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1. Metodologinis tyrimų pagrindimas
1.1 Projekte atliktų tyrimų metodologija

Atliekant projekte numatytus tyrimus, buvo taikomos skirtingos metodologijos. Atliekant kontekstinę pabėgėlių
integracijos analizę (žiniasklaidos monitoringas, visuomenės nuostatų monitoringas, savivaldybių integracijos
indeksas ir tarpkultūrinės kompetencijos potencialo tyrimas) buvo naudojami tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai
tyrimų metodai. Įgyvendinant lauko tyrimą (ekspertiniai interviu, fokus grupės ir interviu su pabėgėliais), buvo
naudojami kokybiniai tyrimų metodai.
Ekspertiniams ir pabėgėlių interviu atlikti, buvo naudojamas pusiau struktūruoto (giluminio) interviu metodas.
Tokio pobūdžio interviu yra vienas plačiausiai kokybiniuose tyrimuose taikomų metodų, skirtų informacijai rinkti,
kurio metu respondentas perduoda informaciją tyrėjui. Nors pusiau struktūruotų interviu atlikimo eiga (interviu
struktūra ir klausimų seka) kinta dėl įvairių priežasčių (interviu metu besiklostančios situacijos, pokalbio aplinkos,
respondento socialinių ir demografinių charakteristikų), interviu metu yra gilinamasi į iš anksto identifikuotus
probleminius klausimus, kuriuos, atsižvelgiant į interviu eigą, siekiama atskleisti įvairiais metodais (pavyzdžiui,
papildomais klausimais ar papildomu interviu).
Socialiniuose tyrimuose kokybiniais metodais surinkta informacija negali pateikti tikslių skaičių ir koreliacijų, tačiau
leidžia atskleisti tendencijas: vyraujančias nuostatas, patirtis, vertybes ir suvokimą. Analizuojant prieglobsčio
gavėju integracijos procesus, skirtingo pobūdžio metodikų ir tyrimų instrumentų taikymo pagalba buvo atskleistas
platus analizuojamos problematikos laukas (plačiau apie projekte atliktus tyrimus, žr. 1 lentelė: Kokybinio tyrimo
etapai).
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1 lentelė: Kokybinio tyrimo etapai
Kokybinio tyrimo koncepcijos detalizavimas ir instrumentų parengimas:
Empirinio tyrimo parametrai;
1.
Informacijos rinkimo metodai;
Respondentų imties ir atrankos formavimas bei pagrindimas.
Antrinė duomenų analizė:
Lietuvoje vykdytų tyrimų ir projektų apžvalga;
2.
Teisinių dokumentų analizė pabėgėlių integracijos situacijai įvertinti;
Teorinio pabėgėlių integracijos rodiklių sąvado parengimas.
Žvalgybinis tyrimas, siekiant nustatyti tyrimo instrumentų patikimumą
3. Interviu su pabėgėliais;
Ekspertiniai interviu.
Kontekstinė pabėgėlių integracijos analizė:
Žiniasklaidos monitoringas;
4. Visuomenės nuostatų monitoringas;
Savivaldybių integracijos indeksas;
Tarpkultūrinės kompetencijos potencialo tyrimas.
Lauko tyrimas:
5. Ekspertiniai interviu, fokus grupės, interviu su pabėgėliais (žr. 2 lentelę);
Interviu transkribavimas, suvedimas ir pirminė analizė.
Tyrimo ataskaitos parengimas:
Bendros tyrimo ataskaitos parengimas;
Išvadų ir rekomendacijų parengimas;
6.
Ataskaitos santrauka;
Rodiklių sąvado sudarymas;
Tyrimo rezultatų prezentacija.
1.2. Tyrimo instrumentai ir duomenų analizė

Atliekant kokybinius ekspertų ir respondentų (prieglobsčio gavėjų) interviu, buvo naudojami iš anksto paruošti,
pusiau struktūruoti klausimynai. Prieglobsčio gavėjų interviu atlikimui buvo naudojamas vienas, pusiau
struktūruotas klausimynas, kurio turinys keitėsi atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Pavyzdžiui, ar prieglobsčio
gavėjas perkeltas į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą, ar dalyvaujantis Vyriausybės inicijuotame „pilotiniame“
projekte, ar gražintas iš kitos ES valstybės narės).
Atsižvelgiant į ekspertų veiklos pobūdį (nevyriausybinė organizacija, valstybinė institucija, nacionalinio lygmens
ekspertizė), buvo naudojami skirtingi pusiau struktūruoti klausimynai, siekiant neprarasti svarbių duomenų ir
išgauti kiek įmanoma daugiau ekspertinės informacijos. Ekspertų klausimynai buvo sudaromi / adaptuojami
atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančią problematiką pabėgėlių integracijos srityje. Buvo sukaupta didelė duomenų
bazė, todėl, siekiant neprarasti svarbių duomenų, kokybiniais informacijos rinkimo metodais sukaupti duomenys
buvo analizuojami taikant kokybinių duomenų analizės principus. Analizuojant duomenis buvo išskirtos
pagrindinės probleminės temos, apibrėžtos analizės kategorijos, analizuojami duomenų tarpusavio ryšiai,
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sisteminamos prielaidos, formuluojamos ir pagrindžiamos išvados bei rekomendacijos. Analizuojant kokybinio
tyrimo duomenis, pateikiamos citatos, geriausiai iliustruojančios tyrimo rezultatus, argumentus, nuomones ir
problematiką.
1.3.Tikslinė grupė, ekspertų ir respondentų atranka

Tyrimo metu iš viso buvo kalbėta su 48 asmenimis: 6 perkeltais pabėgėliais, 3 Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos „pilotinio“ projekto šeimomis (6 asmenys), 3 iš kitų ES valstybių narių gražintomis šeimomis (6
asmenys). Atliekant ekspertų interviu, buvo apklausti 14 ekspertų: vertėjai / socialiniai darbuotojai, psichologas,
projektų vadovai / migracijos ir pabėgėlių integracijos ekspertai, mokyklos direktorius, verslininkai, Tarptautinė
migracijos organizacijos atstovas, Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovai, prieglobsčio teisės
ekspertas ir savivaldybių atstovas. Tyrimo metu buvo suorganizuotos 3 fokus grupės: nacionalinio lygmens
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Ruklos Pabėgėlių priėmimo centro, Lietuvos
darbo biržos, Migracijos departamento, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai); savivaldybės lygmens (Vilniaus,
Kauno, Jonavos rajono, Klaipėdos, Elektrėnų rajono ir Kėdainių rajono savivaldybių atstovai); ir nevyriausybinio
lygmens (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Vilniaus arkivyskupijos Carito ir Maltiečiu atstovai) (plačiau žr. 2
lentelė: Tyrime dalyvavusių respondentų / ekspertų skaičius, veiklos sritys ir interviu kodai veiklos sritis ir interviu
kodai).
2 lentelė: Tyrime dalyvavusių respondentų / ekspertų skaičius, veiklos sritys ir interviu kodai
Respondentų
Respondentai ir ekspertai
Kodas
skaičius
Perkelti pabėgėliai
PG
9
4 socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „pilotinio“ projekto
PP
8
šeimos
3 iš kitų ES valstybių narių gražintos šeimos
GR
6
Ekspertai: vertėjai / socialiniai darbuotojai (2), psichologas (1),
socialiniai darbuotojai (2), projektų vadovai / migracijos ir
pabėgėlių integracijos ekspertai (2), mokyklos direktorius (1),
EX
14
verslininkai (2), Tarptautinė migracijos organizacijos atstovas (1),
Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovai (1),
prieglobsčio teisės ekspertas (1), savivaldybių atstovai (1)
3 fokus grupės: nacionalinis lygmuo (5 asmenys iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos darbo biržos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos
apsaugos ministerijos); savivaldybės lygmuo (6 asmenys iš
FG
16
Vilniaus, Kauno, Jonavos, Klaipėdos, Elektrėnų ir Kėdainių);
nevyriausybinis lygmuo (4 asmenys iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos, Vilniaus arkivyskupijos Carito ir Maltiečiu)
IŠ VISO
48
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2. Nutarimo „Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ analizė
2.1 Teisinė ir sociologinė analizė

Sociologinio tyrimo metodologija
Tyrime buvo parengti klausimynai valstybės institucijoms, savivaldybės administracijoms, ekspertams ir
pabėgėliams. Išsiųstos formalios užklausos Vidaus reikalų ministerijai, Migracijos departamentui prie VRM,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo ministerijai, Sveikatos Ministerijai, Kalėjimų departamentui prie
Teisingumo ministerijos. Šiose užklausose buvo užduoti klausimai dėl prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos
politikos formavimo ir įgyvendinimo. Remiantis gautais atsakymais, buvo suformuluoti klausimai kokybiniam
tyrimui, remiantis LRV nutarimu Nr. 998 (2016-10-05) „valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo
tvarkos aprašas“, siekiant išsiaiškinti PGU integracijos politikos įgyvendinimo praktikas ir rezultatus. Tuo tikslu
buvo apklausti 14 ekspertų iš nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, švietimo institucijų,
specialistų tiesiogiai dirbančių su perkeltais užsieniečiais ir darbdavių atstovų, 6 perkeltieji užsieniečiai ir 6
perkeltos užsieniečių šeimos, ir 3 fokus grupės (valstybės institucijų, savivaldybės atstovų ir NVO atstovų).
Vykdant lauko tyrimą apklaustų perkeltųjų asmenų buvo teiraujamasi kaip jie rinkosi šalį ir pateko į Lietuvą?
Visi apklausti perkeltieji asmenys pasakė, kad nė vienas nesirinko Lietuvos, kaip galimos šalies integracijai. Būnant
Graikijoje, jie pildė anketas, nurodydami aštuonias šalis, į kurias norėtų vykti integracijai ir kuriose turi giminių.
Gavus informaciją, kad juos pasirinko Lietuva, visi apklausti respondentai pasakojo, kad informacija apie šalį buvo
pateikiama labai teigiamai: „labai žalia, žmonės prie upės krantinės poilsiauja, linksmi ir šypsosi“ (PGU_2). Lietuvos
ambasadoje buvo pateikiama informacija apie skiriamas pašalpas ir integracijos laikotarpį: 200 EUR pirmus 6 mėn.
ir 100 EUR iki vienerių metų, paaiškinant, kad už tokią suteiktą paramą galima Lietuvoje išgyventi, ypač
mažesniuose miesteliuose. Kai kurie pabėgėliai žino, kad Lietuva yra buvusi sovietų respublika, bet dažniausiai
nėra nieko apie ją girdėję. Prieš atvykdami, kai kurie pabėgėliai patys paieškodavo informacijos apie Lietuvą, kuri
neatitiko pateiktos ambasadoje informacijos: „jis žiūrėjo per internetą yra per Facebook yra toks nu tokia svetainė
arba nu per Facebook parašyta kokia grupė ten perkeltų žmonių… Nu arabiškai tenai ir jis parašė, kad man buvo
ten pagal perkeltą programą pasirinkta Lietuva ir jis pamatė atsakymus. Ir nuo tų atsakymų jis sakė, kad nu
pamatė, kad ne tik nulis, bet mažiau negu nulis, minus, minus šeši, minus penki. Ten įvertinimas nebuvo ten nulis,
buvo ten mažiau negu minus vienas, minus du, minus trys.” (PGU_11). Kai kurie respondentai yra girdėję, kad
gyvenimas Lietuvoje sudėtingas, nes patys lietuviai išvažiuoja iš šalies (PGU_5, PGU_6).
Iš respondentų pasakojimo matyti, kad atsisakyti vykti į Lietuvą praktiškai neįmanoma dėl tolesnės savo padėties
Graikijoje:
Jie neturi informacijos dėl savo ateities, jeigu atsisakys vykti į Lietuvą ir nuogąstauja, jog gali būti išsiųsti iš
Graikijos atgal į šalį, iš kurios pabėgo.
5

Iš esmės dėl vyraujančio neaiškumo, nesaugumo ir baimės dėl ateities, jie sutiko atvykti į Lietuvą pagal perkeltųjų
asmenų programą.
Lentelėje pateikta LRV Nutarimo Nr. 998 (2016-10-05) teisinė analizė tarptautinių įsipareigojimų kontekste, kuri
papildyta sociologinio tyrimo analizės įžvalgomis ir gerųjų užsienio praktikų pavyzdžiais.
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LR Vyriausybės nutarimo nuostatos
VALSTYBĖS
PARAMOS
PRIEGLOBSČIO
INTEGRACIJAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Tarptautiniai standartai, geroji užsienio valstybių praktika, LR teisės aktų ir praktikos pagrindinių
probleminių aspektų teisinė ir sociologinė analizė bei rekomendacijos
GAVĖJŲ Kvalifikavimo direktyvos 34 str. numato, kad siekdamos palengvinti tarptautinės apsaugos
gavėjų integraciją į visuomenę, valstybės narės užtikrina galimybę pasinaudoti, jų nuomone,
tinkamomis integracijos programomis, kad būtų atsižvelgta į specifinius pabėgėlio statuso arba
papildomos apsaugos statuso gavėjų poreikius, arba nustato išankstines sąlygas, kuriomis
užtikrinama galimybė pasinaudoti tokiomis programomis.
Pažymėtina, kad PGU teisė į integraciją yra tik labai lakoniškai aptarta aukščiau minėtoje
Kvalifikavimo direktyvos nuostatoje, ir atitinkamai valstybės turi plačią diskreciją pagal savo
teisines sistemas ir faktinę ekonominę-socialinę padėtį pasirinkti integracines priemones, kurios
padėtų PGU efektyviausiai integruotis į atitinkamos valstybės visuomenę. Iš kitos pusės, reikia
pastebėti, kad įvairūs tyrimai ir sėkminga užsienio valstybių patirtis rodo, kad efektyviausios
integracinės priemonės yra tokios, kurios PGU užtikrina visus tarptautinius žmogaus teisių
standartus ir siekia įgalinti PGU kaip visuomenei priklausančią grupę, o ne kaip grupę už
visuomenės ribų, kurią visuomenė turi remti. Todėl tolesnėje šios lentelės analizėje bus
identifikuojamos pagrindinės problemos, mažinančios Lietuvos integracijos sistemos
efektyvumą, o jau pasiteisinusiems užsienio valstybių efektyvios integracijos sprendimams bus
teikiami jų perkėlimo į Lietuvos teisinę sistemą pasiūlymai.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai
teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja valstybės paramos prieglobsčio gavėjų
ir jų šeimos narių, atvykusių į Lietuvos Respubliką
šeimų susijungimo atveju, integracijai teikimo
pagrindus, organizavimą, teikimą, administravimą,
piniginių išmokų ir pašalpų mokėjimą.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Prieglobsčio gavėjas – užsienietis, gavęs

Remiantis Integracijos tvarkos aprašo 1 punktu, šis aprašas reguliuoja paramos integracijai
teikimą prieglobsčio gavėjams ir jų šeimos nariams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką šeimų
susijungimo atveju. Tačiau pastebėtina, jog tolesnėse Integracijos tvarkos aprašo nuostatose
nėra aiškiai apibrėžta, kas yra paramos integracijai gavėjai, t.y. apraše nėra įtvirtinta tokia
sąvoka, o tolesnės aprašo nuostatos, nurodydamos paramos teikimo būdus ir priemones,
nurodo sąvoką „prieglobsčio gavėjas“. Dėl tokio reguliavimo gali kilti dviprasmiškas teisės akto
aiškinimas, t.y. ar apraše nurodytos paramos integracijai priemonės yra taikomos ir prieglobsčio
gavėjo šeimos nariams, ar tik prieglobsčio gavėjui. Be to pažymėtina, kad toks klausimas dėl
teisės akto taikymo apimties buvo kilęs ir integracijos paramą teikiančių institucijų praktikoje
7

prieglobstį Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka.
2.2. Prieglobsčio gavėjų integracija (toliau –
integracija) – prieglobsčio gavėjų prisitaikymo ir
įsitraukimo į visavertį valstybės politinį, socialinį,
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą Lietuvos Respublikoje
procesas, apimantis švietimo, sveikatos priežiūros,
socialinių ir kitų paslaugų bei piniginės paramos
teikimą, kad jie galėtų išlaikyti save ir dalyvauti
visuomenės gyvenime.
2.3. Prieglobsčio gavėjų integraciją įgyvendinanti
institucija (toliau – integraciją įgyvendinanti institucija)
– institucija, įstaiga ar organizacija, kuri teikia valstybės
paramą prieglobsčio gavėjų integracijai savivaldybės
teritorijoje.
2.4. Prieglobsčio gavėjų integracijos lėšos (toliau –
integracijos lėšos) – lėšos, skirtos įgyvendinti Apraše
nurodytoms priemonėms, kuriomis prieglobsčio
gavėjams sudaromos galimybės išlaikyti save ir
dalyvauti visuomenės gyvenime.
2.5. Valstybės parama prieglobsčio gavėjų integracijai
(toliau – parama integracijai) – Apraše nurodytų
priemonių, kuriomis prieglobsčio gavėjams sudaromos
galimybės išlaikyti save ir dalyvauti visuomenės
gyvenime, teikimas.
2.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas,
apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme.

