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Vertinimo bûdai
Migracijos politikà analizuojanèioje literatûroje nurodomi trys pagrindiniai migrantø integracijos politikos vertinimo bûdai. Pirmasis – ástatymø ir kitø dokumentø, reglamentuojanèiø integracijos procesus, apþvalga ir analizë. Ðis bûdas
daugiau dëmesio skiria imigrantø teisëms ir galimybëms: t. y. lygios galimybës
uþimtumo, ðvietimo ir sveikatos prieþiûros srityse, pilietybës suteikimo mechanizmai, ðeimos susijungimo aplinkybës, taip pat antidiskriminacinës politikos
priemonës. Kaip minëta ðio leidinio pratarmëje, vienas iðsamiausiø ðio vertinimo pavyzdþiø – 2007 m. ES valstybëse narëse atliktas tyrimas „Migrantø integracijos politikos indeksas“ (Migrant Integration Policy Index (MIPEX1). Ðis vertinimo bûdas leidþia nustatyti, ávertinti ir palyginti pagrindines ðalyse vyraujanèias priemones, reikalingas integracijos procesui vykti. Taèiau ðis tyrimas nevertina politiniø mechanizmø efektyvumo.
Kitas vertinimo bûdas – rodikliø sistemos, matuojanèios integracijos procesus, kûrimas. Europos Komisijos finansuotas projektas „Imigrantø integracijos rodikliai“ (Immigrants Integration Indicators, Bijl 2008 pagal Gil, Pérez,
Bijl et al. 2007)2, prieðingai negu anksèiau minëtasis, didþiausià dëmesá skiria
imigrantams ir jø esamø pozicijø kaitai socialinëje erdvëje. Ði metodika siekia
ávertinti politikos rezultatus.
Treèiasis bûdas apima abi anksèiau minëtas integracijos politikos vertinimo
prieigas ir atspindi jø sintezæ. Ðiuo atveju daugiausia dëmesio skiriama imigran-

1

2

Niessen, J., Huddleston, T., Citron, L. et al. (2007) Migrant Integration Policy Index.
British Council and Migration Policy Group: Brussels [http://www.integrationindex.eu],
þiûrëta 2009 12 16.
Bijl, R. V. (2008) Evaluating the social integration of immigrants: how to measure successes and failures? The Netherlands Institute for Social Research / SCP, The Hague,
Netherlands.
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tø pozicijoms visuomenëje vertinant integracijos politikos efektyvumà (Bijl 2008
pagal Kulu Glasgow et al. 2007).
Ðiuo metu sukurti bendrà ES integracijos politikos mechanizmà yra sudëtinga, nes valstybës narës naudoja skirtingus migranto apibrëþimus ir skirtingai
apibûdina integracijos procesà. Taip pat nëra bendro sutarimo, kas ir kaip turi
bûti integruojami; nëra sutarta ir dël bendro poþiûrio, kokiose socialinëse srityse integracijos procesai turëtø vykti pirmiausiai. Be to, trûksta lyginamøjø duomenø, kurie leistø sudaryti bendrà vertinimo metodikà (Bijl 2008; Council of
Europe3, kt.).
Daugelyje ðaliø yra kuriamos integracijos politikos vertinimo metodikos, kuriø sudëtingumas reikalauja kartotiniø, tæstiniø studijø. Pavyzdþiui, 2008 m. Nyderlanduose buvo atlikta studijø sintezë, apimanti 16 skirtingø vertinimo tyrimø, kurie apëmë tokius migrantø integracijos aspektus kaip dalyvavimas darbo
rinkoje, ðvietimas, sveikatos apsauga, integracijos programos, natûralizacija, þiniasklaida ir nusikaltimø prevencija (Bijl 2008). Integracijos politikos vertinimo metodikos apima platø integracijos procesams daranèiø veiksniø spektrà ir
reikalauja imigracijos konteksto analizës.

***
Pristatomas migrantø integracijos politikos vertinimo rodikliø sàvadas sudarytas remiantis projekto „Lietuvoje gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai“ pagal Europos fondo treèiøjø
ðaliø pilieèiø integracijai 2007 m. metinæ programà veiklas ir pagrindinius
rezultatus.
Sudarant rodikliø sàvadà remiamasi ekspertø atliktomis studijomis: MRU
doktorantës Rasos Erentaitës tyrimu, analizuojanèiu migrantø integracijos
prielaidas lyties aspektu; sociologo Tado Tamoðiûno tyrimu apie treèiøjø ðaliø pilieèiø kvalifikacijos pripaþinimà ir mokymosi visà gyvenimà galimybes
Lietuvoje ir ðalies aukðtosiose mokyklose studijuojanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø integracijos patirtis; migracijos politikos eksperto Jakobo Hurrle studija apie migracijos ir integracijos politikos stebëjimo sistemos kûrimà Èekijoje, Lenkijoje ir Ðvedijoje. Taip pat teisininkø Lauryno Biekðos ir Eglës Samuchovaitës atliktomis studijomis, kuriose analizuojamas teisinis Lietuvoje
gyvenanèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø statusas ir imigracijos procesø teisinis reglamentavimas.

