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S a n t r a u k a .  Nuo 2005 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas 
(ETI) atlieka visuomenės nuomonės apklausas, kurias pasitelkus siekiama ištirti gyventojų nuos-
tatas Lietuvoje gyvenančių įvairių socialinių (mažumų) grupių (pavyzdžiui, romų, žydų, musul-
monų, pabėgėlių ir kt.) atžvilgiu. Remiantis 2005–2010 m. atliktų tyrimų rezultatais, apžvalgoje 
aptariama socialinė distancija ir lyginamos gyventojų nuostatos apie įvairias Lietuvoje gyvenan-
čias socialines (mažumų) grupes. Socialinė distancija buvo matuota trimis kintamaisiais – gyve-
nimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietėje ir nuosavo būsto nuomos atžvilgiu. Atsižvelgiant 
į imigracijos tendencijas 2004–2010 m., analizuojamos gyventojų nuostatos apie Lietuvoje 
vykstančius imigracijos procesus: Lietuvoje gyvenančius ir iš įvairių šalių į Lietuvą atvykstan-
čius imigrantus, atvykimo tikslus ir imigrantams kylančias problemas, daugumos visuomenės ir 
atvykstančių imigrantų kontaktų formas bei vykdomą imigrantų integracijos politiką. Pateikia-
mas tyrimų rezultatų palyginimas. 

P a g r i n d i n i a i  ž o d ž i a i :  visuomenės nuostatos, socialinė distancija, imigracija,   
 imigrantai.   

Įžanga

Analizuojant ir lyginant gyventojų nuostatas, apžvalgoje remiamasi 2010 m. lie-
pos 15 d. – rugpjūčio 2 d. apklausa, kurią ETI užsakymu atliko UAB ,,RAIT”. 
Tyrimo metu apklausti 1008 15–74 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gy-
ventojai. Respondentai apklausti savo namuose tiesioginio interviu būdu. 
Respondentams atrinkti taikyta daugiapakopė stratifikuota tikimybinė atran-
ka. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 proc.

Lyginant 2005–2009 m. ETI tyrimų duomenis, remiamasi šiomis ap-
klausomis: 

• 2005 m. gegužės 5–8 d. UAB „RAIT“ atliko reprezentatyvią anketi-
nę Lietuvos gyventojų apklausą. Tiesioginio interviu būdu buvo ap-
klausti 1052 16–74 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gyventojai. 
Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 proc.
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• 2006 m. vasario 14–21 d. UAB „Spinter tyrimai“ atliko reprezenta-
tyvią anketinę Lietuvos gyventojų apklausą. Tiesioginio interviu bū-
du buvo apklausti 1002 16–74 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos 
gyventojai. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 proc.

• 2007 m. vasario 5–19 d. UAB „Spinter tyrimai“ atliko reprezentaty-
vią anketinę Lietuvos gyventojų apklausą. Tiesioginio interviu būdu 
buvo apklausti 1007 18–65 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gy-
ventojai. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 proc.

• 2008 m. vasario 29 d.– kovo 13 d. UAB „RAIT“ atliko reprezentaty-
vią anketinę Lietuvos gyventojų apklausą. Tiesioginio interviu būdu 
buvo apklausti 1037 15–74 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gy-
ventojai. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3 proc.

• 2009 m. balandžio 3–10 d. UAB „RAIT“ atliko reprezentatyvią an-
ketinę Lietuvos gyventojų apklausą. Tiesioginio interviu būdu buvo 
apklausti 1025 15–74 metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Ap-
klausos rezultatų paklaida neviršija 3 proc. Apklausa atlikta įgyvendinant 
projektą „Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politi-
kos vertinimo principai ir rodikliai“ pagal Europos fondo trečiųjų šalių 
piliečių integracijai 2007 m. metinės programos tikslus.

Lyginant 2008–2010 m. duomenis taip pat remiamasi Darbo ir sociali-
nių tyrimų instituto ir Socialinių tyrimų instituto užsakymu UAB „RAIT“ 
2008 m. spalio 3–14 d. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklau-
sos duomenimis. Tiesioginio interviu būdu buvo apklausta 1040 15–74 metų 
amžiaus nuolatinių Lietuvos gyventojų. Apklausos rezultatų paklaida nevir-
šija 3 proc. Apklausa atlikta įgyvendinant projektą ,,Galimų diskriminacijos 
apraiškų, naujai numatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, 
bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas ir ly-
ginamoji analizė‘‘. 

visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių socialinių 
(mažumų) grupių atžvilgiu 2010 m.

2010 m. liepos 15–rugpjūčio 2 d. atliktu tyrimu siekta ištirti gyventojų nuo-
monę apie Lietuvoje gyvenančias įvairias socialines (mažumų) grupes bei 
nustatyti socialinę distanciją šių grupių atžvilgiu (t.y. grupių ar individų 
artumo ar susvetimėjimo laipsnį). Respondentams buvo pateiktas 31 įvairių 
socialinių grupių sąrašas, apimantis negalios, etninės kilmės, rasės, tikėji-
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mo, kalbines ir skirtingo socialinio statuso grupes. Socialinė distancija buvo 
matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje dar-
bovietėje ir nuosavo būsto nuomos atžvilgiu. 

