavio muštynes jo mokykloje (su sisteminio smurto prieš romų vaikus bruožais), apie tai, kaip gatvėje Panevėžio centre pabėgo nuo
jį užpuolusių, romus žeminančiais žodžiais įžeidinėjusių ir ant jo spjaudžiusių asmenų. Per
šį incidentą jis turėjo užsirakinti automobilyje ir stebėti, kaip jį užpuolę jauni, apsvaigę nuo
alkoholio vyrai spardė automobilį ir rankomis daužė jo langus. Incidentas vyko pavasarį,
informantas tuo metu buvo ką tik baigęs vidurinę mokyklą. Vasarą jis emigravo į Jungtinę
Karalystę, ir pabrėžė, kad išvyko ne tik užsidirbti, bet ir dėl psichologinių su diskriminacija
ir neapykanta susijusių priežasčių. Darbo emigracija į užsienį jam tapo būdu „pabėgti“ nuo
skurdo ir neapykantos. Apskritai net ir neturintys migracijos patirties informantai pokalbiuose minėjo emigraciją, kaip vieną iš būdų išvengti latentinės neapykantos. Turintys darbo užsienyje patirties informantai lygino Lietuvos ir emigracijos šalių skirtumus: jų gimtajame
Panevėžyje tamsesnės išvaizdos asmenys yra vadinami čigonais, vyksta žodiniai ir smurtiniai
incidentai, o daugiakultūrėse šalyse tokie asmenys yra laikomi „italais“, nėra automatiškai
siejami su čigonais, nes visuomenės tolerancijos ir kultūrinės įvairovės lygis, pasak tyrimo
dalyvių, yra aukštesnis. Informantai taip pat pasakojo, kad kasdienėse sąveikose kartais slepia
savo tautybę nuo nepažįstamų asmenų, pavyzdžiui, sakydami, kad jų tėvai buvo kilę iš Moldavijos, ir taip pateisindami tamsesnį gymį.
Visi tyrime dalyvavę informantai iš Panevėžio turėjo ką papasakoti, nepriklausomai nuo
jų socialinės padėties. Pvz., pasiturinčių romų šeima, įsigijusi didelį namą „gerame“ Panevėžio miesto rajone, pasakojo, kad po atsikraustymo sulaukė komentarų ir nepritarimo iš vieno
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iš kaimynų. Nors po kurio laiko nesutarimai baigėsi, bet šeimai ilgai teko „įrodinėti“, kad yra
„normalūs“. Romų noras integruotis į visuomenę, pastangos ieškoti problemų sprendimo būdų, taip pat apsunkinamos bejėgiškumo jausmo. Pavyzdžiui, patyrusi smurtą mokykloje dėl
savo kilmės, viena tyrime dalyvavusi informantė susidūrė su rimtomis psichologinėmis problemomis, kurį laiką mažai bendravo su savo motina, gėdijosi savo kilmės, o vaikinas (nuo
kurio ji slėpė savo kilmę), sužinojęs, kad mergina yra romė, iškart paliko ir nenorėjo tęsti
romantiškų santykių.
Romai atsiduria neapykantos taikinyje dėl 1) matomų kilmės bruožų ir 2) dėl to, kad
romų bendruomenė stigmatizuojama (taip pat mistifikuojama ir egzotizuojama) ne tik kaip
etninė grupė, bet ir kaip „subkultūra“ (nusikaltėliai, moterys ilgais sijonais – „vagilkos“):
„[…] aš sakau, į Panevėžio [čigonus] žiūri kaip į vagis, netvarkingus ir t. t., į Vilniaus romus
jie jau žiūri kaip, […] sako, narkodileriai. Tai va, čia irgi skiriasi, aš iš dalies labai džiaugiuosi, kad nors vagim laiko, o ne narkomanais“. Kadangi dalis romų bendruomenės asmenų
neturi išsilavinimo, dalis yra neraštingi ir matomi ir atpažįstami dėl išorinių bruožų (tiek fizinės išvaizdos, tiek drabužių (labiau moterys)), todėl jie tampa „lengvu neapykantos taikiniu“ (pvz., apsaugos darbuotojai, prekybos centre pamatę romą ar romę, iškart pradeda jį ar
ją stebėti ar net sekti, nes mano, jog atėjo su tikslu kažką pavogti). Neapykantos incidentai
yra susiję ne tik su matomais fiziniai bruožais, bet ir su pažeidėjo subjektyviai suvokiamu
„aukos“ socialiniu-ekonominiu statusu.
Neapykanta romų atžvilgiu gali pasireikšti ir viešojoje erdvėje: informantai pasakojo apie
žodinius komentarus gatvėje, taip pat fizinį smurtą, stebėjimą viešojoje erdvėje (pvz., kišenių
„pasitikrinimas“, ar piniginė yra vietoje, pamačius romų tautybės asmenis). Užgaulių komentarų romai patiria ir naudodamiesi institucijų (ligoninių, savivaldybių, užimtumo tarnybų)
teikiamomis paslaugomis. Įvairias neapykantos ir diskriminacijos formas vaikai iš romų šeimų
patiria mokyklose: vaikai nepageidauja sėdėti viename suole su romų vaikais, tarp vaikų
vyksta prasivardžiavimai, patyčios, muštynės, kurių nenori matyti mokytojai („[mokykloje]
sąsiuvinius [įmetė] į klozetą, sako, „traukis“, vienu žodžiu, mane paklupdė, neva aš turiu
traukti [sąsiuvinius] iš to klozeto, na, žeminimas, kai atsimenu, tai siaubas“). 38 m. amžiaus
informantas, vaikystėje patyręs daug prievartos mokykloje, prisipažįsta: „dabar nemoku nei
skaityti, nei rašyti“. Nepilnamečius vaikus auginanti šeima pasakojo, kad vaikai „skųsdavosi,
tai tas įspyrė, tai tas apspjovė, tai tas nutampė, tai tas portfelį numetė, ten trypė“. Nors
Panevėžio mieste yra pagalbos organizacijų (pvz., vaikų dienos užimtumo centras vykdo romų
tautybės vaikų socializaciją ir integraciją remiantis krikščioniškais principais) ir kai kurių romų padėtis mieste gerėja, bet romai vengia institucijų, jaučiasi nesaugūs, o neapykantos
patirtys vaikystėje ir mokykloje gali sąlygoti tolimesnius gyvenimo sunkumus.
Socialiniai tinklai, komentarai internete. Straipsniai žiniasklaidoje ir komentarai internete tyrime dalyvavusių informantų buvo išskiriami kaip labai prisidedantys prie neapykantos kurstymo. Informantai minėjo straipsnius apie rezonansinius nusikaltimus, kurių antraštėse minima, kad juos įvykdė romų tautybės asmenys ir teigė, kad neatsakingos antraštės
užkrauna dar didesnę neapykantos naštą romų bendruomenei. Informantai taip pat teigė, kad
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žiniasklaidoje daug mažiau informacijos apie romų sėkmės istorijas ar romų kultūrą. Net ir
formaliai pasibaigus interviu etapui, kai kurie informantai vis atsiųsdavo neapykantos kalbos
internete pavyzdžių (1 pav.). Kadangi žinojome asmenų, rašiusių 1 pav. pateiktus komentarus, vardus ir pavardes arba pseudonimus, kuriais jie naudojasi Facebook socialiniame tinkle, pabandėme juos apibūdinti pagal viešai Facebook tinkle apie juos prieinamą informaciją.
1 pav. Neapykantos romams socialiniuose tinkluose pavyzdžiai
Su Panevėžio miesto švente 2020 m.
rugsėjo mėn. susiję komentarai

Atskiri moterų komentarų pavyzdžiai

Įdomu pastebėti, kad dalį šių komentarų parašė moterys, nors tradiciškai įprasta manyti,
kad į neapykantos incidentus dažniau įsitraukia vyrai (Levin ir McDevitt, 1993; Iganski ir
Levin, 2015), todėl galima kelti hipotezę, kad internetas suteikia „lygias galimybes“ abiejų
lyčių pažeidėjams. Pirmoji moteris komentatorė, iš pažiūros 25–30 m. amžiaus, viešai apie
save pateikia nedaug informacijos, seka muzikos ir bulvarines televizijos laidų paskyras, nemaža dalis kurių yra rusų kalba. Kita komentatorė, panašaus amžiaus kaip ir pirmoji, pateikia
informaciją, kad gyvena Šiauliuose, skelbia daug nuotraukų ir žinučių, susijusių su interneti85
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nėmis rūbų ir avalynės parduotuvėmis. Seka mados kūrėjų, parduotuvių, barų ir restoranų
paskyras. Apie trečią moterį jokios viešai prieinamos informacijos nepavyko rasti. Labiau
tikėtina, kad 1 pav. pateiktus komentarus rašiusios moterys buvo „emocinės“ pažeidėjos, kurios sureagavo į kitų asmenų komentarus, t. y., kad incidentas „sudirgino atvirą nervą“ ir
išprovokavo emocinį atsaką (Iganski ir Levin, 2015, p. 55), nes jokių papildomų neapykantos
„indikatorių“ jų paskyrose nepavyko rasti.
Kitaip yra su vyrų rašytais komentarais (1 pav.). Pirmasis komentatoriaus buvo maždaug
30–35 m. vyras, sutrumpintu vardu ir pavarde. Jo viešai prieinamoje Facebook paskyroje
galima matyti tik nurodytus laisvalaikio pomėgius, kurie susiję su sportu, automobiliais, kariuomenės batalionais, diskusijų grupėmis apie karinę taktiką. Jis taip pat yra ir vienos karinio
separatistinio konflikto propagandinės grupės, maskuojančios save kaip medijų agentūrą
Youtube kanale, kelių separatistų lyderių paskyrų sekėjas. Kitas komentatorius, pirmojo komentatoriaus galimai pažįstamas asmuo, kuris parašė atsakymą pirmajam komentatoriui, panašaus amžiaus, socialiniuose tinkluose naudoja visą vardą ir pavardę. Jis paskyroje pateikia
mažai viešai matomos informacijos, skelbia žinutes, susijusias su genocidu vienoje iš šalių,
domisi mišriais kovos menais. Trečiasis komentatorius, pasivadinęs greičiausiai netikru vokišku vardu ir pavarde, jaunas maždaug 30 m. vyras, yra ne tik aktyvus vienos futbolo komandos gerbėjas, bet ir lietuvių kalba viešai skelbia vaizdus su ginklais, futbolo sirgalių riaušėmis, įvairiomis muštynėmis ir užrašais „Lietuva-lietuviams“, „Myliu futbolą, nekenčiu Antifos“17, taip pat vokiečių muzikos grupės „Category C“ (siejamos su dešiniųjų ekstremistų
pažiūromis), kitų panašių grupių koncertų ir albumų reklamas. Iš viešai matomos informacijos nėra įmanoma pasakyti, dėl kokių priežasčių šie vyrai seka tokio pobūdžio informaciją
internete, kiek aktyviai peržiūri tokį turinį ar įsitraukia į komentavimą, internetinius forumus
ar diskusijas.
Kodėl tai gali būti svarbu neapykantos incidentų tyrimui? Pagal Levin ir McDevitt
(1993) tipologiją, tiek vyrų, tiek moterų komentarų pavyzdžiai 1 pav. gali būti priskirtini
pramoginių („varysim spardyt“) ir gynybinių („kuo toliau nuo jų tautos“) neapykantos incidentų tipui. Tačiau paaiškėjo, kad vyrai nebuvo tik paprasti „emociniai“ komentatoriai, kaip
gali atrodyti perskaičius jų komentarus. Pasigilinus į vyrų (ypač trečiojo) Facebook paskyras,
galime rasti indikacinės informacijos apie juos, kaip apie neapykantos aktyvistus. Nors šis
pasidomėjimas asmenų Facebook paskyromis yra tik žvalgomasis, tačiau gerai parodo, kad
klasifikuoti incidentus pagal jų sunkumo laipsnį yra ypač sudėtinga (su šia problema susiduria ir teisėsaugos pareigūnai), todėl labai svarbu vertinti visą kontekstą, nes vienkartinių
incidentų traktavimas kaip nereikšmingų ir klaidingas jų priskyrimas tik neetiškam nuomonės ir emocijų reiškimui, sukuria ne tik prielaidas normalizuoti neapykantą ir pateisinti nusikaltimą, bet ir nebaudžiamumo iliuziją.
Romų priešinimasis neapykantai. Vienas iš romų priešinimosi neapykantai būdų – emigracija, po kurios grįžtama, įsigyjamas nekilnojamas turtas kitoje miesto vietoje, vaikai leidžia17

Antifašistinis judėjimas.
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mi į „geresnę“ mokyklą. Viena informantė, grįžusi iš kelis metus trukusios emigracijos, įgijo
išsilavinimą bei įkūrė savo verslą. Verslo pradžioje jai buvo sunku rasti patalpas, nes niekas
nenorėjo nuomoti patalpų čigonei, o apie paslaugas paskelbus socialiniuose tinkluose ji sulaukė komentarų, raginančių neiti pas čigonę, atsikrausčius į naują butą kaimynai pakabino skelbimą, kad jų laiptinėje gyvena čigonė su dviem vaikais ir jos reikia saugotis (tyrėjo užrašai).
Siekis susidoroti su neapykanta ir antičigonizmu paskatino informantę aktyviai veikti bendruomenės labui, įsijungti į įvairias (neapmokamas) iniciatyvas romų padėčiai gerinti. Informantė turėjo viena atlaikyti „neapykantos okeaną“, o tam informantei prireikė didelių psichologinių pastangų (tyrėjo užrašai). Ji ne tik aktyviai teikė skundus institucijoms, nuolat „vaikščiojo“ į savivaldybę dėl romų problemų, bet ir jautė pareigą „parodyti“ (ir savo pavyzdžiu)
romų gerąsias savybes. Ji yra įgijusi išsilavinimą ir teigia, jog žino savo teises ir dabar jaučiasi
laisva nuo savo kilmės. Kita vertus, informantė nesijaučia pritampanti nei romų, nei lietuvių
bendruomenėje. Jai sunkiai sekėsi užmegzti draugiškus santykius, susirasti artimų draugių,
nes nuolat susidurdavo su „baltųjų“ nepasitikėjimu. Informantė pripažįsta, kad romų bendruomenėje yra ir jai nepriimtinų asmenų, ir teigia, kad savo vaikus stengiasi auginti atitolinusi
nuo romų bendruomenės: „Aš ne taip, kaip kitos romės. Sėdi namuose ir rūko“. Ji vedasi
vaikus į kiną, stengiasi juos lavinti: „Dėl savo vaikų aš stengiuosi, kad jie neaugtų taip, kaip
aš, romė“. Šiuo metu informantė aktyviai prisideda prie romų problemų sprendimų mieste,
tačiau ši veikla yra savanoriška ir reikalauja didelių laiko ir psichologinių sąnaudų. Informantė
teigė nuolat sulaukianti priešiškumo institucijose, aplinkinių nepasitikėjimo.

Apibendrinimas
Romų bendruomenė jaučiasi kaip bendro likimo, bendros istorinės lemties grupė, todėl artimų kontaktų tarp lietuvių (baltųjų, gadžė) ir romų galimybės apsunkinamos abipusio nepasitikėjimo, atsargumo ir vienas kitų vengimo. Išankstiniai „baltųjų“ nusistatymai prieš romus,
žodiniai ir fiziniai incidentai ir socialinių kontaktų su romais vengimas yra latentiška ir
nematoma kasdienio romų gyvenimo Panevėžyje dalis. Incidentai, informantų vertinimu, yra
brutalūs ir ypač latentiški. Asmeninių santykių su vietos gyventojais kontekste, „baltųjų“ nebaudžiamumas dėl neapykantos incidentų suvokiamas kaip institucionalizuota norma. Nors
ne visi informantai buvo linkę susitaikyti su neapykanta, bet tiesioginiai ir netiesioginiai žodiniai užgauliojimai, komentarai internete bei (kiek retesni) smurtiniai incidentai, informantų
suvokiami kaip sunkiai pakeičiama gyvenimo tarp „baltųjų“ aplinkybė. Gynybiniai pajėgumo priešintis neapykantai resursai tirtoje Panevėžio romų bendruomenėje nėra gausūs
(tą apsunkina romų ekonominė padėtis, neraštingumo problema, pvz., norint pateikti skundą
reikia mokėti rašyti), tačiau grįžtamoji migracija gali būti gana veiksminga strategija priešintis neapykantai ir diskriminacijai. Kita vertus, migruoti gali ne visi, tam reikia žinių, mokėti
kalbą, socialinių ryšių su jau emigravusiais. Migracijoje uždirbtos lėšos grįžus panaudojamos
ne tik pagerinti ekonominę situaciją (pvz., suremontuoti būstą, įsigyti savo būstą ar persikelti
į kitą miesto vietą, verslui, išsilavinimui), bet ir padidinti socialinį kapitalą, o tai bendruomenėje traktuojama kaip prielaida, galinti mažinti socialinę distanciją tarp lietuvių ir romų. Kita
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vertus, informantų pastangos „įrodinėti“ ir visomis progomis „baltiesiems pademonstruoti“
romų „vertę“ iš informantų reikalauja didelių psichologinių pastangų ir kuria ne tik vidinius
konfliktus, bet ir socialines „pataikavimo baltiesiems“ įtampas pačioje romų bendruomenėje
(pvz., kai kurie savo socialinį kapitalą pagerinę romai teigia nebepritampantys nei prie romų,
nei prie lietuvių). Vis dėlto bendruomenėje aiškiai pastebimi ir geresnės ateities lūkesčiai
vaikų ir jaunimo atžvilgiu. Nors mokyklose romų vaikai gali patirti patyčias ar diskriminaciją, tačiau geresnės ateities lūkesčiai tėvų ir vyresnių romų buvo siejami su jaunų asmenų
mokyklos lankymu, išsilavinimo įgijimu. Svarbus išlieka ir romų bendruomenės lyderių ir
sėkmės istorijų „pasakojimo“, gerosios praktikos pavyzdžių vaidmuo, siekiant, kad sėkminga
integracija bendruomenėje nebūtų suvokiama kaip prievartinė asimiliacija ir romų identiteto
ir kultūros praradimas.
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EXPERIENCIES OF HATE SPEECH AND INCIDENTS:
THE CASE OF ROMA COMMUNITY IN PANEVĖŽYS
Liutauras LABANAUSKAS
Insitute of Sociology of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: liutauras.labanauskas@gmail.com
Summary. This article analyses the experiences of hate incidents among the Roma
residents in Panevėžys. The qualitative study carried out in 2019 revealed the links
between structural discrimination and personal experiences of verbal and violent hate
incidents. Because of everyday hate and discrimination, the Roma community in Panevėžys feels like a group of common fate, therefore the opportunities for close contacts between Lithuanians (non-Romani; gadjo) and Roma are hampered by mutual
distrust, avoidance and violence. Prejudice against Roma online, face-to-face verbal
and physical incidents in public places and the avoidance of social contacts with Roma
people are a latent and invisible part of Roma daily life in Panevėžys. The comunity‘s
capability to fight prejudice and resist hatred is further aggravated by the economic
situation of the community, distrust in public institutions and illiteracy problems (for
example, writing skills are required to file a complaint at the police). Only seasonal
(temporary) migration to developed countries (i.e. the UK) is considered a fairly effective strategy to combat poverty, and thus reduce the consequences of hatred and discrimination in Panevėžys. However, not every member of the community can migrate to
work abroad, as migrating itself requires knowledge, language skills as well as social
contacts with those who have already migrated. Of those who migrated, the economic
and social capital earned in migration is used to improve the social and economic
situation at home (e.g. repairing housing, buying one's own home or moving to a
“better” part of the city, investing into business or education). Such primarily economic (and only secondarily – social) improvement of living conditions in the community is seen as creating preconditions for reducing social distance between Lithuanians
and Roma. Expectations of a better future for children and young people are also clearly visible in the community. Although Roma children may be bullied or discriminated against in schools, the expectations of parents and older Roma persons for a better
future were associated with young people attending schools and obtaining education.
The role of Roma community leaders and success stories and examples of success
stories also remains important, so that successful integration in the community is not
perceived as forced assimilation and loss of Roma identity and culture.
Keywords: hate speech, hate crimes, hate incidents, Roma community, anti-Gypsyism, discrimination.
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Santrauka. Ilgalaikės prognozės numato neigiamus demografinių pokyčių padarinius
darbo jėgos pasiūlos tendencijoms Lietuvoje. Vienas iš mažėjančios darbo pasiūlos
sprendimų būdų – ilgesnis gyventojų dalyvavimas darbo rinkoje. Siekiant ateityje
prailginti suaugusiųjų dirbančiųjų profesinę veiklą, būtina palaikyti jų darbo našumo ir
darbingumo lygį. Pirmasis uždavinys yra įgyvendinamas per nuolatinį darbuotojų mokymąsi. Galima teigti, kad siekis įtraukti daugiau vyresnio amžiaus asmenų į užimtumą
pasitelkiant mokymosi visą gyvenimą priemones nesulaukia pakankamo valstybės institucijų, paslaugų teikėjų bei darbdavių dėmesio. Straipsnyje siekiama įvertinti pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje taikomas viešosios politikos priemones per vyresnio amžiaus
gyventojų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą skatinimo prizmę. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyta 1) remiantis prieinamais statistiniais duomenimis (Lietuvos statistikos departamento, Eurostat, EBPO) išanalizuoti suaugusiųjų mokymosi tendencijas šalyje, 2) remiantis antrinių statistinių duomenų analize bei mokslinės literatūros
apžvalga nustatyti svarbiausias kliūtis suaugusiųjų, įskaitant ir vyresnio amžiaus, dalyvavimui mokyme, 3) įvertinti strateginius dokumentus vyresnio amžiaus gyventojų
užimtumo ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo aspektu. Taikomi metodai – antrinių
statistinių duomenų analizė, strateginių dokumentų analizė, literatūros analizė.
Raktažodžiai: vyresnio amžiaus asmenys, mokymasis, suaugusiųjų švietimo politika.