3

Measurement and indicators of integration. Council of Europe. Community Relations.
Directorate of Social and Economic Affairs. Council of Europe Publishing.
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Migrantø integracijos politikos Lietuvoje vertinimo rodikliø sàvadas
Rodikliø sàvadas suskirstytas á ðeðias grupes, apimanèias skirtingas migrantø integracijos politikos sritis ir jø gyvenimà Lietuvoje. Kiekviena grupë apibûdina
svarbiausius migrantø integracijos aspektus nacionaliniu ir vietos lygiu.
Pirmoji rodikliø grupë – imigracijos struktûra, apimanti imigrantø pasiskirstymà pagal socialines ir demografines charakteristikas, iðsilavinimà ir ekonomines veiklos sritis, yra skirta imigracijos procesø stebësenai. Apibendrinus leidinyje pateiktà gausià informacijà pastebëtina, kad nuolat apibendrinamø duomenø apie imigracijà trûkumas, nenusistovëjusiø sàvokø tarptautinës migracijos atþvilgiu, bendros metodikos, skirtos rinkti duomenis apie migrantus, nebuvimas apsunkina imigracijos procesø stebësenà. Su ðiomis problemomis susiduria daugelis migrantus priimanèiø ðaliø, tarp jø ir Lietuva. Nors Lietuvoje, palyginus su Vakarø Europos valstybëmis, imigracijos srautai nëra dideli, nuolatinis
statistinës informacijos rinkimas, apdorojimas ir apibendrinimas, nuolatinë imigracijos procesø stebësena ir proceso analizë ir vertinimas turëtø tapti strategine
politikos dalimi.
Atlikta statistiniø duomenø analizë apie uþsienieèiø ne ES pilieèiø pasiskirstymà savivaldybëse parodë, kad 6 Lietuvos savivaldybëse gyvena trys ketvirtadaliai visø uþsienieèiø ne ES pilieèiø, o didþioji dalis jø ðalyje gyvena ilgiau nei 10
metø, todël, prieð nustatant integracijos politikos prioritetus, bûtø tikslinga iðskirti ilgalaikes ir trumpalaikes integracijos priemones skirtingoms imigrantø
kategorijoms. Dauguma leidimus laikinai gyventi turinèiø treèiøjø ðaliø pilieèiø
atvyksta pas savo ðeimos narius ar dirbti, todël galima daryti prielaidà, kad ðiø
dviejø imigrantø kategorijø problematika integracijos srityje skiriasi. Ðeimos susijungimo pagrindu atvykstantys treèiøjø ðaliø pilieèiai gali naudotis artimøjø
sukurtais socialiniais tinklais (nepaisant jø stiprumo, intensyvumo ar heterogeniðkumo lygio), tuo tarpu ketinantys dirbti atvyksta á nepaþástamà socialinæ aplinkà, todël, nepaisant jø numanomo laikino buvimo ðalyje, á ðios kategorijos
imigrantø poreikius ir galimas integracijos priemones bûtø tikslinga paþvelgti
kitu aspektu.
Atsiþvelgiant á duomenis apie uþsienieèiø ne ES pilieèiø pasiskirstymà Lietuvos savivaldybëse ir kai kuriais atvejais pasiskirstymo ávairovæ, vietinës integracijos (angl. local integration) iniciatyvos4 savivaldybës lygmeniu taip pat turëtø tapti aktualia integracijos politikos koncepcijos dalimi Lietuvoje.

4

Vienas ið pagrindiniø vietinës integracijos iniciatyvø bruoþø – migrantø integracija
atsiþvelgiant ne tik á valstybës, bet ir á miesto kontekstà (daugiau apie vietines integracijos
iniciatyvas: Local integration policies for migrants in Europe: [http://www.eurofound.europa.
eu/pubdocs/2006/31/en/1/ef0631en.pdf, kt.], þiûrëta 2009 08 06).