Atsakydami į klausimus apie žmonių grupes, su kuriomis Lietuvos gy-
ventojai nenorėtų gyventi kaimynystėje, daugiau kaip pusė respondentų nu-
rodė, kad nenorėtų gyventi šalia romų (čigonų) (57,1 proc.), iš įkalinimo įs-
taigų išėjusių asmenų (55,3 proc.) ir homoseksualių asmenų (55,1 proc.), 
pusė Lietuvos gyventojų nenorėtų kaimynystėje gyventi su psichikos negalią 
turinčiais asmenimis (49,7 proc.). Didelė dalis Lietuvos gyventojų nenorėtų 
kaimynais matyti Jehovos liudytojų (43,2 proc.), čečėnų (40,5 proc.), musul-
monų (38,8 proc.) ir pabėgėlių (38,3 proc.). Trečdalis apklausoje dalyvavusių 
respondentų yra linkę vengti kaimynystės su pakistaniečiais (34,6 proc.), hin-
duistais, budistais (32,1 proc.), juodaodžiais (29,7 proc.) ir kinais (29,5 proc.). 
Kas ketvirtas, penktas Lietuvos gyventojas nenorėtų gyventi žydų (23,8 proc.), 
kazachų (21 proc.), turkų (20,1 proc.) bei kitos rasės (odos spalvos) asmenų 
(19,4 proc.) kaimynystėje (žr. 1 pav.).

Palankiausiai kaimynystės atžvilgiu Lietuvos gyventojai vertina aukštes-
nės socialinės padėties asmenis (5,9 proc. nurodė, kad nenorėtų gyventi 
kaimynystėje su šiais asmenimis), tradicines etninių mažumų grupes – ru-
sus (6,8 proc.), ukrainiečius (7,9 proc.) ir lenkus (10 proc.), kita gimtąja 
kalba kalbančius (8 proc.), asmenis su fizine negalia (9,5 proc.) bei tradici-
nių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus (8,5 proc.).

Atsakydami į klausimą apie žmonių grupes, su kuriomis Lietuvos gy-
ventojai nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje, kaip labiausiai nemėgstamos 
minimos šios: beveik pusė Lietuvos gyventojų nenorėtų dirbti su romais 
(čigonais) (45,1 proc.), asmenimis su psichikos negalia (45 proc.), homo-
seksualiais asmenimis (43,8 proc.) ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmeni-
mis (42,4) (žr. 1 pav.). Trečdalis respondentų teigė nenorėtų dirbti su čečė-
nais (33,1 proc.), Jehovos liudytojais (32,4 proc.), musulmonais (32,3 proc.), 
pakistaniečiais (28 proc.) ir pabėgėliais (29,4 proc.). Ketvirtadalis–penkta-
dalis Lietuvos gyventojų nenorėtų vienoje darbovietėje dirbti su hinduistais 
ir budistais (25,8 proc.), kinais (25 proc.) bei juodaodžiais (24,4 proc.).

Labiausiai patraukliais bendradarbiais Lietuvos gyventojai pripažįsta tra-
dicinių etninių mažumų grupių, t.y. rusų, ukrainiečių ir lenkų (atitinkamai 
5,8 proc., 7 proc. ir 8,7 proc. nurodė, kad nenorėtų dirbti vienoje darbovie-
tėje) atstovus, tradicinių krikščioniškos kilmės tikėjimo krypčių atstovus 
(6,3 proc.), kita gimtąja kalba kalbančius (6,9 proc.) bei aukštesnės sociali-
nės padėties asmenis (4,3 proc.).

Daugiausia neigiamų atsakymų, vertinant įvairias socialines grupes, gauta 
atsakant į klausimą apie žmonių grupes, kurioms Lietuvos gyventojai neno-
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rėtų išnuomoti būsto (žr. 1 pav.). Beveik 70 proc. respondentų teigė, jog ne-
nuomotų būsto iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims ir romams (čigo-
nams) (atitinkamai 67,5 ir 67,1 proc.), daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 
nenuomotų būsto ir asmenims su psichikos negalia (62,1 proc.), homoseksua-
liems asmenims (59 proc.), Jehovos liudytojams, čečėnams  (52,1 proc.), pa-
bėgėliams (50,6 proc.). Nemaža dalis gyventojų nenorėtų nuomoti būsto mu-
sulmonams (46,7 proc.), pakistaniečiams (44,7 proc.), hinduistams ir budis-
tams (41,2 proc.), kinams (41,2) ir juodaodžiams (40,5 proc.).

Daugiau nei trečdalis arba trečdalis Lietuvos gyventojų teigė nenorėtų, 
kad jų nuomininkai būtų valstybės neregistruotų religinių ar kitų netradici-
nių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimų atstovai (atitinkamai 35,8 ir  
32,5 proc.), turkai (34,2 proc.), žydai (34 proc.), kazachai (32,1 proc.), ki-
tos rasės (odos spalvos) asmenys (31,3 proc.) ir gruzinai (30 proc.).