(LRKD pateikti duomenys).
Kaip nurodoma OECD 2016 metais atliktame tyrime “Making Integration Work: Refugees and
others in need of protection”, priemonės, atidedančios arba sugriežtinančios šeimų susijungimo
galimybes, nors vertinamos kaip sumažinančios spaudimą priimančių valstybių integracijos
sistemoms, tačiau taip pat gali turėti priešingą poveikį šeimos narių integracijai, ypatingai tais
atvejais, kai tai susiję su mažamečiais vaikais.
Todėl rekomenduotina apibrėžti paramos integracijai gavėjų sąvoką, joje aiškiai įtvirtinant,
kad paramos gavėjai yra prieglobsčio gavėjai ir jų šeimos nariai, atvykę į Lietuvos Respubliką
šeimų susijungimo atveju.
PGU susijungimo su šeimos nariais klausimas yra neatskiriamas nuo PGU integracijos. PGU galės
skirti visą dėmesį ir dėti visas pastangas integracijai tik tuomet, kai jam nereikės rūpintis kilmės
valstybėje likusių šeimos narių klausimu. Tuo tarpu pažymėtina, kad PGU su savo šeimos nariais
gali susijungti tik prieglobsčio valstybėje, todėl siekiant užtikrinti šeimos gyvenimo gerbimo
principą, įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str.,
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 23 str., Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos 7 str., šiems asmenims turi būti sudaryta galimybė susijungti su savo šeimos nariais, ne
tik numatant formaliai teisės aktuose šią teisę, bet ir užtikrinant, kad šeimos susijungimui nebūtų
sudarytos tokios kliūtys, kurių dėl savo padėties skirtingos nuo kitų migrantų, PGU negalėtų
išspręsti (pvz., dėl dokumentų neturėjimo). Kaip nurodoma ECRE tyrime “The Way Forward:
Europe's Role in the Global Refugee Protection System. Towards the Integration of Refugees in
Europe“, Atskyrimas nuo šeimų trukdo pabėgėlių integracijai. Pabėgėliams yra sunku atstatyti
savo gyvenimą be savo šeimos paramos.
Šiuo metu LR įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įtvirtintas reguliavimas numato teisę
tiek pabėgėlio statusą gavusiems asmenims, tiek papildomos apsaugos statusą gavusiems
asmenims susijungti su savo šeimos nariais. Tačiau LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ 26 str. 3 d. numato, kad dokumentų, patvirtinančių turimas pragyvenimui lėšas,
gyvenamąją vietą, sveikatos draudimą, bei išvykų sąrašą, nereikalaujama iš PGU šeimos narių,
kurie kreipėsi dėl leidimo gyventi išdavimo šeimos susijungimo atveju per 3 mėnesius nuo
prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo. Visgi atsižvelgiant į leidimo gyventi išdavimo
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procedūras, reikalingus pateikti dokumentus bei specifinę prieglobstį gavusių asmenų padėtį, 3
mėnesių terminas laikytinas nepakankamu. Atkreiptinas dėmesys, jog neretai pasitaiko situacijų,
kai dėl karinio konflikto kilmės valstybėje ar patiriamo persekiojimo šeimos nariai gali pasimesti
ir nežinoti apie vienas kito buvimo vietą, todėl gali būti, jog šeimos narių suradimas ir
sukontaktavimas su jais gali užtrukti. Taip pat PGU ir jų šeimos nariai gali neturėti dokumentų,
kuriuos reikia pateikti kreipiantis dėl leidimo gyventi išdavimo (t.y. šeimyninius ryšius
patvirtinančių dokumentų ar kelionės dokumento).Taigi, asmenys gali objektyviai nespėti
kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo per 3 mėnesių terminą. Be to, Lietuva nėra
perkėlusi Direktyvos Nr. 2003/86/EB 11 str. 2 d., kuri numato, kad jei pabėgėlis negali pateikti
oficialių dokumentinių šeimos santykių įrodymų, valstybės narės atsižvelgia į kitus tokių santykių
buvimo įrodymus, vertintinus pagal nacionalinę teisę. Prašymą atmetantis sprendimas negali
būti grindžiamas tik tuo, kad trūksta dokumentinių įrodymų, kas taip pat pasunkina PGU
susijungimą su šeimos nariais.

3. Integracijoje dalyvauja:
3.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija), kuri koordinuoja ir prižiūri paramos
integracijai teikimą, analizuoja su integracija susijusius
socialinius procesus ir rengia teisės aktų projektus,
siekdama užtikrinti veiksmingą paramos integracijai
teikimą;
3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
(toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), kuri užtikrina
prieglobsčio gavėjų ugdymąsi pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio
mokymo programas, teikia prieglobsčio gavėjams
informaciją apie studijas aukštosiose mokyklose;

Rekomenduotina, pakeisti LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 26 str. 3 d.,
atsisakant nustatyto 3 mėnesių termino PGU šeimos nariams, per kurį turėtų būti kreipiamasi
dėl leidimo išdavimo. Taip pat rekomenduojama perkelti į Lietuvos teisę Direktyvos Nr.
2003/86/EB 11 str. 2 d., papildant LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas.
Lauko tyrime dalyvavę ekspertai atkreipia dėmesį į labai svarbų savivaldybių aktyvų įsitraukimą į
integracijos procesą, kad tai nebūtų tiktai nevyriausybinės organizacijos, kurios kažkieno
teritorijoj integruoja žmogų. Iš esmės turi būti bendras darbas, įtraukiant aktyviai ir vietos
bendruomenę. Vyriausybės nutarime numatyta socialinė parama prieglobsčio gavėjams
integracijai savivaldybės teritorijoje ir lietuvių kalbos mokymo organizavimas savivaldybės
teritorijoje (LRV Nutarimas). Tokiu būdu Socialinės apsaugos ir darbo ministro nurodymu,
savivaldybėse buvo paskirti koordinatoriai, atsakingi už pabėgėlių ir prieglobstį gavusių
užsieniečių integraciją vietos lygiu. Apklausti savivaldybių koordinatoriai pažymėjo, kad
savivaldybėms nėra nustatyta aiški tvarka dėl jų vaidmens integracijos procese. Pritariama, kad
yra LRV Nutarimas, bet konkretumo nėra. (Fokus grupe N_1, Fokus grupe N_2, Ekspertas N_7,
Ekspertas N_12).
Lauko tyrimai rezultatai rodo, kad savivaldybės įsitraukia, jeigu yra politinė valia. Savivaldybių ir
NVO atstovai daugiausia kritiškų pastabų išsakė dėl neaiškumo ir neapibrėžtumo įtraukiant
savivaldybes į pabėgėlių integracijos procesus. LRV nutarime nėra apibrėžta, koks turėtų būti
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3.3. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), kuri
organizuoja ir prižiūri pagalbos įsidarbinant procesą,
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą
ir darbo rinkos paslaugų teikimą teritorinėse darbo
biržose prieglobsčio gavėjų paramos integracijai
teikimo laikotarpiu;
3.4. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuris,
užtikrindamas paramos integracijai teikimą:
3.4.1.
organizuoja
integraciją
įgyvendinančių
institucijų, kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų
darbuotojų, dirbančių paramos integracijai teikimo
srityje, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;
3.4.2. keičiasi su kitomis valstybėmis gerąja patirtimi,
susijusia su paramos integracijai teikimu;
3.4.3. bendradarbiauja su Migracijos departamentu
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – Migracijos departamentas), Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos
tarnyba), kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis ar
organizacijomis
prieglobsčio
gavėjų
paramos
integracijai klausimais;
3.5. savivaldybės, kurios:
3.5.1. koordinuoja socialinės paramos, sveikatos
priežiūros ir švietimo paslaugų teikimą savivaldybės
teritorijoje gyvenantiems prieglobsčio gavėjams ir
dalyvauja paramos integracijai teikimo savivaldybės
teritorijoje procese;
3.5.2. paskiria savivaldybės administracijos direktorių
arba jo įgaliotą asmenį koordinuoti paramos teikimą

politinis savivaldos lygmuo: „Nė viena savivaldybė sprendimo nepriima, kad priima ar nepriima
pabėgėlius į savo teritoriją integracijai. Tai šitoj vietoj įstatyme savivaldos politinis lygmuo yra
eliminuotas iš viso. Senasis įstatymas buvo labai aiškiai apibrėžta, kad savivaldos taryba priima
sprendimą, kiek priima, atsako, atsiskaito už lėšas, atsako už integracijos.“
Neaiškios valstybės finansavimo perspektyvos: „mes dar ir nežinom konkrečios mūsų šalies
politikos, kaip tai vyks ir finansavimas, apie tai irgi niekas nešneka. Galvokite Jūs patys vietoje, o
kaip bus iš tikrųjų finansuojama, kol kas neturim tokių finansų.“ (Fokus grupė N_2). Neaiškios
atsakomybės už pabėgėlio ir jo šeimos integraciją ir sėkmingos integracijos rodikliai, už lėšas
atsiskaitys tvarkingai, o kaip nustatyti integracijos kokybę ir kas turėtų vertinti integracijos
procesą - neišdiskutuota. Kai kurie ekspertai pastebi, kad savivaldybės, į kurias atsikelia gyventi
pabėgėliai, turi turėti aiškią skiriamų finansų schemą ir galėtų planuoti paslaugų paketą: “Reiškia,
asmuo važiuoja į savivaldybę, bet visa sistema pririšta prie Ruklos centro. Reiškia, Rukla viską
perka, Rukla viską organizuoja. Tai yra dalinis, ta prasme, jeigu tie pinigai su tuo žmogum kartu į
savivaldybę neateina, o ateina per kažką, tai sprendimas nėra kompleksinis. Tai vat jeigu mes
pasieksim, kad tas sprendimas visus tuos aspektus iš tiesų pririštų, ne tiktai fizinį perkėlimą, bet ir
pririštų visą sistemą prie to žmogaus, tai tada iš tiesų tikėtina, kad bus gerai. Nes tą daro estai,
kol kas tas pasiteisina. Tai tada ir nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės, jeigu savivaldybės
lėšas gautų, gautų kažkokias iniciatyvas, nebūtų ten tų problemų ir butus surasti, surastų ir tų
butų iš anksto – viskas išsispręstų. Bet dabar, kaip suprantu, perkėlimas taip pilotiniam variante,
bet visa sistema vis tiek eina per Priėmimo centrą. Tai va čia reiktų atrišti tuos dalykus.”
(Eskpertas N_11)
Dabartiniu metu savivaldybių įsitraukimas yra geranoriškas: bendradarbiaujama su NVO, kurios
vykdo integraciją, nes ryšiai su tomis organizacijomis jau yra užsimezgę iš ankstesnių pabėgėlių
integracijos patirčių. Stambesnės savivaldybės pagal NVO rėmimo programą gali iš savo lėšų
padengti komunalinius mokesčius įsteigtam pabėgėlių centrui, kuriame NVO teikia įvairias
paslaugas. Kitos savivaldybės bando padėti savanoriškais pagrindais ir tarpininkauja, kai NVO
kuratorius kreipiasi pagalbos į savivaldybę, kai pabėgėliui iškyla įvairios problemos dėl ugdymo
organizavimo ar būsto, bet ypač būsto klausimais nieko savivaldybė padėti negali. Tačiau tuomet
savivaldybė tarpininkauja, kviesdamos nekilnojamo turto agentūras ar organizuodamos
apvaliuosius stalus su įvairiomis institucijomis, siekiant patenkinti iškilusius pabėgėlio ir/ar jo
šeimos poreikius. (Fokus grupė N_2).
Iš esmės, mažesnės savivaldybės neturi praktikos, kad pas juos norėtų apsigyventi perkelti
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prieglobsčio gavėjams savivaldybės teritorijoje;
3.5.3.
bendradarbiauja
su
integraciją
įgyvendinančiomis institucijomis prieglobsčio gavėjų
paramos integracijai klausimais;
3.5.4. dalyvauja paramos integracijai teikimo
savivaldybės teritorijoje procese;
3.5.5. kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
įgaliota institucija ar įstaiga, tarptautinėmis
organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis
organizuoja ir įgyvendina paramos integracijai teikimą
savivaldybės teritorijoje gyvenantiems prieglobsčio
gavėjams;
3.6. Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – centras),
kuris:
3.6.1. rūpinasi prieglobsčio gavėjų apgyvendinimu
centre iki to laiko, kol jie išsikelia į integracijos
vykdymo vietas savivaldybių teritorijose, arba iki
paramos integracijai teikimo pabaigos, jeigu integracija
vykdoma centre;
3.6.2. teikia prieglobsčio gavėjams būtiniausias
švietimo, socialines, psichologines ir sveikatos
priežiūros paslaugas arba užtikrina šių paslaugų
teikimą;
3.6.3. užtikrina teisinių konsultacijų ir kitokio pobūdžio
teisinių paslaugų, išskyrus valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos paslaugas, teikimą centre
gyvenantiems prieglobsčio gavėjams;
3.6.4. organizuoja ir įgyvendina prieglobsčio gavėjų
integraciją centre ir savivaldybių teritorijose,
administruoja integracijos lėšas, sudaro su prieglobsčio
gavėjais ir integraciją įgyvendinančiomis institucijomis
sutartis dėl paramos integracijai teikimo, kuriose