113

ETNIÐKUMO STUDIJOS 2009/2
ETHNICITY STUDIES 2009/2

Kartu su statistinës informacijos analize tikslinga rinkti kitokio pobûdþio
duomenis. Viena ið galimybiø rinkti informacijà apie Lietuvoje gyvenanèius migrantus – naudojant ávairius ðaltinius (ágyvendinamø projektø, atliktø tyrimø, ávairiø institucijø ir organizacijø informacijà, kt.) kurti tam tikrà registrà, kuriame
bûtø kaupiama ir apibendrinama ávairi informacija, susijusi su migrantø gyvenimu Lietuvoje: migrantams kylanèios problemos, jø sprendimo bûdai, esami (galimi) atstovavimo mechanizmai, kt.
Daþnai migrantai tampa viena ið labiausiai paþeidþiamø visuomenës grupiø, diskriminacijos ir socialinës atskirties objektu. Antroji rodikliø grupë –
þmogaus teisës ir diskriminacija padeda atskleisti migrantø paþeidþiamumà,
valstybës pozicijà ir visuomenës nuostatas imigrantø atþvilgiu. Ði rodikliø grupë susijusi su tokiomis problemomis ir iððûkiais kaip migrantø teisiø ir laisviø varþymai5, jø socialinë apsauga, socialiniø paslaugø pasiekiamumas, darbo santykiai, sudëtingas ádarbinimo mechanizmas, ekonominis migrantø iðnaudojimas, þeminantis elgesys migrantø atþvilgiu, kriminaliniø struktûrø plëtra migrantø bendruomenëje (tikslo ðalyje) ir migrantø kilmës ðalyje, neigiamos visuomenës nuostatos ir diskriminacinë elgsena. Nepaisant skirtingo imigrantø skaièiaus, ðios problemos bûdingos daugumai migrantus priimanèiø ðaliø. Tose ðalyse, kuriose migrantø integracijos priemonës nëra iðplëtotos, tikëtina, kad ðios problemos gali paaðtrëti. Lietuvoje migrantø integracija nëra
prioritetinë politikos sritis, o integracijos infrastruktûra neiðplëtota, todël galimi ávairûs strateginiai politikos tikslai. Visø pirma – vienodø teisiø ir darbo sàlygø Lietuvos pilieèiams ir uþsienieèiams darbe uþtikrinimas, vienodø
sàlygø naudotis socialinës apsaugos paslaugomis ir socialinës paramos priemonëmis uþtikrinimas. Antra, rajonuose (miestuose), kuriuose gausiau gyvena uþsienieèiø, turëtø bûti uþtikrinama parama besikurianèioms organizacijoms. Kita galimybë – átraukti Lietuvoje dirbanèius ir gyvenanèius imigrantus á esamas profesines organizacijas, stiprinti profesiniø sàjungø atstovavimo
kompetencijà. Paminëtinas ir aktyvesnis institucijø, priimanèiø skundus (dël
netinkamo valstybës tarnautojø elgesio, patiriamos diskriminacijos) ir nevy-