Įvadas
Naujausios gyventojų struktūros analizė ir prognozės rodo spartaus Lietuvos gyventojų senėjimo tendencijas. Žemo gimstamumo, aukštų emigracijos tempų ir ilgėjančios gyvenimo trukmės sąlygomis iki 2030 m. pagyvenusių išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas Lietuvoje
sieks 41 proc. (Eurostat, Europop, 2020a). Šios tendencijos paveiks įvairias visuomeninio
gyvenimo sferas, įskaitant ir darbo rinką. Ilgalaikės prognozės numato neigiamus demografinių pokyčių padarinius darbo jėgos pasiūlos tendencijoms. Numatoma, kad 15–64 m. darbo
jėgos mažėjimas 2020–2070 m. Lietuvoje sudarys daugiau kaip 50 proc. (European Union,
2018). Nors šiuo metu vyresnio amžiaus (55+) gyventojų užimtumas Lietuvoje vienas iš
aukščiausių ES, prognozuojami vyresniųjų gyventojų ekonominio aktyvumo didėjimo tempai tikėtinai negalės visai kompensuoti poreikio darbo jėgai.
Lietuvoje pagrindine vyresnio amžiaus asmenų pasitraukimo iš darbo rinkos priežastimi
išlieka prasta sveikata, darbdaviai vis dar nepalankiai žiūri į vyresnio amžiaus darbuotojus,
lanksčios užimtumo formos nepakankamai paplitusios, o vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimas mokyme yra itin menkas (Skučienė ir kt., 2015; Brazienė, Mikutavičienė, 2015).
91

LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. 2020 Nr. 9

ES ir Lietuvos darbo jėgos tyrimai rodo, kad vyresnio amžiaus gyventojų dalyvavimas
švietime ir mokymuose yra mažiausias populiacijoje. Darant prielaidą, kad švietimas ir mokymas yra viena esminių sąlygų ilgesniam dalyvavimui darbo rinkoje, bei pripažįstant ypač
mažą vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą švietime ir mokyme, svarbu nustatyti, su kokiomis mokymosi kliūtimis susiduria vyresnio amžiaus žmonės. Galima teigti, kad siekis įtraukti
daugiau vyresnio amžiaus asmenų į užimtumą pasitelkiant mokymosi visą gyvenimą priemones nesulaukia pakankamo valstybės institucijų, paslaugų teikėjų bei darbdavių dėmesio. Be
to, kaip pažymi Lengvinienė ir kt. (2015), yra jaučiama informacijos stoka apie mokymosi
vyresniame amžiuje galimybes ir apie mokymosi visą gyvenimą strategijos naudą. Taip pat
pastebima vyraujanti stereotipinė nuostata vyresnio amžiaus asmenų atžvilgiu, kuri įvairių
mokomųjų priemonių pagalba galėtų padėti keisti susidariusią situaciją.
Straipsnio tikslas – įvertinti pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje taikomas viešosios politikos priemones, nukreiptas į vyresnio amžiaus gyventojų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimą.
Šiam tikslui pasiekti buvo numatyta 1) remiantis prieinamais statistiniais duomenimis
(Lietuvos statistikos departamento, Eurostat, EBPO) išanalizuoti suaugusiųjų mokymosi
tendencijas šalyje, 2) remiantis antrinių statistinių duomenų analize bei mokslinės literatūros
apžvalga nustatyti svarbiausias kliūtis suaugusiųjų, įskaitant ir vyresnio amžiaus, dalyvavimui mokyme, 3) įvertinti strateginius dokumentus vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo ir
mokymosi visą gyvenimą skatinimo aspektu.
Taikomi metodai – antrinių statistinių duomenų analizė, strateginių dokumentų analizė,
literatūros analizė. Siekiant pateikti objektyvesnę tendencijų ar reiškinių interpretaciją, buvo
prašoma nacionalinių institucijų ir organizacijų atstovų komentarų.

1. Vyresnio amžiaus gyventojų mokymosi visą gyvenimą
galimybės suaugusiųjų mokymosi situacijos kontekste
Lietuvos gyventojai tarp kitų ES šalių piliečių išsiskiria pakankamai aukštu išsilavinimo lygiu. 2019 m. Eurostat duomenimis daugiau kaip trečdalis šalies gyventojų buvo su aukštuoju
išsilavinimu (37,9 proc. palyginus su 27,9 proc. ES vidurkiu). Šis skirtumas ryškus ir vyresnių 55–64 m. amžiaus gyventojų grupėse (atitinkamai 30,4 ir 22,6 proc.). Naujausi EBPO
gyventojų raštingumo ir skaičiavimo gebėjimų duomenys rodo, kad vyresnio amžiaus
(55–65 m.) Lietuvos gyventojai nedaug atsilieka nuo jaunesniųjų gyventojų grupių ir lenkia
EBPO šalių vidurkį (OECD, 2020). Tačiau lyginant rodiklį „Suaugusiųjų procentas, gebančių
spręsti problemas technologijomis pripildytoje aplinkoje (angl. Percentage of adults scoring
in problem solving in technology-rich environments)“, 55–65 m. amžiaus šalies gyventojai
itin nusileidžia (1 lentelė).
Gana aukšti šalies gyventojų išsilavinimo rodikliai ir gana aukštas vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimas darbo rinkoje iš dalies paaiškina kuklius dalyvavimo mokymosi visą
gyvenimą rodiklius. 55–64 m. amžiaus asmenų užimtumo lygis tradiciškai lenkia ES vidurkį
ir pastaraisiais metais šis atotrūkis didėja. 2010 m. minėtas rodiklis Lietuvoje siekė 48,3 ir
2019 m. – 68,4 proc., o ES28 2010 m. jis buvo 46 proc. ir 2019 m. – 60 proc. (Eurostat, 2020b).
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55–64 m. gyventojų užimtumo lygis šalyje pastarąjį dešimtmetį auga ir artėja prie 15–64 m.
amžiaus grupės užimtumo lygio (atitinkamai 68,4 ir 72 proc. 2019 m. duomenimis).
1 lentelė. Suaugusiųjų raštingumo, skaičiavimo ir gebėjimų spręsti problemas technologijomis
pripildytoje aplinkoje įvertinimas Lietuvoje ir EBPO pagal amžių.
Raštingumo vertinimas (vidutinės reikšmės)

Skaičiavimo gebėjimų vertinimas (vidutinės
reikšmės)
Amžius
Lietuva
EBPO
Amžius
Lietuva
EBPO
16–24
278
274
16–24
281
266
25–34
276
277
25–34
280
272
35–44
266
271
35–44
268
268
45–54
260
261
45–54
258
258
55–65
256
248
55–65
252
245
Aukštus vertinimus sprendžiant problemas technologijomis pripildytoje aplinkoje gavusių
suaugusių procentas
Amžius Lietuva
EBPO
25–34 30,0
43,1
55–65 3,4
10,3

Šaltinis: OECD, 2020.

Tyrimai rodo, kad daugiausia mokosi jaunesnio amžiaus, aukštesnio išsilavinimo, dirbantys, užimantys aukštesnes pareigas, gaunantys didesnes pajamas, didmiesčiuose gyvenantys
suaugusieji (Suaugusiųjų švietimas, 2012). Ypač retas yra kaimo gyventojų dalyvavimas mokyme. Įdomu pastebėti, kad suaugusiųjų motyvacija dalyvauti mokyme pastarąjį dešimtmetį
smunka: Eurostat (2020c) duomenimis Lietuvoje nedalyvaujančių mokymuose, tačiau norinčių dalyvauti, suaugusiųjų asmenų dalis 2007 m. siekė 10,6 proc., 2011 m. – 8,3 proc., o 2016
m. – 5,1 proc. Asmenų, kurie dalyvavo mokymuose ir norėtų dalyvauti dar, nuo 2007–2016 m.
sumažėjo nuo 12,2 iki 4,6 proc. Įdomu, kad nedalyvavusių ir nenorinčių dalyvauti mokyme
dalis taip pat išaugo (nuo 55,5 proc. 2007 m. iki 67 proc. 2016 m.).
2 lentelė. Lietuvos suaugusieji gyventojai pagal norą dalyvauti švietime
ir mokyme 2007–2016 m.
Nori dalyvauti
Nenori dalyvauti

Dalyvavo švietime ir mokyme
Reikšmingai sumažėjo
Nereikšmingai padidėjo

Nedalyvavo švietime ir mokyme
Sumažėjo
Nereikšmingai padidėjo

Šaltinis: sudaryta remiantis Eurostat duomenimis.

Lietuvoje kas 5 metus atliekamo suaugusio švietimo statistinio tyrimo duomenimis, tokių kliūčių kaip amžius ir sveikata poveikis dalyvavimui formaliajame ar neformaliajame
mokyme gerokai nusilpo. Svarbiausia nedalyvavimo mokyme priežastis tiek vyrų, tiek moterų 2016 m. buvo nurodoma taip – „Nebuvo poreikio mokytis“. Motyvacijos, kaip vieno iš
svarbiausių dalyvavimą mokymesi lemiančių veiksnių, vaidmuo pastaraisiais metais tampa
lemtingas. Šią situaciją galima interpretuoti pasiremiant Barabasch ir kt. (2012) mintimis apie
suvokiamą mokymų naudą, kuomet vyresniame amžiuje mokymai atrodo mažai naudingi ar
visai nenaudingi. Taip pat pastebėta, kad vyresnio amžiaus asmenys yra aukštesnės nuomo93
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nės apie savo turimas kompetencijas ir patirtį ir tuo pačiu labiau bijo patirti nesėkmę (ypač
prireikus dirbti su naujomis technologijomis).
1 pav. Priežastys, trukdančios suaugusiems mokytis formaliajame ar neformaliajame švietime
(vyrai ir moterys, proc.) Statistikos departamento duomenimis
36

Nebuvo poreikio mokytis
Trūko sugebėjimų

2

7
1
2

8

Užimtumas namie
3
3

Nepatiko mintis grįžti mokytis

6
5
6

0
0

13

2005

13

4

Kitos priežastys

18

11

2011

13

0
1

Trukdė amžius ir sveikata

16
14

4

Užimtumas darbe

Mokymosi vieta per toli

81

5
4

Mokymasis per brangus
Trūko darbdavio paramos

45

2016

24

7
7
20

40

60

80

100

Mokslinėje literatūroje galima išskirti institucinių, socialinių, kognityvinių bei elgesio
veiksnių, kurie gali paveikti vyresnio amžiaus gyventojų dalyvavimo mokyme lygį. Tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad amžius turi reikšmės nusiteikimui dalyvauti mokymuose (kuo arčiau pensinio amžiaus, tuo noras dalyvauti mažesnis) (Kim, Merriam, 2004; Okunevičiūtė, Moskvina, 2007; Schmid, 2012; Stamov-Roßnagel, Jeske, 2016).
Prie kitų sprendimą dalyvauti ar nedalyvauti mokyme lemiančių veiksnių priskiriami išsilavinimas, profesinis statusas, verslo aplinka ir įmonės politika, taip pat paties asmens svarstymai
dėl potencialių dalyvavimo mokyme kaštų ir naudos. Tačiau amžiaus veiksnio svoris ypač
padidėja, kai artėjama prie pensinio amžiaus ribos. Abejonės dėl faktinių mokymosi rezultatų
(ar jie duoda konkrečios naudos) ir patrauklių finansinių paskatų trūkumas ar nebuvimas taip
pat laikomi svarbiomis mokymosi kliūtimis. Nors paprastai tyrimai rodo daugialypę dalyvavimo mokymuose naudą (Zwick, 2004), vyresnio amžiaus žmonės mokymąsi vertina kaip
mažiau veiksmingą. Susidomėjimas užduotimis, susijusiomis su naujų įgūdžių, žinių įgijimu
ar karjeros galimybėmis, linkęs mažėti su amžiumi (Stamov-Roßnagel ir Hertel, 2012). Vyresnio amžiaus darbuotojai, palyginti su jaunesniais kolegomis, mažiau reikšmės teikia tokiems mokymo tikslams, kaip mokymasis siekiant didesnio produktyvumo, didesnio darbo
vietos saugumo, didesnio uždarbio, prisitaikymo prie naujos darbo vietos, paaukštinimo ar
naujos profesinė orientacijos (Zwick, 2012).
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Apibendrinant, galima teigti, kad aukščiau minėti motyvacijos mokymuisi vyresniame
amžiuje aspektai turėtų atsispindėti priemonėse, skirtose darbingo amžiaus ilginimui ir aktyviam senėjimui. Skatinant vyresnio amžiaus žmones dalyvauti mokymuose svarbu atkreipti
dėmesį į jų požiūrį naujų įgūdžių ir žinių įgijimo atžvilgiu bei skirti laiko tikslinių grupių
informavimui dėl mokymosi reikšmingumo (pvz., kaip mokymasis gali padėti išspręsti darbo, užimtumo ar savirealizacijos problemas, net jei pensinis laikotarpis arti).
Kitas aspektas, svarbus priemonių kūrimo ir taikymo aplinkybėms, yra mokymo turinio
ir metodų klausimas. Mokslininkai dažnai pažymi, kad vyresnio amžiaus asmenims turi būti
siūlomas mokymas, kuris yra tiesiogiai siejamas su atliekamomis darbo veiklomis bei yra
integruotas į darbo rutiną (Bohlinger ir van Loo, 2010). Pavyzdžiui, paskaitų metodas yra
mažiau efektyvus nei aktyvaus mokymo metodai (Callahan ir kt., 2003). Taip pat neformalaus mokymo formos bei galimybės mokytis pasirinktu laiku kalbant apie vyresnio amžiaus
besimokančiuosius yra palankesnės už formalų mokymą. Preferencijos turi būti teikiamos
mokymams, kurie atneša greitus rezultatus (Stamov-Roßnagel ir Hertel, 2010) bei nesudaro
galimybių vyresniesiems pasijusti menkaverčiais palyginus su jaunesniais kolegomis (Kanfer
ir Ackerman, 2004).