Kaip galimus nuomininkus lietuviai palankiausiai vertina tradicines etni-
nes grupes (būstą rusams nuomoti atsisakytų 20,5 proc., ukrainiečiams – 
21,2 proc., lenkams – 22,2 proc.), aukštesnės socialinės padėties asmenis 
(17,5 proc.), tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus 
(19,1 proc.) ir kita gimtąja kalba kalbančius asmenis (20,4 proc.). Vis tik 
pastebėtina, kad net kas ketvirtas ar kas penktas Lietuvos gyventojas neno-
rėtų šioms grupėms nuomoti būsto.

Atsakydami į klausimus apie socialinę distanciją, palankiausiai Lietuvos 
gyventojai vertino aukštesnės socialinės padėties asmenis, didžiausias Lie-
tuvos tautines mažumas (t.y. rusus, lenkus, ukrainiečius ir baltarusius), tra-
dicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus bei kita gimtąja 
kalba kalbančius asmenis. 

Apibendrinant 2010 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenis 
galima teigti, kad socialinė distancija įvairių Lietuvoje gyvenančių žmonių 
grupių atžvilgiu pasireiškia nevienodai. Socialinė distancija bendradarbių 
atžvilgiu yra mažesnė nei kaimynų ir nuomininkų, tačiau ji išauga būsto 
nuomos klausimu.

Lyginant apklausoje dalyvavusių respondentų atsakymus apie socialinę 
distanciją kaimynų, bendradarbių ir nuomininkų atžvilgiu matyti, kad socia-
linių grupių hierarchija išlieka ta pati – labiausiai nemėgstamomis grupėmis 
laikytini iš kalėjimo įstaigų išėję asmenys, romai (čigonai), asmenys su psi-
chine negalia bei homoseksualūs asmenys. Vertinant religiniu aspektu, la-
biausiai nepageidaujamos grupės kaimynystėje, darbovietėje bei nuomojant 
būstą yra Jehovos liudytojai, musulmonai, hinduistai ir budistai. Didelė Lie-
tuvos gyventojų dalis neigiamai vertina ir etninių mažumų grupes bei kitos 
rasės žmones (pvz., čečėnus, pakistaniečius, kinus, juodaodžius ir kitos ra-
sės (odos spalvos) asmenis). 
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Lyginant 2010 m. Lietuvos gyventojų apklausos duomenis su ankstes-
nių Etninių tyrimų instituto atliktų apklausų duomenimis, matome tam ti-
krus Lietuvos gyventojų nuostatų pokyčius. Prieš dvejus metus Lietuvos 
gyventojai palankiau vertino visų išvardytų žmonių grupių atstovus kaip 
galimus kaimynus, tuo tarpu paskutiniųjų metų apklausos rezultatai rodo 
padidėjusių neigiamų atsakymų procentą. 2010 m. padidėjo skaičius žmo-
nių, neigiamai vertinančių darbą kartu su išvardytomis socialinėmis grupė-
mis. Remiantis naujausiais duomenimis, didžiausi nuostatų pokyčiai įvyko 
homoseksualių asmenų atžvilgiu: jeigu 2008 m. kaimynystėje su homosek-
sualiais asmenimis nenorėjo gyventi 44 proc., tai 2010-aisiais ši gyventojų 
dalis išaugo iki 55 proc. (žr. 2 pav.). Romų atžvilgiu nuostatos išlieka pana-
šios kaip ir 2009 m. (57–58 proc.), o iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų 
atžvilgiu neigiamos nuostatos kiek nuslūgo (2009 m. – 65 proc., 2010 m. – 
55 proc.). Darbo vienoje darbovietėje atveju taip pat didžiausiai neigiami 
pokyčiai fiksuojami homoseksualių asmenų atžvilgiu: 2008 m. dirbti vieno-
je darbovietėje nenorinčių buvo 34 proc., 2009 m. – 42 proc., 2010 m. – 
44 proc. respondentų. Neigiamų atsakymų skaičius išaugo ir vertinant vi-
sas kitas ilgą laiką nemėgstamomis laikomas grupes: musulmonus (neno-
rinčiųjų dirbti su šia grupe skaičius išaugo 8,2 procentinio punkto), čečė-
nais (+7,4), romais (čigonais) (+6,7) ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asme-
nimis (+6,6 procentinio punkto). 

3 paveiksle pavaizduoti Lietuvos gyventojų nuomonių pokyčiai keturių 
socialinių grupių – musulmonų, pabėgėlių, čečėnų ir romų (čigonų) – at-
žvilgiu nuo 2005 iki 2010 m. Visuomenės nuomonės tyrimai ilgesniu laiko-
tarpiu leidžia teigti apie pastebimą tam tikrą socialinės distancijos mažėji-
mą: 2009 ir 2010 m. kiek mažiau Lietuvos gyventojų nurodė, kad kaimy-
nais nenorėtų matyti minėtų etninių grupių atstovų.