5

Projekte atlikta teisinë analizë parodë, kad Lietuvoje vyrauja itin aukðti integraciniai
reikalavimai, dirbantiems migrantams siekiant susijungimo su ðeima (dvejø metø gyvenimo
laikotarpis prieð susijungiant su ðeima). Nors ástatymo „Dël uþsienieèiø teisinës padëties“
paskutinis pakeitimas (2009 07 22) liberalizavo ðeimos susijungimo nuostatas aukðtos
kvalifikacijos asmenims, taèiau kitiems Lietuvoje dirbantiems uþsienieèiams ne ES
pilieèiams teisë á ðeimos susijungimà nepasikeitë. Ðiuo atveju paminëtina ir kita praktika,
kai susituokus uþsienietis turi iðvykti ið ðalies ðeðiems mënesiams, kol jam ar jai bus suteiktas
leidimas laikinai gyventi Lietuvoje.
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riausybiniø organizacijø poreikis dalyvaujant integracijos procesuose, ginant
ir atstovaujant migrantø teisëms.
Kalbant apie migrantø teises, bûtina kalbëti ir apie jø atstovavimo mechanizmus bei lygiavertá prieinamumà prie socialiniø paslaugø teikimo infrastruktûros, todël treèioji numatyta rodikliø grupë – tai migrantø atstovavimo mechanizmai, padedantys ávertinti situacijà ir nustatyti problemas, susijusias su potencialiu migrantø bendruomeniø uþdarumu ir segregacija. Ði
rodikliø grupë padeda atskleisti, kiek ir kokios institucijos yra ásitraukusios
á integracijos procesus ir koks ðiø institucijø santykis su migrantais ir jø bendruomenëmis.
Ðiuo metu Lietuvoje nëra aktyviai veikianèiø migrantø bendruomeniø, o á
Lietuvà atvykstantys migrantai nepalaiko ryðiø su veikianèiomis etniniø maþumø organizacijomis. Profesinës sàjungos taip pat retai dalyvauja ginant Lietuvoje dirbanèiø uþsienieèiø ne ES pilieèiø interesus. Taigi, neorganizuotos bendruomenës, silpni ryðiai su priimanèia visuomene ir silpni atstovavimo mechanizmai apsunkina migrantø integracijos procesus.
Atsiþvelgiant á ðias aplinkybes, vienas ið pagrindiniø galimø strateginiø politikos tikslø – lygiaverèio migrantø ir juos priimanèios visuomenës dalyvavimo ávairiose socialinio gyvenimo srityse uþtikrinimas (ir skatinimas) uþkertant kelià potencialiai migrantø bendruomeniø segregacijai. Tai gali bûti ágyvendinama taikant skirtingas integracijos priemones, todël á atstovavimo mechanizmus turëtø ásitraukti ávairios suinteresuotos institucijos: valstybinës ir
tarpvyriausybinës institucijos (áskaitant ir migrantø kilmës ðaliø), uþsienieèiø
darbdaviai, profesinës sàjungos, nevyriausybinës, migrantø organizacijos ir þiniasklaida.
Ketvirtoji rodikliø grupë – socialiniø paslaugø infrastruktûros naudojimas,
yra susijusi su prieð tai aptartomis rodikliø grupëmis – migrantø teisëmis ir
atstovavimo mechanizmais. Ði rodikliø grupë parodo, ar migrantai turi vienodas galimybes gauti socialines paslaugas ir socialinës paramos priemones kaip
Lietuvos pilieèiai. Ðiuo atveju problematika taip pat iðlieka panaði: migrantø
segregacija, marginalizacija, gyvenimo sàlygos, kt.; tuo tarpu galimais strateginiais politikos tikslais tampa socialinës aprëpties didinimas ir valstybiniø institucijø efektyvumo gerinimas, þiniø bei gebëjimø stiprinimas (pvz., tiesiogiai
su migrantais dirbanèiø darbuotojø kalbø mokëjimas, tarpkultûrinë kompetencija, kt.). Ði rodikliø grupë apima tas institucijas, kurios uþtikrina socialiniø ir
kitø paslaugø prieinamumo kokybæ: sveikatos, ðvietimo, socialiniø paslaugø teikimo ástaigas, kt. Ðalia efektyvumo ir gebëjimø egzistuojanti teisinë praktika
taip pat yra svarbus integracijos politikos rodiklis. Atlikta teisinë analizë parodë, jog Lietuvoje vyrauja socialinës apsaugos spraga laikinai gyvenanèiø uþsie-
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nieèiø ne ES pilieèiø atþvilgiu (t. y. daugelio socialiniø ir sveikatos apsaugos
teisiø nebuvimas).
Penktoji rodikliø grupë – ðalies ekonominiai poreikiai – analizuoja ðalies demografinius procesus. Iki 2008 m. Lietuvoje vyravo sàlyginai dideli darbo imigracijos mastai. Su pasauliniais ekonominiais pokyèiais susijæs didelis darbo imigracijos sumaþëjimas nenulemia problematikos integracijos srityje maþëjimo. Neabejotinai darbo imigrantø poreikis atsiras ateityje, o tai lems integracijos priemoniø poreiká.
Problematikos ir iððûkiø spektras darbo imigracijos atþvilgiu yra platus. Viena
vertus, spaudimas vietinei darbo jëgai ir „dviguba“ darbo rinka gali daryti neigiamà átakà uþsienio ir vietinei darbo jëgai, o kartu ir migrantø bendruomeniø
ir juos priimanèios visuomenës sanglaudai. Kita vertus, platesnio pobûdþio iððûkiai, susijæ su demografine ðalies situacija, ekonominëmis struktûrinio nedarbo prieþastimis ir imigracijos átaka nedarbui (nedarbingumo lygiui) turëtø tapti
prioritetiniais politikos klausimais.
Galimi ávairûs strateginiai politikos tikslai. Kalbant apie demografinius iððûkius, tikslinga nuolat stebëti imigracijos procesus, laikinø ir nuolatiniø Lietuvos gyventojø skaièiaus kaità, áskaitant imigrantus ir Lietuvos pilieèius. Atsiþvelgiant á ES vykstanèius darbo migracijos procesus ir politinius sprendimus (pvz.,
mëlynosios kortelës ádiegimas 2011 m.), aukðtos kvalifikacijos darbo jëgos pritraukimas (kartu kvalifikacijos pripaþinimo galimybiø didinimas) taip pat turëtø tapti prioritetine politikos sritimi6.
Paskutinë rodikliø grupë – politikos formavimo procesas, atskleidþia institucinæ migracijos politikos sàrangà ir prioritetus migracijos ir integracijos
politikos srityje. Kaip parodë politiniø dokumentø analizë, Lietuvoje migrantø integracijos procesai nëra prioritetinë politikos sritis, o migracijos politikos formavimas neturi ilgalaike strategija paremtos politikos bruoþø. Analizë taip pat parodë, kad ðiuo metu Lietuvoje nëra bendro skirtingø institucijø
sutarimo, kas (kokios migrantø grupës) turëtø bûti integracijos politikos tikslinë grupë.
Atsiþvelgiant á ðias aplinkybes, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trûkumas,
migracijos politikos formavimas ad hoc principu, nenuosekli, nesuderinama
politika ir laiku politinis atsakas á pokyèius – tai pagrindinës ðiuo metu spræstinos problemos. Ðiuo atveju bendras politinis sutarimas, glaudus tarpinstitu-