2. Valstybės strateginės kryptys vyresnio amžiaus gyventojų
užimtumui ir mokymui skatinti
Europos Sąjungos užimtumo politikos kontekste, vyresnio amžiaus gyventojų įtraukimas į
darbo rinką ir mokymąsi visą gyvenimą nagrinėjamas per aktyvaus senėjimo koncepcijos prizmę. Lietuvoje nėra specifiškai į aktyvaus senėjimo klausimus orientuoto strateginio dokumento, tačiau galima išskirti eilę strateginių dokumentų, kurie nuo 2004 m. apibrėždavo Lietuvos
socialinės ir užimtumo politikos kryptis vyresnio amžiaus gyventojų grupės atžvilgiu.
Analizuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) bei kitų valstybės institucijų
dokumentus, susijusius su gyventojų senėjimo problematika, galima teigti, kad postūmį formuoti kryptingas veiklas šioje sferoje Lietuva gavo įstojusi į ES. Pirmasis strateginis dokumentas – Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija (Valstybės žinios,
2004-06-17, Nr. 95-3501) buvo patvirtinta 2004 m. Šioje strategijoje siekiama, kad vadovaujantis aktyvaus senėjimo principais būtų sudarytos sąlygos vyresnio amžiaus žmonėms
gyventi visavertį gyvenimą, kad būtų vertinama jų patirtis, kad jie būtų tikri dėl savo ateities.
Strategijos turinys buvo įvertintas kaip visiškai atitinkantis visus Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) numatytus aktyvaus senėjimo kriterijus (Adomaitienė ir kt., 2007).
2005 m. LR Vyriausybė (LRV) patvirtino Strategijos įgyvendinimo 2005–2013 metų
priemones (Valstybės žinios, 2005-01-13, Nr. 5-112). Šis dokumentas apėmė pajamų garantijų, užimtumo, sveikatos ir socialinių paslaugų, visaverčio gyvenimo galimybių, dalyvavimo
visuomenės gyvenime ir vyresnio amžiaus žmonių įvaizdžio kūrimo priemones. Už daugumą
šių priemonių buvo atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) bei jai pavaldžios įstaigos. Vadovaujantis Priemonėmis buvo įsteigta Lietuvos pensininkų reikalų taryba
prie SADM.
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Be minėtų strateginių dokumentų, 2004–2013 m. gyventojų senėjimo klausimai ir jų sprendimo priemonės atsispindėjo LRV programoje (Valstybės žinios, 2008-07-19, Nr. 82-3262).
Siekiant spręsti su gyventojų senėjimu susijusius klausimus, programoje buvo numatyta tobulinti socialinio draudimo sistemą, skatinti santykinį senatvės pensijos augimą, kurti veiksmingesnę socialinės paramos teikimo sistemą, tobulinti socialinės globos ir priežiūros paslaugų teikimą, stiprinti bendruomeniškumą ir kartų solidarumą. Taip pat Nacionalinėje demografinės (gyventojų) politikos strategijoje (Valstybės žinios, 2004-11-02, Nr. 159-5795)
buvo numatyti veiksmai, susiję inter alia ir su gyventojų senėjimo problemų sprendimu: gerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, mažinti sergamumą, mirtingumą ir neįgalumą,
kad ilgėtų gyvenimo trukmė. Prie vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir orumo skatinimo
prisidėjo ir Nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinis veiklos planas
(Valstybės žinios, 2011-11-10, Nr. 134-6362). Įgyvendinant šį planą buvo vykdomos priemonės, apimančios įvairius šviečiamuosius renginius, nevyriausybinių organizacijų veiklos
rėmimą, kuriomis buvo siekiama mažinti diskriminaciją įvairiais pagrindais, taip pat – ir
susijusiais su amžiumi. Įgyvendinant Nacionalinę 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių
aktyvumo ir kartų solidarumo metų programą (Valstybės žinios, 2012-03-22, Nr. 34-1678)
buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į gyventojų senėjimo ir kartų solidarumo problematiką, padidinti šioje srityje vykdomos veiklos žinomumą, suteikti naujų veiklos efektyvinimo ir bendradarbiavimo galimybių.
Remiantis aktualių valstybės užimtumo bei socialinės politikos kryptis nusakančių dokumentų apžvalga galima teigti, kad SADM vaidmuo šioje srityje buvo ir toliau išlieka kertinis.
Nuo 2014 m. du pagrindiniai strateginiai dokumentai apibrėžia Lietuvos siekius įgyvendinant
aktyvaus senėjimo nuostatas iki 2020 m.: Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programa
(Valstybės žinios, 2013-10-05, Nr. 105-5154) ir Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m.
veiksmų planas (2013). Programoje yra iškeltas strateginis tikslas – pasiekti kuo didesnį
gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį
darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Šis tikslas paremtas trimis siekiais: 1) skatinti
darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą; 2) didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo
rinkos reikmėms; 3) laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti. Visi tikslai
netiesiogiai prisideda prie aktyvaus senėjimo tikslų įgyvendinimo, tačiau vyresnio amžiaus
asmenų įtraukimas į užimtumą specifiškai išskirtas tik trečiajame Programos tiksle: čia numatyta „skatinti vyresnio amžiaus darbuotojus ilgiau likti darbo rinkoje“. Sprendžiant šį uždavinį, buvo numatyta sudaryti palankias sąlygas dirbti sulaukus pensinio amžiaus, skatinti
vyresnio amžiaus darbuotojų mokymąsi taikant lanksčias suaugusiųjų mokymo formas, suteikti vyresnio amžiaus bedarbiams įgūdžių atnaujinimo ir perkvalifikavimo galimybę, taikyti tikslines paskatas įdarbinti vyresnio amžiaus darbuotojus, remti vyresnių asmenų įgytos
darbo patirties perdavimą jaunimui panaudojant įvairias patirties perdavimo formas. Už kiekybinių Programos rodiklių pasiekimą (55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygio
padidėjimą iki 53,5 proc. bei pasitraukimo iš darbo rinkos vidutinio amžiaus padidėjimą iki
64 m.) taip pat atsakinga SADM.
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Nacionalinės pažangos programos (Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr. 144-7430) tikslui
„Skatinti mokytis visą gyvenimą“ pasiekti buvo iškelti keturi uždaviniai ir išskirtos jų įgyvendinimo kryptys. Trečiasis uždavinys, kurį vykdant bus siekiama įgyvendinti tikslą „Skatinti
mokytis visą gyvenimą“, yra „Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi“. Pasitelkus ES finansavimo mechanizmus laikotarpiu iki 2020 m. priemonės buvo nukreipiamos į
suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimą, didinant ir panaudojant neformaliojo švietimo galimybes (teikiant pirmenybę socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo vietovių gyventojams); profesinio mokymo paslaugų suaugusiesiems teikėjų tinklo ir galimybių stiprinimą; suaugusiųjų neformaliojo ugdymosi galimybių bei patrauklumo stiprinimą (ypač kaimo vietovėse); lanksčių ir kokybiškų formalaus
bei neformaliojo mokymosi galimybių, skirtų dirbantiems suaugusiems asmenims, įvairovės
skatinimą; senjorų mokymosi galimybių plėtrą.
Socialinės įtraukties didinimo plane (2013) SADM įsipareigojo plėtoti savalaikes ir efektyvias sveikatos paslaugas sveiko senėjimo srityje, skirtas pagyvenusius žmones kuo ilgiau
išlaikyti darbo rinkoje bei jų socialinės atskirties rizikai sumažinti. Taip pat numatyta tobulinti prevencinių sveikatos paslaugų teikimo koordinavimą, vadybą ir stebėseną, siekiant didesnio prevencinių programų įgyvendinimo efektyvumo teritorijose, pasižyminčiose blogiausiais sveikatos rodikliais, siekiant mažinti sveikatos netolygumus tarp įvairių socialinių
grupių bei užtikrinti kuo ilgesnį sveiką senėjimą, taip pat – remti projektus sveiko senėjimo
srityje. Plane taip pat numatyta mažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos paslaugų
kokybę ir prieinamumą, įskaitant pagyvenusių asmenų galimybių ilgiau dalyvauti darbo rinkoje ir įprastinėje veikloje užtikrinimą.
Galima teigti, kad strateginių dokumentų, kurie turėtų skatinti aktyvų gyventojų senėjimą, įgyvendinimas nuo 2004 m. neturėjo įtakos šios amžiaus grupės mokymosi visą gyvenimą skatinimui (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 2011). Šiai nuomonei pritaria
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė V. Lukošūnienė. Ji pažymėjo, kad apskritai strateginiuose dokumentuose (Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija (2004),
Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija; Užimtumo didinimo 2014–2020
metų programa) paminėti siekiai dėl vyresnio amžiaus asmenų įtraukimo į mokymosi visą
gyvenimą veiklas yra deklaratyvūs, nėra paremti finansiniais mechanizmais. Be to, kaip pažymėjo ekspertai (V. Lukošūnienė ir Ugdymo plėtotės centrą atstovaujantis R. Totoraitis),
vyresnio amžiaus asmenų grupė nebuvo griežtai apibrėžta mokymosi visą gyvenimą politikos
kontekste. Vyresnio amžiaus asmenys, kaip atskira tikslinė grupė, plačiau įtraukiama į vyriausybės planus vėlesniame laikotarpyje.
Vertinant prieš dešimtmetį vykdytos neformalaus švietimo politikos įgyvendinimą šalyje, Valstybės kontrolės atliktas auditas (2013) parodė, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo
finansavimas didina šio švietimo pasiūlą, tačiau neužtikrina visuomenės grupių, kurioms mokymai naudingiausi (iškritę iš bendrojo lavinimo sistemos asmenys, neįgalieji, nuteistieji ir
paleisti iš laisvės atėmimo vietų, ilgalaikiai bedarbiai, vyresnio amžiaus (55–74 m.) žmonės
ir kt.), įtraukimo, o Lietuvoje besimokančių suaugusiųjų dalis lieka santykinai nedidelė.
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„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir koordinavimas buvo vykdomas nenustačius prioritetinių krypčių, neturint plėtros programos, kur būtų nustatytos pagrindinės gairės, finansavimo prioritetai ir principai, o finansavimas skiriamas nepakankamai nustačius
mokymų poreikius“ (Valstybės kontrolierės G. Švedienės komentaras).
Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo 2016–2020 m.
veiksmų planas (TAR, 2015-10-22, Nr. 16640) detalizuoja LR Vyriausybės (2012 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. XII-51) plano tikslus dėl mokymosi visą gyvenimo skatinimo ir
akcentuoja mokymą, kaip priemonę ilginti profesinį gyvenimą. Reikia pažymėti, kad šiame
dokumente į aktyvaus senėjimo ir mokymo infrastuktūros klausimą pradedama žiūrėti kompleksiškai. Planas be tiesioginių intervencijų stiprinant vyresnio amžiaus asmenų kompetencijas, akcentuoja asmenų/specialistų, tiesiogiai dirbančių su šios tikslinės grupės atstovais,
mokymus teikti kokybiškas konsultacijas ir kitas paslaugas. Šiame dokumente taip pat pirmą
kartą atsiranda siekis stiprinti skaitmeninius pagyvenusių asmenų gebėjimus. Minėtas dokumentas taip pat nurodo į didėjantį pasiryžimą į vyresnio amžiaus asmenų švietimą kuo labiau
įtraukti nevyriausybinį sektorių.
Skaitmeninio vyresnio amžiaus asmenų raštingumo didinimas pastaraisiais metais tampa
nauju strateginiu prioritetu. SADM, įgyvendindama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategiją (TAR, 2018-09-27, Nr. 15175), patvirtinto tarpinstitucinį veiklos planą, kuriuo skatina bendrus jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti. Čia, kaip ir kitose pastaraisiais metais kuriamuose strateginiuose dokumentuose, vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimas mokymuose pirmiausiai
siejamas su jų dalyvavimu darbo rinkoje. Strateginė kryptis į skaitmeninių įgūdžių stiprinimą pagrįsta, kadangi pastaraisiais metais tiek informacija apie mokymosi galimybes ir šaltinius (pvz., Eurostat duomenimis jau 2011 m. 90 proc. šalies gyventojų pagrindiniu informacijos šaltiniu apie mokymosi galimybes laikė internetą), tiek pats mokymasis vis dažnai vyksta elektroninėje erdvėje.
Ateities ekonomikos DNR plane (TAR, 2020-07-31, Nr. 16702) žmogiškojo kapitalo
stiprinimui skirtoje investicijų kryptyje atskirai yra nurodyta 50 m. ir vyresnių asmenų tikslinė grupė. Šiai grupei, valstybės tarnautojams ir kitoms tikslinėms grupėms yra numatyta priemonė, skirta skaitmeninės atskirties mažinimui.
Apibendrinant galima teigti, kad vyresnio amžiaus asmenų tikslinė grupė šalies politikos
formavimo kontekste tradiciškai patenka į SADM veiklos sferą. Pagrindinis švietimo strateginis dokumentas – Valstybės švietimo 2013–2022 m. strategija (Valstybės žinios, 2013-12-30,
Nr. 140-7095) – neišskiria vyresnių amžiaus asmenų kaip specifinės tikslinės grupės, nors
strategijoje akcentuojamas mokymo bei kompetencijų pripažinimo vaidmuo dalyvavimui
darbo rinkoje. Darome išvadą, kad neatitikimas tarp vyresnio mažiaus asmenų gyventojų
grupės mokymui keliamų strateginių tikslų/uždavinių (daugiausiai SADM kompetencijos) ir
daugumos šiuos tikslus turinčių įgyvendinti institucijų pavaldumo (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijos) apsunkina pokyčių mokymosi visą gyvenimą sistemoje spartą.
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3. Priemonės vyresnio amžiaus asmenų mokymui skatinti
ir jų reglamentavimas
Šalyje taikomas priemones, skirtas vyresnio amžiaus asmenų mokymui bei jo skatinimui,
galima išskirstyti pagal šios gyventojų grupės atstovų statusą darbo rinkoje: užimtieji, bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai. Užimtųjų pagyvenusių asmenų mokymus reglamentuoja šie teisės aktai:
• Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas (TAR, 2014-07-22, Nr. 10429), reglamentuojantis neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi, jų sandaros, organizavimo ir finansavimo pagrindus;
• Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (Valstybės žinios, 1997-10-30,
Nr. 98-2478), nustatantis profesinio mokymo sistemos sandarą, kvalifikacijų sudarymą, jų tvarkymą ir suteikimą, profesinio mokymo organizavimą ir jo valdymą, profesinio mokymo finansavimą;
• Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709), kur reglamentuojami susitarimai dėl mokymo išlaidų atlyginimo, pameistrystės, mokymosi atostogų.
Svarbiu žingsniu suaugusiųjų švietimo sistemoje 2016 m. tapo galimybė neformaliojo
švietimo ar savišvietos būdu asmens įgytą bendrą ar specialią kompetenciją nustatyta tvarka
pripažinti kaip baigtą formaliojo švietimo (studijų) programos dalį, kaip kompetenciją, reikalingą įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti, arba kaip kvalifikaciją, atitinkančią tam tikrą Lietuvos kvalifikacijų sandaroje nustatytą lygį.
Pagrindiniai suaugusiųjų švietimo šaltiniai: valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos,
darbdavio lėšos, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvio lėšos, kitos
lėšos (pavyzdžiui, Europos struktūrinių fondų lėšos). Lėšos valstybės tarnautojų, kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų profesinei kvalifikacijai tobulinti skiriamos iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų įstatymų ar ministrų pagal valdymo sritį teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojų tęstinis profesinis mokymas įprastai vykdomas įmonių, įstaigų, ūkininko ūkio arba
besimokančiųjų lėšomis, tačiau įstatyminėje bazėje numatyta, kad darbuotojų mokymui gali
būti skiriama ir valstybės biudžeto lėšų arba darbdavys Vyriausybės nustatyta tvarka gali
gauti valstybės paramą darbuotojų mokymo išlaidoms iš dalies finansuoti.
Atskira dirbančiųjų grupė – valstybės tarnautojai. Jų mokymas reglamentuojamas Valstybės tarnybos įstatymu (Valstybės žinios, 1999-07-30, Nr. 66-2130). Valstybės tarnautojų
atveju mokymą finansuoja juos siunčianti organizacija, o jų mokymui valstybės ir savivaldybių biudžetuose numatomos lėšos, sudarančios 1–5 proc. valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. Ministerijoms ir kitoms valstybinėms organizacijoms skiriamos valstybės biudžeto lėšos savo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programoms finansuoti (pavyzdžiui, socialinių darbuotojų, teisininkų, valstybės sienos apsaugos ir
krašto apsaugos personalo, policijos, sveikatos priežiūros specialistų ir pan.).
Besimokantiems ir jų darbdaviams taikomos mokestinės lengvatos. Besimokantieji turi
galimybę iš savo pajamų atimti mokymosi išlaidas, deklaruodami metinį pajamų mokestį.
Susigrąžinama suma negali viršyti 25 proc. sumokėtos sumos. Pelno mokesčio įstatyme nu99
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matyta lengvata, pagal kurią kadrų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos (susijusios su jų užimamomis pareigomis) priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų.
Taip pat, profesiniam mokymui finansuoti įvairios organizacijos ir įmonės gali pasinaudoti įvairiomis subsidijomis (pavyzdžiui, Europos socialinis fondas teikė paramą įmonių darbuotojų ir vadovų mokymams ir kvalifikacijos tobulinimui, viešojo sektoriaus darbuotojams,
sveikatos specialistams, kaimo vietovių darbuotojams).
Darbdaviams teisinėje bazėje nėra keliami reikalavimai organizuoti darbuotojų mokymą.
Kaip numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709), profesijos, specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo sąlygos gali būti nustatomos
kolektyvinėje sutartyje. Darbo kodekse nustatyta, kokiais atvejais ir kiek dienų suteikiamos
mokymosi atostogos, pavyzdžiui, stojamiesiems egzaminams į aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti, besimokantiems pagal formaliojo švietimo programas eiliniams egzaminams,
įskaitoms pasirengti ir laikyti, laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi ir pan. Nuo
2015 m. darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programose šalių susitarimu. Naujasis Darbo kodeksas (įsigaliojęs nuo
2017 m.) sudarė papildomas garantijas darbdaviams, pasiryžusiems organizuoti mokymą savo darbuotojams: darbdaviai gali kompensuoti patirtas mokymo išlaidas, jeigu darbuotojas
staiga išeis iš darbo.
Kalbant apie bedarbių ir darbo ieškančių asmenų mokymą, pagrindiniu teisės aktu, reglamentuojančiu mokymo rėmimą, yra Užimtumo įstatymas (TAR, 2016-07-05, Nr. 18825) (iki
2017 m. – Užimtumo rėmimo įstatymas). Tokioms priemonėms finansuoti numatytos Užimtumo fondo (kurio didžiąją dalį sudaro nedarbo socialinio draudimo įmokos) lėšos. Reikia
paminėti, kad didelė dalis Užimtumo tarnybos koordinuojamų mokymo priemonių (bedarbių,
taip pat asmenų, įspėtų apie atleidimą COVID-19 pandemijos metu, mokymai gali būti skiriami
ir prastovose atsidūrusiems asmenims) yra finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis.
Užimtumo tarnyba (anksčiau Lietuvos darbo birža) išlieka pagrindine institucija, kuri
teikia užimtumo priemones, įskaitant ir mokymo priemones, darbo neturintiems asmenims.
Paprastai Užimtumo įstatymas priskirdavo asmenis, vyresnius kaip 50 m. amžiaus, papildomai remiamų asmenų grupei, o vėliau ši grupė „atjaunėjo“ – papildomai remiamais laikomi
40-mečiai ir vyresni. Nors, kaip buvo minėta, Lietuvoje vyresnio amžiaus asmenų užimtumas
yra gana aukštas, tarp bedarbių vyresni kaip 50 m. amžiaus gyventojai įvairiais laikotarpiais
nuo 2004 m. sudarė iki ketvirtadalio; viena iš pagrindinių kliūčių jų dalyvavimui darbo rinkoje buvo itin menkas turimas išsilavinimas.
Tarp Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, kurios yra taikomos remiamiems asmenims, yra numatytos šios mokymo priemonės: profesinis mokymas; įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį; stažuotė; neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Nors nei viena iš minėtų priemonių nėra skirta specifinei bedarbių grupei, iš ESF finansuojamos priemonės neretai dedikuojamos specifinių įsidarbinimo priemonių turintiems asmenims ir neretai prioritetas teikiamas ilgalaikiams, nekvalifikuotiems
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bedarbiams, ilgą laiką nedirbusiems bei vyresnio amžiaus asmenims. Vyresnio amžiaus bedarbių dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse paprastai duoda teigiamus
įsidarbinimo rezultatus. Tačiau pažymėtina, kad aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
yra skirtos tik darbingo amžiaus asmenims, todėl pensinio amžiaus asmenys negali į jas prietenduoti. Pensinio amžiaus sulaukusiems ir norintiems įsidarbinti asmenims yra skirta „Senjorų banko“ priemonė, kuri iki šiol neįgavo didesnio populiarumo.
Nors ES struktūrinės paramos projektai vaidina svarbų vaidmenį įtraukiant vyresnio
amžiaus asmenys į mokymosi veiklas, dabartinis finansavimo mechanizmas didina švietimo
pasiūlą, tačiau neskatina paklausos augimo (LR Valstybės kontrolė, 2013). 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos mokymosi visą gyvenimą srityje vertinimas (PPMI Group, 2014) parodė, kad daugiausia lėšų buvo skirta aukštos kvalifikacijos viešųjų paslaugų darbuotojų ir
bedarbių bei įspėtų apie atleidimą iš darbo mokymui. Taip pat teikta gana didelė parama
įmonėms skatinant jų investicijas į darbuotojų mokymąsi, tačiau įmonės daugiausia investavo
į aukštos kvalifikacijos darbuotojų tolesnį mokymąsi. Nekvalifikuotų ir žemesnės kvalifikacijos dirbančių asmenų, kurie sudaro daugiau negu pusę visos šalies darbo jėgos, mokymuisi buvo skiriama nepakankamai dėmesio. 2014–2020 m. jiems buvo pasiūlytos finansinės
paskatos įsivertinti turimas kompetencijas ir baigti bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo
programą. Taip pat vyresnio amžiaus asmenims palengvintos galimybes įgyti pirmą aukštąjį
išsilavinimą, o senjorams – mokytis trečiojo amžiaus universitetuose.
Darbo rinkoje neaktyviems asmenims daugiausia skirtas neformalusis mokymas. Suaugusiųjų švietimas apimą formalųjį švietimą, kai mokymasis vyksta pagal Kvalifikacijų, studijų ir mokymo programų registre registruotas mokymo programas, neformalųjį mokymąsi,
kai mokymasis vyksta pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo,
kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas ir savišvietą – savarankišką mokymąsi, kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir jo praktine patirtimi. Suaugusiųjų mokymosi teikėjais (tiek neformaliojo, tiek tęstinio) gali būti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus
universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar
kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų
švietimą ir tęstinį mokymąsi (formalųjį, neformalųjį švietimą ir savišvietą, kai asmens įgyta
kompetencija gali būti pripažįstama kaip baigta formaliojo švietimo programos dalis). Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu taip pat įteisintas trečiojo amžiaus universitetas – neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas, jo padalinys arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa, teikiantys
vyresnio amžiaus asmenų neformalųjį švietimą ir tęstinį mokymąsi.
Nacionalinėje 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo
metų programoje (2012) buvo pažymėta, kad prie pagyvenusių žmonių švietimo nemažai
prisideda neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijos, stiprinamos Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) galimybės. TAU veikla 2013 m. atlikto valstybės audito vertinimu pripažinta
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geros praktikos pavyzdžiu įtraukiant į neformalųjį suaugusiųjų švietimą vyresnio amžiaus
gyventojus (LR valstybės kontrolė, 2013). Bendras TAU klausytojų skaičius Lietuvoje 2012 m.
pabaigoje siekė maždaug 6000 (beveik dvigubai daugiau nei 2008 m.). Dažniausiai TAU
klausytojais tampa 60–75 m. moterys, turinčios ne žemesnį kaip profesinį išsilavinimą (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 2012). Galima teigti, kad TAU veikla šalies suaugusiųjų švietimo politikos mastu laikoma pagrindine vyresnio amžiaus mokymo priemone.
Šiuo metu valstybės mastu Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas“ rėmuose buvo numatyta plėtoti trečiojo amžiaus universiteto
asmenims neformaliojo švietimo paslaugas ir sudaryti jiems naujų mokymosi galimybių.
Vyresnio amžiaus gyventojams numatytos ir vykdomos veiklos taip pat daugiausiai siejama
su TAU (komentavo J. Tamošaitytė, Švietimo raidos centro projektų koordinatorė).
Įdomu pastebėti, kad augantis TAU studentų skaičius iš dalies prieštarauja statistiniams
duomenims dėl vyresnio amžiaus asmenų motyvacijos dalyvauti mokymesi (primename, kad
Eurostat duomenimis didžioji dauguma 55–64 m. amžiaus asmenų mokymuose dalyvauti
nenori). Tačiau V. Lukošūnienė (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė) šį prieštaravimą paaiškina taip: neretai vyresnio amžiaus asmenys paklausti apie pasirengimą dalyvauti
mokyme, išreiškia nenorą, kadangi tapatina jį su grįžimu atgal į formalaus mokymo instituciją.
O štai TAU klausytojų motyvacija dažniausiai grindžiama noro tobulintis, plėsti akiratį bei siekio maloniai pabendrauti su naujais žmonėmis, t. y. priežastimis, nesusijusiomis su dalyvavimu
darbo rinkoje (Socialinės informacijos ir mokymų agentūra, 2012). Lengvinienė (2016) patvirtina šias išvadas disertacijoje: noras mokytis dažniausiai siejamas su pasitikėjimu savimi, asmeniniu požiūriu į mokymąsi, asmeniniu pasitenkinimu bei gaunamu malonumu.
Taigi, galima daryti išvadą, kad šalies vyresnio amžiaus asmenų pasirengimas dalyvauti
neformalaus pobūdžio mokymo užsiėmimuose, nukreiptuose į asmeninį tobulėjimą, yra
didesnis nei dalyvauti mokymuose, susijusiuose su profesinės kompetencijos tobulinimu,
o TAU veikla prisideda prie vyresnio amžiaus ilgesnio dalyvavimo mokyme, bet ne prie
ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje.