asmenys. Mažesnės savivaldybės neturi nei stiprių NVO, kurios galėtų vykdyti integracijos
priemones, nei yra pasirengusios suteikti įvairias socialines paslaugas ar informaciją, nes neturi
vertėjų o ir patys darbuotojai nelabai geba komunikuoti užsienio kalbomis, išskyrus rusų k.
Ankstesnė pabėgėlių integracijos patirtis rodo, kad šeimos pasitraukia iš mažesnių savivaldybių ir
dėl vaikų, ypač paauglių sunkios adaptacijos mokyklose, kai iškyla ne tiek kalbos ir kitų disciplinų
mokymasis, bet bendras mokyklos klimatas nėra motyvuojantis. (Fokus grupė).
Siekiant aiškumo savivaldybių koordinatorių veiklai rekomenduotina parengti kelių ministrų
(pavyzdžiui, SADM, SAM ŠMM ir VRM) potvarkiu PGU integracijos veiksmų gaires
savivaldybėms, kuriose kompleksiškai būtų aprašytos socialinės, švietimo, sveikatos ir kitos
savivaldai pavaldžių sričių integracijos priemonės.
Koordinavimo prasme teigiamai vertintina, kad integracijos laikotarpio pratęsimo, nutraukimo,
atnaujinimo ir papildomų paramos integracijai priemonių skyrimo klausimus sprendžia ne viena
institucija, o šio aprašo 3.7 punkte numatyta Prieglobsčio gavėjų paramos integracijai klausimų
komisija. Tačiau Prieglobsčio gavėjų paramos integracijai klausimų komisiją šiuo metu sudaro
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Pabėgėlių priėmimo centro atstovai. Atsižvelgiant į
sprendžiamų klausimų pobūdį, svarbu, kad į šios komisijos sudėtį taip pat patektų ir integraciją
įgyvendinančių institucijų atstovai, kurie ir įgyvendina paramos integracijai teikimą
savivaldybėse, bei Lietuvos darbo biržos atstovai. Taip pat būtų tikslinga, kad ši komisija spręstų
klausimus, kada PGU yra pasiruošęs integracijai ir kokioje savivaldybėje jis turėtų būti
integruojamas. Šiuo metu pagal Integracijos tvarkos aprašo 11 punktą šis sprendimas
vienasmeniškai priimamas PPC direktoriaus, kai tuo tarpu sprendžiant, ar asmuo yra pasiruošęs
integracijai bei kokioje savivaldybėje jį integruoti, yra svarbi ir SADM bei integraciją
įgyvendinančios institucijos bei darbo biržos atstovų nuomonė.
Lauko tyrime dalyvavę ekspertai pabrėžė, kad trūksta ilgalaikės valstybės vizijos dėl integracijos
procesų. Pasibaigus pirminiam etapui, kai skiriamos ir išleidžiamos lėšos, įtraukiami nemažai
institucijų ir asmenų, kurie vykdė integraciją, tolesnės perspektyvos neaiškios. (Fokus grupė N_1)
Taip pat labai svarbus aspektas yra tarptautinę apsaugą gavusių asmenų paskirstymas
(apgyvendinimas) atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Vietinės darbo rinkos sąlygos atvykus,
yra esminis veiksnys ilgalaikei integracijai. Vietovėse, kuriose yra laisvų darbo vietų, darbo rinkos
integracija yra greitesnė ir lengvesnė. Taigi yra svarbu išvengti situacijų, kai atvykstantys
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nurodomi paramos integracijai teikimo terminai,
piniginių išmokų ir pašalpų mokėjimo, paslaugų
teikimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos (toliau – sutartis
dėl paramos integracijai teikimo), ir yra atsakingas už
lėšų integracijai skyrimą integraciją įgyvendinančiai
institucijai;
3.6.5. prižiūri, kaip integraciją įgyvendinančios
institucijos, sudariusios sutartis dėl paramos
integracijai teikimo, vykdo šių sutarčių sąlygas;
3.6.6. analizuoja paramos integracijai priemonių
įgyvendinimo efektyvumą centre ir savivaldybių
teritorijose ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai pasiūlymus dėl integracijos lėšų poreikio ir
teisės aktų, susijusių su prieglobsčio gavėjų integracija,
tobulinimo;
3.6.7. užtikrina informacijos apie paramos integracijai
teikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai,
integracijos įgyvendinimą ir integracijos lėšų
panaudojimą, duomenų įvedimą ir saugojimą
Pabėgėlių administravimo informacinės sistemos
duomenų bazėje;
3.6.8. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio
pirmo mėnesio 5 dienos, teikia Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai prieglobsčio gavėjų socialinės
integracijos eigos ir integracijos lėšų panaudojimo
ataskaitas;
3.6.9. keičiasi su kitomis valstybėmis paramos
integracijai teikimo patirtimi;
3.6.10. bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo
ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, Migracijos departamentu, Valstybės sienos
apsaugos tarnyba, Lietuvos darbo birža, policijos

užsieniečiai yra apgyvendinami vietovėse, kur yra pigių būstų, bet darbo rinkos sąlygos yra
blogos. Apgyvendinant tarptautinę apsaugą gavusius užsieniečius municipalitetuose, kur darbo
rinkos sąlygos yra palankios, kai kurios valstybės išplėtojo specifinę su įdarbinimu susijusią
paskirstymo politiką. Idealiu atveju turėtų būti atsižvelgiama į individualius migrantų profilius ir
jų integracijos perspektyvas vietos bendruomenėje. Tačiau tikslinė paskirstymo strategijos,
pagrįsta humanitarinių migrantų įgūdžiais ir jų perspektyvomis darbo rinkoje, yra gan retos. Jos
yra taikomos Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Švedijoje. Švedijoje, kur paskirstymas
reguliuojamas susitarimais tarp centrinės valdžios ir municipalitetų, nauji atvykėliai yra
sistemiškai informuojami apie darbo galimybes susitikimuose su Valstybine įdarbinimo tarnyba.
Valstybinė įdarbinimo tarnyba apsvarsto užsieniečio išsilavinimą, darbo patirtį, vietos užimtumo
lygmenį, vietovės dydį, užsieniečių koncentraciją ir būsto prieinamumą. Tada jie apgyvendina
tarptautinę apsaugą gavusius užsieniečius vietovėse, kurios atitinka jų profilį (Making Integration
Work: Refugees and others in need of protection, OECD 2016, 22-23 psl.).
Rekomenduotina praplėsti Integracijos tvarkos aprašo 3.7 punkte numatytos komisijos sudėtį,
kurią sudarytų ne tik Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei
Pabėgėlių priėmimo centro atstovai, tačiau ir integraciją įgyvendinančios institucijos bei darbo
biržos atstovai. Taip pat rekomenduotina praplėsti šios komisijos funkcijas, įtraukiant
sprendimų, ar asmuo yra pasiruošęs integracijai bei kokioje savivaldybėje jį integruoti,
priėmimą.
Pažymėtina, kad tarp aukščiau nurodytų integracijoje dalyvaujančių subjektų nėra nurodytos
vietinės bendruomenės ar privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie savanoriškais,
humanistiniais pagrindais norėtų talkininkauti integracijos procese. Tokio subjekto įtraukimas
būtų svarbus, nes vietinių bendruomenių ir savanorių įtraukimas į integracijos procesą ne tik
padidintų integruojamų asmenų galimybes integruotis, bet ir padidintų priimančios visuomenės
norą priimti į savo tarpą integruojamą asmenį.
Kaip nurodoma OECD 2016 metais atliktame tyrime “Making Integration Work: Refugees and
others in need of protection”, pavyzdžiui, Danijoje ir Norvegijoje Raudonasis Kryžius ir Danijos
pabėgėlių taryba įgyvendina didelės apimties mentorystės programas, sujungdami
humanitarinius migrantus su vietinėmis šeimomis ar asmenimis, kurie padeda integruojantis.
Danijos lyčių, lygybės ir etniškumo centras (angl. The Danish Centre for Gender, Equality and
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įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių
institucijomis,
įstaigomis,
organizacijomis,
tarptautinėmis organizacijomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis savo kompetencijai priklausančiais
klausimais;
3.6.11. renka informaciją apie prieglobsčio gavėjų
išsilavinimą, kvalifikaciją, kompetencijas ir surinktą
informaciją, pasibaigus kiekvienam mėnesiui, iki kito
mėnesio 15 dienos, pateikia Švietimo ir mokslo
ministerijos įgaliotai institucijai ir Lietuvos darbo biržai;
3.7. Prieglobsčio gavėjų paramos integracijai klausimų
komisija (toliau – komisija), kuri:
3.7.1. priima sprendimus dėl paramos integracijai
teikimo savivaldybės teritorijoje iš karto, kai
užsieniečiui suteikiamas prieglobstis, jeigu prieglobsčio
gavėjas atitinka vieną iš Aprašo 5 punkte nurodytų
sąlygų;
3.7.2. sprendžia klausimus dėl paramos integracijai
savivaldybės teritorijoje – integracijos laikotarpio
pratęsimo, nutraukimo, atnaujinimo ir papildomų
paramos integracijai priemonių skyrimo;
3.8. integraciją įgyvendinanti institucija:
3.8.1. turi teisę iki integracijos savivaldybės teritorijoje
pradžios susitikti su prieglobsčio gavėju, gyvenančiu
centre, gauti iš centro informaciją apie tokio
prieglobsčio gavėjo integracijos centre eigą;
3.8.2. sudaro su prieglobsčio gavėju ar jo šeimos
nariais centro direktoriaus nustatytos formos sutartį
dėl paramos integracijai teikimo savivaldybės
teritorijoje;
3.8.3. kiekvienam mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio
5 dienos, teikia centrui paramos integracijai teikimo

Ethnicity (KVINFO), kuris apima 2 500 mentorių tinklą, daugiausiai dėmesio iš pabėgėlių ir kitų
migrantų grupių skiria moterims. Kanadoje, kur daugelis asociacijų turi ilagalaikės išsilavinusių
darbo migrantų savanoryst grįstos karjeros mentorystės patirties, kai kurios iš jų tas pačias
schemas ėmė taikyti ir humanitariniams migrantams. Vienas iš pavyzdžių, Otavos bendruomenės
paslaugų imigrantams organizacija (angl. Ottawa Community Immigrant Services Organization
(OCISO), kuri teikia paramą išsilavinusiems konvenciniams pabėgėliams ieškant darbo savo
srityje. Asmenys vieną kartą per savaitę susitinka su mentorium-savanoriu, kuris dirba toje
pačioje arba panašioje srityje aptarti jų karjeros tikslus, sukurti profesinius tinklus, pagerinti
darbo paieškos strategijas bei technikas ir gauti patarimų apie Kanados darbo ir bendravimo
kultūrą. Mentoriais taip pat gali būti ir patys humanitariniai migrantai. Vienas iš pavyzdžių –
Suaugusiųjų multikultūrinio švietimo paslaugų Bendruomenės gidų programa (angl. Community
Guides Program from Adult Multicultural Education Services (AMES) Australijoje. Pagal šią
programą pabėgėliai mokomi tapti bendruomenės gidais, kurie teiktų įsikūrimo paramą naujai
atvykusiems perkeltiems migrantams jų gimtąja kalba. Pabėgėlių darbinimas mentoriais
tarnauja dviem tikslais – parama tinkamai teikiama kultūrine ir lingvistine prasme ir atveriamos
darbo galimybės patiems pabėgėliams mentoriams. Australijoje dauguma bendruomenės gidų
vėliau palieka AMES Australija programą pasinaudodami mentorystės patirtimi ir įsidarbindami
kitur.
Kaip nurodoma Migration Policy Institute Europe 2015 metais atliktame tyrime „WELCOMING
ENGAGEMENT: How private sponsorship can strengthen refugee resettlement in the European
Union (EU Asylum: Towards 2020 Project)“, 2013-aisiais, kai Europos Parlamentas publikavo
gerųjų praktikų integruojant perkeltuosius pabėgėlius studiją, nebuvo nei vieno privačios
iniciatyvos pavyzdžio Europoje. Šiandien tėra iki dešimties, nepaisant to, kad situacija Sirijoje
lėmė dar keletos naujų schemų sukūrimą. Penkiolika iš šešiolikos Vokietijos federacinių žemių
įtraukė privačias iniciatyvas, Airija ir Šveicarija eksperimentuoja su privačiomis iniciatyvomis
sujungdamos išsibarsčiusias sirų šeimas. Britų vidaus reikalų ministras 2016 m. spalio 6 d.
paskelbė, kad Jungtinė Karalystė planuoja vystyti privačių iniciatyvų programą pagal Australijos
ir Kanados modelius.
Kadangi pagal Integracijos tvarkos aprašo 3.6.4 punktą Pabėgėlių priėmimo centras
organizuoja ir įgyvendina prieglobsčio gavėjų integraciją centre ir savivaldybių teritorijose,
rekomenduotina Pabėgėlių priėmimo centrui rinkti informaciją ir sukurti bendrą tinklą vietinių
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savivaldybės teritorijoje, prieglobsčio gavėjų pažangos,
įsidarbinimo, užimtumo ataskaitas;
3.8.4. kiekvienam mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio
5 dienos, registruoja Pabėgėlių administravimo
informacinės sistemos duomenų bazėje duomenis apie
integracijos vykdymą ir lėšų, skirtų paramai integracijai
teikti savivaldybės teritorijoje, panaudojimą;
3.8.5. bendradarbiauja su savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis (jų paskirtais atsakingais asmenimis)
integracijos savivaldybės teritorijoje klausimais;
3.8.6. įvertinusi integracijos savivaldybės teritorijoje
eigą, teikia centrui pasiūlymus ir išvadas dėl paramos
integracijai nutraukimo, atnaujinimo arba pratęsimo;
3.8.7. prižiūri prieglobsčio gavėjų lietuvių kalbos
mokymosi procesą;
3.8.8.
tarpininkauja
prieglobsčio
gavėjams,
sprendžiantiems socialinius, teisinius, sveikatos,
ugdymo ir kitus klausimus;
3.8.9. perveda į prieglobsčio gavėjo nurodytą asmeninę
sąskaitą per Lietuvos Respublikos, kitoje Europos
Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės
erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą
mokėjimo paslaugų teikėją lėšas, nurodytas Aprašo
24.1–24.7 papunkčiuose ir 25 punkte.

bendruomenių atstovų ir savanorių, kurie norėtų prisidėti prie pagalbos prieglobsčio gavėjų
integracijai teikimo savanoriškais pagrindais, nurodant, kokia konkrečia forma siūloma padėti.
Pažymėtina, kad yra svarbu įtraukti ne tik pagalbą siūlomą turtine forma, bet ir minėtų
asmenų siūlomas integruojamų asmenų apgyvendinimo, konsultavimo, palydėjimo ar kitokias
mentorystės paslaugas. Be to svarbu, kad minėta informacija būtų prieinama visiems
kompetentingiems integracijoje dalyvaujantiems subjektams.
Kitas svarbus sėkmingos ir veiksmingos integracijos aspektas yra integracijoje dalyvaujančių
subjektų savalaikis jiems reikiamos informacijos gavimas ir tos informacijos dalinimasis
optimaliu būdu. Yra svarbu, kad nuo pat integracijos pradžios būtų nustatomi kiekvieno paramos
integracijai gavėjo individualūs poreikiai, asmens pažeidžiamumas, kvalifikacijos, galimybės,
integraciniai planai ir pan. bei tai atsidurtų vieningoje integracijos paramos gavėjo asmens
byloje, kuri liktų ne atskiros institucijos žinioje, o būtų prieinama visiems integracijoje
dalyvaujantiems subjektams vieningoje elektroninėje duomenų bazėje. Integracijos eigoje į tokią
asmens bylą turėtų būti įtraukiami sutartis dėl paramos integracijai, ataskaitos apie integracijos
eigą bei visi asmens atžvilgiu priimti sprendimai dėl jo integracijos.
Kaip nurodoma OECD 2016 metais atliktame tyrime “Making Integration Work: Refugees and
others in need of protection”, kai kalbama apie suinteresuotų grupių pasidalinimą informacija,
Skandinavijos šalys yra stipriai pažengusios su registracijos sistemomis, kuriomis užtikrinamas
efektyvus ir autmatizuotas dokumentavimas ir komunikacija. Naujai atvykusieji, kaip ir
kiekvienas gyventojas, gauna identifikacijos numerį, kuris susieja juos su skirtingais
administracniais registrais ir syteikia prieigą prie informacijos, pavyzdžiui, apie humanitarinio
migranto statusą, išsilavinimą, įsidarbinimą ir dalyvavimą programose. <…> Vokietija neseniai
nusprendė įdiegti specialią ID kortelę prieglobsčio prašytojams ir humanitariniams migrantams.
Pirmą kartą užsiregistravus vastybės institucijoje, kortelė tampa esmine ir privaloma jų
identifikacijos forma. Kortelė susiejama su centrine duombaze, kurioje kaupiama informacija
apie asmens sveikatą, išsilavinimą ir profesinę patirtį, prie kurios turi prieigą visos institucijos ir
paslaugų teikėjai.
Kadangi pagal Integracijos tvarkos aprašo 3.6.11 punktą panaši funkcija yra numatyta
Pabėgėlių priėmimo centrui, rekomenduotina šią funkciją praplėsti, nurodant ne ribotą
informacijos rinkimą bei dalijimąsi, o pilną integracijos paramos gavėjo asmens bylos
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sudarymą, kuri apimtų visą integracijai svarbią informaciją apie asmenį ir būtų prieinama
visiems kompetentingiems integracijoje dalyvaujantiems subjektams.
II SKYRIUS
PARAMOS INTEGRACIJAI TEIKIMO PAGRINDAI IR
ORGANIZAVIMAS
4. Parama integracijai pradedama teikti centre nuo
sutarties dėl paramos integracijai teikimo sudarymo ir
tęsiama savivaldybės teritorijoje.
5. Komisijos, kurios sudarymo tvarką, sudėtį, darbo
organizavimo tvarką tvirtina socialinės apsaugos ir
darbo ministras, sprendimu parama integracijai gali
būti pradėta teikti savivaldybės teritorijoje iš karto, kai
užsieniečiui suteikiamas prieglobstis, jeigu prieglobsčio
gavėjas atitinka vieną iš šių sąlygų:
5.1. turi darbą ir gyvenamąjį būstą Lietuvos
Respublikoje;
5.2. nepilnamečiai jo vaikai lanko ugdymo įstaigas
Lietuvos Respublikoje;
5.3. moka lietuvių kalbą ne žemesniu kaip A1 lygiu;
5.4. užsieniečio šeimos susijungimo atveju.
6. Prieglobsčio gavėjas, norintis gauti paramą
integracijai centre, centro direktoriui turi pateikti:
6.1. laisvos formos prašymą teikti centre paramą
integracijai;
6.2. dokumentą, įrodantį, kad suteiktas prieglobstis
Lietuvos Respublikoje;
6.3. centro direktoriaus nustatytos formos pajamų ir
turto deklaraciją;
6.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu jį
turi.
7. Prieglobsčio gavėjas paramą integracijai gali gauti tik
vieną kartą.