6

Ypaè atsiþvelgiant á paskutinius ástatymo „Dël uþsienieèiø teisinës padëties“ pakeitimus
(2009 07 22), liberalizavusius ðeimos susijungimo nuostatas aukðtos kvalifikacijos treèiøjø
ðaliø pilieèiams.
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cinis bendradarbiavimas, nuosekli politikos raida kartu su vieðomis diskusijomis ir aktyviu visø interesø grupiø (politiniø partijø, darbdaviø, profesiniø sàjungø, migrantø organizacijø, þiniasklaidos, visuomenës, kt.) dalyvavimu kuriant ir ágyvendinant migracijos politikà turëtø bûti vienas svarbiausiø strateginiø politikos tikslø.

***
Pateiktame rodikliø sàvade kiekvienai ið ðeðiø grupiø, apimanèiø skirtingas migrantø integracijos politikos sritis, yra skirtos dvi vertinimo instrumentø grupës.
Pirmoji grupë – tai analizës aspektai, reikalingi pagrindinëms migrantø integracijos sritims ávertinti; antroji rodikliø grupë skirta esamai situacijai apibûdinti,
tæstinei analizei (kartotiniams tyrimams), lyginamajai analizei atlikti, ágyvendintø
(ar ágyvendinamø) politikos tikslø ir priemoniø paþangai ávertinti.
Rodikliø sàvadas nëra baigtinis. Jis gali bûti pildomas ir detalizuojamas atsiþvelgiant á tarptautines migracijos tendencijas, situacijà Lietuvoje ir numatomus tyrimus imigracijos ir migrantø integracijos srityje.
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Analizës aspektai, reikalingi
pagrindinëms migrantø integracijos
sritims ávertinti
Politikos tikslinës grupës apibûdinimas
pagal socialines ir demografines
charakteristikas, teisiná statusà
ir gyvenamàjà vietà

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
Rodikliai

Statistiniø duomenø analizë pagal pilietybæ, lytá, amþiaus grupes, iðsilavinimà
ir atvykimo pagrindus:
Ðalyje gyvenanèiø uþsienieèiø skaièius;
Kasmet atvykstanèiø imigrantø skaièius;
Lietuvoje gyvenanèiø migrantø geografinis pasiskirstymas savivaldybëse.

Duomenø ðaltiniai

Esamai situacijai ávertinti
Migracijos departamento, Statistikos departamento,
Lietuvos darbo birþos, Gyventojø registro tarnybos duomenys (oficialios uþklausos institucijoms pagal poreiká);
specialûs tyrimai, interviu ir apklausos.
Politikos paþangai ávertinti
Institucijø, rengianèiø duomenis, skaièius; statistinio
imigracijos struktûros pokyèio fiksavimas, specialûs
tyrimai, interviu ir apklausos.
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Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Tikslinës grupës
paþeidþiamumas:
darbo santykiai