Išvados
Aktyvaus gyventojų senėjimo klausimas šalies strateginiuose dokumentuose atsirado ES politinės darbotvarkės dėka. Pirmiausiai dėmesys buvo nukreiptas į tokius gyvenimo aspektus,
kaip pajamų garantijos, užimtumas, sveikata ir socialinės paslaugos, visaverčio gyvenimo
galimybių suteikimas, dalyvavimas visuomenės gyvenime ir vyresnio amžiaus žmonių
įvaizdžio kūrimas. Stebint strateginių dokumentų raidą vyresnio amžiaus asmenų politikoje
pastebimi šie pokyčiai. Pirma, dedamos pastangos pereiti nuo vyresnio amžiaus asmens kaip
paramos ir paslaugų gavėjo diskurso prie jo kaip aktyvaus visuomenės veikėjo vaidmens
(nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas, įgalinimas, savanoriškos veiklos skatinimas). Antra,
didėjant kvalifikuotos darbo jėgos paklausai augo dėmesys laisvų darbo išteklių išnaudojimui, pritraukiant vyresnio amžiaus asmenis į darbo rinką ir skatinant joje pasilikti. Tačiau
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siekiuose didinti senjorų mokymosi galimybes buvo stokojama detalizavimo. Tik nuo 2015 m.
pabaigos pradedami formuoti veiksmų planai, lydimi taip pat ir atitinkamų finansinių įsipareigojimų. Tuo pačiu atsižvelgiant į besikeičiančias darbo rinkos bei švietimo ir mokymo realijas
vis didesnis dėmesys kreipiamas į vyresnio amžiaus asmenų skaitmeninių įgūdžių didinimą.
Įgyvendinamoje vyresnio amžiaus asmenų aktyvinimo politikoje iki šiol pasigendama dėmesio
ekonomiškai neaktyvių gyventojų grupės užimtumo skatinimui; nebuvo imamasi veiksmų
panaikinti kliūtį pensinio amžiaus asmenims naudotis Užimtumo tarnybos priemonėmis.
Analizuojant vyresnio amžiaus asmenų mokymąsi pagal tai, kokį statusą darbo rinkoje
jie užima (užimtieji, bedarbiai ar neaktyvūs), tampa aišku, kad mokymo finansavimo šaltiniai
ir jų pasiskirstymas (su profesine veikla susijęs mokymas dažniausiai finansuojamas darbdavio ar darbuotojo, bedarbių ir ieškančiųjų darbo mokymo priemonės didele dalimi padengiamos iš Europos Sąjungos fondų, valstybės tarnautojų mokymai daugiausia finansuojami
biudžeto lėšomis) sąlygoja nevienodas vyresnio amžiaus asmenų galimybes dalyvauti švietime priklausomai nuo jų užimtumo statuso ir sektoriaus. Šiame kontekste mažiau galimybių
turi privačiose įmonėse dirbantys vyresnio amžiaus asmenys. Kadangi vyresnio amžiaus darbuotojų mokymesi ypatingas vaidmuo tenka darbdaviui, kuris turi užtikrinti šiai amžiaus
grupei palankias mokymosi sąlygas, strateginės priemonės turi apimti darbdavių informavimą bei jų gebėjimų suteikti tokias sąlygas stiprinimą.
Statistiniai duomenys rodo, kad sveikatos ir finansinės kliūtys dalyvavimui mokymesi
visą gyvenimą praranda savo reikšmę palyginus su bendru menku nusiteikimu dalyvauti
mokyme. Tačiau formuluotė „nebuvo poreikio mokytis“ gali slėpti palankių socioekonominių veiksnių nebuvimą, pvz., menką darbo jėgos paklausą, ypač kalbant apie kaimo ir nuo
didmiesčių nutolusias teritorijas, kur dominuoja mažos, mažai technologijas naudojančios ir
mažiau žinių reikalaujančios įmonės bei žemo produktyvumo žemdirbystė. Atitinkamai,
esant minėtoms sąlygoms, investicijos į kompetencijų tobulinimą ne visada garantuos darbuotojui didesnį uždarbį, o darbdaviui didesnę kuriamą vertę. Iš kitos pusės, augantis trečiojo
amžiaus universiteto studentų skaičius liudija apie vyresnio amžiaus asmenų siekį įgyti žinių,
užtikrinančių savirealizacijos ir socializacijos poreikį, kitaip tariant, norą „mokytis savo
malonumui“. Dalyvavimas neformaliame mokyme vyresnio amžiaus asmenims atrodo patrauklesnis, ir tai patvirtina tiek užsienio bei šalies autoriai, tiek šalyje stebimos praktikos.
Vyresnio amžiaus asmenų motyvacija, kaip vienas esminių dalyvavimo mokyme veiksnių,
praktiškai neatsispindi valstybės lygmeniu kuriamose priemonėse.

Pripažinimas
Straipsnyje yra panaudojama medžiaga, kuri buvo pristatyta straipsnio autorės tarptautiniam
gyventojų senėjimo tyrimui MoPAct (Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe,
2013–2017 m. Prieiga internete: http://mopact.group.shef.ac.uk/.
Už informacinę pagalbą rengiant straipsnį dėkoju Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėjai Linai Vaitkutei.
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PROMOTING LIFELONG LEARNING FOR OLDER
PEOPLE IN LITHUANIA
Julija MOSKVINA
Labour Market Research Institute of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: julija.moskvina@dsti.lt
Summary. Long-term forecasts predict negative consequences of demographic changes on labor supply trends in Lithuania. The declining labor supply could be compensated by the longer participation of the population in the labor market. In order to
prolong the professional activity of adult workers in the future, it is necessary to
maintain their level of productivity and working capacity. The first task is implemented through continuous training of the employees. It can be argued that the desire to
involve more older people in employment through lifelong learning measures does not
receive sufficient attention from public authorities, service providers and employers.
The article aims to evaluate the public policy measures applied in Lithuania over
the last decade through the prism of promoting the participation of older people in
lifelong learning.
To achieve this goal the following tasks were envisaged 1) to analyze adult learning
trends in the country on the basis of available statistics (Statistics Lithuania, Eurostat,
OECD), 2) to identify the main barriers to adult participation, including older people,
in the analysis of secondary statistics, 3) to evaluate strategic documents in terms of
promoting employment and lifelong learning for the elderly.
Applied methods are – analysis of secondary statistical data, analysis of strategic
documents, scientific literature analysis.
Following the development of strategic policy documents in the field of active ageing
since Lithuania's accession to the EU, the following changes were observed. First,
efforts are being made to move from an older person discourse as a recipient of support and services to the active role in society (some initiatives to strengthen the nongovernmental sector, empowerment, promotion of volunteering). Second, due to the
rising shortage for skilled labor the focus was shifted on exploiting available labor
resources, attracting older people to the labor market and encouraging them to remain
in it. However, efforts to increase learning opportunities for seniors lacked detail.
Only from 2015 the strategic goals began to be supported with appropriate financial
commitments. At the same time, in view of the changing realities of the labor market
and education and training, there is an increasing focus on enhancing the digital skills
of older people. The current policy of active ageing still lacks attention to promoting
the employment of the economically inactive group; no action has been taken to remove barriers to access to employment services for people of retirement age.
Analyzing the learning of older people according to their status in the labor market
(employed, unemployed or inactive), it becomes clear that sources of funding for
training and their distribution (vocational training is most consistently funded by employer or employee, unemployed and jobseekers largely covered by European Union
funds, the training of civil servants is mainly financed from the budget) leads to
unequal access to education for older people depending on their employment status
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and sector. In this context, older people working in private companies have fewer opportunities. As the employer are responsible for the provision of the favorable learning
conditions for this age group, strategic measures must include informative measures for
the employers and strengthening their capacity to ensure such conditions.
Statistics show that health and financial barriers to participation in lifelong learning
lose their relevance compared to the overall low determination to participate in training. However, the reasoning "there was no need for training" may mask the presence
of unfavorable socio-economic factors, such as low labor demand, especially in rural
and peri-urban areas, dominated by small, low-tech and less knowledge-intensive
enterprises and low-productivity agriculture. Accordingly, under the above conditions, investments in competence development will not always guarantee employment, higher earnings for the employee or higher value for the employer. On the other
hand, the growing number of third-century university students testifies the desire of
older people to acquire knowledge that ensures the need for self-realization and socialization, in other words, the desire to "learn for pleasure". Participation in non-formal
education seems more attractive to older people, as evidenced by both foreign and
domestic authors and in-country observed practices. The motivation of older people,
as one of the key factors in participation in training, is practically not reflected in the
measures developed at the state level.
Keywords: older people, learning, adult education policy.
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MIESTO IR KAIMO GYVENTOJŲ UŽIMTUMO RAIDOS SKIRTUMAI TIKSLINIŲ
GRUPIŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ GALIMYBIŲ POŽIŪRIU

MIESTO IR KAIMO GYVENTOJŲ
UŽIMTUMO RAIDOS SKIRTUMAI
TIKSLINIŲ GRUPIŲ INTEGRACIJOS
Į DARBO RINKĄ GALIMYBIŲ POŽIŪRIU
Arūnas POCIUS
LSTC Darbo rinkos tyrimų institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: arunas.pocius@dsti.lt
Santrauka. Straipsnyje pateikiami analizės rezultatai ne tik atspindi miesto ir kaimo
gyventojų užimtumo skirtumus, bet ir netiesiogiai iliustruoja situacijos darbo rinkoje
pokyčius Lietuvos regionuose. Remiantis statistiniais rodikliais, straipsniu siekiama
įvertinti miesto ir kaimo tikslinių gyventojų grupių padėties darbo rinkoje (užimtumo)
skirtumus ir atskleisti stebimas tendencijas jų integracijos į darbo rinką galimybių požiūriu. Straipsnyje vertinami jaunimo, pagyvenusių žmonių, vyrų ir moterų situacijos darbo
rinkoje skirtumai. Atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių trūkumo problemą, analizėje naudojamas aktyvių žmogiškųjų išteklių panaudojimo koeficientas, kuris įvertinamas remiantis Statistikos departamento duomenimis. Didelis dėmesys straipsnyje taip pat skiriamas ir tikslinių demografinių grupių aktyvumo darbo rinkoje bei nedarbo analizei.
Raktažodžiai: užimtumas, darbo rinka, gyventojų aktyvumas, miesto gyventojai, kaimo gyventojai, integracija.

Įvadas
Paprastai mokslinėje literatūroje akcentuojami šalies regionų socialinės ekonominės raidos
skirtumai, nevertinant stebimų pokyčių per miesto ir kaimo gyventojų padėties darbo rinkoje
lyginamosios analizės prizmę. O juk situacijos darbo rinkoje skirtumai – bene svarbiausias
šalies regionų ir, kartu, miesto bei kaimo gyventojų socialinės ekonominės raidos požymis.
Analizės rezultatai bei sukaupta patirtis rodo, kad įvertinti atskirų demografinių gyventojų
grupių situacijos darbo rinkoje diferenciacijos mastus toli gražu nepakanka, nes už jų slepiasi
itin ryškūs miesto ir kaimo žmonių padėties skirtumai.
Straipsnio (tyrimo) tikslas – įvertinti šalies miesto ir kaimo gyventojų užimtumo (situacijos darbo rinkoje) skirtumus. Atsižvelgiant į tyrimo tikslą buvo suformuluoti šie uždaviniai:
• Įvertinti miesto ir kaimo gyventojų aktyvumo ir užimtumo lygio dinamikos skirtumus bei šių rodiklių raidos dėsningumus per ilgesnį laikotarpį;
• Atskleisti jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo diferenciacijos mastus remiantis
skirtingomis metodikomis nustatytais rodikliais;
• Atlikti absoliutinių ir santykinių nedarbo rodiklių kaitos stebėseną pagal lytį atsižvelgiant į skirtingus šalies ekonominės raidos laikotarpius.
Tyrimo metodologija ir aprėptis (empirinis laukas). Publikacijoje pritaikyta netiesioginė
regionų situacijos vertinimo metodika, kai apie darbo rinkos regioninės diferenciacijos ypaty109
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bes galima spręsti iš darbo rinkos rodiklių pasiskirstymo miesto ir kaimo pjūviais. Analizėje
taip pat vadovaujamasi metodologine nuostata, jog nedarbo lygio ir bedarbių skaičiaus rodiklių dinamikos tendencijų skirtumai didele dalimi išreiškia ir demografinės situacijos poveikį,
nuo kurios pokyčių dideliu mastu priklauso absoliutinių darbo rinkos rodiklių dinamika.
O štai vertinant santykinių rodiklių dinamiką, demografinių veiksnių tiesioginis poveikis yra
faktiškai eliminuotas. Minėtus skirtumus neblogai išreiškia atskirose diagramose pateikta
dviguba skalė, per kurią vizualiai įvertinami įvairiavardžių dimensijų dydžių – bedarbių skaičiaus ir nedarbo lygio rodiklių – dinamikos skirtumai.
Tyrimo rezultatai aprėpia pakankamai ilgą laikotarpį nuo 1998 iki 2019 m. Tai įgalina
įvertinti miesto ir kaimo gyventojų padėties darbo rinkoje raidos dėsningumus skirtingų šalies ekonomikos ciklų poveikio sąlygomis. Todėl analizės rezultatai bent jau netiesiogiai metodologiškai sietini su ekonomikos ciklų (ekonomikos ciklinio vystymosi) teorija, kadangi
darbo rinkos rodikliams būdingi analogiški ir itin ryškūs bangavimai, kaip ir šalies ekonominės raidos atveju. Reikia pabrėžti, jog autoriaus atliktos analizės rezultatai gali būti naudingi
vertinant bei interpretuojant ir dabartinės (2020 m. prasidėjusios) pandemijos krizės poveikį
skirtingų socialinių gyventojų grupių padėčiai darbo rinkoje.
Augantys šalies regionų socialinės raidos netolygumai neišvengiamai iššaukia jų situacijos darbo rinkoje skirtumus. Tačiau stebimas diferenciacijos augimas neaplenkia ir miesto
ir kaimo gyventojų. Itin skausmingi pokyčiai darbo rinkoje vyksta vis tuštėjančiame Lietuvos
kaime. Todėl svarbu nuolat ir sistemingai tyrinėti teritorinius situacijos darbo rinkoje skirtumus, siekiant išvengti neigiamų gyventojų užimtumo diferenciacijos padarinių. Mokslinėje
literatūroje paprastai didelis dėmesys skiriamas darbo rinkos rodiklių įtakai atskirų regionų
ekonominės raidos netolygumui (Atkočiūnienė, 2014; Gedminaitė-Raudonė, 2014; Jasilionis
ir kt., 2015; Keating, 2016; Crescenzi ir Lammarino, 2017; Gillet ir Pauser, 2018; Koisova ir
kt., 2018), todėl jų svarba charakterizuojant skirtingų šalies teritorijų raidą neabejotina.
Galima pabrėžti, kad per ilgąjį laikotarpį nuo nepriklausomybės atkūrimo šalyje išryškėjo darbo išteklių ir darbo vietų koncentracija miestų teritorijose (ypač didžiųjų). Iš kitos
pusės, sunyko mažesnieji šalies rajonai ir miesteliai, ištuštėjo dalis kaimo sodybų. Mažėjant
gyventojų skaičiui kaime ir mažesniuose šalies regionuose, sunyko šių teritorijų socialinė
infrastruktūra, ryškiai sumažėjo darbo vietų skaičius žemės ūkio sferoje. Kaimo jaunimui
tapo sudėtinga įgyti kokybišką išsilavinimą ir paklausią profesiją savame regione. Darbo vietos vis labiau „atitolo“ nuo kaimo žmonių gyvenamosios vietos, dėl viešojo transporto intensyvumo sumažėjimo jas tapo vis sunkiau pasiekti. Todėl miesto žmonių užimtumo ir integracijos į darbo rinką galimybės tapo daug geresnės nei kaimo. Stoka patrauklesnių darbo vietų,
kurios garantuotų gerokai didesnį nei minimalų darbo apmokėjimą, toli gražu neskatina
kaimo žmonių (ypač vyresnio amžiaus) aktyviai dalyvauti darbo vietų paieškoje.
Reikia pažymėti, kad vertinant teritorinių pasiskirstymų ypatumus, labai dažnai literatūroje naudojamos sąvokos – „Didžiųjų miestų teritorijos“ ir „Kaimiškos teritorijos“ (Ubarevičienė ir Burneika, 2019), nors jos toli gražu nėra tapačios miesto ir kaimo gyventojų skaičiaus
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rodikliams, tačiau atspindi šalies teritorinių pasiskirstymų skirtumus. Teigiama, kad gyventojus palikti kaimiškas teritorijas mūsų šalyje skatina įvairios priežastys – pasikeitusios ekonominės sąlygos ir jų nulemta darbo vietų stoka, nykstančios viešosios paslaugos, sudėtingas
susisiekimas (Kriaučiūnas ir Ščerbinskaitė, 2019). Todėl darbo rinkos raidos požiūriu darbo
išteklių praradimai kaimiškose teritorijose itin skausmingi. Mokslinėje literatūroje pažymima, jog ypač daug buvo prarandama kaimo jaunimo (Ratkevičienė, 2005). Kitos mažinančios
darbo išteklių skaičių kaimiškose vietovėse problemos – gana retas ugdymo įstaigų paplitimas, menkas viešojo transporto tinklas, darbovietės neretai yra stipriai nutolusios nuo namų
(Grigužauskaitė, 2019, 92–93).
Tačiau miesto ir kaimo situacijos darbo rinkoje skirtumus lema ne tik darbo išteklių trūkumas ir santykinai blogesnės darbo vietų paieškos galimybės kaime bei kitos anksčiau išskirtos priežastys. Būtina pabrėžti, jog bene ryškiausia darbo rinkos problema mūsų šalies
mastu – itin aukštas miesto ir kaimo 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo atotrūkis,
kuris 2019 m. sudarė 14 procentinių punktų. Eurostat duomenys rodo, jog Lietuvoje miesto
ir kaimo gyventojų užimtumo skirtumai 2019 m. buvo didžiausi visos ES mastu. Analogiškai
toks pats miesto ir kaimo gyventojų užimtumo skirtumas buvo stebimas ir Bulgarijoje, tačiau
ten bendras užimtumo lygio rodiklis yra žemesnis. Todėl itin svarbu atkeipti dėmesį į ypač
aukštus miesto ir kaimo gyventojų užimtumo skirtumus Lietuvoje, nors jie objektyviai egzistuoja ir kitose ES šalyse, tačiau jų mastai yra mažesni (išskyrus Bulgariją).
Toliau publikacijoje atliekama detalesnė užimtumo skirtumų analizė pagal tikslines socialines-demografines šalies gyventojų grupes. Reikia pažymėti, jog analizė apima ir keletą
kitų pagrindinių darbo rinkos rodiklių, su kuriais gyventojų užimtumas yra glaudžiai susijęs.