Tyrime dalyvavusių Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kaip per pasta-
ruosius 5 metus pasikeitė jų požiūris į Lietuvoje gyvenančių žmonių gru-
pes. Pastebėtina, kad didelė dalis respondentų negalėjo nurodyti savo nuo-
monės pokyčių (neturinčių nuomonės dalis svyruoja nuo 33 proc. (pavyz-
džiui, homoseksualių asmenų atžvilgiu) iki 60 proc. (pavyzdžiui, lietuvių 
kalbos nemokančių asmenų ar kita gimtąja kalba kalbančiųjų atžvilgiu). Vis 
tik atsakymai ir į šį klausimą patvirtina įsitvirtinusią nemėgstamų socialinių 
grupių hierarchiją (žr. 4 pav.).

2010 m. pusė arba šiek tiek mažiau nei pusė respondentų nurodė, kad per 
pastaruosius 5 metus jų nuomonė labai pablogėjo arba greičiau pablogėjo nei 
pagerėjo apie homoseksualius asmenis (50,8 proc.) ir iš įkalinimo įstaigų išė-
jusius asmenis (43,6 proc.). Trečdalis gyventojų teigia, kad jų nuomonė pablo-
gėjo apie šias grupes: romus (čigonus) (35,3 proc.), Jehovos liudytojus               
(32,7 proc.), musulmonus (31,5 proc.), čečėnus (30,5 proc.) ir pabėgėlius 
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(29,4 proc.). Maždaug ketvirtadalis respondentų teigia, kad jų nuomonė pablo-
gėjo apie šias grupes: pakistaniečius (26,9 proc.), asmenis su psichikos negalia 
(25,5 proc.), kinus (24,4 proc.) bei hinduistus ir budistus (23,1 proc.).

2010 m. duomenimis, žmonių grupės, apie kurias per pastaruosius 5 metus 
Lietuvos gyventojų nuomonė labiausiai pagerėjo, – tai asmenys su fizine nega-
lia, rusai, lenkai ir ukrainiečiai (atitinkamai 44,3 proc., 42,9 proc., 40,4 proc. ir 
39,8 proc. respondentų nurodė, kad jų nuomonė apie šias grupes pastaraisiais 
metais labai pagerėjo arba greičiau pagerėjo nei pablogėjo). Maždaug trečdalis 
lietuvių nurodė, kad jų nuomonė pagerėjo apie gruzinus (34,7 proc.), moldavus 
(33,2 proc.), tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus                   
(33 proc.), aukštesnės socialinės padėties žmones (32,2 proc.), kita gimtąja 
kalba kalbančius asmenis (32,6 proc.) ir totorius (31,9 proc.). Taip pat beveik 
trečdalis nurodė nuomonės pokyčius teigiama linkme kitos rasės (odos spal-
vos) asmenų (28,6 proc.), turkų (28,5 proc.), žydų (28,4 proc.) ir  lietuvių 
kalbos nemokančių asmenų (27,4 proc.) atžvilgiu. 

Lyginant 2010 m. Lietuvos gyventojų atsakymus į klausimą apie nuo-
monių kaitą su ankstesniais Etninių tyrimų instituto atliktų visuomenės ap-
klausų apie įvairias etnines grupes rezultatais, galima teigti keletą dalykų. 
Pirmiausia Lietuvos gyventojų nuomonių tendencijos išlieka tokios pat. Ki-
taip tariant, tiek 2008 m., tiek 2010 m. atliktos apklausos parodė, kad dau-
guma respondentų nenurodė, kokia linkme pasikeitė jų nuomonė išvardytų 
socialinių grupių atžvilgiu. Taip pat nepasikeitė tiek neigiamai, tiek teigia-
mai vertinamų grupių sąrašas: Lietuvos gyventojų nuomonė neigiama link-
me ir 2008 m., ir 2010 m. labiausiai keitėsi romų (čigonų), iš įkalinimo 
įstaigų išėjusių asmenų, homoseksualių asmenų ir Jehovos liudytojų atžvil-
giu. Kaip ir anksčiau, respondentai nurodė, kad jų nuomonė pastaraisiais 
metais pagerėjo asmenų su fizine negalia, aukštesnės socialinės padėties 
asmenų, kita gimtąja kalba kalbančių ar lietuvių kalbos nemokančių asme-
nų atžvilgiu. Vis tik pastebėtina, kad grupių, apie kurias lietuvių nuomonė 
ženkliai blogėja, hierarchija pasikeitė. Jei ankstesniais metais Lietuvos gy-
ventojų nuomonė labiausiai blogėjo romų (čigonų), iš įkalinimo įstaigų iš-
ėjusių asmenų, homoseksualių asmenų, Jehovos liudytojų ir pabėgėlių at-
žvilgiu, tai, paskutiniosios apklausos duomenimis, ši seka yra: homoseksu-
alūs asmenys (51 proc. teigiančių, kad nuomonė labai pablogėjo ar greičiau 
pablogėjo), iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys (44 proc.), romai (čigonai) 
(35 proc.), Jehovos liudytojai (33 proc.), musulmonai (32 proc.) ir čečėnai 
(31 proc.). Kitaip tariant, per 2010 m. ženkliai pablogėjo Lietuvos gyven-
tojų nuomonė apie homoseksualius asmenis ir musulmonus (atitinkamai 
+17 ir +10 procentinių punktų prieaugis teigiančių, kad jų nuomonė apie 
šias grupes per pastaruosius 5 metus pablogėjo) (žr. 5 pav.). 
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visuomenės nuostatos Lietuvoje gyvenančių 
ir į Lietuvą atvykstančių imigrantų atžvilgiu 2010 m.