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
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Pagrindinës þmogaus teisiø problemos Lietuvoje gyvenanèiø ir dirbanèiø migrantø atþvilgiu;
Uþsienieèiams taikomos specifinës ádarbinimo taisyklës (t. y. ar ástatymai suteikia galimybes ádarbinti uþsienieèius kitaip negu Lietuvos
pilieèius?) ir jø laikymasis;
Tarpininkø, ádarbinanèiø darbininkus ið uþsienio, paplitimas;
Migrantø naudojimasis tarpininkais ir institucijomis siekiant ásidarbinti ar gauti dokumentus;
Darbo santykiø specifika (ádarbinimas, atleidimas, privalomas iðvykimas ið ðalies, migranto „pririðimas“ prie vienos darbo vietos, kt.);
Migrantø iðnaudojimo darbe atvejai;
Darbo uþmokesèio skirtumai tarp vietinës ir uþsienio darbo jëgos;
Vietinës ir uþsienio darbo jëgos iðsilavinimo profilis;
Migrantø dalyvavimas ðeðëlinëje ekonomikoje (taip pat nedarbo lygis tarp uþsienieèiø ir Lietuvos pilieèiø);
Vietinës ir uþsienio darbo jëgos pasiskirstymas pagal ekonominës
veiklos rûðis;
Kvalifikacijos pripaþinimas: ágytas iðsilavinimas ir ásidarbinimo galimybës Lietuvoje (pripaþintø diplomø skaièius; pagal turimà iðsilavinimà ir kvalifikacijà dirbanèiø migrantø skaièius);
Áprastai ádarbintø ir komandiruotø uþsienieèiø santykis;
Teisiniø ginèiø darbo santykiø atþvilgiu skaièius;
Lietuvos, kaip imigracijos tikslo ðalies, patrauklumas.

Duomenø ðaltiniai

Esamai situacijai ávertinti
Skirtingø institucijø (Lietuvos darbo birþos,
profesiniø sàjungø, teisësaugos institucijø,
Valstybinës darbo inspekcijos, migracijos tarnybø, kvalifikacijà pripaþástanèiø institucijø,
ðvietimo ástaigø, skundus priimanèiø ir kontroliuojanèiø institucijø, darbdaviø informacija, kt.) duomenø rinkimas, apdorojimas ir
analizë; ðalies ekonominiai rodikliai;
Ástatymø, nutarimø ir kt. dokumentø teisinë
analizë; specialûs tyrimai, apklausos, ekspertø interviu.
Politikos paþangai ávertinti
Konsultacijas ir paslaugas migrantams teikianèiø institucijø skaièius, skundø ir bylø
skaièius, jø eigos stebësena; institucijø kontaktø su migrantais skaièius, teisinis ar kitokio pobûdþio migrantø atstovavimas; tiesiogiai uþsienieèius aptarnaujanèiø institucijø
darbuotojø skaièius ir kvalifikacija; profesiniø
sàjungø dalyvavimas atstovaujant darbuotojams ið uþsienio.
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2 lentelë. ÞMOGAUS TEISËS IR DISKRIMINACIJA

Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Tikslinës grupës
paþeidþiamumas:
teisinis statusas,
smurtas ir nuostatos

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
Duomenø ðaltiniai

Teisiniai ginèai (bylos); teisiniø ginèø skaièius, jø baigtis;
Nusikalstama veika migrantø atþvilgiu (pvz., smurto atvejai);
Diskriminacija suteikiant sveikatos prieþiûros, ðvietimo, socialines paslaugas ir socialinës paramos priemones (skundø skaièius, diskriminaciniø praktikø paplitimas sveikatos prieþiûros, ðvietimo, socialines
paslaugas teikianèiose ir kitose ástaigose);

Skundus (dël netinkamo valstybës
tarnautojø elgesio, patiriamos
diskriminacijos) priimanèiø ir
kontroliuojanèiø, sveikatos prieþiûros,
ðvietimo, socialines paslaugas teikianèiø,
kitø ástaigø ir institucijø informacija;

Uþsienieèiø pateiktø skundø skaièius (dël netinkamo valstybës
tarnautojø elgesio, patiriamos diskriminacijos, kt.);
Skundø ir iðkeltø bylø skaièius;
Institucijø, priimanèiø ir kontroliuojanèiø skundus, skaièius;
Visuomenës nuostatos skirtingø imigrantø grupiø atþvilgiu.

Visuomenës nuostatø tyrimai
(nuostatø stebësena).
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2 lentelës tæsinys

Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Ryðiai su tikslo
ir kilmës ðalies
institucijomis

Teisinis
atstovavimas

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
Duomenø ðaltiniai

Migrantø kilmës ðalies institucijø (konsulatø, ambasadø, kt.)
kontaktai su migrantais; institucijø skaièius, dalyvavimas migrantø
integracijos procesuose ir ryðiai su Lietuvos valstybinëmis institucijomis, atsakingomis uþ migracijos ir integracijos politikos kûrimà ir
ágyvendinimà;
Lietuvos institucijø ásitraukimas á migrantø integracijos procesus
(atstovavimas, konsultavimas, kt.) ir ðiø institucijø skaièius;
Renginiø, skirtø migrantams, skaièius ir pobûdis;
Renginiuose dalyvaujanèiø migrantø skaièius.