1. Aktyvumo ir užimtumo lygio dinamikos skirtumų
įvertinimas mieste ir kaime
Jau minėta, jog publikacijoje buvo pritaikyta netiesioginė regionų situacijos vertinimo metodika, kai apie darbo rinkos regioninės diferenciacijos ypatybes galima spręsti iš darbo rinkos
rodiklių pasiskirstymo miesto ir kaimo pjūviais. Pagal autoriaus suformuluotas metodines
nuostatas, stebimos miesto gyventojų darbo rinkos tendencijos atspindi didžiųjų šalis regionų
situacijos pokyčius, o padėties kaimo teritorijoje vertinimas liudija apie padėties kaitą probleminiuose (mažuosiuose) šalies regionuose. Žinoma, galima būtų išskirti tam tikrą formalų
pasirinktos vertinimo metodikos trūkumą, kadangi toks analizės būdas neleidžia tiesiogiai
išmatuoti stebimų tendencijų pokyčių šalies regionuose. Nepaisant to, būtent pasirinktas analizės būdas turi ir eilę pranašumų.
Pirma. Apibendrinančių miesto ir kaimo rodiklių taikymas leidžia gerokai sumažinti
paklaidų ir atsitiktinių svyravimų įtaką, kuri atskirais metais gali gana stipriai iškraipyti stebimas tendencijas atskiruose šalies regionuose.
Antra. Netiesioginio vertinimo būdas leidžia detaliau atlikti stebimų pokyčių analizę,
išskiriant stebimas tendencijas pagal tikslines gyventojų grupes, kurios itin svarbios regionų
socioekonominės struktūros raidos požiūriu.
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Trečia. Jau minėta, kad iš kaimo gyventojų padėties darbo rinkoje vertinimo rezultatų,
netiesiogiai galima spręsti apie situaciją probleminiuose šalies regionuose.
Ketvirta. Stebimus darbo rinkos rodiklių skirtumus tarp miesto ir kaimo itin patogu tyrinėti atskleidžiant tas problemas bei rizikas, su kuriomis susiduria siekdami gerovės augimo
didelės dalies mažesniųjų regionų gyventojai.
Penkta. Dėl galimų itin ryškių stebimų pokyčių nukrypimų pagal skirtingas teritorijas
būna gana sudėtinga išskirti esminius stebimų tendencijų ypatumus regionuose. Tačiau tai
lengviau atlikti pasitelkiant miesto ir kaimo rodiklius, kurių detalias bendrąsias tendencijas
pamečiui nesudėtinga išskirti pasitelkiant grafinį statistinių duomenų vaizdavimo metodą.
Kuo aukštesni užimtumo ir aktyvumo rodikliai, tuo yra palankesni gyventojų socialinės
struktūros pokyčiai šalies teritorijų lygmenyje bei geresnės jose gyvenančių žmonių gerovės
kilimo galimybės. Tikslinių grupių situacijos pokyčių analizė svarbi tuo, jog padeda išskirti
nepalankias tendencijas, kurios komplikuoja vienos ar kitos gyventojų grupės gyvenimo lygio
augimą ir integracijos į darbo rinką galimybes. Viena iš svarbiausių tikslinių grupių – jaunimas. Nepaisant to, jog gana ilgą laiką nuo 2001 m. miesto jaunimo aktyvumas buvo aukštesnis,
paskutinio nagrinėjamo dešimtmečio duomenimis kaimo jaunimo aktyvumas darbo rinkoje
buvo aukštesnis nei miesto (1 pav.). Sprendžiant pagal aukštesnį kaimo jaunimo gyventojų
aktyvumą paskutiniaisiais metais, galima būtų kalbėti apie kiek didesnę šio veiksnio įtaką
gerinant probleminių ir kitų mažesniųjų teritorijų gyventojų užimtumą. Palyginti aukštas kaimo jaunimo aktyvumas galėtų pagerinti kaimo gyventojų socialinę struktūrą. Tačiau reikia
turėti omenyje, kad dėl darbo vietų stokos kaimiškuose regionuose šio veiksnio įtaka darbo
rinkai turėtų būti gana ribota. Pastebėta, jog miesto ir kaimo jaunimo užimtumo skirtumai
buvo palyginti nedideli. Kita vertus, gana ilgą laiką kaimo jaunimo užimtumas buvo aukštesnis
nei miesto (1998–2007 m.), ypač dideli skirtumai buvo pastebimi iki 2000 m.
1 pav. Jaunimo (15–24 m.) aktyvumo ir užimtumo lygio dinamika mieste ir kaime
Statistikos departamento duomenimis (proc.)
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Kardinaliai priešingas vaizdas išryškėja nagrinėjant pagyvenusių žmonių integracijos
galimybes. Skirtumas tarp pagyvenusių kaimo ir miesto žmonių užimtumo ir aktyvumo pradėjo dėsningai augti Lietuvai įstojus į ES, ir ypač išryškėjo ankstesnės ekonominės krizės
metu bei išliko itin aukštas, nepaisant palyginti spartaus situacijos darbo rinkoje bendro gerėjimo praėjusiame dešimtmetyje (2 pav.). Tai netiesiogiai liudija, jog probleminių bei kaimiškųjų teritorijų vyresnio amžiaus žmonės turi daug blogesnes integracijos į darbo rinką galimybes nei miestų gyventojai. Skirtumas tarp miesto ir kaimo gyventojų užimtumo kiek labiau
sumažėjo tik paskutiniaisiais metais. Tačiau svarbu pastebėti, kad tiek užimtumo, tiek aktyvumo lygis tarp pagyvenusių miesto žmonių praėjo mažėti jau nuo 2019. Todėl keliantys nerimą
situacijos darbo rinkos blogėjimo požymiai jau pasireiškė praėjusias metais, kuriuos galima
laikyti praėjusio situacijos darbo rinkoje ciklo pabaiga.
2 pav. Pagyvenusių žmonių (55–64 m.) aktyvumo ir užimtumo lygio dinamika mieste ir kaime
Statistikos departamento duomenimis (proc.)
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Aktyvumo lygis kaime
Užimtumo lygis kaime

Panašiai kaip pagyvenusių žmonių aktyvumo ir užimtumo lygis, ilguoju laikotarpiu kito
ir analogiški vyrų rodikliai. Tačiau buvo stebimi tam tikri trumpalaikių svyravimų skirtumai.
2019 m. dar buvo jaučiamas tam tikras šių rodiklių pagerėjimas, nors jų augimo tempai gerokai
sulėtėjo (3 pav.). Nepaisant dabartinio ekonominio pakilimo, kaimo vyrų aktyvumas gana ilgą
laikotarpį faktiškai neaugo. Kaimo vyrų aktyvumo lygis 2013–2017 m. sumažėjo, nors miesto
vyrų aktyvumas didėjo per visą praėjusį palankų šalies darbo rinkos raidos laikotarpį.
Analogiškai praėjusiame dešimtmetyje didėjo ir užimtumo lygio rodiklis. Nepaisant to,
būtina pabrėžti, kad miesto ir kaimo vyrų užimtumo lygio atotrūkis dėsningai augo dar nuo
Lietuvos įstojimo į ES (2004 m.), o padidėję aktyvumo skirtumai mažėjo jau nuo 2009 m.
Skirtingai nei miesto ir kaimo vyrų aktyvumo rodikliui, užimtumo lygiui būdingas itin ryškus
svyravimų cikliškumas. Kita vertus, itin ryškus tiek užimtumo, tiek kitų darbo rinkos rodiklių
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svyravimų cikliškumas kelia neabejotiną grėsmę tvaresniam gyventojų ekonominės gerovės
kilimui regionuose, kadangi dėl stebimų pokyčių nestabilumo didelei daliai žmonių kyla rizika netekti darbo ir patekti tarp skurstančiųjų.
3 pav. Vyrų (15–74 m.) aktyvumo ir užimtumo lygio dinamika mieste ir kaime
Statistikos departamento duomenimis (proc.)
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Aktyvumo lygis kaime
Užimtumo lygis kaime

Palyginti su kitomis tikslinėmis grupėmis, labiausiai skiriasi miesto ir kaimo moterų
aktyvumo ir užimtumo rodikliai. Ypač skyrėsi užimtumo rodiklis. Katastrofiškai didelis
miesto ir kaimo moterų užimtumo lygio skirtumas buvo 2010 m., kai dėl ankstesnės ekonominės krizės poveikio padėtis buvo itin pablogėjusi. Tais metais miesto moterų užimtumas siekė
55,7 proc., kaimo – 35,9 proc. Miesto moterų užimtumo galimybės viršijo kaimo moterų net
1,5 karto (4 pav.). Todėl buvo itin sudėtinga užtikrinti bent kiek pastovesnį gerovės augimą
kaimo moterims, kurios gyveno mažesniuose šalies regionuose arba rajonuose. Tačiau žymesnį situacijos pagerėjimą mes stebime per kelis paskutiniuosius šio dešimtmečio metus,
kai kaimo moterų užimtumas ėmė augti sparčiau nei miesto moterų užimtumas. Moterų užimtumas (ypač kaimo) gana stabiliai augo ir 2019 m., kai kitose demografinėse grupėse jau ėmė
ryškėti nerimą keliantys situacijos darbo rinkoje blogėjimo požymiai.
Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad kaimo moterų aktyvumas gana ilgą laiką nuo
2003 m. faktiškai mažėjo. Tai vienintelė tikslinė grupė, kur miesto gyventojų užimtumas buvo
didesnis nei kaimo per visą stebimą laikotarpį. Didelius stebimus skirtumus galima paaiškinti
tuo, jog kaimiškųjų regionų gyventojų užimtumo struktūra itin nepalanki moterims, kadangi
šiose šalies teritorijose trūksta darbo vietų paslaugų sektoriuje, kurias galėtų sėkmingai
užimti dailiosios lyties atstovės. Todėl galima teigti, kad darbo vietų stoka paslaugų sektoriuje per ilgą laikotarpį gali paskatinti susiformuoti didesnes socialinės demografinės struktūros deformacijas pagal lytį.
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4 pav. Moterų (15–74 m.) aktyvumo ir užimtumo lygio dinamika mieste ir kaime
Statistikos departamento duomenimis (proc.)
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Nors miesto ir kaimo moterų užimtumo atotrūkis dabartinio ekonominio augimo metu
sumažėjo, tačiau vis dar išliko itin aukštas (2019 m. buvo 10 procentinių punktų). Skirtingai
nei vyrams, moterų tikslinei grupei nėra būdingas kiek ryškesnis iš ūkio raidos svyravimų
išplaukiantis natūralus užimtumo svyravimų cikliškumas. Silpniau išreikštas ciklinių užimtumo svyravimų tendencijas galima įžvelgti tik miesto moterų grupėje. O štai kaimo moterų
užimtumas atskirais laikotarpiais netgi nėra sietinas su įprastais ūkio raidos poveikio darbo
rinkai dėsningumais. Antai įsibėgėjus ryškiam ūkio palikimo laikotarpiui prieš buvusią Pasaulinę ekonominę krizę, kaimo moterų užimtumas netgi stipriai sumažėjo, nors darbo vietų
skaičius šalies mastu ryškiai pagausėjo.
Toliau trumpai aptarsime bendrųjų tikslinių grupių aktyvumo ir užimtumo lygio rodiklių
analizės rezultatus, kurie iliustruoja jų integracijos į darbo rinką galimybių skirtumus. Nors
bendrieji vyrų ir moterų aktyvumo rodiklių skirtumai ilguoju laikotarpiu sparčiai mažėjo,
padėtis antroje šio dešimtmečio pusėje faktiškai stabilizavosi. Vyrų aktyvumas 2019 m. viršijo moterų aktyvumą 5,7 procentinio punkto. Per visą 1998–2019 m. laikotarpį moterų aktyvumo lygis ryškiai padidėjo (nuo 58,6 iki 67,3 proc.), o vyrų beveik nepakito (išaugo vos
1 procentinį punktą). Nors jaunimo aktyvumas po ankstesnės ekonominės krizės augo, tačiau
šio rodiklio reikšmė vis dar nepasiekė pradinio 1998 m. lygio. Be to, jaunimo aktyvumas
praėjusiame dešimtmetyje augo daug lėčiau nei pagyvenusių asmenų. Sprendžiant pagal aktyvumo rodiklį, pagyvenusio amžiaus žmonės – dinamiškiausiai darbo rinkoje auganti gyventojų grupė.
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5 pav. Jaunimo ir pagyvenusių žmonių bei 15–74 m. vyrų ir moterų aktyvumo lygio rodiklių
palyginimas šalies mastu Statistikos departamento duomenimis (proc.)
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30,0
55,4
29,3
57,2
28,4
56,5
28,2
58,0
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Vyrai (15-74 m.)