Atsižvelgiant į imigracijos tendencijas Lietuvoje (ypač po ES plėtros 2004 m.), 
Etninių tyrimų institutas nuo 2008 m. į kasmetines visuomenės nuomonės 
apklausas įtraukia klausimus apie imigracijos procesus. Nuo 2004 m. paste-
bimas bendros ir darbo imigracijos srautų Lietuvoje didėjimas (kuris tęsėsi 
iki dabartinių ekonominių pokyčių), todėl, atsižvelgus į struktūrinius imigra-
cijos veiksnius, Lietuvoje gyvenančių imigrantų integracijos prielaidas ir 
problematiką bei migrantų integracijos politikos įgyvendinimo praktiką1, bu-
vo nuspręsta atidžiau pažvelgti į visuomenės nuostatas Lietuvoje vykstančių 
imigracijos ir migrantų integracijos procesų atžvilgiu.

Norint sužinoti Lietuvos gyventojų nuomonę apie šalyje gyvenančius 
imigrantus, apklausoje dalyvavusių respondentų buvo prašoma įvertinti iš 
įvairių šalių į Lietuvą atvykstančius imigrantus. Apklausos duomenys lei-
džia teigti, kad palankiausiai vertinami iš Vakarų Europos šalių – Prancūzi-
jos, Italijos, Belgijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos ir kt. – 
atvykstantys imigrantai. Imigrantus iš šių ES valstybių narių palankiai ver-
tina 78,2 proc. apklaustųjų. Palankiai (71,2 proc.) Lietuvos gyventojai ver-
tina iš „naujųjų“ ES šalių (įstojusių 2004 ir 2007 m.) atvykstančius imi-
grantus (pvz., Latvijos, Bulgarijos, Čekijos, Slovakijos, Rumunijos, kt.). Iš 
JAV atvykstantys imigrantai taip pat vertinami teigiamai (68,4 proc.). 

Imigrantai iš ne ES ir EFTA šalių vertinami ne taip palankiai kaip iš ES 
šalių atvykstantys asmenys. Į Lietuvą atvykstančius kinus ir turkus teigiamai 
vertina 46,2 ir 46,6 proc., kazachus – 48,1 proc. respondentų. Šiuo atveju 
vyrauja neigiami vertinimai: kinus neigiamai vertina 47,7 proc., turkus – 
46,4 proc., o kazachus – 45 proc. apklaustųjų. Labiausiai neigiami vertini-
mai vyrauja iš Pakistano ir Libano atvykstančių imigrantų atžvilgiu (atitin-
kamai 57,5 ir 57 proc.).

6 paveiksle pateikiami duomenys rodo, jog didžiausi vertinimų skirtu-
mai vyrauja tarp ES ir ne ES šalių piliečių. Kita vertus, nors JAV piliečiai 
yra laikomi trečiųjų šalių piliečiais, tačiau Lietuvos gyventojai juos vertina 
teigiamai. Galima teigti, kad Lietuvos visuomenėje vyrauja iš skirtingų ša-
lių atvykstančių piliečių kategorizacija. Šiuo atveju pirmai grupei galima 
priskirti  ES valstybes („naująsias“ ir „senąsias“) ir JAV, antrai grupei – 
Afrikos valstybes, Kiniją, Turkiją, Armėniją, Kazachstaną ir Gruziją, o tre-
čiai – Pakistaną ir Libaną (žr. 6 pav.).

2010 m. apklausos duomenis palyginus su 2009 m. duomenimis matomas 
aiškus neigiamų nuostatų padidėjimas. 2009 m. tyrimo duomenimis, visų               
6 paveiksle išvardytų šalių atžvilgiu neigiamos nuostatos buvo mažesnės (pa-

 1 Plačiau žr.: Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: Trečiųjų šalių piliečiai Lietu-
voje. Socialinių tyrimų institutas, Vilnius: Eugrimas, p. 128. ISSN 1822-1041.
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vyzdžiui, užsieniečių iš Vakarų Europos – 4,8 proc., Rytų Europos –                       
6,6 proc., kinų – 30,8 proc., turkų – 28,9 proc. libaniečių – 35,4 proc., pakis-
taniečių – 36,5 proc. ir kt.). Tačiau svarbu pabrėžti, kad nors 2009 ir 2010 m. 
buvo pateikiamas tas pats klausimas, analizuojamų grupių sąvoka skyrėsi: 
2009 m. buvo vartojama užsieniečio, o 2010 m. – imigranto sąvoka. Galima 
daryti prielaidą, kad užsieniečio sąvoka yra neutralesnė, todėl ir nuostatos jų 
atžvilgiu buvo palankesnės. Imigranto sąvoka visuomenėje gali būti labiau 
sietina su simbolinėmis (kultūrinėmis) ir realiomis (konkurencija dėl ekono-
minių bei socialinių išteklių ir kt.) grėsmėmis (neabejotinai tikslesnius atsa-
kymus galima gauti atlikus kartotinius tyrimus vėlesniais metais).