PGU integracijos veiksmingumas labai priklauso nuo integracijos teikimo pradžios ir jos teikimo
būdo. Pažymėtina, jog PGU integracija yra tuo veiksmingesnė, kuo anksčiau ji pradedama teikti
asmenims, be nereikalingo uždelsimo. Taip pat veiksmingai integracijai didelę įtaką turi
pasirinktas PGU apgyvendinimo būdas, t.y. PGU integracija yra tuo veiksmingesnė, kuo žmogus
anksčiau yra apgyvendinamas savarankiškai, o ne integracijos teikimo centruose.
Siekiant veiksmingos integracijos, svarbu, kad jau prieglobsčio procedūroje asmenys gautų
kalbos mokymo, orientavimo kursus, būtų įvertinti jų įgūdžiai ir pan. Kaip nurodoma OECD 2016
metais atliktame tyrime “Making Integration Work: Refugees and others in need of protection”
Siekiant užtikrinti, kad aktyvinimas ir integravimo paslaugos galėtų būti pradėtos kuo anksčiau,
visų pirma, labai svarbu sutrumpinti tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimo laiką. Kai tai
neįmanoma, šalys galėtų apsvarstyti galimybę teikti pagalbą anksčiau priėmimo įstaigose, pvz.,
kalbos mokymą ir su darbu susijusį mokymą, pilietinės integracijos kursus ir įgūdžių vertinimą.
Paramos gavėjai būtų humanitariniai migrantai, laukiantys stabilios gyvenamosios vietos ir
prieglobsčio prašytojai, turintys geras perspektyvas gauti tarptautinę apsaugą ir likti šalyje.
Kalbant apie integracijai svarbių priemonių taikymą jau prieglobsčio procedūros metu
pažymėtinas Suomijos pavyzdys. Kaip nurodoma OECD 2016 metais atliktame tyrime “Making
Integration Work: Refugees and others in need of protection” Suomija neseniai priėmė veiksmų
planą, skirtą prieglobsčio prašytojų profesionaliems įgūdžiams priėmimo centruose įvertinti, kol
jie laukia sprendimų dėl prieglobsčio. Į vertinimo rezultatus atsižvelgiama renkant gyvenamąją
vietovę, kuri siūlytų išsilavinimo ir verslo galimybes atitinkančias šių asmenų įgūdžius. Po to, kai
prieglobsčio prašytojams suteikiama gyvenamoji vieta, jų įgūdžiai įvertinami išsamiau. Jei
prireikia laiko buvusiems prieglobsčio prašytojams persikelti iš priėmimo centrų į savivaldybę,
priėmimo centre gali būti vykdomas išsamus įgūdžių vertinimas.
Be to, kalbant apie kuo ankstesnės PGU integracijos pradžią, turėtų būti persvarstytas Lietuvos
pasirinkimas nesuteikti prieglobsčio prašytojams teisės dirbti. Pažymėtina, kad kuo yra
ankstesnis migrantų patekimas į darbo rinką, tuo yra geresnės jų integracijos galimybės ilguoju
laikotarpiu. Kai egzistuoja teisinės, patekimo į darbo rinką, kliūtys, atsiranda nelegalaus darbo
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8. Parama integracijai centre teikiama iki 3 mėnesių
nuo sutarties dėl paramos integracijai teikimo
pasirašymo dienos. Jeigu per nustatytą laikotarpį
pažeidžiamiems asmenims nepavyksta pasirengti tęsti
integraciją savivaldybės teritorijoje, šis laikotarpis
centro direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas.
Bendras paramos integracijai centre laikotarpis negali
būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai, išskyrus nelydimus
nepilnamečius
užsieniečius.
Nelydimiems
nepilnamečiams užsieniečiams, atsižvelgiant į jų
interesus, paramos integracijai centre laikotarpis gali
būti pratęstas, kol jiems sukaks 18 metų.
9. Sprendimą dėl paramos integracijai centre trukmės
priima centro direktorius.
10. Prieglobsčio gavėjas pateikia centrui prašymą
pratęsti paramos integracijai teikimą centre ir centro
direktoriaus nustatytos formos pajamų ir turto
deklaraciją ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki
paramos integracijai teikimo centre laikotarpio
pabaigos.
11. Pasibaigus paramos integracijai centre laikotarpiui,
centro direktorius priima sprendimą dėl paramos
integracijai savivaldybės teritorijoje teikimo. Ji trunka
iki 12 mėnesių nuo prieglobsčio gavėjo išvykimo iš
centro dienos. Centro direktoriaus sprendime turi būti
nurodyti prieglobsčio gavėjo duomenys, savivaldybės
teritorija, į kurią jis išsikelia, ir integraciją įgyvendinanti
institucija. Prieglobsčio gavėjas pateikia centrui
prašymą teikti paramą integracijai savivaldybės
teritorijoje ir centro direktoriaus nustatytos formos
pajamų ir turto deklaraciją ne vėliau kaip likus 10 darbo
dienų iki paramos integracijai teikimo centre

rizika. Vėlus patekimas į darbo rinką, gali sąlygoti patirties ir įgūdžių praradimą ir atitinkamai
ilgos darbo pertraukos gali turėti ypač neigiamą poveikį (Making Integration Work: Refugees and
others in need of protection, OECD 2016, 18 psl.).
Pažymėtina, jog Priėmimo sąlygų direktyvos 15 str. nustato, jog valstybės narės užtikrina, kad
prašytojai turėtų galimybę patekti į darbo rinką ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo tarptautinės
apsaugos prašymo pateikimo datos, jei pirmojoje instancijoje kompetentinga institucija
nepriėmė sprendimo ir prašytojas nekaltas dėl delsimo. Lietuvoje prieglobsčio prašytojai neturi
teisės dirbti. Remiantis LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 81 str. 1 ir 2 dalimis,
prieglobsčio procedūra turi būti baigiama per 6 mėnesius. Po 9 mėnesių sprendimas pirmoje
instancijoje gali būti nepriimtas tik, jei byla iš teisminio nagrinėjimo grąžinama nagrinėti į
Migracijos departamentą iš naujo. Nors Lietuvoje yra gana retos situacijos, kai per Priėmimo
sąlygų direktyvos nurodomą 9 mėnesių terminą nėra priimtas pirmos instancijos sprendimas,
tačiau svarstytina galimybė taikyti aukštesnį nei direktyvoje numatytą minimalų standartą ir
siekiant didesnio būsimos integracijos efektyvumo, numatyti teisę prieglobsčio prašytojams
dirbti po trumpesnio nei direktyvoje numatyto termino.
Tačiau Lietuva šios nuostatos iki šiol nėra įgyvendinusi ir remiantis LR teisės aktais prieglobsčio
prašytojai, visą prieglobsčio procedūros laikotarpį, nepaisant jos trukmės, neturi teisės dirbti.
Daugelis valstybių yra numatę prieglobsčio prašytojams galimybę dirbti. Dauguma valstybių yra
numatę galimybę patekti į darbo rinką po tam tikro laikotarpio, kuris įvairiose valstybėse
skirtingas, pvz., Portugalija – 1 mėn., Italija – 2 mėn., Austrija ir Vokietija – 3 mėn., Belgija – 4
mėn., Ispanija, Čekija, Danija, Estija – 6 mėn., Prancūzija, Liuksemburgas – 9 mėn. Kitose
valstybėse, pvz., Graikija, Švedija, toks laikotarpis nenustatomas, tačiau Graikijoje yra taikomas
testas. Daugelis valstybių, ankstyvame etape suteikiančių teisę dirbti, patekimui į darbo rinką
nustato tam tikras sąlygas. Skandinavijos šalys patekimą į darbo rinką naudoja kaip paskatinimą
bendradarbiauti. Suomija sutrumpina terminą tiems, kurie turi galiojančius ID dokumentus,
Švedija suteikia teisę dirbti prieglobsčio prašytojams turintiems galiojančius dokumentus ar
aktyviai prisidedantiems prie jų gavimo (Making Integration Work: Refugees and others in need
of protection, OECD 2016, 19 psl.).
Rekomenduotina integracijos priemonių teikimą vertinti sistemiškai ir jau prieglobsčio
procedūroje padėti pagrindus integracijos pradžiai. Tam, kad užsieniečių integracija vyktų kuo
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laikotarpio pabaigos.
12. Centras per 3 darbo dienas nuo centro direktoriaus
sprendimo dėl paramos integracijai savivaldybės
teritorijoje teikimo priėmimo persiunčia integraciją
įgyvendinančiai institucijai elektroniniu paštu centro
direktoriaus sprendimą dėl paramos integracijai
savivaldybės teritorijoje teikimo, prieglobsčio gavėjo
prašymą teikti paramą integracijai savivaldybės
teritorijoje, centro direktoriaus nustatytos formos
pajamų ir turto deklaraciją.
13. Integraciją įgyvendinanti institucija, gavusi iš centro
Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo
dienas pasirašo su prieglobsčio gavėju sutartį dėl
paramos integracijai teikimo savivaldybės teritorijoje.
14. Parama integracijai savivaldybės teritorijoje
pradedama teikti nuo sutarties dėl paramos
integracijai teikimo savivaldybės teritorijoje tarp
prieglobsčio gavėjo ir integraciją įgyvendinančios
institucijos pasirašymo dienos.
15. Prieglobsčio gavėjas per 10 darbo dienų nuo
sutarties dėl paramos integracijai teikimo savivaldybės
teritorijoje su integraciją įgyvendinančia institucija
pasirašymo turi savo pasirinktos savivaldybės
teritorijoje pats arba su integraciją įgyvendinančios
institucijos pagalba susirasti gyvenamąsias patalpas ir
jose apsigyventi.
16. Prieglobsčio gavėjų ir jų daiktų nuvežimą iki
gyvenamosios
vietos
savivaldybių
teritorijose
organizuoja centras.
17. Integraciją įgyvendinanti institucija lėšas, nurodytas
Aprašo 24.1–24.7 papunkčiuose ir 25 punkte, perveda į
prieglobsčio gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą per

sparčiau ir veiksmingiau, asmenų integraciniai poreikiai turėtų būti įvertinami jau prieglobsčio
prašymo nagrinėjimo procedūroje ar perkėlimo/relokacijos atrankos procese. Kadangi, kaip
visuotinai žinoma, didžioji dalis tiek savarankiškai atvykusių, tiek relokuotų ar perkeltų iš kitų
valstybių Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių po socialinės integracijos programos neliko
gyventi Lietuvoje, todėl rekomenduotina nustatyti, kokių savybių, gebėjimų ir kvalifikacijų
asmenys turi geriausias galimybes po Lietuvos socialinės integracijos programos likti gyventi
Lietuvoje.
Rekomenduotina numatyti galimybę suteikti teisę dirbti prieglobsčio prašytojams prieglobsčio
procedūros metu.
Kaip jau nurodyta, kitas svarbus apsektas, yra kuo ankstesnis PGU apgyvendinimas
bendruomenėse, t.y. privačiuose būstuose, o ne integracijos centruose. Užsienio valstybių
praktikoje asmenų apgyvendinimas gali būti organizuojamas apgyvendinimo centruose arba
individualiuose būstuose. Tačiau vertėtų pažymėti, kad asmenų apgyvendinimas centruose gali
būti vertinamas, kaip tinkamas, tik tuo atveju, kai jis trunka ne ilgą laikotarpį ir yra skirtas
pasiruošti asmeniui savarankiškam gyvenimui, visais kitais atvejais apgyvendinimo centruose
turėtų būti vengiama ir asmenims suteikiamas individualus būstas. Apgyvendinimas PGU
savarankiškai duoda efektyvumą integracijai tiek PGU įsiliejimo į bendruomenę prasme, tiek
valstybės skiriamų kaštų atžvilgiu. Pažymėtina, kad skyrus finansines lėšas, kurios yra skiriamos
integracijos centrams, integruojamiems asmenims, šie finansiniai ištekliai būtų panaudojami
efektyviau, kas be kita ko sąlygotų ir greitesnę bei veiksmingesnę integraciją.
Kaip nurodoma JTVPK 2013 m. atliktame tyrime „Pabėgėlių integracija Lietuvoje: dalyvavimas ir
įgalinimas“ Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Švedijoje pabėgėliams, kuriems suteiktas leidimas
gyventi, suteikiama parama būstui ir galimybė kuo greičiau po pripažinimo persikelti į
savivaldybių teritorijas. Būsto paieška tinkamoje savivaldybėje ir sutarties su savininku sudarymu
rūpinasi valstybinės institucijos. Ši tvarka, susieta su bendra savivaldybių pareiga organizuoti
kalbos mokymus imigrantams ir pabėgėliams, užtikrinti vaikų priežiūros paslaugas ir mokyklos
lankymą, yra pagrindinė Šiaurės šalių paramos integracijai projekto ypatybė. Savivaldybės gauna
valstybės finansinę kompensaciją už šių integravimo paslaugų teikimą. Danijoje ir Norvegijoje
priimti pabėgėlius savivaldybėse privaloma pagal įstatymus, o Suomija ir Švedija pasirinko
savanoriškumo principą. Švedijoje prieglobsčio prašytojai jau per prieglobsčio suteikimo procesą
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Lietuvos Respublikos, kitoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės
valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo
paslaugų teikėją.
18. Jeigu per Aprašo 11 punkte nustatytą laikotarpį
pažeidžiamiems asmenims nepavyksta pasirengti
integracijai į visuomenę, komisija gali šį laikotarpį
pratęsti. Bendras integracijos laikotarpis centre ir
savivaldybės teritorijoje negali būti ilgesnis kaip 36
mėnesiai. Sprendimą dėl paramos integracijai
savivaldybės teritorijoje trukmės pratęsimo komisija
priima per vieną mėnesį nuo prieglobsčio gavėjo
prašymo integraciją įgyvendinančiai institucijai
pateikimo dienos, remdamasi jo prašymu, integraciją
įgyvendinančios institucijos pasiūlymais ir išvadomis.
Prašymas pratęsti paramą integracijai savivaldybės
teritorijoje
turi
būti
pateiktas
integraciją
įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip likus vienam
mėnesiui iki skirtos paramos integracijai savivaldybės
teritorijoje teikimo pabaigos.
19. Pratęsiant paramos integracijai savivaldybės
teritorijoje teikimą, taikomi Aprašo 24.2 papunktyje
nurodytos
mėnesinės
pašalpos
būtiniausioms
reikmėms – maistui, drabužiams, visuomeniniam
transportui, higienos reikmėms, būsto nuomai ir
komunalinėms paslaugoms – apmokėti (toliau –
mėnesinė pašalpa), mokamos nuo 7 paramos
integracijai teikimo mėnesio, normatyvų dydžiai.
20.
Neįgaliems
nelydimiems
nepilnamečiams
užsieniečiams, pensinio amžiaus prieglobsčio gavėjams
ir neįgaliems prieglobsčio gavėjams, kurie negali
gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė

gali pasirinkti gyventi su šeima ar draugais arba atskirai saugiame būste, todėl jiems gali reikėti
nevienodos pagalbos. Vis dėlto reikia pripažinti, kad dėl didėjančio prieglobsčio prašytojų
skaičiaus ir butų trūkumo pastaraisiais metais vis sunkiau laiku suteikti asmenims būstą ir
perkelti juos į savivaldybės teritoriją.
O vykdant perkeltųjų asmenų apgyvendinimą Jungtinėje Karalystėje, kai asmenys atvyksta į
valstybę, jie iškart yra apgyvendinami atitinkamose vietinėse bendruomenėse, kuriose jiems
teikiama integracija, įprastiniuose būstuose. Tinkamas būstas perkeltiems asmenims
surandamas dar iki jiems atvykstant į Jungtinę Karalystę. Gyvenamojo būsto suteikimo modelis
nėra vienodas visoje šalyje ir gali skirtis. Vienur asmenys yra apgyvendinami socialiniuose
būstuose, kitur būstas yra nuomojamas iš privačių subjektų arba šie variantai derinami kartu
(Refugee Resettlement in the EU 2011-2013 Report, p. 296).
Pažymėtina, jog Pabėgėlių konvencijos 26 str. įtvirtina valstybių pareigą suteikti pabėgėliams
teisę pasirinkti gyvenamąją vietą ir laisvai kilnotis jos teritorijoje su sąlyga, kad jie laikysis visų
taisyklių, taikomų užsieniečiams tomis pačiomis aplinkybėmis. Todėl remiantis šia nuostata
valstybės turėtų neapriboti PGU gyvenamosios vietos pasirinkimo laisvės, susiedamos paramos
integracijai teikimą su konkrečia valstybės parinkta integracijos vieta.
Rekomenduotina kuo labiau liberalizuoti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimą ne Užsieniečių
registracijos centre bei nustatyti, kuo trupesnį PGU apgyvendinimą Pabėgėlių priėmimo
centre.
Tuo tarpu nuo savarankiško PGU apgyvendinimo klausimo yra neatsiejamas gyvenamosios vietos
deklaravimo klausimas. Kadangi remiantis LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu asmuo
gali deklaruoti savo gyvenamąją vietą tik turėdamas būsto savininko sutikimą, praktikoje yra
labai dažni atvejai, kad nuomotojai išnuomojantys savo būstą neduoda sutikimo, kad
nuomininkas deklaruotų savo gyvenamąją vietą nuomojamame būste. Todėl tai sąlygoja, kad
PGU, kurie dažniausiai būstą nuomojasi, neturi vietos, kur deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Ši
problema iš dalies yra išsprendžiama nuo 2017 m. liepos 1 d. pakeitus LR gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatymą, kurio 6 str. 2 d. 4 p. nustato, kad LR Vyriausybės įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu jie nėra deklaravę
gyvenamosios vietos, taip pat įtraukiami užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje,
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specialistų priežiūra, savivaldybės skiria ilgalaikę
(trumpalaikę) socialinę globą ir apgyvendina juos
socialinės globos įstaigose Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.
Prieglobsčio gavėjų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės
globos ir integracijos išlaidos apmokamos iš
integracijos lėšų. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės
globos išlaidos nustatomos pagal savivaldybių
nustatytus maksimalius ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos
gyventojams dydžius ir socialinės globos įstaigų
nustatytas socialinės globos kainas. Atskirų paramos
integracijai teikimo sričių įgyvendinimo išlaidos
nustatomos vadovaujantis Aprašo 23 ir 24 punktais.
Pasibaigus
paramos
integracijai
laikotarpiui,
prieglobsčio gavėjai, apgyvendinti socialinės globos
įstaigose, išlaikomi Lietuvos Respublikos socialinių
paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.
21.
Nelydimus
nepilnamečius
užsieniečius
apgyvendinus globėjų (rūpintojų) gyvenamojoje
vietoje, jų išlaikymo ir integracijos išlaidos apmokamos
iš integracijos lėšų, skiriant Lietuvos Respublikos
išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio globos
(rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį
priedą.
22. Pasibaigus paramos integracijai laikotarpiui,
nelydimam nepilnamečiui užsieniečiui, kuriam
nustatyta globa (rūpyba), globos (rūpybos) išmoka ir
vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam nustatyta
globa (rūpyba) šeimoje ar šeimynoje, globos (rūpybos)
išmokos tikslinis priedas skiriami ir mokami Lietuvos
Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka.

Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje
jie faktiškai gyvena. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad padėtis dėl gyvenamosios vietos
deklaracijos sudėtingumo, išlieka ir po paramos integracijai teikimo laikotarpio pabaigos, kadangi
PGU ir pasibaigus integracijai toliau nuomojasi būstus ir neturi kaip išspręsti klausimo dėl
gyvenamosios vietos deklaracijos.
Rekomenduotina galimės būti įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
nesieti su paramos integracijai laikotarpiu. Tuo tarpu siekiant išspręsti gyvenamosios vietos
deklaravimo problemą iš esmės, atsižvelgiant į tai, kad šios vietos deklaravimas yra svarbius
asmens ryšio su valstybe palaikymo užtikrinimui, LR gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatyme nustatyti, kad asmuo savo faktinę gyvenamąją vietą, kai turi tai patvirtinančius
dokumentus (pvz., nuomos, panaudos sutartį ar pan.), gali deklaruoti be savininko sutikimo.

Taip pat pažymėtina, jog šiame Integracijos tvarkos apraše yra griežtai sureguliuota paramos
integracijai trukmė. Remiantis aprašo 8 p. parama integracijai PPC teikiama iki 3 mėnesių, kuri
gali būti pratęsta iki 6 mėnesių pažeidžiamiems asmenims. Tuo tarpu pagal aprašo 11 p. parama
integracijai savivaldybėse trunka iki 12 mėnesių ir ji gali būti pratęsta tik pažeidžiamiems
asmenims. Taigi bendras paramos integracijai terminas yra ne daugiau, kaip 15 mėnesių, o
pažeidžiamiems asmenims parama maksimaliai gali trukti iki 36 mėnesių. Pastebėtina, kad
asmenų sugebėjimas integruotis labai priklauso nuo jų individualių aplinkybių ir gebėjimų,
pavyzdžiui, asmeniui, kuris moka anglų/rusų kalbą, turi darbo rinkoje paklausią kvalifikaciją gali
būti lengviau integruotis, nei asmeniui, kuris neturi kvalifikacijos, moka tik savo kilmės valstybės
kalbą ir pan. Todėl nustatant paramos integracijai teikimo terminą turi būti atsižvelgiama į
individualias aplinkybes ir sudaromas individualus integracijos planas, o ne formaliai nustatoma
visiems bendra trukmė. Kaip nurodoma OECD 2016 metų tyrime, pripažintina, kad labai menkai
išsilavinusių humanitarinių migrantų integracija reikalauja ilgalaikio mokymo ir paramos.
Kaip nurodoma Europos Parlamento tyrime „Comparative study on the best practices for the
integration of resettled refugees in the EU member states study, 2013“, Suomijoje kiekvienam
pabėgėliui, bendradarbiaujant su pabėgėlio perkėlimo savivaldos institucijomis, įskaitant vietos
užimtumo ir ekonomikos plėtros biurą, rengiamas 3 metų integracijos planas. Integracijos planas
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yra individualiai sukuriamas kiekvienam pabėgėliui, kad jis atitiktų jo individualius poreikius.
Kaip nurodoma OECD 2016 metais atliktame tyrime “Making Integration Work: Refugees and
others in need of protection”, Australijoje, kur dauguma humanitarinių migrantų, atvykstančių
per persikėlimo programas, yra menkos kvalifikacijos, programa " Given the Chance"
(Atsižvelgiant į galimybę) teikia specialiai pritaikytą užimtumo rėmimą. Ji padeda pabėgėliams
rasti ir išlaikyti darbą, užmezgant partnerystę su darbdaviais, teikiant mokymus ir ilgalaikę
paramą. Jungtinėse Amerikos Valstijose Pabėgėlių perkėlimo biuras finansuoja valstybės
administruojamą tikslinės paramos programą pabėgėliams (TAG). Paslaugos teikiamos iki
penkerių metų ir apima, papildomai be įdarbinimo tarnybų teikiamos, pagalbą ieškant darbo,
įdarbinimo ir darbo išlaikymo, su darbu susijusius mokymus ir pasiruošimo pagalbą. Schemoje
taip pat numatytos su darbu susijusios dienos priežiūros paslaugos, transporto paslaugos,
vertimo raštu ir žodžiu paslaugos, bylų tvarkymą.
Kai humanitariniai migrantai susiduria su įsidarbinimo sunkumais po mokymo, dažniausiai
geriausias būdas yra palaipsniui orientuotas įėjimas į darbo rinką. Danijos "Stepmodel" politika
yra puikus pavyzdys. Tai neatsiejama Danijos darbo rinkos politikos dalis, kuri palaipsniui atvedė
naujai atvykusius ir ilgalaikius imigrantus į įprastą užimtumą intensyviu kalbos mokymu, įvedimu
į darbo vietą ir subsidijavo pradinį darbą iki vienerių metų, kuris gali būti derinamas su tolesniu darbo kalbos mokymu ir įgūdžių tobulinimu. Panašios schemos yra Švedijoje. Programa " Step-in
Job" subsidijuoja iki 80 proc. naujai atvykusiųjų darbo užmokesčio sąnaudų iki dvejų metų, jei
dalyviai dalyvauja kalbos mokymo kursuose lygiagrečiai su savo darbu. Tolimesnės iniciatyvos
yra "Naujų darbo vietų kūrimo" programa:
• Ji teikia mokesčių lengvatas darbdaviams, kurie samdo ilgalaikius bedarbius.
• Ji teikia kompensacijas darbdaviams, kurie siūlo stažuotes naujai atvykusiems.
• Ji finansuoja mokymus, skirtus menkai išsilavinusiems naujai atvykusiems asmenimis, taikant "
applied basic year" programą.
Rekomenduojama sieti paramos integracijai teikimą su individualiais PGU poreikiais, sudarant
individualų kiekvieno PGU integracijos teikimo planą ir nenustatyti paramos integracijai
terminų, kurių nebūtų galima pratęsti. Jei prieglobstį gavęs užsienietis deda nuoširdžias
pastangas ir laikosi integracijos plano, nedavus rezultato tam tikrai integracinei priemonei ar
veiksmui, integracija neturėtų būti nutraukiama, o turėtų būti ieškoma ir siūloma kitų
individualiam PGU tinkančių priemonių ar veiksmų. Taip pat rekomenduotina atsisakyti
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papildomų integracijos priemonių teikimą galimai varžančio Integracijos tvarkos aprašo 7
punkto, kuris šiuo metu numato, kad prieglobsčio gavėjas paramą integracijai gali gauti tik
vieną kartą.

III SKYRIUS
SOCIALINĖ PARAMA PRIEGLOBSČIO GAVĖJAMS
CENTRE
23. Prieglobsčio gavėjams centre teikiama ši parama
integracijai:
23.1. suteikiama nemokama gyvenamoji vieta
gyvenimo centre laikotarpiu;
23.2. teikiamos psichologinės pagalbos paslaugos,
kurių teikimo tvarką tvirtina centro direktorius;
23.3. teikiamos būtiniausios socialinės, sveikatos
priežiūros ir teisinės konsultacijos ir kitokio pobūdžio
teisinės paslaugos, išskyrus valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos paslaugas;
23.4. rengiami intensyvūs lietuvių kalbos ir lietuvių
kultūros pažinimo kursai suaugusiesiems; kursų
rengimo tvarką tvirtina centro direktorius;
23.5. įvertinami profesiniai gebėjimai ir asmeninės
savybės, teikiamos darbo rinkos paslaugos ir vykdomos
aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, kurių
įgyvendinimą organizuoja teritorinės darbo biržos;
prieglobsčio gavėjų įgytos kompetencijos vertinamos
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
23.6. kas mėnesį socialinės apsaugos ir darbo ministro
nustatyta tvarka mokama 0,7 valstybės remiamų
pajamų dydžio pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms;
23.7. gimus vaikui, Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis

Lauko tyrime buvo klausiama ekspertų ir perkeltųjų asmenų nuomonės ir patirties dėl
integracijos Ruklos priėmimo centre. Buvo išsakytos įvairios teigiami integracijos aspektai ir
kritinės pastabos dėl sąlygų pirminiame integracijos etape.
Kai kurie apklausti ekspertai apibendrino perkeltų asmenų integracijos pradžią Ruklos pabėgėlių
priėmimo centre taip teigiamą patirtį. Perkeltieji pabėgėliai supranta šį laikiną pasirengimo
laikotarpį ir jaučiasi pakankamai saugiai pačios integracijos pradžioje dėl galimybės turėti
gydymo paslaugas, būstą, gauti maitinimą, drabužius, kalbos kursus. Teigiamai įvertinamas ir
darbuotojų požiūris ir paslaugos, kurios suteikiamos centre. Teigiamai įvertinamas gyvenimas
Rukloje, kad bent pradžioje galima palaikyti tarpusavyje socialinius kontaktus, kurie taip pat
suteikia saugumo jausmą, bendravimo ir informacijos apsikeitimo galimybes: „ jie lieka tarp
savų, ta prasme, ir vienoj vietoj bent jau vakare kažkur susirenka, pasišneka ir t.t.“ (Ekspertas
N_4)
Tačiau, kaip pastebi ekspertai, ilgainiui socialinių ryšių tarp pabėgėlių palaikymas vertinamas
nevienareikšmiškai. Iš vienos pusės, toks buvimas kartu leidžia jaustis saugiai. Žmonės gali
pasikalbėti, pasidalinti įgytomis patirtimis, apsikeisti informacija. Ekspertai atkreipia į kultūrinius
skirtumus ir patekimas į naują aplinką nereiškia, kad kultūriniai skirtumai iš karto pasinaikina.
Bendravimas yra vienas svarbiausių arabų kultūros bruožų, nes per bendravimą sužinoma
informacija, iš bendravimo sužinomos įvairios patirtys ir jos vėliau interpretuojamos, bendravimo
ir derybų kultūriniai aspektai siekiant sau naudos taip pat turi didelį poveiki integracinėms
nuotaikoms. (Ekspertas N_1, Ekspertas N_3). Rukloje atsiranda ir neigiamos patirties
pasidalinimas, iš nuogirdų susidaroma netiksli informacija, tuomet kyla nepasitenkinimas ir
abejonės dėl galimybių Lietuvoje. Kai kurie ekspertai pastebi, kad kai tik šeima pradeda abejoti
savo buvimo galimybėmis, atsiranda neigimas ir nenoras dėti pastangų. Tuomet reikia pabandyti
surasti pozityvių pavyzdžių, kad patys jau integravęsi į Lietuvos visuomenę pabėgėliai
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mokama vienkartinė išmoka vaikui;
23.8. mirus prieglobsčio gavėjui, jį laidojančiam
asmeniui Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju
įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis mokama
laidojimo pašalpa;
23.9. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme
nustatyta tvarka ir sąlygomis mokama išmoka vaikui;
23.10. mokama vienkartinė 1,5 bazinės socialinės
išmokos dydžio pašalpa mokyklinio amžiaus vaikams
būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti;
23.11. kas mėnesį mokama 1,6 bazinės socialinės
išmokos dydžio kompensacija vaikų ugdymo pagal
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo
programas išlaidoms apmokėti;
23.12. aprūpinama būtiniausiais daiktais, drabužiais ir
avalyne, patalyne;
23.13. sudaromos sąlygos gaminti valgį centre
įrengtose savitarnos virtuvėse.