Uþsienio ðaliø ambasadø, konsulatø
duomenys;

Migrantams teikiamos teisinës konsultacijos;
Galimybës migrantams gauti reikiamà informacijà (leidimø iðdavimai
ir pratæsimai, teisinës, socialinës paslaugos, kt.);
Institucijø, teikianèiø migrantams konsultacijas ir kità informacijà, skaièius;
Suteiktø konsultacijø skaièius ir turinys (per tam tikrà laikotarpá).

Valstybiniø ir tarpvyriausybiniø institucijø,
profesiniø sàjungø, nevyriausybiniø ir migrantø organizacijø duomenys;

Valstybiniø ir tarpvyriausybiniø institucijø,
profesiniø sàjungø, nevyriausybiniø ir
migrantø organizacijø duomenys;
Specialûs tyrimai, interviu, apklausos.

Specialûs tyrimai, interviu, apklausos.
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Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Politinis
dalyvavimas

Bendruomenës

Profesinës
sàjungos

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
Duomenø ðaltiniai

Migrantams suteikiamos politinës teisës (aktyvaus ir pasyvaus
dalyvavimo rinkimuose galimybës, migrantø politinis atstovavimas
savivaldybëse, kt.);
Teisiniai mechanizmai, skirti migrantø bendruomeniø nariams
atstovauti migrantø organizacijoms vietiniu (savivaldybiø) lygmeniu;
Savivaldos rinkimuose dalyvavusiø migrantø skaièius;
Migrantø kandidatø skaièius savivaldos rinkimuose;
Migrantø skaièius politinëse partijose.

Ástatymø, reglamentuojanèiø uþsienieèiø
teisiná statusà ðalyje, analizë;
Institucijø, organizuojanèiø rinkimus,
politiniø partijø ir organizacijø, savivaldybiø informacija;

Migrantø ir etniniø maþumø bendruomeniø kontaktø palaikymas su
naujai atvykstanèiais migrantais;
Migrantø bendruomeniø kûrimasis (migrantø ásitraukimas á veikianèiø organizacijø veiklà);
Migrantø bendruomeniø dalyvavimas migrantø integracijos procesuose;
Migrantø, etniniø maþumø organizacijø skaièius, veiklos pobûdis.

Migrantø organizacijø ir bendruomeniø
(áskaitant etniniø maþumø organizacijas)
duomenys; migrantø organizacijø ir bendruomeniø veiklos analizë;

Migrantø ásitraukimas á profesiniø sàjungø veiklà (profesiniø
sàjungø veikloje dalyvaujanèiø migrantø skaièius).

Profesiniø sàjungø, darbdaviø, teismø,
skundus priimanèiø ir kontroliuojanèiø,
teisësaugos institucijø informacija;

Specialûs tyrimai, interviu, apklausos.

Specialûs tyrimai, interviu, apklausos.

atvejø analizë, specialûs tyrimai, interviu,
apklausos.
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3 lentelës tæsinys

Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Ðvietimas

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà

Kvalifikacijos pripaþinimas: ágytas iðsilavinimas ir galimybës mokslus
tæsti Lietuvoje;
Galimybës migrantams Lietuvoje ágyti iðsilavinimà;
Lietuvos aukðtosiose mokyklose studijuojanèiø migrantø skaièius;
Mokymosi visà gyvenimà galimybës: migrantø (áskaitant suaugusiuosius) dalyvavimas (ir skaièius) kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
rengiamø kursø skaièius ir pobûdis;
Migrantø vaikø dalyvavimas ðvietimo sistemoje: migrantø vaikø
skaièius ðvietimo ástaigose, ðvietimo ástaigø, kuriose mokosi migrantø vaikai, skaièius; specialiø ugdymo priemoniø migrantø vaikams
paplitimas (skaièius, pobûdis, kt.);
Ðvietimo ástaigø pasirinkimo motyvai;
Migrantø poreikiø vertinimai.

Duomenø ðaltiniai

Kvalifikacijà pripaþástanèiø ir ðvietimo
paslaugas suaugusiems teikianèiø institucijø ir ðvietimo ástaigø informacija; specialûs
tyrimai, interviu, apklausos;
Specialûs tyrimai,
interviu, apklausos.
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Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Naudojimasis
socialinëmis
paslaugomis

Bûstas

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
Duomenø ðaltiniai

Socialinis, sveikatos apsaugos draudimas (apdraustøjø migrantø
skaièius);
Profesiniø ligø paplitimas: profesinëmis ligomis susirgusiø migrantø
skaièius (palyginimas su vietine darbo jëga);
Socialiniø darbuotojø klientø skaièius: migrantø skaièius, kurie
kreipësi á savivaldybëse, kitose institucijose ir organizacijose dirbanèius socialinius darbuotojus;
Socialiniø paslaugø vertinimai (ðvietimas, bûstas, socialiniø paslaugø
gavimas, kt.);
Migrantø poreikiø vertinimai.