7 paveiksle pateikti atsakymai į klausimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ką 
Lietuvos gyventojai mano apie tikslus, kurių pagrindu į Lietuvą atvyksta imi-
grantai2. Tyrimo duomenimis, didžioji dauguma respondentų (72,9 proc.) ma-
no, jog imigrantai į Lietuvą dažniausiai atvyksta turėdami tikslą dirbti.               
72,2 proc. sutinka, kad imigrantai į Lietuvą atvyksta mokytis, 65 proc. – pra-
šyti prieglobsčio, 62 proc. – pas savo šeimos narius ir 62,5 proc. – pradėti 
verslą. Gyventojų nuomonė apie į Lietuvą dirbti atvykstančius imigrantus 
atitinka realius imigracijos procesus. Kita vertus, skaičius imigrantų, atvyks-
tančių mokytis, yra mažas, palyginti su į Lietuvą dirbti ar šeimos susijungi-
mo pagrindais atvykstančių imigrantų skaičiumi. Prieglobstį gavę užsienie-
čiai sudaro itin mažą dalį visų į Lietuvą atvykstančių imigrantų (žr. 7 pav.). 

Palyginę šiuos duomenis su 2009 m. atliktu tyrimu matome, kad visuo-
menės nuostatos nepasikeitė. Nors tyrime buvo vartojama ne imigranto, o 
užsieniečio ne ES piliečio sąvoka, atvykimo pagrindų hierarchija visuome-
nės nuostatose išliko tokia pati, tačiau pasikeitė pritarimo arba nepritarimo 
lygis. Pavyzdžiui, 2009 m. tyrimo duomenimis, didžioji dauguma respon-
dentų (79 proc.) manė, jog užsieniečiai ne ES piliečiai į Lietuvą dažniausiai 
atvyksta turėdami tikslą dirbti. Dauguma (62 proc.) apklaustųjų manė, jog 
užsieniečiai ne ES piliečiai į Lietuvą atvyksta mokytis ir prašyti prieglobs-
čio, pusė (52 proc.) – pas savo šeimos narius. 

Tyrimo klausimyne buvo pateikti klausimai apie gyventojų tiesioginius ir 
netiesioginius santykius su įvairiomis Lietuvoje gyvenančių imigrantų katego-
rijomis (žr. 8 pav.). Respondentų buvo prašoma nurodyti, ar jiems yra tekę 
tiesiogiai bendrauti (kalbėtis, susitikti) ar netiesiogiai susidurti (sužinoti iš ži-
niasklaidos priemonių, girdėti iš pasakojimų) su įvairių kategorijų imigrantais. 
Apie kiekvieną išskirtą imigrantų kategoriją respondentai galėjo pateikti vieną 
ar kelis atsakymų variantus, atspindinčius jų santykius su tam tikra grupe.

 2 Pagal įstatymą dėl Užsieniečių teisinės padėties, užsieniečiai į Lietuvą atvyksta turėdami 
tikslą dirbti, užsiimti teisėta veikla, pas savo šeimos narius (šeimos susijungimas), įgyti 
išsilavinimą (studijuoti, mokytis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose), 
kt. Pagal Migracijos departamento statistinius duomenis (2004–2009 m.), daugiausia į 
Lietuvą užsieniečiai atvyksta šeimos susijungimo pagrindu ir turėdami tikslą dirbti. 
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Analizuojant tyrimo duomenis verta aptarti keletą aspektų. Pirma, maž-
daug trečdaliui (32,1 proc.) apklausoje dalyvavusių gyventojų nėra tekę gir-
dėti, matyti ar bendrauti su Lietuvoje savo verslą pradėjusiais, 31,8 proc. – 
su pas savo šeimos narius atvykstančiais, 30,5 proc. – su Lietuvoje studi-
juojančiais, 27,3 proc. – su Lietuvoje dirbančiais ir 35,2 proc. – su Lietu-
voje prieglobsčio prašančiais imigrantais. Antra, daugiausia informacijos ir 
patirties apie įvairias Lietuvoje gyvenančių imigrantų kategorijas gyventojai 
gauna iš netiesioginių šaltinių – žiniasklaidos priemonių.