papasakotų, kaip pradėjo dirbti, kad reikėjo praeiti badomąjį laikotarpį, kol kontraktas buvo
patvirtintas, kad darbo užmokestis kinta nuo bandomojo laikotarpio iki nuolatinio kontrakto ir
pan. (Ekspertas N_1).
Daugelis apklaustų ekspertų pritaria, kad numatytas integracijos laikotarpis Lietuvoje yra labai
trumpas ir skatina ieškoti kitų galimybių. Iš esmės, kad išmoktum kalbą, užmegztum kontaktus su
vietine visuomene, su institucijomis, lygiaverčiai galėtum prieiti prie būtinų paslaugų ir išteklių,
minimalus integracijos laikotarpis turėtų būti apie penkerius metus. Taip pat integracijos
pastangos turi būti teigiamai įvertinamos, ir atsirandančios neigiamos integracijos patirtys neturi
būti absoliutinamos ir subendrinamos – tokios formuojamos pažiūros, kad pabėgėliai patys kalti
daro neigiamą poveikį besistengiančiųjų integruotis motyvacijai ir pastangoms tolesnėje
perspektyvoje. (Ekspertas N_2)
Užsienio šalių praktika rodo, kad pabėgėlių integracija yra neabejotinai valstybei daug išlaidų
kainuojantis procesas ir rezultatai atsiskleidžia tik ilgalaikėje perspektyvoje. Tyrimai užsienio
šalyse (Vokietija, Švedija, Danija, Didžioji Britanija) rodo, kad pirmaisiais metais tik apie
penktadalis pabėgėlių įsidarbina, antrais metais apie trečdalis pabėgėlių, penktaisiais metais –
pusė ir daugiau, o po dešimties metų – apie du trečdalius pabėgėlių. Ekspertai tai aiškina tuo,
kad pabėgėliai yra specifinė užsieniečių grupė ir jų įsidarbinimo perspektyvos lyginant su
migrantais yra kitokia. Jiems sunku pirmaisiais metais įsidarbinti dėl to kad atvyksta į priimančią
šalį ne savo noru, nes gimtąją šalį palieką priverstinai, dažnai ir patirtos traumos, dokumentų
įgijimas, kvalifikacijos pripažinimas trukdo įsidarbinimo procesui. Kalbos nežinojimas taip pat
įvardinama kaip galima kliūtis integracijai į darbo rinką. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje
investavus į šių žmonių poreikius, pažanga yra tvaresnė ir valstybei ta atsiperka. Pabėgėliai gavę
ilgalaikio gyventojo statusą, išmokę kalbos, adaptavęsi socialinėje aplinkoje , užmezgę ryšius yra
linkę likti šalyje ir toliau investuoti į savo ir valstybės gerovę (dirba, moka mokesčius, aktyvūs
vidaus prekių ir paslaugų vartotojai). Skirtingai nuo „ekonominių“ migrantų, jie tampa lojalūs
darbuotojai, nes išvykti iš šalies ir grįžti į savo gimtąjį kraštą neplanuoja. Užsienio ekspertai
akcentuoja, kad valstybė skirdama išlaidas integracijai turi matyti šį procesą kaip investiciją į
ateitį. (Labour Market integration of refugees, 2016 p. 22-23
Rekomenduotina numatyti kompleksines PGU apgyvendinimo priemones, siekiant pasiūlyti
alternatyvias gyvenimo sąlygas ir visą paslaugų pakėtą ne tik Pabėgėlių priėmimo centre.
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IV SKYRIUS
SOCIALINĖ PARAMA PRIEGLOBSČIO GAVĖJAMS
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
24. Prieglobsčio gavėjai paramos integracijai
laikotarpiu savivaldybės teritorijoje iš integracijos lėšų
turi teisę:
24.1. gauti vienkartinę išmoką įsikurti (būtiniausiems
baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti, kelionės
ir (ar) bagažo nuvežimo iki gyvenamosios vietos
išlaidoms padengti):
24.1.1. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai, sulaukę
pilnametystės, – 11 valstybės remiamų pajamų dydžių;
24.1.2. suaugę asmenys – 2 valstybės remiamų pajamų
dydžių;
24.1.3. nepilnamečiai užsieniečiai – vieno valstybės
remiamų pajamų dydžio;
24.2. gauti mėnesinę pašalpą:
24.2.1. iki 6 mėnesių – 2 valstybės remiamų pajamų
dydžių, nuo 7 mėnesio – vieno valstybės remiamų
pajamų dydžio – vienam asmeniui;
24.2.2. iki 6 mėnesių – 3 valstybės remiamų pajamų
dydžių, nuo 7 mėnesio – 1,5 remiamų pajamų dydžio –
2 asmenų šeimai;
24.2.3. iki 6 mėnesių – 4 valstybės remiamų pajamų
dydžių, nuo 7 mėnesio – 2 valstybės remiamų pajamų
dydžių – 3 asmenų šeimai;
24.2.4. jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys,
ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį iki
6 mėnesių papildomai skiriama 0,5 valstybės remiamų
pajamų dydžio mėnesinė pašalpa, nuo 7 mėnesio –
0,25 valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė

Kalbant apie PGU paramą integracijai savivaldybėse, svarbu, kad teikiama parama užtikrintų
būtinas socialines garantijas ir nestumtų PGU į socialinę atskirtį. Kadangi mažas pajamas
gaunantys pabėgėliai atsiduria kritiškoje padėtyje – jiems gresia socialinė atskirtis ir skurdas.
(JTVPK, Pabėgėlių integracija Lietuvoje: dalyvavimas ir įgalinimas, 2014, 41 psl.). Asmenų teisę į
pakankamą socialinį aprūpinimą numato pagrindiniai tarptautiniai ir regioniniai teisės aktai, t.y.
ES pagrindinių teisių chartija bei Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas. ES
pagrindinių teisių chartijos 34 str. 3 d. nustato, jog siekdama įveikti socialinę atskirtį ir skurdą,
Sąjunga pripažįsta ir gerbia teisę į socialinę paramą ir paramą aprūpinant būstu, kad pagal
Sąjungos teisės ir nacionalinių teisės aktų nustatytas taisykles bei praktiką būtų užtikrintos
tinkamos gyvenimo sąlygos visiems neturintiems pakankamai lėšų. O TESKTP 11 str. 1 d. nustato,
jog pakto Šalys, pripažįsta kiekvieno teisę į pakankamą savo ir savo šeimos gyvenimo lygį,
įskaitant teisę turėti pakankamai maisto, drabužių ir būstą, taip pat į nuolatinį gyvenimo sąlygų
gerinimą.
Be to, kai teisė į pakankamą socialinį aprūpinimą lemia asmens skurdą ar oraus gyvenimo sąlygų
nebuvimą, tai gali tapti ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3
str. pažeidimu. Lietuvos socialinėje integracijoje nustatyti PGU socialinio aprūpinimo standartai
kelia nerimą dėl jų nepakankamo lygio asmens oriam gyvenimui užtikrinti ir galimai yra priežastis
verčianti PGU netikėti savo integracijos sėkme Lietuvoje ir prarasti motyvaciją integruotis. Kaip
nurodoma Diversity Development Group, 2016 m. tyrime „Migracijos samprata ir tarpkultūrinė
kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūvis“, „Neseniai į
Lietuvą atvykusiems pabėgėliams reikia kurti savo gyvenimą ir gerovę iš naujo, užmegzti
socialinius ryšius ir pan. Dažniausiai žmonės savo šalį palieka turėdami šiokių tokių santaupų,
tačiau tie pinigai kelionės metu lieka perve- žėjų rankose. Atvykę į Lietuvą asmenys kurį laiką
neturi teisės dirbti, vėliau savo darbinę veiklą gali pradėti dažniausiai nuo žemiausio laiptelio; dėl
to asmeniui ar šeimai, kad išsilaikytų, yra gyvybiškai svarbi piniginė socialinė parama. Socialinės
integracijos laikotarpiu gaunama pašalpa yra maža, todėl žmogui sunku sėkmingai įsitvirtinti ir
oriai gyventi. Prieglobsčio gavėjams gaunamos mėnesinės pašalpos (jeigu tai vienas asmuo – 204
EUR pirmus 6 mėnesius, jeigu tai vieniša moteris su nepilnamečiu vaiku – 306 EUR) turi užtekti
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pašalpa;
24.3. gimus vaikui, Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti
vienkartinę išmoką vaikui;
24.4. mirus prieglobsčio gavėjui, jį laidojantis asmuo
turi teisę Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju
įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti laidojimo
pašalpą;
24.5. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme
nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti šiame įstatyme
nustatyto dydžio išmoką vaikui;
24.6. gauti 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio
pašalpą mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems
mokinio reikmenims įsigyti;
24.7. kas mėnesį gauti 1,6 bazinės socialinės išmokos
dydžio kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms
apmokėti;
24.8. komisijos sprendimu gauti kitas būtinas paramos
integracijai priemones.
25. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama kartu su
kitomis prieglobsčio gavėjo paramos integracijai
lėšomis.
26. Mėnesinė pašalpa neskiriama pensinio amžiaus,
neįgaliems nelydimiems nepilnamečiams užsieniečiams
ir neįgaliems prieglobsčio gavėjams, kurie negali
gyventi savarankiškai ir kuriems teikiama ilgalaikė
(trumpalaikė) socialinė globa stacionariose socialinės
globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, ir
nelydimiems
nepilnamečiams,
apgyvendintiems
globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje.
27. Prieglobsčio gavėjams, kuriems išduotas Lietuvos

būsto nuomai ir išlaikymui (t. y. komunaliniams mokes- čiams), maistui, drabužiams, kitomis
buities reikmėms, transporto išlaidoms, todėl, mūsų ir pagalbą gaunančių žmonių nuomone,
teikiamos piniginės paramos nepakanka būtiniausiems poreikiams patenkinti. Ypač tada, kai
pašalpa po 6 mėnesių sumažinama per pusę (jeigu tai vienas asmuo – 102 EUR likusius 6
mėnesius, jeigu tai vieniša moteris su nepilnamečiu vaiku – 153 EUR). Noriu atkreipti dėmesį, kad
per tokį trumpą integracijos laikotarpį pabėgėliai dėl kalbos barjero ir vyraujančių visuomenės
neigiamų nuostatų mažai turi galimybių sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje, kad galėtų tinkamai
išlaikyti savo šeimas“.
Visgi nustatant skiriamos socialinės paramos didį neturėtų būti remiamasis vien paramos dydžiu,
kurią gauna valstybės piliečiai, kadangi turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad PGU yra
nepalankesnėje padėtyje lyginant su piliečiais. Tuo tarpu EŽTT byloje Thilmmenos v. Greece
pažymėjo, jog „teisė nebūti diskriminuojamam naudojantis Konvencijos įtvirtintomis teisėmis taip
pat pažeidžiama, kai valstybės, neturėdama objektyvaus ir įtikimo pagrindo, nesugeba skirtingai
vertinti asmenų, kurių padėtis smarkiai skiriasi“, todėl nustatant teikiamos paramos dydžius turi
būti įvertinama PGU ir piliečių padėties skirtumai. Ir nors valstybėms nėra numatyta pareiga
suteikti konkrečią socialinę paramą tarptautinę apsaugą gavusiems asmenims, tačiau valstybė
turi užtikrinti, kad asmenys neatsidurtų skurde. Kaip nurodoma ECRE 2016 m. tyrime „The Right
to Housing for Beneficiaries of International Protection“ Europos Žmogaus Teisių Teismas
neatmetė galimybės, kad EŽTK 3 straipsniu būtų galima remtis, kai asmuo yra visiškai
priklausomas nuo valstybės. Žmogaus orumo (kuris dabar yra įtvirtintas ES chartijos 1
straipsnyje) pažeidimas, kartu su žeminančio elgesio draudimu, gali sukelti valstybės atsakomybę
už tarptautinės apsaugos gavėjų aprūpinimą būstu, atsižvelgiant į jų galimybės patekti į darbo
rinką trūkumą ir jų pažeidžiamumą. Dvejose bylose, kurios galiausiai buvo atmestos, EŽTT
nusprendė, kad valstybė gali būti atsakinga už tai, kad asmuo nebūtų stumiamas į skurdą. Byloje
Budina v. Russia nustatė: "Teismas negali paneigti, kad valstybės atsakomybė gali kilti už elgesį
tais atvejais, kai pareiškėjas, esant visiškai priklausomumui nuo valstybės paramos, susiduria su
oficialiu abejingumu, esant rimtam nepritekliui ar skurdui, nesuderinamam su žmogaus orumu".
Byloje Larioshina v Russia Teismas nustatė, kad skundas dėl visiškai nepakankamos pensijos ir
kitų socialinių išmokų gali kelti problemą dėl 3 straipsnio, tačiau šiuo atveju sąlygos nebuvo
įvykdytos.
Vienareikšmiškai visi ekspertai pastebi, kad parama integracijai yra labai menka ir neskatina
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Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi
Europos Sąjungoje, išmokos ir pašalpos, nurodytos
Aprašo 24.3–24.5 papunkčiuose, finansuojamos ir
mokamos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams
įstatymo ir Lietuvos Respublikos paramos mirties
atveju įstatymo nustatyta tvarka.