Skirtingai nei aktyvumo atveju, skirtumai tarp vyrų ir moterų užimtumo lygio yra gerokai mažesni (6 pav.). Nepaisant to, ankstesnės mūsų analizės rezultatai rodo, jog miesto ir
kaimo moterų užimtumo skirtumai kaime vis dar išlieka gana ryškiai didesni nei vyrų. Taigi
dėl blogesnių užimtumo galimybių mažesniuose šalies regionuose ir riboto teritorinio mobilumo darbo vietų kaimo moterims itin stokojama. Svarbu pastebėti, kad praėjusiame dešimtmetyje sparčiausiai augęs pagyvenusių žmonių užimtumo lygis šalies mastu paskutiniaisiais
metais netgi viršijo analogišką vyrų ir moterų rodiklį. Vyrų ir moterų užimtumas augo gerokai lėčiau nei moterų. Sparčiai praėjusiame dešimtmetyje augo ir jaunimo užimtumas, kuris
dėl objektyvių priežasčių, susijusių su pakankamai ilgu jaunų žmonių pasirengimo darbo rinkai laikotarpiu, yra tradiciškai žemesnis nei kitų gyventojų grupių. Faktiškai (2019 m.) pavyko pasiekti maksimalią jaunimo užimtumo reikšmę, kuri buvo nustatyta stebimo laikotarpio
pradžioje (1998 m.). Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje buvo užimtas kas trečias šiai tikslinei
amžiaus grupei priklausantis jaunuolis. Deja, tolesnes jaunimo ir kitų tikslinių gyventojų grupių užimtumo augimo galimybes riboja nuo 2020 m. tiek ES, tiek kitose pasaulio šalyse prasidėjęs ekonominis nuosmukis, kuris glaudžiai susijęs su kito darbo rinkos raidos ciklo pradžia mūsų šalyje.
Įsivedus į analizę naują papildomą rodiklį – aktyvių darbo išteklių panaudojimo koeficientą – itin ryškiai krenta į akis šio rodiklio raidos cikliškumas (7 pav.). Remiantis analizės
rezultatais galima teigti, kad darbo išteklių jaunimo amžiaus grupėje panaudojimo galimybės
praėjusiame dešimtmetyje gerėjo. Nepaisant to, jaunimo darbo išteklių panaudojimo galimybės kaimo teritorijoje ankstesnio ekonominio pakilimo laikotarpiu buvo išnaudojamos toli
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6 pav. Jaunimo ir pagyvenusių žmonių bei 15–74 m. vyrų ir moterų užimtumo lygio rodiklių
palyginimas šalies mastu Statistikos departamento duomenimis (proc.)
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7 pav. Aktyvių darbo išteklių panaudojimo koeficiento dinamikos įvertinimas mieste ir kaime
Statistikos departamento duomenimis. Jaunimo (15–24 m.) rodiklių palyginimas (proc.)
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gražu nepakankamai. Antai paskutiniaisiais metais į darbo rinką buvo įtraukiama apie keturi
penktadaliai aktyvaus kaimo jaunimo, kai ankstesnio ekonominio pakilimo pabaigoje (2006–
2007 m.) šis rodiklis siekė apie devynis dešimtadalius. Tai netiesiogiai rodo, kad mažesniųjų
(kaimiškųjų) šalies regionų savivaldybėms ypatingą dėmesį reikėtų skirti jaunimo užimtumo
galimybių gerinimui ir jų gerovės kėlimui. Statistiniai duomenys liudija, jog nepaisant ste117
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bimos tendencijos, jaunimo darbo išteklių panaudojimo galimybės paskutiniaisiais metais
(2018–2019 m.) ėmė blogėti. 2018–2019 m. vėl padidėjo atotrūkis tarp miesto ir kaimo darbo
išteklių panaudojimo jaunimo amžiaus grupėje. Labiau situacija pablogėjo kaimo jaunimo
amžiaus grupėje.
Miesto ir kaimo aktyvių darbo išteklių panaudojimo galimybės ypač skyrėsi pagyvenusių asmenų grupėje (8 pav.). Pagyvenusių miesto žmonių darbo ištekliai įtraukiami į darbo
rinką daug geriau nei kaime (darbo išteklių panaudojimo koeficiento skirtumas 2017 m. siekė
8,5 procentinio punkto). Aukštą stebimą rodiklių skirtumą lėmė gerokai mažesnės pagyvenusių kaimo gyventojų užimtumo galimybės, lyginant su miesto gyventojais.
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8 pav. Aktyvių darbo išteklių panaudojimo koeficiento dinamikos įvertinimas Statistikos
departamento duomenimis mieste ir kaime. Pagyvenusių žmonių
(55–64 m.) rodiklių palyginimas (proc.)
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Iš kitos pusės, itin aukštas miesto pagyvenusių žmonių darbo ištekių panaudojimo koeficientas rodo, kad potencialios didžiųjų šalies regionų vyresnio amžiaus gyventojų įtraukimo
į darbo rinką galimybės buvusio ekonominio pakilimo metu buvo beveik išnaudotos. Reikėtų
atsižvelgti į tai, jog tam tikros šalies darbo išteklių dalies (apie 3–5 proc.) negalima būtų įtraukti į užimtumą dėl profesinės kvalifikacijos stokos. Ypač tai aktualu grupėje pagyvenusių žmonių, kurie yra gerokai mažiau imlūs pozityviems technologijų pokyčiams darbo rinkoje nei
jaunesnio amžiaus asmenys.
Paskutiniaisiais metais (2017–2019 m.) atotrūkis tarp kaimo ir miesto darbo išteklių panaudojimo vyresnio amžiaus žmonių grupėje ryškiai sumažėjo. Tikėtina, jog stebimus pokyčius palankiai veikė didesnis darbo išteklių trūkumas mažesniuose šalies regionuose, kuris
labiau skatino verslo atstovus įtraukti vis didesnę dalį darbingo amžiaus žmonių. Taigi pagyvenusių kaimo žmonių įtraukimas į darbo rinką gana stipriai pagerėjo. Iš kitos pusės, paskutiniaisiais metais ėmė blogėti vyresnių miesto gyventojų integracijos į darbo rinką galimybės.
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Tikėtina, kad miestuose pagyvenę žmonės jaučia didesnę konkurenciją darbo rinkoje, nes
juose, lyginant su kaimo teritorijomis, santykinai daugiau gyvena jaunesnių ir vidutinio amžiaus gyventojų, kurių integracijos galimybės geresnės. Tačiau kaip veikia šio veiksnio įtaka
dinamikoje nustatyti būtų itin sudėtinga.
Statistiniai duomenys rodo, kad paskutinio buvusio ekonominio pakilimo metu šalies
ūkyje darbo išteklių panaudojimo galimybės tarp vyrų gerokai išaugo (9 pav.). Miesto vyrams
šis rodiklis išlieka aukštesnis nei kaimo. Nepaisant to, darbo išteklių įtrauktis tarp kaimo vyrų
gana ilgą laiką augo sparčiau nei miesto. Tai rodo, kad šiame dešimtmetyje santykinai sparčiau gerėjo kaimo vyrų integracijos į darbo rinką galimybės. Išimtis yra 2019 m., kai miesto
vyrų įtrauktis augo sparčiau nei kaimo vyrų. Būtina pastebėti, kad itin aukšta miesto vyrų
įtrauktis į darbo rinką buvo 2019 m. (siekė 97,7 proc.) rodo faktiškai maksimalias darbo išteklių panaudojimo galimybes ir tapo vienu iš svarbesnių mūsų ekonomikos „perkaitimo“
požymių šalyje. Tačiau ryškiau sumažinus darbo išteklių panaudojimo koeficientą tarp miesto
ir kaimo vyrų, galima būtų bent kiek sušvelninti darbo vietų trūkumo problemą šalies mastu.
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9 pav. Aktyvių darbo išteklių panaudojimo koeficiento dinamikos įvertinimas Statistikos
departamento duomenimis mieste ir kaime. Vyrų (15–74 m.) rodiklių palyginimas (proc.)
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Panašios darbo išteklių panaudojimo tendencijos būdingos ir moterims. Taigi galima
teigti, kad atotrūkis tarp miesto ir kaimo darbo išteklių panaudojimo rodiklio reikšmių pagal
lytį šį dešimtmetį mažėjo (10 pav.). Tačiau skirtingai nei vyrų atveju, miesto moterų įtrauktis
į darbo rinką 2017–2019 m. ėmė mažėti. Tai gerokai paspartino darbo išteklių panaudojimo
atotrūkio sumažėjimą tarp miesto ir kaimo moterų.
Kaip matome iš artėjančių viena prie kitos diagramos kreivių reikšmių 2017–2019 m.,
toliau augant darbo išteklių panaudojimui tarp kaimo moterų, jų įtrauktis mieste pablogėjo.
Analizės rezultatai rodo, kad moterų įtraukimo į darbo rinką galimybės net ir palankiausiomis
buvusio ekonominio pakilimo sąlygomis toli gražu nebuvo išnaudotos. Reikia pastebėti, kad
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šie analizės rezultatai neapima gyventojų aktyvumo augimo poveikio, kuris buvo atskirai
nagrinėjamas anksčiau pateiktose diagramose, ir paprastai būna daug labiau apčiuopiamas
kaip darbo išteklių papildymo rezervas tikslinėse gyventojų grupėse ekonominio pakilimo
laikotarpiais.
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10 pav. Aktyvių darbo išteklių panaudojimo koeficiento dinamikos įvertinimas Statistikos
departamento duomenimis mieste ir kaime. Moterų (15–74 m.) rodiklių palyginimas (proc.)
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2. Jaunimo ir pagyvenusių žmonių bendrųjų nedarbo
tendencijų vertinimas
Ekonominiam pakilimui užsitęsus visą praeitą dešimtmetį, skirtingi nedarbo rodikliai šalyje
dėsningai mažėjo. Nors atskirų rodiklių reikšmės gerokai skyrėsi, matomų tendencijų pobūdis per visą stebimą laikotarpį faktiškai nesiskyrė. Tačiau Statistikos departamento skaičiuojamo jaunimo nedarbo lygio reikšmė buvo gerokai aukštesnė nei kitų rodiklių (11 pav.). Svarbu pastebėti, kad darbo jėgos skaičius jaunimo amžiaus grupėje būna tradiciškai mažiausias,
nors nuo jos skaičiuojamas nedarbo lygio rodiklis – didžiausias. Statistikos departamento
skaičiuojamas jaunimo nedarbo lygio rodiklis viršija analogišką pagyvenusių asmenų nedarbo rodiklį per visą stebimą laikotarpį, tačiau dėl ekonominių krizių poveikio šių rodiklių
skirtumas gerokai padidėja, o ekonominio pakilimo įtakai prasididėjus – ryškiai sumažėja.
Visgi negalima vienareikšmiškai sakyti, kad darbo rinkoje jaunimui tradiciškai sekasi blogiau
nei vyresnio amžiaus žmonėms, nors iš minėtų tradiciškai skaičiuojamų nedarbo rodiklių
formalios analizės taip lyg ir galima apibendrinti.
Siekiant nuodugniau išsiaiškinti situaciją, palyginkime demografinius jaunimo ir pagyvenusių žmonių nedarbo lygio rodiklius. Skirtingai negu įprastiniai nedarbo lygio rodikliai,
jie apskaičiuoti ne nuo darbo jėgos, o nuo atitinkamos amžiaus grupės gyventojų skaičiaus.
Iš skaičiavimų rezultatų matome, kad šių rodiklių atotrūkis daug mažesnis ir jaunimo situaciją galima vertinti daug palankiau. Nagrinėjamo laikotarpio pradžioje (1998–2000 m.) de120
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mografinis nedarbo lygis jaunimo amžiaus grupėje buvo gana ryškiai didesnis už atitinkamą
pagyvenusių žmonių nedarbo rodiklį. Tačiau bėgant laikui šis atotrūkis ryškiai sumažėjo.
Svarbu pastebėti, kad jau antroje praėjusio dešimtmečio pusėje demografinis jaunimo nedarbo rodiklis jau buvo žemesnis nei pagyvenusių žmonių. Tai rodo, kad situacija keičiasi jaunimui palankia linkme. Be to, pagyvenę asmenys, skirtingai nei jaunimas, ypač jautė darbo
vietų stoką kaime. Antai miesto ir kaimo pagyvenusių žmonių užimtumo skirtumas buvo
daug didesnis nei jaunimo atveju (žr. ankstesnės analizės rezultatus).
11 pav. Skirtingomis skaičiavimų metodikomis įvertinto 15–24 m. ir 55–64 m. amžiaus
gyventojų santykinio nedarbo lygio rodiklio dinamika Lietuvoje (proc.)
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Šaltinis: Statistikos departamento duomenys.
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2.1. Pagyvenusių žmonių ir jaunimo absoliutinių ir santykinių
nedarbo rodiklių kaita
Gana ilgą laiką jaunimo nedarbo lygis mieste buvo didesnis nei kaime (12 pav.). Tačiau jau
per ankstesnę Pasaulinę ekonominę krizę, kaimo jaunimo nedarbas stipriai viršijo šio rodiklio
reikšmę mieste. Nors stebimi skirtumai vėliau kiek sumažėjo, jie vis dar išliko aukšti per visą
praėjusį dešimtmetį. Dėl ekonominės krizės poveikio jaunimo nedarbo lygis 2010–2011 m.
siekė net keturis dešimtadalius darbo jėgos. Kita vertus, dėl demografinės situacijos įtakos
bedarbių skaičiaus dinamika jaunimo amžiaus grupėje stipriai skiriasi nuo nedarbo lygio
rodiklio pokyčių masto, nors bendros dinamikos tendencijų kryptys faktiškai sutampa. Senkant darbo išteklių skaičiui šalyje, sparčiai „gęsta“ jaunų bedarbių skaičiaus svyravimų kreivės mieste ir kaime, nors nedarbo lygio svyravimų bangos išliko itin aukštos. Ilgojo laikotarpio požiūriu aktyviai ieškančių darbo jaunų darbo išteklių rezervas labai sumažėjo (ypač šalies miestų mastu, kur nedarbo lygis praėjusiame dešimtmetyje buvo daug mažesnis nei kaime). Miesto ir kaimo jaunų bedarbių skaičiaus dinamikos kreivės praėjusiame dešimtmetyje
priartėjo viena prie kitos ir paskutiniaisiais metais faktiškai susilygino. Nepaisant to, dėl neregistruotos „paslėptos“ vidinės migracijos poveikio jaunų bedarbių skaičius mieste turėtų išlikti didesnis nei kaime, nors stebimi nedarbo lygio skirtumai išlieka pakankamai aukšti.
12 pav. Jaunimo (15–24 m.) bedarbių skaičius (tūkst.) ir nedarbo lygis (proc.) mieste ir kaime
1998–2019 m. Statistikos departamento duomenimis18
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Pagyvenusių žmonių nedarbo rodiklių tendencijos reikšmingai skiriasi nuo jaunimo. Pagyvenusių kaimo žmonių nedarbo lygis per Rusijos krizę (1999 m.) ir po jos buvo daug mažesnis nei jaunimo nedarbas kaime, nors dėl ekonominio nuosmukio poveikio 2008–2011 m.
šis rodiklis kaime labai padidėjo (13 pav.). Be to, krenta į akis itin dideli santykiniai pagyvenusių žmonių nedarbo skirtumai, kurie buvo stebimi atskirais praėjusio dešimtmečio metais
(išskyrus laikotarpio pabaigą). Antai 2016 m. pagyvenusių žmonių nedarbo lygis kaime net
2,9 karto viršijo šio rodiklio reikšmę mieste, nors jaunimo atveju šis santykis tesiekė 1,6 karto. Pagyvenusių bedarbių skaičiaus rodiklių sumažėjimas praėjusiame dešimtmetyje nebuvo
toks ryškus kaip jaunimo, kadangi vyresnio amžiaus žmonės pasižymi daug mažesniu teritoriniu ir profesiniu mobilumu. Pagyvenusių žmonių nedarbo lygis mieste praėjusio dešimtmečio pabaigoje (2017–2019 m.) pradėjo augti, nors šiuo laikotarpiu kaime jis vis dar sparčiai
mažėjo. Galiausiai miesto ir kaimo pagyvenusių žmonių nedarbo lygio reikšmės 2019 m.
beveik susilygino.
13 pav. Pagyvenusių žmonių (55–64 m.) bedarbių skaičius (tūkst.) ir nedarbo lygis (proc.)
mieste ir kaime 1998–2019 m. Statistikos departamento duomenimis19
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2.2. Absoliutinių ir santykinių nedarbo rodiklių kaita pagal lytį
Tiek vyrų nedarbo lygio, tiek bedarbių vyrų skaičiaus rodikliai pasižymi itin didele svyravimų amplitude. Tai susiję su faktu, kad itin daug darbo vietų vyrai praranda dėl ekonominių
krizių poveikio, kai buvo stebimas itin didelis gamybos, statybos bei transporto sektorių
19
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nuosmukis. Aukščiausias miesto vyrų nedarbo lygis buvo užfiksuotas 2001 m. (21,6 proc.),
kaimo – 2010 m. (24,7 proc.). Bedarbių skaičiaus rodiklio kitimo tendencijos buvo panašios
kaip ir nedarbo lygio, nors ekonominių pakilimų laikotarpiais jų skaičius dėl demografinių
veiksnių poveikio mieste mažėjo daug sparčiau nei nedarbo lygis. Ilgą laiką mieste bedarbių
vyrų buvo gerokai daugiau nei kaime, tačiau praėjusiame dešimtmetyje šios kreivės labai
priartėjo viena prie kitos, nors miesto ir kaimo nedarbo skirtumai viso nagrinėjamo laikotarpio pradžioje buvo itin ryškūs (14 pav.).
14 pav. Vyrų (15–74 m.) bedarbių skaičius (tūkst.) ir nedarbo lygis (proc.) 1998–2019 m.
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Šiuolaikinio rinkos ūkio sąlygomis, sparčiai išsiplėtus paslaugų sektoriui šalyje, moterų
nedarbo lygis būna tradiciškai mažesnis nei vyrų. Tačiau teritorinius nedarbo skirtumus pagal
lytį lemia ir tai, jog vyrų aktyvumas darbo rinkoje didesnis nei moterų. Be to, moterų nedarbo
lygio svyravimų amplitudė yra žemesnė nei vyrų. Per praėjusią ekonominę krizę, dėl mažiau
nukentėjusio paslaugų sektoriaus, moterims pavyko išlaikyti daugiau darbo vietų nei vyrams,
todėl moterų nedarbas buvo žemesnis. Tačiau kriziniais laikotarpiais miesto ir kaimo moterų
nedarbo lygio rodiklių diferenciacija buvo itin aukšta (ypač 1999 m. per Rusijos ekonominę
krizę ir keletą metų po jos bei naujos krizės maksimalus neigiamo poveikio metu – 2010 m.,
kai buvo pasiektas moterų nedarbo augimo pikas). Kita vertus, miesto ir kaimo moterų nedar20
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bo lygio skirtumai itin sumažėjo palankios situacijos darbo rinkoje raidos laikotarpiu, kuris
vyko praeitame dešimtmetyje (15 pav.). Nepaisant to, miesto moterų nedarbas per kelis paskutiniuosius metus ėmė didėti. Moterys yra vienintelė tikslinė grupė, kur bedarbių skaičius
mieste viršijo bedarbių skaičių kaime per visą stebimą laikotarpį. Nors bedarbių moterų skaičiaus skirtumai mieste ir kaime ryškiai sumažėjo, palyginus su kitomis gyventojų grupėmis,
jie pasiliko pakankamai apčiuopiami ir antroje praėjusio dešimtmečio pusėje. Santykinai žemesnį bedarbių skaičiaus lyginamąjį svorį tarp kaimo moterų didele dalimi galima būtų paaiškinti itin žemu jų aktyvumo lygiu (santykinai daug kaimo moterų, užuot aktyviai ieškodamos darbo, yra ekonomiškai neaktyvios).
15 pav. Moterų (15–74 m.) bedarbių skaičius (tūkst.) ir nedarbo lygis (proc.) 1998–2019 m.
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Išvados
Atlikta analizė rodo itin aukštą miesto ir kaimo gyventojų užimtumo bei kitų darbo rinkos
rodiklių teritorinę diferenciaciją šalyje. Nagrinėjamos problemos svarbą iliustruoja itin didelis miesto ir kaimo gyventojų užimtumo lygio atotrūkis Lietuvoje, kuris 2019 m. buvo bene
didžiausias visos ES mastu. Ypač aukšti šalies gyventojų užimtumo lygio skirtumai Lietuvoje
egzistuoja ir atskirų tikslinių grupių lygmenyje. Daugiausiai skyrėsi pagyvenusių žmonių ir
moterų užimtumo lygio reikšmės, kiek mažesni santykiniai skirtumai stebimi vyrų amžiaus
21
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grupėje. 2019 m. pagyvenusių žmonių užimtumo lygis mieste viršijo atitinkamą jo reikšmę
kaime net 17,8 proc., moterų – 17,6 proc., vyrų – 12,6 proc. Tik jaunimo amžiaus grupėje šis
santykinis skirtumas buvo itin nedidelis.
Sprendžiant pagal šalies ekonominio aktyvumo ir užimtumo rodiklius ekonomikos pakilimo laikotarpiais, pagyvenusio amžiaus žmonės – dinamiškiausiai darbo rinkoje auganti gyventojų grupė. Didinant pagyvenusių žmonių aktyvumą, didele dalimi kompensuojamas darbo išteklių trūkumas šalyje. Tačiau vienas iš svarbiausių vyresnių žmonių užimtumo augimo
stabdžių šalyje – dideli šio rodiklio skirtumai tarp miesto ir kaimo.
Svarbu pastebėti, jog regionų gyventojų socialinės-demografinės struktūros kaitos požiūriu, jaunimas darbo rinkoje pamažu keičia pagyvenusio amžiaus žmones. Tačiau vyresnio
amžiaus gyventojų integracijos į darbo rinką svarbą tiek šalyje, tiek jos regionuose lemia tai,
jog mažėjant darbo išteklių skaičiui jaunesnėse amžiaus grupėse, jaunimas negali visai pakeisti vyresnio amžiaus asmenų. Tai sąlygoja spartėjantį darbo ištekių senėjimo procesą
(ypač mažesniuose šalies regionuose). Todėl santykinai daugiau vyresnio amžiaus žmonių
išlieka ilgesnį laikotarpį regionų darbo rinkose.
Per Pasaulinę ekonominę krizę kaimo jaunimo nedarbo lygis stipriai viršijo šio rodiklio
reikšmę mieste. Nors stebimi skirtumai vėliau kiek sumažėjo, jie vis dar išliko aukšti per visą
praėjusį dešimtmetį. Dėl ekonominės krizės poveikio įprastinis jaunimo nedarbo lygis 2010–
2011 m. siekė net keturis dešimtadalius darbo jėgos. Tačiau svarbu pastebėti, kad jau antroje
praėjusio dešimtmečio pusėje demografinis jaunimo nedarbo rodiklis buvo žemesnis nei
pagyvenusių žmonių. Tai rodo, kad situacija keičiasi jaunimui palankia linkme.
Aukščiausias miesto vyrų nedarbo lygis buvo užfiksuotas 2001 m. (21,6 proc.), kaimo –
2010 m. (24,7 proc.). Bedarbių vyrų skaičiaus kitimo tendencijos buvo panašios kaip ir nedarbo lygio, nors ekonominių pakilimų laikotarpiais jų skaičius dėl demografinių veiksnių poveikio mieste mažėjo daug sparčiau nei nedarbo lygis. Per praėjusią ekonominę krizę, dėl
mažiau nukentėjusio paslaugų sektoriaus, moterims pavyko išlaikyti daugiau darbo vietų nei
vyrams, todėl moterų nedarbas buvo žemesnis. Buvusio ekonomikos pakilimo laikotarpiu
moterų nedarbas buvo tradiciškai žemesnis nei vyrų, tačiau stebimi skirtumai gerokai
sumažėjo. Tačiau kriziniais laikotarpiais, miesto ir kaimo moterų nedarbo lygio rodiklių skirtumai buvo itin aukšti.
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DIFFERENCES IN EMPLOYMENT DEVELOPMENT
BETWEEN URBAN AND RURAL POPULATIONS IN
TERMS OF OPPORTUNITIES FOR INTEGRATION OF
TARGET GROUPS INTO THE LABOUR MARKET
Arūnas POCIUS
Labour market research institute of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: arunas.pocius@dsti.lt
Summary. Results provided in this article not only reflect employment differences
between rural and urban population but also indirectly illustrate changes in the labour
market across regions in Lithuania. Using statistical indicators, the goal of this article
is to evaluate the labour market situation of the target groups from rural and urban
populations as well as to reveal observed trends of their integration into the labour
market. Employment differences of the youth, elderly, men, and women in the labour
market are evaluated. Taking into account the lack of labour force in Lithuania, the
analysis uses the coefficient of active human resources utilisation, which is estimated
on the basis of data from the Department of Statistics. The article also pays great
attention to the analysis of the activity of the target demographic groups in the labour
market and unemployment.
The performed analysis shows a very high territorial differentiation of employment in
urban and rural populations, as well as other labour market indicators in the country.
The importance of the problem in question is indicated by, probably, the largest gap
in the employment rate between urban and rural populations in Lithuania, compared
to the EU in 2019. Particularly high differences in the employment rate in Lithuania
also exist at the level of individual target groups. The employment rate between the
elderly and women differed the most, with smaller relative differences between men.
In 2019 the employment in the city exceeded its corresponding value in the
countryside for elderly by 17.8 %, for women by 17.6 %, for men by 12.6 %. Only in
the youth age group this relative difference was insignificant.
Judging by the country's economic activity and employment indicators during periods
of economic upturn, the elderly are the most dynamically growing group in the labour
market. Increasing the activity of the elderly largely compensates for the lack of labour resources in the country. However, one of the most important obstacles to the
growth of employment of older people in the country is the significant difference of
this indicator in urban and rural areas.
It is important to note that in terms of changes in the socio-demographic structure of
the population, young people are gradually replacing older people in the labour market. However, the importance of the integration of the older population into the labour
market, both in the whole country and its regions, is determined by the fact that with
the declining number of labour resources in the younger age groups, young people
cannot completely replace the elderly. This leads to an accelerating process of aging
of labour resources (especially in smaller regions of the country). This way, relatively
more older people remain in regional labour markets for a longer time.
During the global economic crisis, the unemployment rate of rural youth significantly
exceeded the value of this indicator in urban areas. Despite the fact that the observed
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difference had declined, it has remained high throughout the past decade. Due to the
impact of the economic crisis, the normal youth unemployment rate during 2010–2011
reached as much as four-tenths of the workforce. However, it is important to note that,
as early as in the second half of the last decade, the demographic youth unemployment
rate was already lower than that of the elderly. This shows that the situation is changing in a youth-friendly direction.
The highest unemployment rate for men in urban regions was recorded in 2001 (21.6 %)
and in rural regions – in 2010 (24,7 %). The trend in the number of unemployed men
was similar to the overall unemployment rate, although during periods of economic
boom, the number of unemployed men decreased significantly faster than the overall
unemployment rate due to the impact of demographic factors in the city. Due to the
less affected services sector during the last economic crisis, women were able to keep
more jobs than men, and this resulted in lower unemployment of women. During the
previous economic upswing, women unemployment rate had traditionally been lower
than male unemployment rate, but the observed differences had declined significantly.
However, during the crisis periods, the differences in unemployment rates between
urban and rural women were very high.
Keywords: employment, labour market, population activity, urban population, rural
population, integration.
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IMIGRACIJA Į LIETUVĄ STUDIJŲ
TIKSLAIS: INDIJOS PILIEČIŲ
LŪKESČIAI DARBO RINKOJE
Indrė KIRELIENĖ
LSTC Darbo rinkos tyrimų institutas
A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
El. paštas: indre.kireliene@lstc.lt
Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojamos studijų tikslais atvykusių Indijos piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką patirtys. Imigracija dažnu atveju reiškia procesą, kuomet atvykstama į priimančiąją šalį su tikslu joje apsigyventi. Teisiniame diskurse, pabrėžiamas imigracijos legalumo aspektas, pasižymintis tikslų skirtybėmis:
studijų / mokslo; šeimos susijungimo; darbo; verslo; mokslinės / tiriamosios veiklos
migracija. Dažniausiai į Lietuvą imigruojama darbo tikslais ir tik nedidelė procentinė
išraiška atvykusiųjų yra studijų tikslais atvykę imigrantai. Didžiausia dalis atvykusiųjų studijuoti yra Indijos piliečiai, tačiau po studijų baigimo, įgiję aukštą kvalifikaciją, asmenys persikelia gyventi ir pridėtinę vertę kurti kitose šalyse. Empirinis tyrimas atliktas kokybinių duomenų pagrindu, remiantis 2020 m. atlikto interviu duomenimis. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog studijų tikslais į Lietuvą imigravusių Indijos
piliečių integraciją į darbo rinką sąlygojantys ir skatinantys veiksniai yra šie: galimybė mokytis lietuvių kalbos kursuose; Užimtumo tarnybos bei įdarbinimo agentūrų
paslaugų optimizavimas anglakalbiams imigrantams; alma mater (aukštojo mokslo
įstaigų) vaidmens gerinimas studentų integracijoje į darbo rinką / pagalba darbo paieškoje / kuravimas; darbo užmokesčio didinimo klausimai atsižvelgiant į turimą išsilavinimą. Visgi, nuo pat atvykimo į Lietuvą pradžios, imigrantai susiduria su ribojimais ir diskriminacine įvardintina įstatymine spraga, kuri slopina jų profesinį / darbinį
potencialą, saviraišką ir pačią integraciją į darbo rinką.
Raktažodžiai: imigracija, imigrantų integracija, darbo rinka, migracija studijų tikslais.