Analizuojant tyrime dalyvavusių respondentų atsakymus apie netiesiogi-
nius kontaktus matyti, kad daugiausia Lietuvos gyventojų įvairias imigrantų 
grupes yra matę televizijos laidose, skaitę apie jas spaudoje ar girdėję per 
radiją, mažiausiai – pasakoję draugai ar kaimynai. Lyginant skirtingas Lie-
tuvoje gyvenančių imigrantų kategorijas, iš netiesioginių šaltinių Lietuvos 
gyventojams geriausiai pažįstami Lietuvoje dirbantys ir studijuojantys imi-
grantai bei pabėgėliai: dauguma (atitinkamai 48,1 proc., 44,2 proc. ir 45,2 
proc.) apklaustųjų yra matę juos televizijos laidose, kiek daugiau nei treč-
dalis (31,7 proc., 31,1 proc. ir 30,9 proc.) yra skaitę apie juos spaudoje, o 
penktadalis (20,9 proc., 20,3 proc. ir 19,8 proc.) girdėję radijo laidose. Kiek 
mažiau netiesioginių kontaktų Lietuvos gyventojai turi su pas savo šeimos 
narius atvykstančiais ir verslą pradėjusiais imigrantais (žr. 8 pav.).

Išanalizavę atsakymus apie tiesioginius kontaktus matome, kad tik maža 
dalis tyrime dalyvavusių respondentų teigė asmeniškai pažįstantys, sutikę 
imigrantus ar kalbėję su jais. Geriausiai Lietuvos gyventojai yra pažįstami su 
Lietuvoje dirbančiais, pas savo šeimos narius atvykstančiais ir studijuojan-
čiais, mažiausiai – su pabėgėliais ir verslą pradėjusiais imigrantais. Šiuo 
atveju būtų galima išskirti pabėgėlius: viena vertus, jų atžvilgiu užfiksuotas 
vienas didžiausių netiesioginių kontaktų pobūdis, kita vertus, tiesioginių kon-
taktų su pabėgėliais turi mažiau nei 1 proc. Lietuvos gyventojų (žr. 8 pav.). 
Palyginę su 2009 m. atliktu tyrimu, matome panašias tendencijas: viena ver-
tus, vyrauja netiesioginių kontaktų formos (žiniasklaida), kita vertus, tiesio-
giniai kontaktai yra reti.

Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų įsivaizduojamą atvykusių imigrantų 
įtaką visuomenei ir valstybei, respondentų buvo prašoma pareikšti savo 
nuomonę apie konkrečius teiginius. Labiausiai Lietuvos gyventojai yra lin-
kę pritarti teiginiui, kad imigrantai į Lietuvą atvyksta turėdami tikslą dirbti 
(62 proc.). Dauguma respondentų (57,5 proc.) pritarė teiginiui, kad imi-
grantus išlaiko mokesčių mokėtojai. Daugiau negu pusė (51,4 proc.) ap-
klaustųjų sutiko su teiginiu, kad į Lietuvą atvykstantys imigrantai gali su-
kelti socialinių neramumų (lyginant su 2008 ir 2009 m. tyrimo duomenimis, 
kai buvo vartojama ne imigranto, bet užsienio šalių darbuotojo sąvoka, ati-
tinkamai 61,1 ir 62,1 proc. apklaustųjų sutiko, jog į Lietuvą atvykstantys 
užsienio šalių darbuotojai gali sukelti socialinių neramumų). 
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Kitiems teiginiams pritariama mažiau: 41,2 proc. sutinka, kad Lietuvoje 
gyvenantys ir į Lietuvą atvykstantys imigrantai praturtina šalies kultūrinį gy-
venimą (lyginant su 2009 m. tyrimo duomenimis, kai buvo vartojama užsie-
niečio ne ES piliečio sąvoka, 29,1 proc. sutiko, o 56,1 – nesutiko su teiginiu, 
kad į Lietuvą atvykstantys užsieniečiai ne ES piliečiai praturtina šalies kultūri-
nį gyvenimą ). 37,4 proc. sutinka, kad dirbantys imigrantai yra naudingi Lie-
tuvos ekonomikai (lyginant su 31,6 proc. 2009 m.), 32,8 proc. sutiktų, kad jų 
vaikai mokytųsi vienoje klasėje su imigrantų vaikais; 30,8 proc. pritaria, kad 
valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio imigrantų integracijai (žr. 9 pav.).  

Siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie potencialias Lietuvoje 
gyvenančių ar atvykstančių imigrantų problemas, apklausos anketoje buvo pa-
teikti klausimai apie galimas problemas įvairiose srityse (žr. 10 pav.). Apiben-
drinant galima pasakyti, kad Lietuvos gyventojai pritaria galimiems sunku-
mams, su kuriais imigrantai susiduria įvairiose srityse. Didžiosios apklaustų-
jų dalies (87 proc.) nuomone, daugiausia sunkumų imigrantams kyla dėl 
lietuvių kalbos nemokėjimo. Kita galimų sunkumų grupė susijusi su sunku-
mais ieškant darbo (80,6 proc.), vaikų švietimu (72,2 proc.) ir patiriamomis 
neigiamomis nuostatomis (70,6 proc.). Beveik du trečdaliai apklausoje daly-
vavusių Lietuvos gyventojų teigia, kad potencialūs sunkumai gali iškilti dėl 
socialinės paramos ir paslaugų (66,6 proc.), sveikatos priežiūros (61,4 proc.). 
Taip pat ženkli dalis (57,8 proc.) laikosi nuomonės, kad trečiųjų šalių pilie-
čiams sudėtinga išsinuomoti būstą, o 55,2 sutinka, kad patiriamas smurtas 
taip pat yra problema, su kuria susiduria imigrantai Lietuvoje (žr. 10 pav.).