ilgalaikės integracijos perspektyvos. Nesant platesnių socialinių tinklų tarp pabėgėlių (giminės,
artimieji, pažįstami dažniausiai gyvena Vakarų Europos šalys), pareiga kuo greičiau išmokti kalbą
(per tris mėnesius), susirasti darbą (per šešis mėnesius), kurio pagalba galima būtų išlaikyti save
ir šeimą, susirasti būstą per tokį greitą laikotarpį sukelia nemažai iššūkių pabėgėliams. „... kai tik
sumažino tas pašalpas, kad nu jeigu tas žmogus nėra garantuotas dėl esminių garantijų, nu
tarkim būsto, kad būtų stogas virš galvos ir kad jis turės maisto, tai sudėtinga yra kalbėti apie tai,
kad jisai matys ateitį Lietuvoje. Kad tuos minimalius dalykus reikia jiems užtikrinti, kol jie taps
lygiaverčiais su Lietuvos žmonėmis, bet mes irgi sakėme, kad tuo metu situacija buvo įvertinta,
kad jinai yra tolygi pabėgėlio ir piliečio, su kuo mes niekada nesutikom ir sakėm, kad pabėgėliui
reikia pagalbos, kad jisai galėtų pasiekti tą lygį, kad jisai taptų lygus su Lietuvos piliečiu ir suteikti
jam kuo daugiau galimybių, kad kuo greičiau jisai galėtų pasiekti, kad pabėgėliams reikia
specifinių priemonių pradžioje, kad jie galėtų pasiekti tą ir būti lygūs, nes šiaip tai jų situacija
nėra lygi, jeigu mes pasižiūrime“ (Ekspertas N_9).
Nepaisant valstybės dedamų integracijos pastangų ir nevyriausybinių organizacijas įdirbio, patys
pabėgėliai linkę ieškoti geresnių galimybių. (Ekspertas N_ 8, Ekspertas N_7). „Švedijoj, Danijoj, tai
ten visi masiškai su noru mokosi, nes jie yra suinteresuoti, jie ten gaus dideles pašalpas, gaus
būstą ir integracija vyks ne šešis mėnesius, o dvejus metus.“ (Fokus grupė N_2). Ekspertai
pastebi, kad Lietuvos piliečių socialinės sąlygos prastos ir pabėgėliai nenori čia važiuoti, todėl
būtina gerinti iš esmės socialinę sistemą (Ekspertas N_7).
Kitų šalių patirtis rodo, kad pašalpų dydžiai pabėgėliams diferencijuojami priklausomai nuo
asmens motyvacijos, įsitraukimo ir dalyvavimo integracijos priemonėse. Tokios skatinimo
priemonės pasiteisina, kai pašalpų dydis priklauso nuo asmens pastangų lankyti kalbos kursus ar
kitas integracijos programoje numatytas priemones. „[...] iš tikrųjų, kaip yra skatinami, kai
mokaisi už tam tikrą valandų skaičių mokymosi automatiškai didėja Danijoj, tarkim, pašalpa.
Jeigu tu nieko neveiki, neini nesimokai kalbos, neini į kažkokią tai praktiką, tau vienokio dydžio
pašalpa, jeigu tu mokaisi keturias valandas, tau prie pašalpos tiek tai pinigėlių, jeigu mokaisi dar
daugiau, tai tau dar kažkiek tų pinigėlių.“ (Fokus grupė N_2, Fokus grupė N_1). Panašią nuostatą
išsakė ir apklausti perkleti asmenys, kad reikėtų nustatyti aiškią sistemą, jog integracijos parama
ir jos trukmė priklauso nuo to, kaip asmuo įsitraukia į programą, kaip mokosi lietuvių kalbos ir
koks jau pasiektas rezultatas. Jeigu yra pažanga ir motyvacija, tai tokius asmenis reikia skatinti ir
tęsti tiek pačią paramą tiek integracijos trukmę. (PGU_2).
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Būstas yra pagrindinė problema. Apklausti ekspertai pripažįsta, kad būsto klausimai turi būti
sprendžiami savivaldybėje, bet valstybė turi skirti savivaldybėms atitinkamą finansavimą, kad šią
problemą galima būtų spręsti. Socialinių būstų savivaldybės turi labai ribotą skaičių ir negali
patenkinti laukiančiųjų piliečių poreikių. Dabar skiriamos piniginės lėšos savivaldybėms spręsti
būsto klausimus yra labai mažos ir savivaldybės šio klausimo dabartinėmis sąlygomis spręsti
negali. (Fokus grupė N_2). Apklausti pabėgėliai taip akcentavo būsto prieinamumo ir galimybės
už jį užsimokėti klausimus. Skirtos paramos integracijai lėšos nesuteikia perkeltiems asmenims
susirasti tinkamą būstą, o jeigu jie sugeba susirasti darbą, tai dažnai neturi laiko mokytis kalbos,
nes turi dirbti, kad galėtų išlaikyti šeimą ir būstą šeimai. Darbai dažnai būna nepastovūs ir
neaiškumas, neapibrėžtumas ir būtinybė patenkinti esminius poreikius lemia, kad perkeltieji
asmenys neinvestuoja į kalbos mokymąsi ir ieško kitų galimybių išvykti iš šalies. (PGU_2, PGU_5,
PGU_6)
Kita problema dėl būsto prieinamumo yra neigiama visuomenės požiūris. Būstus nuomoja
privatūs asmenys, ir nepaisant turimų išteklių, pabėgėliai sunkiai gali išsinuomoti būstą. „Abu du
kalba vyras su žmona angliškai ir tų vaikų tik tai pas juos buvo du, ne šeši, kaip ten pas kitus. Tai
yra, jie realiai gali. Ir jie bandė gal, nu, labai daug, kur ieškojo, su agentūrom. Penkis kartus jie
buvo atradę ir visus kartus paskutinę dieną jiems atsakė. […] net jeigu tu turi, kai sužino, kad tu
esi pabėgėlis, tau atsako“ (Ekspertas N_8).
Lietuvoje yra vienetiniai geros praktiko pavyzdžių dėl būsto nuomos savivaldybėje. Iš esmės
savivaldybės kuratorius pabėgėlių klausimais asmeniškai įsitraukia ieškant būsto: kalbasi su
savininku, skatina savininką legalizuoti būsto nuomą, padeda sudaryti sutartį tarp savininko ir
nuomininko, po to bendrauja su daugiabučio bendruomene, informuoja apie naujai atvykstantį
gyventoją, bendrauja su nuomininku, išaiškinant visus komunalinius mokesčius ir pan. Tokių
vienetinių pavyzdžių yra, kai į miestelį atvyksta viena pabėgėlių šeima, kuri jau turi užsitikrinusi
studijas keleriems metams, turi stipendiją ir pan. (Fokus grupė N_2). Kitos savivaldybės,
siekdamos spręsti būsto pabėgėliams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms nuomos prieinamumą iš
privačių asmenų, skatina privačius asmenis legalizuoti nuomą, siūlydami 0 arba 1 cento verslo
liudijimo tarifą už būsto nuomą.
Tiek valstybės institucijų atstovai, tiek NVO atstovai pastebi, kad socialinių paslaugų
prieinamumas prieglobstį gavusiems užsieniečiams užtikrinamas panaudojant ES Prieglobsčio,
migracijos ir integracijos fondo lėšas. Tai vyksta finansuojant NVO projektus. Tačiau ekspertų
interviu liudija, kad atsiskaitymas už panaudotas PMIF lėšas perdėm biurokratinis, suvaržant
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galimybes užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą. Mat, akcentuojamas yra lėšų
panaudojimo ir atsiskaitymo kriterijai bet ne veiklos rezultatai ir poveikis PGU integracijai.
Tuomet kyla bendradarbiavimo tarp valstybinių ir nevyriausybinių institucijų problemos, kai dėl
lėšų tinkamo panaudojimo ir nepasitikėjimo integracijos vykdytojais sunku patenkinti PGU
socialinių paslaugų poreikius. Dėl biurokratinių reguliavimo kaip tinkamai panaudoti PMIF lėšas
kyla konfliktinių situacijų tarp integraciją vykdančių organizacijų ir integruojamų asmenų, nes
jiems sunku suprasti, kodėl ribojamas jų savarankiškumas ir gebėjimai tenkinti poreikius.(Fokus
grupė N_1, Ekspertas N_3, Ekspertas N_10). Estijos pavyzdys rodo, kad jų šalyje integracijai
skirtos lėšos yra paskirstomos integraciją vykdantiems subjektams (savivaldybei, NVO, vertimo
paslaugas teikiantiems subjektams), kurie atsiskaito pagal tai, kokią veiklą vykdo ir kokius
rezultatus pasiekė. Lėšos naudojamos būtent rezultatų pasiekimui (Fokus grupė N_ 1)
Pažymėtina, kad realių asmens pragyvenimo poreikių suma yra įvertinta Lietuvos teismų
praktikoje, t.y. nagrinėjant išlaikymo vaikams teikimo bylas teismų praktikoje vienareikšmiškai
pasakyta, kad vaiko būtiniausių poreikių patenkinimui yra būtina ne mažesnė nei 1 minimalaus
darbo užmokesčio suma (šiuo metu sudaranti 380 EUR). Atitinkamai siekiant, kad ir PGU galėtų
užtikrinti savo būtiniausius poreikius (t.y. būsto nuoma, komunaliniai mokesčiai, maistas, rūbai ir
išlaidos viešajam transportui ir net oriam gyvenimui būtinos laisvalaikio išlaidos), būtų tikslinga ir
jiems skiriamos socialinės paramos dydį sieti su minimalaus darbo užmokesčio dydžiu.
Rekomenduotina persvarstyti PGU teikiamos socialinės paramos dydžius, įvertinant ir
nustatant oriam PGU gyvenimui būtiną dydį, kuris galėtų būti susietas su minimaliu darbo
užmokesčiu.
Parengti socialinio būsto paslaugų savivaldybėse prieinamumo politikos strategiją ir skirti
finansavimą savivaldybėms šių paslaugų užtikrinimui iš valstybės biudžeto. Įgyvendinant šią
priemonę, būtų sprendžiamos savivaldybės gyventojų būsto prieinamumo klausimai ir,
pagerinus padėtį bendruomenei, pagerės situacija ir pabėgėliams.
Formuoti PGU integracijos planus savivaldybėse atliepiant individualius socialinius poreikius
integracijai ir įtraukiant savivaldybes ir NVO kaip lygiaverčius partnerius. Atitinkamai formuoti
finansavimą iš PMIF lėšų. Integracijos planų įgyvendinimo rezultatai turi tapti pagrindiniais
vertinimo kriterijais
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V SKYRIUS
PRIEGLOBSČIO GAVĖJŲ ŠVIETIMAS
28. Centras organizuoja suaugusiesiems lietuvių kalbos
mokymą centre ir (ar) savivaldybės teritorijoje.
29. Centre organizuojami:
29.1. Intensyvūs ne mažiau nei 96 valandų lietuvių
kalbos mokymo ir lietuvių kultūros pažinimo kursai
suaugusiesiems. Lietuvių kalbos mokymo kursai turi
atitikti Europos Tarybos kalbos mokėjimo aprašų A1
lygį (kai kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą
– A1–A2 lygius). Mokymo A1 lygiu trukmė – vienas
mėnuo.
29.2. Papildomai iki 96 valandų mokymosi laiko lietuvių
kalbos mokymo kursai, jeigu dėl pateisinamų priežasčių
prieglobsčio gavėjams per mėnesį nepavyksta pasiekti
A1 lygio.
29.3. 190 valandų lietuvių kalbos mokymo kursai,
atitinkantys Europos Tarybos kalbos mokėjimo aprašų
A2 lygį ir I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos
reikalavimus suaugusiesiems (kai kuriais atvejais pagal
besimokančiųjų prašymą – B1 lygį ir II valstybinės
kalbos
mokėjimo
kategorijos
reikalavimus
suaugusiesiems), tada, kai prieglobsčio gavėjas,
pasiekęs A1 kalbos mokėjimo lygį, lieka centre ilgiau
kaip vieną mėnesį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688
„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų
patvirtinimo ir įgyvendinimo“, kursams pasibaigus,
prieglobsčio gavėjai paramos integracijai teikimo metu
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka laiko I
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą (kai
kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą – ir II

PGU švietimas ir kalbos mokymas yra neatskiriamos sėkmingos integracijos priemonės, kadangi
tik gebant asmeniui bendrauti ta kalba, kurią supranta vietinė bendruomenė, yra galimybė
pasiekti ir kitų priemonių veiksmingumą. Dabar Integracijos tvarkos apraše numatyta kalbos
mokymosi sistema nėra pakankamai lanksti ar individualizuota taip pat joje nėra numatyta
kalbos mokymosi galimybė, kuri būtų specializuota ir suderinta su PGU darbine veikla. Taip pat
nėra nustatytų skatinimo priemonių lankyti lietuvių kalbos kursus. Kaip nurodo LRKD atstovė,
praktikoje žmonės neina mokytis lietuvių kalbos. Be to, kita problema susijusi su lietuvių kalbos
mokymu yra tai, kad nėra vieningos PGU lietuvių kalbos mokymo metodologijos, lietuvių kalbos
mokymo tęsimo savivaldybėje. Šiuos mokymus teikia skirtingi tiekėjai, kurie laimi viešuosius
pirkimus. Tiekėjai patys taiko savo metodologijas, kurios dažnai nėra pritaikytos PGU ir jų
integracijai. Taip pat, kadangi kainos yra labai žemos, todėl nėra užtikrinama tinkama kokybė
(LRKD duomenys).
Lauko tyrime dalyvavę ekspertai ir pabėgėliai teigė apie suteikiamų paslaugų reikalingumą, ypač
lietuvių kalbos mokymosi būtinumą. Tačiau apklausti perkeltieji asmenys neigiamai atsiliepė
apie galimybę išmokti lietuvių kalbos. Toks neigiamas vertinimas atsirado dėl prasto kalbos
kursų organizavimo ir pritaikymo tinkamų metodikų kalbiniams įgūdžiams ir žinioms formuotis.
Apačioje keletas pavyzdžių iš interviu su pabėgėliais:
„Manau, kad Lietuvoje yra mokytojų, bet programa, integracijos programoje netinkamai
numatytas lietuvių kalbos mokymas. Jie sako, kad yra numatyta 90 kalbos mokymosi valandų
Rukloje, ir po to dar 190 valandų kai išvyksti į savivaldybę. Aš laukiau pusę metų bet ne rezultatų
ir kai pradėjau, nebuvo aiškios programos, kaip mokytis lietuvių kalbos“ /„I think in Lithuania
there are teachers. There are teachers, but the program, the integration program I think do not
take care of Lithuanian language. They said to you “We will teach you 90 hours in the center of
Rukla and after you move to the civility there is 190 hours, 196 [hours] exactly you will take”. Yes,
I waited six months without anything. Six months and I start, yes. There is no for I think, this is no
clear program or clear course for Lithuanian language” (PGU N_2).
„Taip, jis turi 2 valandas per savaitę kalbos mokymosi, ir mokosi gramatikos tas dvi valandas, bet
jam reikia bendrauti su žmonėmis, todėl jam reikia išmokti žodžių...“ / So, he is taking two hours
per week and he is saying that like he is learning grammar from those two hours, but he needs to
communicate with people, so he could learn words and you know… (PGU_9)
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valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą).
30. Savivaldybės teritorijoje:
30.1. Organizuojami intensyvūs ne mažiau nei 96
valandų lietuvių kalbos mokymo kursai, atitinkantys
Europos Tarybos kalbos mokėjimo aprašų A1 lygį (kai
kuriais atvejais pagal besimokančiųjų prašymą – A1–A2
lygius), ir lietuvių kultūros pažinimo kursai
suaugusiesiems tais atvejais, kai prieglobsčio gavėjas
persikelia į savivaldybės teritoriją anksčiau nei po vieno
mėnesio paramos integracijai teikimo centre
laikotarpio arba kai, komisijos sprendimu, parama
integracijai pradedama teikti savivaldybės teritorijoje iš
karto, kai užsieniečiui, nemokančiam lietuvių kalbos A1
lygiu, suteikiamas prieglobstis.
30.2. Tęsiami lietuvių kalbos mokymo ir lietuvių
kultūros pažinimo kursai suaugusiesiems, kurie nespėjo
išklausyti 96 valandų kursų centre.
30.3. Organizuojami papildomi iki 96 valandų
mokymosi laiko lietuvių kalbos mokymo kursai, jeigu
dėl pateisinamų priežasčių prieglobsčio gavėjams per
jiems skirtas 96 valandas lietuvių kalbos mokymo ir
lietuvių kultūros pažinimo kursą nepavyksta pasiekti A1
lygio.
30.4. Organizuojami 190 valandų lietuvių kalbos A2
lygio mokymo kursai ir I valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijos egzaminas, atsižvelgiant į Aprašo 4 punktą
ir 5.3 papunktį; pagal besimokančiųjų prašymą – B1 ir II
valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminas
29.3 papunkčio nustatyta tvarka, o asmenims, kurie
nespėjo išklausyti 190 valandų lietuvių kalbos mokymo
kursų centre, šie kursai savivaldybės teritorijoje
tęsiami. Juos baigus, laikomas valstybinės kalbos

Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertai kritiškai vertina 96 valandų trukmės kursus Ruklos priėmimo
centre. Pripažįstama, kad neturint jokių lietuvių kalbos pagrindų, toks laikotarpis yra per trumpas
(Fokus grupė N_3). Be to atvykusiems gyventojams tuo pat metu labai svarbu būna kitų bazinių
poreikių tenkinimas, kaip antai darbo paieškos, informacijos apie esamas sveikatos ir švietimo
paslaugas ir jų prieinamumą, pragyvenimo ilgalaikėje perspektyvoje galimybių vertinimas ir
saugumo jausenos užsitikrinimas. Todėl kalbos kursai paliekami vėlesniam laikotarpiui. Kai kurių
ekspertų pastebėjimu, užsienio šalyse kalbos kursai dėstomi tol, kol asmuo išmoksta kalbą, o
motyvacija mokytis kalbos palaikoma piniginių išmokų didinimu principu. Jeigu asmuo mokosi ir
rodo pastangas, tuomet išmokos peržiūrimos kas pusmetį arba metus ir jos didinamos.
(Ekspertas N_12; Ekspertas N_7).
Kaip nurodoma, ECRE 2005 m. tyrime “The Way Forward: Europe's Role in the Global Refugee
Protection System. Towards the Integration of Refugees in Europe“, kalbos kursai turėtų būti
pritaikyti prie individualių pabėgėlių poreikių ir atitikti kalbos žinias, kurių jiems reikės. Tiems,
kurie gali aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, tai turėtų apimti jų profesijos reikalavimus, pvz.,
specifinius kalbos įgūdžius, reikalingus sveikatos specialistams, inžinieriams, verslininkams ir pan.
Kaip nurodoma OECD 2016 metais atliktame tyrime “Making Integration Work: Refugees and
others in need of protection”, Norvegų kalbos mokymas teikiamas kaip humanitarinių migrantų
įvedimo į visuomenę programos dalis. Kursus teikia savivaldos institucijos, kurie yra suskirstyti į
tris kursus su skirtingais progresavimo etapais, darbo metodais ir grupių dydžiais. 1 kursas tinka
migrantams, turintiems žemą arba visai neturintiems išsilavinimo, kurie apima neraštingus
migrantus ir tuos, kurie turi mažai rašytinės kalbos vartojimo patirties. 2 kursas skirtas tiems,
kurie anksčiau mokėsi ir įgijo rašymo įgūdžius gimtojoje ar kitoje kalboje. Jie gali naudoti rašytinę
kalbą kaip mokymosi priemonę. Tačiau kai kurie gali turėti mažai ar visai neturėti lotyniškos
abėcėlės žinių ir kitų žinių apie vieną ar kelias užsienio kalbas. 3 kursas tinka humanitariniams
imigrantams, turintiems gerą išsilavinimą, įskaitant aukštąjį išsilavinimą įgijusius migrantus.
Trečiojo kurso dalyviai naudojasi skaitymu ir rašymu, kaip žinių įgijimo priemonėms ir dažnai
mokėsi vienos ar daugiau užsienio kalbų mokykloje. Iš tikrųjų, daugelis iš jų turi aukštą kalbos
supratimą. Jie sparčiai tobulėja. Siekiant užtikrinti, kad humanitariniai migrantai būtų priskirti
prie jų profilio ir poreikius atitinkančio kurso, savivaldybės nustato ir vertina dalyvių išsilavinimą,
profesiją, darbo patirtį, užsienio kalbų mokėjimą ir būsimus planus. Užduotis gali sudaryti
pokalbiai su migrantu, galbūt pasitelkiant vertėją žodžiu, kurį papildo kalbos testai norvegų ir
29