Įvadas
Tarpvalstybinis mobilumas telkia pasaulio mokslininkus analizuoti migracinius procesus bei
su jų atsiradimu kylančius iššūkius. Asmenų migracija diferencijuojama pagal skirtingus
migracinius tikslus, tačiau bene dažniausiai pasitaikanti yra darbo migracija, siekiant ekonominės gerovės (Matiušaitytė, 2003), tad pasirenkamos šalys, kur pragyvenimo lygis ar bent
jau darbo užmokestis yra didesnis. Egzistuoja ir kiti migrantų atvykimo tikslai, aprėpiantys
įvairius migracines priežastis.
Viena iš migracijos priežasčių yra mokslo siekis, kuomet jauni ir ambicingi asmenys
atvyksta į Lietuvą studijų tikslais. Užsienio studentų atvykimas į šalį aptariamas pozityviąja
prasme, pabrėžiant prastėjančią demografinę Lietuvos situaciją ir skatinant įtraukties į darbo
rinką polemiką baigus studijas. Jauni, adaptabilūs šalies kultūrai asmenys, konstruoja socialinius ryšius tolimesnei integracijai ir yra apibūdinami kaip „idealūs“ darbo imigrantai“
(VSAC, 2017).
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Anot Vyriausybės strateginės analizės centro (2020), „2014–2019 m. į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstojusių užsieniečių skaičius sparčiai augo“, didžiausią užsienio studentų dalį
sudarė Baltarusijos, Ukrainos, Indijos, Kinijos pilietybę turintys asmenys. Remiantis Migracijos departamento duomenimis (2020), Indijos piliečiai imigruoja į Lietuvą studijų tikslais
vis gausiau. Štai 2016–2020 m. Indijos piliečiams išduotų leidimų laikinai gyventi (toliau –
LLG) studijų pagrindu skaičius buvo didžiausias, lyginant su kitomis valstybėmis, pagal
imigrantų pilietybę: Indijos piliečių skaičius nurodytu laikotarpiu perkopė 2000, o Baltarusijos ir Ukrainos piliečiai gavo po maždaug 900 LLG.
Išskiriant Indijos piliečių, kaip didžiausios imigracijos į Lietuvą studijų tikslais, diasporą, keliamas probleminis klausimas – kodėl studijas baigę asmenys palieka Lietuvą? Kodėl
Lietuva yra tranzitinė, o ne paskirties šalis imigrantams? Siekiant atsakyti į šį klausimą, akcentuojama imigracija studijų tikslais, kuomet atvykstantys į šalį studijuoti „protai“ įsitvirtina
Lietuvoje arba „nuteka“ į kitas šalis, ir kas tyrimo atveju skatino / slopino integraciją į Lietuvos darbo rinką.
Lietuvos empirinėje plotmėje edukaciniais tikslais atvykusių imigrantų tematiką lietė
Didžgalvytė (2018), Čepeliauskaitė (2018) bei Žibas (2012). Simanauskaitė ir Merkytė
(2015) apžvelgė užsieniečių iš ne ES šalių priėmimo ir integracijos Lietuvos aukštosiose
mokyklose problematiką, tačiau trūksta gilesnių tyrimų apie studijų tikslais atvykusių imigrantus, kurie vis dėlto nusprendžia integruotis į darbo rinką Lietuvoje, dažniausiai apsiribojama politikos ar statistikos / tendencijų apžvalga.
Užsienio moksliniame diskurse imigrantų integracijos problematika analizuota gerokai
plačiau. Imigrantų integracijos problematiką analizavo Amit (2010), Duncan ir Trejo (2018),
Janska ir Bernard (2018), Valenta ir Drbohlav (2018). Ekonominės sėkmės aspektą imigrantų
integracijai pabrėžia Hout (2012), teigdamas, kad išsilavinimas yra ekonominio įgalinimo
būtinybė, o štai Bloemraad (2007) teigia, jog išsilavinimas ir po jo einantis įsitraukimas į
darbo rinką turi ypatingą svarbą priimančiajai šaliai ir imigruojančiam asmeniui.
Darant prielaidą, kad Lietuvos moksliniame diskurse trūksta skirtingais tikslais imigravusių asmenų integracijos į darbo rinką aprėpties, siekiama atkreipti dėmesį į imigracinio
tikslo skirtybes, o šiuo konkrečiu atveju – edukacijos siekiančių imigrantų atvejį. Objektu
laikytina studijų tikslais atvykusių imigrantų integracija Lietuvos darbo rinkoje. Siekta išsiaiškinti Indijos piliečių, imigravusių į Lietuvą studijų tikslais, lūkesčius prieš pradedant
mokytis Lietuvoje (a priori – lotyn. „pirminis/-ė“) ir jau po mokslų baigimo (a posteriori –
lotyn. „galutinis“). Taip pat norima išskirti integraciją į darbo rinką skatinančias prielaidas.
Tyrimo metodologija: pusiau struktūruoti giluminiai interviu, atliekami su Indijos piliečiais, imigravusiais į Lietuvą mokslo tikslais ir įgijusiais aukštojo mokslo laipsnį. Straipsnyje
pateikiamos teorinės sąsajos, atliepiančios iškeltus uždavinius: aptartos imigracijos reiškinį
atskleidžiančios įžvalgos atliekant mokslinės literatūros analizę. Antriniai statistiniai duomenys analizuoti siekiant apžvelgti imigracijos tendencijas Lietuvoje. Empirinė dalis pateikia
mokslo tikslais atvykusių Indijos piliečių patirtis integruojantis į Lietuvos darbo rinką, išryškina didžiausias spragas bei motyvuojančius veiksnius, teorinės ir empirinės dalies sąryšis
suteikia galimybę atskleisti integraciją gerinančias prielaidas.
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1. Imigracijos diferenciacija teoriniame lygmenyje
Migracijos reikšmė interpretuotina atsižvelgiant į pačio reiškinio apimtį, t. y. gali būti suvokiama konkrečioje terpėje ir siauresniu mikro lygmeniu, tačiau plačiąja prasme gali apibūdinti visumą be gilesnės plėtotės. Minėtas lotyniškasis „migratio“ apima sąvokinę visumą:
imigraciją, emigraciją ir grįžtamąją migraciją (reemigraciją) Schmitz (2003), tačiau imant
imigracijos pavyzdį, tai yra tas pats „migratio“, tik iš priimančiosios šalies perspektyvų.
Imigracijos samprata apima migraciją įvairiais pagrindais, ne tik laikiną apsistojimą ar
darbo leidimų gavimą šalyje. Sąvoka dažnu atveju reiškia procesą, atvykstant asmenims iš
svečios šalies su tikslu joje apsigyventi (Cambridge Dictionary, 2020). Žvelgiant per sensu
largo prizmę, imigruojančius asmenis galima skirstyti į skirtingas kategorijas valstybės kontekste. Štai Smith (2017) remdamasis atliktų empirinių tyrimų medžiaga teigia, jog egzistuoja
trys imigrantų tipai: į tikslą orientuotas migrantas (finansinei realizacijai, kuri buvo sunkiai
pasiekiama kilmės šalyje); kartojantis veiksmą – grįžtantis migrantas (finansinė paskata skatina kartoti migraciją); nuolatiniai migrantai (ilgą laikę buvę į tikslą orientuotais migrantais,
nusprendžia visam laikui palikti kilmės šalį ir persikelti gyventi į tikslo šalį). Skirtingi autoriai
pateikia skirtingas imigracijos priežastis, kurias galima konkretinti ir išskirti jų kategorijas
(Freeman, 1978, 1979; Hollifiel, 1998; Cholewinski, 2002; Honohan, 2009): ekonominės priežastys (darbo jėgos migracija); socialinės priežastys (šeimos susijungimas); humanitarinės
priežastys (pabėgėliai, prieglobstis); kultūrinės bei istorinės priežastys (angl. coethnics).
Priimančioji šalis imigracijos tipizaciją gali skaidyti įvairiai, remiantis teisės aktais tarptautinių bendrijų arba konkrečios šalies įstatyminiu lygmeniu, taip pat kitų disciplinų pateiktomis apibrėžtimis (pvz.: socialinių ar ekonomikos mokslų). Visgi, pagrindinės autorių minimos imigracijos rūšys skirstomos į legalią ir nelegalią. Legalios imigracijos pogrupiai išskiriami kaip imigracija šeimų susijungimo pagrindu, mokslo, verslo bei darbo tikslais. Nelegalios imigracijos pavyzdžiai aprėpia pabėgėlius, nelegaliai kirtusius sieną asmenis ir kt. Žvelgiant į imigraciją per priimančiosios šalies, t. y. Lietuvos perspektyvą, galime rasti takoskyrą
imigranto apibrėžime. Statistikai pasitelkiamos grįžusių emigrantų skaitinės išraiškos, įvardijamos kaip imigracija į Lietuvą, tačiau terminijos įvairovė migracijos reiškinio atžvilgiu autorių vartojama skirtinguose kontekstuose. Šiame straipsnyje akcentuojama asmenų iš trečiųjų
šalių (t. y. ne Europos Sąjungos šalių – narių) imigracija į Lietuvą, siekiant išvengti klaidingo
sugrįžusių į Lietuvą tautiečių, kuriuos autorė apibrėžia ankstesniame savo darbe kaip reemigrantus arba grįžtančiuosius migrantus, traktavimo (Kirelienė, 2015).
Apibendrinant imigraciją kaip reiškinį, galima teigti, kad ji sąlygojama skirtingų priežasčių
bei veiksnių. Imigruojama skirtingiems laikotarpiams ir netgi skirtingais būdais (legaliai, nelegaliai). Visgi, pati imigracija dažniausiai aprėpia asmenų iš trečiųjų šalių imigraciją į priimančiąją šalį, turint skirtingus migracinius tikslus (darbas, mokslas, šeimos susijungimas ir kt.).

2. Imigracijos į Lietuvą studijų tikslais tendencijos
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, išaugę emigracijos rodikliai lėmė demografijos pokyčius, buvo juntamas didėjantis darbo jėgos trūkumas (Žibas, Platačiūtė, 2009). Pastebint, kad
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imigracijos srautai į Lietuvą yra linkę didėti, keliami imigrantų integracijos į darbo rinką
klausimai. Kuomet didžiausią imigruojančiųjų dalį sudaro būtent darbo imigrantai, atvykę
jau su konkrečiu tikslu dirbti, jų integracijos į darbo rinką klausimai „aplenkiami“. Lietuvoje
trūkstant aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų, ryšių sistemų, fizinių mokslų ir
inžinerijos specialistų (Vyriausybės strateginės analizės centras, 2017), pabrėžiama potenciali aukštos kvalifikacijos darbo jėga, kai imigrantai į Lietuvą atvyksta su tikslu studijuoti.
Kadangi tarp į Lietuvą studijų tikslais imigruojančiųjų Indijos piliečių skaičius yra didžiausias, siekiama apžvelgti tiek politines, tiek statistines pateiktis bendrai imigracinei apžvalgai,
sudarant pagrindimą empiriniam tyrimui.
Politika. Asmenims iš trečiųjų šalių judėjimas Europos Sąjungoje ribojamas teisės aktais. Lietuvos migracijos politikai itin svarbiomis išskirtinos tarptautinės sutartys: Šengeno,
Dublino, Išorinių sienų konvencija, Mastrichto, Amsterdamo sutartys. ES prieglobsčio politika, apimanti bendradarbiavimą su migrantų kilmės šalimi, migracijos srautų valdymas bei
prieglobsčio klausimai buvo kelti Tamperės Europos Tarybos susitikime 1999 m., 2005 m.
priimta Hagos programa. 2009 m. Stokholmo programoje pateikti Europos Sąjungos prioritetai teisingumo erdvės, laisvės ir saugumo srityse 2010–2014 m. laikotarpiui ankstesnių, Tamperės ir Hagos, programų pasiekimus pabrėžianti programa aptarė teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės stiprinimo veiksmus, akcentuodama piliečių interesus ir poreikius. Reglamentų
ir direktyvų gausoje pabrėžiami aktualiausi teisiniai dokumentai: dėl teisės į šeimos susijungimą (2003/86/EB); Europos Sąjungos viduje savanoriaujančių, besistažuojančių ar studijuojančių asmenų priėmimas (2004/114); aukštos kvalifikacijos asmenų (mokslininkų) iš trečiųjų šalių sąlygų lengvinimas (2005/71). Svarbus Reglamentas dėl laisvo darbuotojų judėjimo
Bendrijoje (1612/68/EEC), kadangi šiuo reglamentu įtvirtinamas imigrantų diskriminacijos
darbe atmetimas (Europos prieglobsčio, sienų ir imigracijos teisės vadovas, 2014).
Konkrečiai Lietuvoje, įstatyminė bazė imigracijos tyrimams apsiriboja keletu svarbių
įstatymų: Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2004 m.
Nr. 568 (aktuali redakcija 2020 m. vasario 1 d.); LR Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d.
nutarimas Nr. 416 „Dėl Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir jos įgyvendinimo
priemonių 2007–2008 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo; 2005 m. 436 nutarimas „Dėl
užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (naujausia galiojanti suvestinė redakcija 2019 m. rugsėjo 1 d. ); 2013 m. „Dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo“ Nr.V-242 (aktuali redakcija
2019 m. rugsėjo 18 d.); 2015 m. Nr. V-139 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties
Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo vykdymo“ (aktuali
redakcija 2019 m. rugsėjo 18 d.) ir kt.
Įdomu tai, kad įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2004 m. (aktuali redakcija
2020 m.), pateiktas išaiškinimas, jog „užsienietis studijų ar mokymosi laikotarpiu turi teisę
dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę, išskyrus švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų
institucijos nustatytą vasaros atostogų, studijų arba mokymosi laikotarpiu numatytos praktikos laikotarpį. Šioje dalyje nustatytas darbo laiko apribojimas netaikomas užsieniečiams,
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studijuojantiems doktorantūroje“. Teigtina, kad jau nuo pirmųjų atvykimo metų, imigrantai
yra ribojami, o jų finansinės paramos našta (arba bent jau didžioji jos dalis) tenka tėvams ar
kitiems pajamų davėjams.
Imigrantui baigus studijas gali būti išduodamas leidimas laikinai gyventi, darbo paieškoms arba savarankiškos veiklos pradėjimui (iki 1 metų). Be to, studijas baigę imigrantai gali
teikti prašymą leidimo laikinai gyventi gavimui darbo pagrindu 2–3 metų laikotarpiui, jei
planuoja dirbti aukštos kvalifikacijos darbus. Supaprastinta yra tai, kad keletą metų nuo studijų baigimo nėra privalomas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl atitikimo darbo rinkos poreikiams Lietuvos Respublikoje.
Statistika. 2012 m. didžiausią dalį, 69 proc., visų Lietuvoje įstojusių užsieniečių sudarė
esamų ir buvusių Nepriklausomų valstybių sandraugos22 (NVS) šalių piliečiai. Vėlesniais
metais buvo pastebimas įstojusiųjų iš NVS mažėjimas, o Europos ir Azijos regionų piliečiai
stojo dažniau. Daugiausiai į Lietuvos aukštąsias mokyklas priimtų užsieniečių 2017 m. sudarė Azijos valstybių piliečiai, maždaug ketvirtadalis visų įstojusiųjų buvo iš NVS šalių. Dažniausiai studijų tikslais imigravo Indijos, Baltarusijos, Ukrainos piliečiai (Vyriausybės strateginės analizės centras, 2017).
2018 m. daugiausia leidimų laikinai gyventi buvo išduota darbo (70 proc.), šeimos susijungimo (13 proc.) ir mokymosi (12 proc.) pagrindais (1 pav.) (Oficialiosios statistikos portalas, 2020).
1 pav. Išduoti leidimai laikinai gyventi įvairiais pagrindais 2018 m. (proc.)
Kiti tikslai
5%
Studijų tikslai
12%

Šeimos susijungimo
tikslai
13%

Darbo tikslais
70%

Šaltinis: Oficialiosios statistikos portalas, 2020.