Keletas anketos klausimų buvo susiję su įvairių imigrantų integracijos 
priemonių vertinimu (žr. 11 pav.). Respondentams buvo pateiktas priemonių, 
apimančių įvairias gyvenimo sritis, tokias kaip užimtumas, švietimas, būstas, 
teisinės pagalbos užtikrinimas, sąrašas. Palankiausiai Lietuvos gyventojai 
vertina priemones, skirtas vaikų švietimo ir lietuvių kalbos kursų organizavi-
mui – joms pritaria didžioji dauguma respondentų (atitinkamai 79,5 ir               
77,3 proc.). Dauguma Lietuvos gyventojų palankiai vertina pagalbą tvarkant 
dokumentus (leidimai gyventi, pašalpos gavimas) (65,1 proc.), vienodų teisių 
Lietuvos piliečiams ir imigrantams užtikrinimą teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas (59,2 proc.), nemokamų teisinių konsultacijų (58,1 proc.) ir kvali-
fikacijos tobulinimo kursų organizavimą (53,3 proc.) (žr. 11 pav.).

Daugiausia abejonių Lietuvos gyventojams kelia vienodų teisių Lietuvos 
piliečiams ir imigrantams darbe užtikrinimas ir socialinio būsto suteikimas. 
Dėl vienodų teisių darbe gyventojų nuomonės pasiskirsto beveik tolygiai:               
45,6 proc. respondentų yra linkę sutikti, o 45,7 proc. nesutikti dėl vienodų 
teisių darbe užtikrinimo.  Tuo tarpu dauguma gyventojų (63,8 proc.) neprita-
ria, kad socialinis būstas būtų suteiktas imigrantams (26,2 proc. – pritaria). 
Taip pat 53,3 proc. apklaustųjų nepritaria dėl vienodų teisių Lietuvos pilie-
čiams ir imigrantams gaunant socialinę paramą užtikrinimo (35,1 proc. – pri-
taria) (žr. 11 pav.). 
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Priedai

1 pav. Prašome pasakyti, su kuriomis iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte 
gyventi kaimynystėje, dirbti vienoje darbovietėje ir išnuomoti būsto? 2010 m. (proc.)
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2 pav. Prašome pasakyti, su kuriomis iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte 
gyventi kaimynystėje? 2008–2010 m. (proc.) 

3 pav. Prašome pasakyti, su kuriomis iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte 
gyventi kaimynystėje? 2005–2010 m. (proc.) 
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4 pav. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė Jūsų požiūris į Lietuvoje gyvenančių 
žmonių grupes? 2010 m. (proc.) 
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5 pav. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė Jūsų požiūris į Lietuvoje gyvenančių 
žmonių grupes? Atsakiusieji „labai pablogėjo, greičiau pablogėjo” 2008–2010 m. 
(proc.) 

6 pav. Koks Jūsų požiūris į Lietuvoje gyvenančius imigrantus iš regionų ir šalių? 
2010 m. (proc.) 
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7 pav. Jūsų nuomone, kokiu tikslu dažniausiai į Lietuvą atvyksta imigrantai?                
2010 m. (proc.)

8 pav. Ar Jums kada nors teko girdėti, matyti ar bendrauti su kortelėje išvardytais 
imigrantais? Jei taip, tuomet kur ir kaip? 2010 m. (proc.) 



136

E T N I Š K U M O  S T U D I J O S  2 0 1 0 / 1 - 2
E T H N I C I T Y  S T U D I E S  2 0 1 0 / 1 - 2

9 pav. Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvoje gyvenančius ir į Lietuvą atvykstančius 
imigrantus? Pasakykite, sutinkate, ar nesutinkate su teiginiais? 2010 m. (proc.)

10 pav. Kartais Lietuvoje gyvenantiems imigrantams iškyla įvairių sudėtingų situa-
cijų. Pasakykite, sutinkate ar nesutinkate, kad imigrantams kyla ypatingų sunkumų 
šiose srityse? 2010 m. (proc.) 
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11 pav. Pritartumėte ar nepritartumėte integracijos priemonėms, kurios būtų taiko-
mos Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą atvykstantiems imigrantams? 2010 m. 
(proc.)
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Centre has performed public opinion polls with the purpose of analysing the attitudes of Lithu-
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different social (minority) groups in Lithuania. Social distance was measured using three varia-
bles: willingness to live in the same neighbourhood; to work at the same organisation and to rent 
an apartment/house to these groups. Considering immigration trends (2004–2010), new variables 
for the analysis of societal attitudes were included, such as, societal attitudes towards immigrants 
living in Lithuania and those newly arrived; attitudes regarding the reasons for immigrants’ arrival; 
problems that immigrants face in Lithuania; forms of contact between immigrants and the majority 
society as well as attitudes towards integration policy. The results of both analyses are compared. 
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