Valstybiniø (pvz., sveikatos prieþiûros
ástaigø, savivaldybiø, kt.) ir tarpvyriausybiniø institucijø, nevyriausybiniø, migrantø
organizacijø duomenys;

Migrantø gyvenimo sàlygos (pvz., kv./m asmeniui, kt.);
Bûsto tipas (pvz., socialinis, privatus, kt.);
Gyvenamoji vieta: gyvenvietës tipas (miestas, kaimas, kt.).

Valstybiniø (pvz., savivaldybiø, migracijos
tarnybø) ir tarpvyriausybiniø institucijø,
nevyriausybiniø, migrantø organizacijø
duomenys;

Teisinë analizë, specialûs tyrimai, interviu,
apklausos.

Specialûs tyrimai, interviu, apklausos.
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4 lentelës tæsinys

Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Darbo rinkos
poreikiai

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
Duomenø ðaltiniai

Dabartiniai ir numatomi darbo rinkos poreikiai;
Migrantø pasiskirstymas pagal kvalifikacijà.

Darbdaviø informacija, ðalies ekonominiai
rodikliai, statistiniø duomenø analizë pagal
socialines ir demografines charakteristikas.

Iðsilavinimo neatitikimas tarp vietinës darbo rinkos pasiûlos
ir paklausos;
Migrantø ir vietinës darbo jëgos pasiskirstymas pagal ekonominës
veiklos sritis.

Darbo rinkos, gyventojø statistikos
(demografiniai) duomenys, statistiniø
duomenø analizë.
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Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti
Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà

Valstybiniø institucijø, tiesiogiai atsakingø uþ imigracijos ir
integracijos politikos kûrimà ir ágyvendinimà, skaièius ir pasiskirstymas pagal ágyvendinamos politikos sritis; politikà formuojanèiø ir
ágyvendinanèiø institucijø funkcijø atskyrimas;

Duomenø ðaltiniai

Dokumentø (teisinë) analizë, specialûs
tyrimai, apklausos, ekspertø interviu.

Integracijos programø savivaldybiø lygmeniu ágyvendinimas;
Migrantø dalyvavimas politikos formavimo procesuose; migrantø,
dalyvaujanèiø vietinëse integracijos programose skaièius; vietiniø
integracijos iniciatyvø skaièius savivaldybëse.
Socialiniai veikëjai,
darantys átakà
imigracijos ir
integracijos politikos
kûrimui ir
ágyvendinimui

Valstybinës institucijos;
Darbdaviai;
Profesinës sàjungos;
Migrantai (migrantø bendruomenës);
Þiniasklaida;
Migrantø „balsas“ masinëse informavimo priemonëse; migrantø
problemø aptarimas þiniasklaidoje, kt.

Þiniasklaida (televizija, radijas, internetinë
spauda, kt.); þiniasklaidos ir visuomenës
nuostatø stebësena; specialûs tyrimai, interviu, apklausos.
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6 lentelë. POLITIKOS FORMAVIMO PROCESAS

Analizës aspektai,
reikalingi pagrindinëms
migrantø integracijos
Rodikliai
sritims ávertinti

Rodikliai, reikalingi ávertinti esamà situacijà, nustatyti tendencijas
ir ávertinti ágyvendinamø politikos tikslø paþangà
Duomenø ðaltiniai

Imigracijos ir
integracijos politikos
prioritetai,
trumpalaikiai ir
ilgalaikiai tikslai

Politikos prioritetø analizë (politikos tikslø suderinamumas).

Dokumentø (teisinë) analizë, specialûs
tyrimai, apklausos, ekspertø interviu.

Galimos naujos
imigracijos ir
integracijos politikos
kryptys ir alternatyvos

Vykdytø ir vykdomø programø skaièius ir pobûdis (programø
rezultatø apibendrinimas); pagal programas ágyvendinamuose
projektuose ir tyrimuose dalyvaujanèiø migrantø skaièius;
Vykdytø projektø pagal „Europos fondo treèiøjø ðaliø pilieèiø
integracijai“ metines programas analizë;
Valstybiniø institucijø, mokslo ástaigø ir nevyriausybiniø organizacijø
veiklos imigracijos ir integracijos srityje analizë.

Nevyriausybinës organizacijos, valstybinës
institucijos, ðvietimo ástaigos, kt.;
Programos, kitos specialios politikos
priemonës (pvz., fondai).
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