Remiantis specialiosios užklausos Migracijos departamentui duomenimis (2020), daugiausiai leidimų laikinai gyventi (LLG) studijų pagrindu 2016–2020-12-28 laikotarpiu buvo
išduota būtent Indijos piliečiams. Indijos piliečių imigracija studijų tikslais lenkia Baltarusijos (918), Ukrainos (897) ir kitų ne ES valstybių piliečių atvykimą į Lietuvą (1 lentelė).
22

Rusijos įtakos sferoje buvusios / likusios Nepriklausomos valstybių sandraugos šalys.
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Galima daryti prielaidą, kad būtent Indijos piliečiams studijų kokybė ir kainų už studijas
dydis Lietuvoje yra palankus. Diskusiniu klausimu tampa skatinamieji būtent šios tautybės
imigrantų atvykimo studijuoti veiksniai, kurie galimai susiję su mažesnėmis pragyvenimo
išlaidomis, žemesne studijų kaina, lyginant Lietuvą su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Atskiros publikacijos verta kitų Europos Sąjungos narių migracinė statistika, tiksliai skaitinėmis
charakteristikomis iliustruojanti būtent Indijos piliečių atvykimą studijuoti į konkrečią šalį.
1 lentelė. Išduoti leidimai laikinai gyventi studijų pagrindu pagal pilietybę
2016-01-01–2020-12-28 laikotarpiu.
Pilietybė
Indijos
Baltarusijos
Ukrainos
Nigerijos
Izraelio
Turkijos
Rusijos

2016
373
207
130
105
35
34
49

2017
476
181
160
58
43
54
39

2018
488
162
205
39
92
68
36

2019
408
194
181
69
109
81
40

2020-01-01/12-28
296
174
221
124
106
55
58

Viso
2041
918
897
395
385
292
222

Šaltinis: duomenys gauti pagal specialią užklausą Migracijos departamentui 2020 m.

Anot Vyriausybės strateginės analizės centro (2017), Lietuvoje trūksta aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų, ryšių sistemų, fizinių mokslų ir inžinerijos specialistų, o Indijos piliečiai renkasi būtent šias ar panašias studijų kryptis. Kaip žinia, imigruojantys jaunuoliai, dar siekdami išsilavinimo Lietuvoje, analizuoja galimybes sėsliai apsigyventi, priima
sprendimus, kurie atliepia jų lūkesčius. Kokie tie lūkesčiai buvo prieš atvykstant į Lietuvą ir
jau baigiant studijas bus aptariama kitame skyriuje.
Bendra tendencija: asmenų iš trečiųjų šalių imigracija į Lietuvą apibūdintina kaip linkusi
augti – pastebimas imigrantų gausėjimas. Prognozuojama, jog Lietuvos darbo rinka susidurs
su vis didėjančiais imigraciniais srautais. Visgi, šiuo metu didžiausia dalis imigruojančiųjų į
Lietuvą yra darbo migrantai ir tik nedidelė dalis iš jų atvyksta studijuoti į Lietuvą. Atvykusieji
studijuoti į Lietuvą susiduria su integracijos į darbo rinką problemomis, kadangi teisinė /
įstatyminė bazė numato sąlygas ir ribojimus studentų darbui. Galima teigti, kad pasauliui
globalėjant ir imigracijai neslopstant Lietuvoje kils vis įvairesnių problemų. Prielaidos apima
tiek pirminius kalbinius barjerus valstybinėse įstaigose, tiek integracinių priemonių pritaikomumą imigrantams, kadangi Lietuva yra homogeniška šalis, neturinti daugiametės multikultūrinės piliečių sudėties ir kt.

3. Studijų tikslais į Lietuvą imigravusių asmenų integraciją į darbo rinką
sąlygojantys veiksniai
Tyrimo metodika. Tyrimui pasitelktas pusiau struktūruoto giluminio interviu metodas, naudojant nuotolinį ryšį internetu, vaizdo pokalbių programa „Skype“. 2020 m. rugpjūčio 7–25
dienomis, interaktyviuoju būdu apklausti 7 informantai, atitinkantys keletą kriterijų: Indijos
pilietybė ir imigracijos į Lietuvą priežastis – studijos šalies aukštojo mokslo institucijoje.
Laikantis tyrimo etikos, buvo užtikrinamas konfidencialumas ir anonimiškumas, neišskiriant
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jokių galimos identifikacijos aspektų. Informantai identifikuojami ir koduojami raidėmis ir
numeriu, pagal apklausos chronologinį eiliškumą (Nr. 1; Nr. 2 ir t. t.).
Straipsniui pasirinkta taikyti keletą perspektyvų: viena iš jų įvardijama a priori (lotyn.
„pirminis/-ė“), o kita – a posteriori (lotyn. „galutinis“). A priori perspektyva žvelgia per
imigravusių asmenų prisiminimų prizmę, išskiriami jų lūkesčiai prieš atvykstant arba ką tik
atvykus į Lietuvą studijuoti. Ar jie tikėjo savo specialybės, kurios diplomo siekė, praktiškumu Lietuvoje, o galbūt kitose šalyse? Ar jų migraciniai lūkesčiai siejosi su Lietuva, ar ji turėjo
ir likti tik tarpine – tranzitine – „stotele“? Tyrėją dominančios integracijos į darbo rinką
Lietuvoje prielaidos, kuomet tik imigravęs asmuo atsineša savo patirtį, nuostatas, o vėlesnėje
a posteriori perspektyvoje atsiskleidžia patirčių visuma jau po aukštojo mokslo baigimo ir
finišo tiesiosios integracijai į darbo rinką.
Gauti empiriniai duomenys analizuoti schematiškai (2 pav.).
2 pav. Indijos piliečių imigracijos į Lietuvą edukaciniais tikslais empirinių
duomenų analizės schema
KLAUSIMYNO SUDĖTIS
A priori
perspektyva

Demografinis blokas
Samdomo darbuotojo blokas
Verslo blokas
Patirtys priimančiojoje šalyje
Lūkesčiai priimančiojoje šalyje

A posteriori
perspektyva

A priori perspektyvoje informantai nurodė savo lūkesčius dar tik pradėdami studijas
Lietuvoje, kuomet apie darbines patirtis minčių buvo nedaug „neturėjome supratimo, kokios
specialybės paklausios Lietuvoje“ (informantas nr. 3). Klausimai, susiję su darbine patirtimi,
dažniausiai apsiribodavo atsakymu, jog darbinės patirties neturima (nr. 2: „nesu nieko dirbęs
anksčiau“; nr. 5 „esu padėjęs tėvams jų versle“; nr. 7: „buvau atlikęs darbinę praktiką“),
asmenys nurodė, jog tikėjosi susirasti darbą čia po studijų.
Šešiais iš septynių atvejų, buvo tikimasi po studijų likti ir dirbti Lietuvoje: „norėjau kurti
čia verslą“ (informantas nr. 5); „Europoje įsitvirtinti buvo mano svajonė“ (informantas nr. 6);
„buvau tikras, kad liksiu Lietuvoje dirbti savo atidarytoje kavinėje“ (informantas nr. 4). Informantai buvo nusiteikę itin pozityviai prieš atvykdami ir jau įsikurdami Lietuvoje: „draugai rado darbą, tai ir aš rasiu“ (informantas nr. 3); ,,ketinau ilgam laikui apsistoti ir likti
Lietuvoje“ (informantas nr. 1); „norėjau likti bent 5–6 metams“ (informantas nr. 2). Jauni ir
veržlūs studentai, turintys nemažą tautiečių Lietuvoje bendruomenę, be didelio streso ar išankstinių baimių rinkosi studijas mūsų šalyje dėl jiems priimtinos studijų kainos (informantas
nr. 4: „nebrangios studijos“) bei kokybės (informantas nr. 5: „kokybė studijų tokia pati,
o kaina žemesnė“) ir gerokai žemesnių išlaidų pragyvenimui (informantas nr. 1: „gyventi čia
pigiau, lyginant su kitomis Europos šalimis“, informantas nr. 6: ,,nuomos kainos geros“;
informantas nr. 7: „pigus pragyvenimo lygis“). Vienas informantas (nr. 7) nurodė itin jam
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priimtiną klimatą Lietuvoje – „nuostabi gamta ir puikus oras, nešaltos žiemos“. Prieš imigruodami į Lietuvą, asmenys tikėjosi likti ir sėsliai apsigyventi Lietuvoje bent 5–10 metų (nr. 1:
„bent 5 metams“; nr. 2: „maždaug 10 metų“; nr. 3: „5-10 metų“; nr. 4: „visam laikui“).
Perspektyvų takoskyra. Informantai teigė, kad studijuojant neteko dirbti niekur, išskyrus
praktikos atlikimą / savanorystę ir pavežėjimo paslaugų teikimą (nr. 2: „atlikau savanorišką
praktiką“; nr. 7: „dirbau Bolt“). Finansinę paramą visais atvejais teikė tėvai. Du informantai
dirbo papilomai (nr. 2, nr. 4). Buvo užduotas klausimas apie bendruomenę ir adaptaciją Lietuvoje, domino klausimai, susiję su paskatomis imigruoti studijų tikslais į Lietuvą, taip pat, ar
kartu imigravo ir jų šeimos nariai. Informantai atskleidė, kad nei vienas iš jų neimigravo su
artimaisiais ar giminaičiais (nr. 1: „aš vienintelis imigravau į Lietuvą“; nr. 2: „kartu buvo
draugai, nebuvo sunku prisitaikyti prie naujos šalies“; nr. 5: „normali adaptacija“; nr. 7:
„problemų tikrai nebuvo“). Informantai Indijos piliečių diasporą Lietuvoje įvardino kaip didelę, kurią sudaro apie 1700 asmenų (nr. 2), tačiau pabrėžė, kad tai ne visuomet yra teigiamas
aspektas, kadangi prarandama galimybė „komunikuoti su vietiniais“ (informantas nr. 1).
A posteriori perspektyvoje atsiskleidžia informantų nusivylimai ir nepateisinti lūkesčiai, kadangi entuziastingai nusiteikę jauni žmonės neabejojo sėkminga integracija į darbo
rinką, tačiau tai pavyko ne visiems. Štai informantas nr. 1 teigia, kad „labai norėjau likti
Lietuvoje, tačiau niekur neradau darbo, nors išsiunčiau dešimtis gyvenimo aprašymų“;
„manau, kad su mano, kaip inžinieriaus profesija, rasti darbą Lietuvoje praktiškai neįmanoma“. Informantas nr. 2 nurodo tą pačią profesijos pritaikomumo problemą – „mano profesija,
videomontavimas, visiškai nepaklausi, nieko nepavyko rasti, teko kraustytis į Švediją“. Analogiškus darbo neradimo atvejus nurodo ir kiti informantai, išskyrus du interviu dalyvius –
nr. 4 „po studijų atidariau kavinę Kauno mieste, sunku, bet įmanoma“; nr. 2 „dabar nedirbu,
bet neabejoju, kad rasiu bent jau laisvos samdos darbų“. Visgi, siekiant konkretizuoti
informantų išskiriamas spragas, kylančias norint integruotis į darbo rinką Lietuvoje, kaip
pagrindinės yra įvardijamos šios problemos: lietuvių kalbos nemokėjimas; įdarbinimo agentūrų / užimtumo tarnybų pasiekiamumo spragos; pandemijos COVID-19 pasekmės (saviizoliacija, mobilumo nebuvimas); komunikacijos su lietuviais stygius sklandžia anglų kalba;
neutrali universiteto pozicija integracijos į darbo rinką klausimais; itin menkas atlygis už
darbą imigrantams; nekvalifikuotų darbų pasiūlymai, neatitinkantys įgyto išsilavinimo.
Visi tyrimo dalyviai teigia, kad rekomenduotų vykti studijuoti į Lietuvą ir kitiems savo
tautiečiams, o jų integracija į darbo rinką priklausys nuo jų darbinės sferos ir specialybės
pritaikomumo šalyje. Informantai apibūdina lietuvius kaip draugiškus ir labai paslaugius
žmones, į kuriuos visada gali kreiptis pagalbos. Pati kultūra, informantų požiūriu, yra priimtina ir vertinama palankiai (nr. 6: „kultūra turi panašumų su mūsų“; nr. 5: „labai gera kultūrinė terpė“; nr. 2 „rami ir taiki tauta“). Visgi, baigusieji studijas ir neradę darbo Lietuvoje, vis
dar tikisi jį rasti netgi išvykę iš Lietuvos: „pasiūlyta gera pozicija sugundytų mane grįžti
atgal“ (Nr. 1) bei rekomenduotų atvykti į šalį ir kitiems Indijos piliečiams „labai rekomenduoju vykti bent jau studijuoti į Lietuvą“ (nr. 4). Kaip pasilikti Lietuvoje skatinančius
motyvus, informantai išskiria atsinaujinančią ir tobulėjančią miestų infrastruktūrą, gausėjan137
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čią anglakalbių bendruomenę tarp lietuvių, vis palankesnį lietuvių požiūrį į rasines skirtybes,
supratingumą ir paslaugumą.
Išskirtiniu įvykiu išskiriama pasaulinė COVID-19 pandemija, kuomet migrantai visame
pasaulyje susidūrė su judumo, tam tikrų baimių ir netgi diskriminaciniais iššūkiais (Kindzeka, 2020). Tyrime dalyvavę informantai taip pat teigė, kad kilo tam tikrų nepatogumų: „bute,
kur nuomojamės, kaimynai stengėsi laikytis atstumo nuo mūsų“ (nr. 5); „gatvėje praeivių
žvilgsniai buvo kiek kitokie nei įprastai“ (nr. 3); „manau, kad buvo problemų su sveikatos
įstaigų pasiekiamumu, nebegalėjom eiti į universitetą, buvo labai keistas laikotarpis“ (nr. 6);
„prireikus notaro paslaugų, buvo itin sunku rasti asmenis, šnekančius angliškai, jie tiesiog
manęs nesuprasdavo, ignoruodavo, numesdavo telefono skambutį“ (nr. 1).
Aptarimas. Straipsnio problemai pagrįsti analizuotas imigracijos teorinis kontekstas, taip
pat politikos bei statistikos gairės. Vienas pagrindinių imigracijos politikos įstatymų „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ riboja imigravusių studentų integraciją į darbo rinką. Daroma prielaida,
kad šis įstatyminis punktas nuo pat studijų Lietuvoje pradžios užkerta kelią studentų motyvacijai integruotis į darbo rinką, kai tuo pat metu lietuviai studentai tokių apribojimų neturi.
Baigę studijas imigrantai turi galimybę gauti laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, procesas
paprastėja, jei dirbamas aukštos kvalifikacijos darbas. Šiuo atveju, jei Indijos piliečiai imigruoja būtent su tikslu studijuoti ir įgyja aukštojo mokslo diplomą, jie yra potencialūs aukštos
kvalifikacijos darbuotojai srityse, kur Lietuvos darbo rinka patiria žmogiškojo kapitalo trūkumą. Visgi, susiduriama su kliūtimis pradedant institucijų, baigiant verslo nepasiruošimu įdarbinti / konsultuoti imigravusį asmenį. Susiduriama su komunikacijos spragomis dėl anglų
kalbos neprieinamumo paslaugų sektoriuje. Būtent komunikacijos anglų kalba nebuvimas bei
paralelinio problemos sprendimo – siūlymo mokytis lietuvių kalbos – tyrimo dalyviai pasigedo. Informantus stebino darbdavių siūlomi atlyginimo dydžiai už aukštos kvalifikacijos
darbą, kadangi jie mažai skyrėsi nuo nekvalifikuotų darbų savo dydžiu.

Išvados
Migracijos, tuo pačiu ir imigracijos, sąvokos autorių pateikiamos skirtingai, o pati imigracija
dažnu atveju reiškia procesą, kuomet atvykstama į priimančiąją šalį su tikslu joje apsigyventi.
Teisiniame diskurse, pabrėžiamas imigracijos legalumo aspektas, pasižymintis tikslų skirtybėmis: edukacinė / mokslo; šeimos susijungimo; darbo; verslo; mokslinės / tiriamosios veiklos migracija.
Pastebima tendencija, kad imigracija į Lietuvą yra linkusi didėti. Netgi per pasaulinę
COVID-19 pandemiją, imigraciniai procesai kito nedaug, o apribojus tarpvalstybinį judumą,
imigracijos į Lietuvą srautai išliko daugiau mažiau pastovūs. Dažniausiai į Lietuvą imigruojama darbo tikslais ir tik nedidelė procentinė išraiška atvykusiųjų yra studijų, t. y. mokslo,
imigrantai. Didžiausia dalis atvykusiųjų studijuoti yra Indijos piliečiai, tačiau dažnu atveju
Lietuva tėra tik tarpinė stotelė aukštojo mokslo įgijimui. Po studijų baigimo, įgiję aukštą
kvalifikaciją, Indijos piliečiai persikelia sėsliai apsigyventi į kitas Europos Sąjungos šalis,
kas reiškia, jog integruojasi į tų šalių darbo rinką ir kuria pridėtinę, aukštos kvalifikacijos
darbo jėgos, vertę svetur.
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Paradoksalu, kad viešajame ir moksliniame diskurse minima Lietuvos demografinė krizė, darbo rinkos nepajėgumas užpildyti aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį menkai koreliuoja su įstatymine baze bei politiniais sprendimais. Nuo pat atvykimo į Lietuvą pradžios,
imigrantai susiduria su ribojimais ir diskriminacine įvardintina įstatymine spraga, kuri slopina jų profesinį / darbinį potencialą, saviraišką ir pačią integraciją į darbo rinką.
Atliekant tyrimą išryškėjo, jog studijų tikslais į Lietuvą imigravusių asmenų integraciją
į darbo rinką sąlygojantys ir skatinantys veiksniai yra šie: galimybė mokytis lietuvių kalbos
kursuose; Užimtumo tarnybos bei įdarbinimo agentūrų paslaugų optimizavimas anglakalbiams imigrantams; alma mater (aukštojo mokslo įstaigų) vaidmens gerinimas studentų integracijoje į darbo rinką / pagalba darbo paieškoje / kuravimas; darbo užmokesčio didinimo
klausimai atsižvelgiant į turimą išsilavinimą.
Pabrėžiama augančių imigracinių srautų tendencija, su galimybe skatinti tolimesnę mokslinę polemiką studijų tikslais atvykusių imigrantų integracijos, kaip potencialios aukštos kvalifikacijos darbo jėgos pritraukties, klausimais.
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EDUCATION-BASED IMMIGRATION TO
LITHUANIA: INDIAN STUDENTS
EXPECTATIONS FOR INTEGRATION
TO LABOUR MARKET
Indrė KIRELIENĖ
Labour Market Research Institute of LSRC
A. Goštauto st. 9, LT-01108 Vilnius
E-mail: indre.kireliene@lstc.lt
Summary. Immigration frequently denotes the process of coming to the host country
with the purpose of staying there. In juridical discourse, the emphasis is placed on the
legality of immigration, which is characterized by differences in objectives: education/science; family reunification; work; business; migration of scientific/research
activities. Most often, immigrants are immigrating to Lithuania for work purposes,
and only a small percentage of arrivals are immigrants who have come for educationbased purposes. The most massive proportion of those who come to study are Indian
citizens, but after graduation and gaining a high qualification, individuals move to
live in other countries. The empirical study was based on qualitative data, based on
interviews from 2020. The results of the study reveal that factors leading to integration
into the labour market are these: the possibility to learn Lithuanian language/courses;
optimising the services of employment agencies for English-speaking immigrants;
improvement of the role of alma mater (higher education institutions) in the integration of students into the labour market (job search/mentoring); skilled workers wage
increase. However, from the very beginning of their arrival in Lithuania, immigrants
face restrictions and discriminatory legal loopholes that inhibit their professional /
working potential, self-expression and integration into the labour market itself.
Keywords: immigration, immigrant integration, labour market, student migration.
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aktualiausių socialinių procesų šalyje analizei ir vertinimui. Devintasis šio leidinio numeris tęsia 2004 m. Socialinių
tyrimų institute pradėtą leidinių apie Lietuvos socialinę raidą Europos Sąjungoje ciklą. Leidinyje publikuojami
originaliais mokslinių tyrimų rezultatais pagrįsti empiriniai ir teoriniai moksliniai straipsniai, nagrinėjantys įvairių
reiškinių įtaką Lietuvos socialinei ir ekonominei raidai. Leidinys leidžiamas kartą per metus. Devintajame leidinio
Lietuvos socialinė raida numeryje pateikti aštuoni moksliniai straipsniai, skirti socialinės įtraukties politikos
priemonių poveikio skirtingų socialinių ir etninių mažumų grupių situacijai bei šių grupių socialinę atskirtį
sąlygojančių veiksnių analizei.