mokėjimo kategorijos egzaminas 29.3 papunkčio
nustatyta tvarka.
31. Prieglobsčio gavėjui, neišlaikiusiam I valstybinės
kalbos
mokėjimo
kategorijos
egzamino
dėl
pateisinamų priežasčių, papildomai gali būti skiriamas
iki 100 valandų kursas, kurį išklausius paramos
integracijai teikimo metu egzaminas laikomas
pakartotinai.
32. Pilnamečiai prieglobsčio gavėjai turi teisę mokytis
bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.
33. Nepilnamečiai prieglobsčio gavėjai gauna tokias
švietimo paslaugas:
33.1. per pirmąjį mėnesį (atvykusiems vasarą – iki
rugsėjo 1 dienos) mokyklinio amžiaus vaikams,
gyvenantiems centre ar savivaldybės teritorijoje, jeigu
komisijos sprendimu parama integracijai pradedama
teikti savivaldybės teritorijoje iš karto, kai užsieniečiui
suteikiamas prieglobstis, nustatomi įgyti mokymosi
pasiekimai ir jų atitiktis Lietuvos Respublikos pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose
nurodytiems mokymosi pasiekimams; mokymosi
pasiekimus nustato priimančioji mokykla;
33.2. kai tik vaikams, gyvenantiems centre, nustatomi
mokymosi pasiekimai, jie pradeda lankyti bendrojo
ugdymo mokyklą (-as) ir toliau mokosi apsigyvenę
savivaldybės teritorijoje; vaikai integruojami į klasę
pagal amžių, jiems teikiama švietimo pagalba, jie
intensyviai mokomi lietuvių kalbos (jiems skiriamos
papildomos lietuvių kalbos pamokos arba jie lanko
išlyginamąsias klases (grupes);
33.3. vaikai nuo gimimo iki 5 metų įskaitytinai tėvų

kitomis kalbomis. Savivaldybės turi du mėnesius nustatyti, kokiame kurse asmuo dalyvaus.
Rekomenduotina Integracijos tvarkos apraše nenurodyti lietuvių kalbos mokymo maksimalaus
valandų skaičiaus, o mokyti pagal nuoseklią individualią programą tol, kol prieglobstį gavę
užsieniečiai galės išlaikyti Integracijos tvarkos aprašo 29.3 punkte nurodytą egzaminą. Taip pat
rekomenduotina numatyti papildomą lietuvių kalbos mokymosi kompensavimą, jei asmuo yra
motyvuotas ir nori pasiekti aukštesnį lietuvių kalbos mokėjimo lygį, nei yra būtina egzamino,
nurodyto Integracijos tvarkos aprašo 29.3 punkte, išlaikymui.
Greta bendrų Lietuvių kalbos mokymo programų rekomenduotina sudaryti galimybę PGU
mokytis pagal specialias lietuvių kalbos mokymo programas, kurios būtų pritaikytos
konkrečios darbinės profesijos ar veiklos poreikiams.
Dabartiniu metu teisės aktai užtikrina užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, gauti privalomą ir valstybės garantuojamą ugdymą iki 16 metų pagal
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas (Švietimo įstatymo pakeitimas, kuriuo
įtvirtinama, kad priešmokyklinis ugdymas nuo 2016m. rugsėjo 1 d). Bendros priemonės, skirtos
užsieniečių vaikų ugdymui (papildomai skiriamas 30 proc. didesnis mokinio krepšelis, teikiama
švietimo pagalba, mokyklų steigėjai gali įkurti išlyginamąją klasę lietuvių kalbos mokymui).
Tokios pat priemonės yra skirtos ir vaikams užsieniečiams, besimokantiems pagal pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas. Ikimokyklinis ugdymas yra savarankiška savivaldybių funkcija (LR
vietos savivaldos įstatymo 6 str. 8 p.). Savivaldybės atsako už įstaigų, vykdančių ikimokyklinio
ugdymo programas, darbo organizavimą, ugdymo kokybę, priėmimo tvarką ir pan. Savivaldybės,
įvertinusios šeimų ikimokyklinio ugdymo poreikį, savo bei ugdymo įstaigų ekonomines,
finansines galimybes, žmogiškuosius išteklius, tvirtina priėmimo tvarkas, kuriose reglamentuoja
prioritetus priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, mažinant mokestį už vaikų išlaikymą
jose ir pan. (Švietimo ir mokslo ministerija, 2017-01-20),
Lauko tyrimas su švietimo ekspertais parodė ryškiausias ugdymo organizavimo praktikas. Visų
pirma, labai svarbus yra lietuvių kalbos mokymas atvykusiems mokiniams ir pradedantiems
lankyti mokyklą. Mokyklos, ieškodamos specialistų lietuvių kalbos mokymuisi, atkreipia dėmesį,
kad pedagogams keliami didesni reikalavimai, nes nepakanka tik vienos disciplinos specifinių
žinių ir kompetencijų turėjimas. Mokyklų praktika rodo, kad darbui su pabėgėliais reikalingos
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(globėjų) pageidavimu ugdomi pagal ikimokyklinio
ugdymo programas, o vaikai, kuriems tais
kalendoriniais metais sukanka 6 metai, privalomai
ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją
programą.
34. Pašalpą mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems
mokinio reikmenims įsigyti, nurodytą Aprašo 23.10
papunktyje, integraciją įgyvendinanti institucija
perveda į vieno iš tėvų nurodytą asmeninę sąskaitą per
Lietuvos Respublikos, kitoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės
valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo
paslaugų teikėją. Integraciją įgyvendinanti institucija
gali padėti prieglobsčio gavėjui įsigyti mokinio
reikmenis. Ši pašalpa neskiriama, jeigu prieglobsčio
gavėjų vaikai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatytą
socialinę paramą mokiniams.
35. Prieglobsčio gavėjams centre sudaromos
neformalaus suaugusiųjų ir vaikų švietimo ir savišvietos
lietuvių kalba sąlygos.

mokytojo (-os) pedagoginis išsilavinimas, įgūdžiai taikyti inovacinius praktinius kalbos ugdymo
metodus, patirtis dirbant su pabėgėliais ir pedagogo motyvacija. Svarbu, kad į lietuvių kalbos
ugdymą įsitrauktų ir kitų disciplinų pedagogai – muzikos, dailės, kūno kultūros, socialiniai
pedagogai, mokyklos psichologai ir kiti. Visos mokytojų komandos įtraukimas finansuojama iš
papildomo 20 proc. mokinio krepšelio lėšų. Mokyklos, į kurias patenka pabėgėlių vaikai,
pripažįsta, kad tai specifinė ugdytinių grupė, kurie yra patyrę įvairias emocines ir psichologines
traumas, neturi įgūdžių dalyvauti mokymosi procese, nes nėra lankę mokyklos, ir turi skirtingus
medžiagos įsisavinimo gebėjimus. Todėl darbas su šiais vaikais reikalauja tiek įvairių novatoriškų
ir kūrybinių metodų tiek pačių pedagogų motyvacijos ir didesnio įsitraukimo į ugdymo ir
socialinių įgūdžių formavimo procesą ir bendravimą su mokiniais, jų tėvais ir pabėgėliais, tiek
vaikais tiek suaugusiais (Ekspertas N_13, Ekspertas N_14)
Mokytojams tenka didelis krūvis parengiant mokyklos bendruomenę priimti pabėgėlių vaikus.
Tam skiriamos papildomos valandos informuojant mokykloje besimokančius vaikus apie naujai
atvykstančius mokinius, turinčius pabėgėlio statusą, ir tėvus apie tai, jog klasėje bus naujų
mokinių. Bendradarbiavimo geros praktikos su nevyriausybinėmis organizacijomis ir savanorių
studentų pritraukimas ženkliai sustiprina mokyklos bendruomenės informuotumą ir atviresnės
pokyčiams aplinkos kūrimą.
Lauko tyrimo rezultatai rodo, kad teisės aktuose numatyti bendrieji ugdymo planai pakankamai
reglamentuoja pabėgėlių vaikų priėmimą į mokyklas ir ugdymo proceso organizavimą. Tačiau
švietimo srities ekspertai pabrėžė, kad bendrųjų ugdymo planų nepakanka siekiant užtikrinti
sklandų ugdymo procesą (Ekspertas N_13, Ekspertas N_14). Ugdytinių poreikiai apima ne vien
tik tam tikros disciplinos žinių įgijimą. Svarbesnis aspektas yra socialinė aplinka, į kurią pabėgėlių
vaikai patenka ir mokosi, siekiant patenkinti kiekvieno vaiko poreikius. Tokios aplinkos sukūrimui
papildomai reikalingos investicijos į žmogiškuosius išteklius. Dabartinis mokinio krepšelio
finansavimo modelis iš esmės nepatenkina vaiko poreikių, ypač labiau socialiai pažeidžiamo
vaiko. Pavyzdžiui, jeigu vaikas pradeda lankyti mokyklą nuo vasario mėn, mokinio krepšelio
mokykla negauna, nes krepšelio skyrimo tvarka yra tik nuo rugsėjo ir sausio 1d. T mokyklos
vykdo ugdymo procesą be skiriamo finansavimo konkrečiam vaikui. (Fokus grupė N_1, Ekspertas
N_13). Nors yra parengta nemažai rekomendacijų vaiko socialiniams ir ugdymo poreikiams
tenkinti ir ugdymo draugiškai aplinkai sukurti, tačiau dabartinis finansavimas neleidžia jų taikyti:
„Jeigu mes kalbam apie vaiką, apie jo poreikius, apie individualizuotą mokymą, sakykim, apie
individualų poreikių patenkinimą, tai mes ir turim finansuot pagal poreikį. Jeigu mes turim prie jo
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pastatyti va tą keramiką, psichologą, socialinį pedagogą, tai ir skaičiuokim, išveskim formulę ir
skaičiuokim.“ (Ekspertas N_14).
Neišspręstas klausimas dėl moksleivių pagrindinio ugdymo pažymėjimo įgijimo, jeigu ugdytinis
ateina į 9 arba 10 klasę. Toks mokinys geriausiu atveju gauna išklausyto ugdymo programos
kurso pažymėjimą, kuris nesuteikia teisės stoti net į profesinę mokyklą. Praktiškai, toks moksleivis
turi tik vienintelę galimybę – tai registruotis darbo biržoje ir ten lankyti žemos kvalifikacijos
kursus (virėjo, kirpėjo, statybininko). Tačiau patirtis rodo, kad šie moksleiviai ir jų tėvai turi kitų
lūkesčių nei registruotis darbo biržoje ir todėl pasirenka emigruoti iš šalies, ieškodami kitų
perspektyvų (Ekspertas N_13).
Priimant vaikus į mokyklą, būtina pateikti pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos apie vaiko
sveikatos būklę. Mokyklų patirtis rodo, kad vaikai, atvykę į mokyklą, dar nebuvo įregistruoti
poliklinikoje. Tuomet priklauso nuo mokyklos administracijos noro ir aktyvumo, kaip šį klausimą
išspręsti. Mokyklos administracijos vadovai patys kreipiasi į visuomenės sveikatos biurą,
siekdama spręsti šį klausimą, arba bendradarbiauja su NVO, kurios vykdo pabėgėlių integracijos
projektus ir tarpininkauja gaunant pažymas.
Kitas svarbus klausimas yra nemokamo maitinimo organizavimas mokyklose pabėgėlių vaikams.
„Kai yra nemokamo maitinimo lėšos skiriamos, tai vaikas gauna tada ir mokymosi priemones, ir
gali vasarą kažkiek to maitinimo gauti, ir stovyklos nemokamos. Beje mes irgi rašėm raštus ir
Caritas rašė, kad tiems vaikams būtų skirtas, bet jie neatitinka ten kažkokių nutarimų, kažkokio
įstatymo, ir tie vaikai negavo nemokamo maitinimo.” (Ekspertas N_13). Vienoje apklaustųjų
savivaldybėje skiriamas nemokamas maitinimas vaikams, kurie mokosi mokyklose, bet iškilo
problema, nes teisės aktuose reglamentuojamas nemokamas maitinimas tik vaikams,
besimokantiems pagal tam tikrą ugdymo programą, o pabėgėlių vaikai mokosi išlyginamojoje
klasėje pagal bendrąją ugdymo programą, kuri nėra įvardinta įstatyme. Iš esmė, savivaldybė
priėmė sprendimą nemokomai maitinti, nors tai nėra visai teisiškai. (Fokus grupė N_2)
Atkreiptinas dėmesys, kad dabartinė mokyklų, kurios priimdavo pabėgėlių patirtis rodo, kad
nustatytas trumpas pradinis integracijos etapas Rukloje sukelia papildomų sunkumų tiek
užsieniečiams vaikams adaptuotis naujoje aplinkoje, tiek pedagogų motyvacijai palaikyti..
Patekę į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą, vaikai pradeda lankyti mokyklą, bet po trijų mėnesių
turi tęsti integraciją kitoje savivaldybėje, todėl vaikas ir vėl patenka į naują aplinką, o pedagogai
pradėję procesą, turi nutraukti ir pradėti dirbti su naujai atvykusiais. Todėl reikėtų vengti tokių
tarpinių integracijos grandžių ir iš karto apgyvendinti savivaldybėje, kurioje integracijos procesas
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vyks nepertaukiamai ilgesnį laiką, kurioje vaikai su tėvais turi būstą ir kitas galimybes
savarankiškai gyventi. (prie Ruklos esančios mokyklos Direktoriaus interviu).
Rekomenduotina tobulinti bendruosius ugdymo planus, atsižvelgiant į individualius moksleivių
poreikius ugdymo procese ir atitinkamai paskirstant finansavimą, kad užsienietis ugdymo
įstaigoje galėtų gauti kokybiškas jo poreikius atitinkančias paslaugas
Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 22 str. 2 d. nurodo, kad kitų pakopų mokslui, išskyrus pradinį,
įgyti, t.y. turėti galimybę mokytis, naudotis užsienio mokyklų atestatais, diplomais ir mokslo
laipsniais, nemokėti mokesčių už mokslą bei rinkliavų ir gauti stipendijas, Susitariančiosios
valstybės suteikia pabėgėliams kuo palankesnę teisinę padėtį, bet ne mažesnio palankumo už tą,
kokia paprastai naudojasi užsieniečiai tomis pačiomis aplinkybėmis. Iš tarptautinių standartų
darytina išvada, kad valstybės turi sudaryti PGU kuo palankesnes aukštojo mokslo galimybes.
Tuo tarpu remiantis LR mokslo ir studijų įstatymo 80 str. 4 d. galimybę studijuoti valstybės
finansuojamose vietose Lietuvoje turi užsieniečiai, kurie yra Europos Sąjungos ar Europos
ekonominės erdvės valstybių narių piliečiai bei užsieniečiai turintys leidimus nuolat gyventi
Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, papildomą apsaugą gavę asmenys ir jų šeimos nariai bei pabėgėlių
sutuoktiniai neturi galimybės studijuoti valstybės finansuojamose programose, kadangi jiems yra
išduodami leidimai laikinai gyventi Lietuvoje. Lietuvos praktikoje, kaip nurodo LRKD, yra tik 2
PGU, kurie studijuoja pagal valstybės finansuojamą aukštojo mokslo programą.
Pažymėtina, kad daugelyje Lietuvos teisės aktų, numatančių socialines ir kitas teises, papildomą
apsaugą gavę užsieniečiai yra įtraukiami į teisės aktų taikymo sritį tokia pačia apimtimi, kaip ir
užsieniečiai turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Toks reglamentavimas atitinka papildomos
apsaugos esmę, kadangi pagal prieglobsčio teisėje įtvirtintas pasibaigimo nuostatas tiek
pabėgėlio statusas, tiek papildoma apsauga pasibaigia tuomet, kai išnyksta prieglobstį lėmusios
problemos PGU kilmės šalyje. Iš kitos pusės, tai dažniausiai lemia, kad tiek pabėgėlio statusas,
tiek papildoma apsauga niekad nepasibaigia ir PGU lieka nuolat gyventi prieglobsčio valstybėje.
Atitinkamai ir LR mokslo ir studijų įstatyme taip pat būtų logiška papildomą apsaugą gavusiems
užsieniečiams numatyti tokią pat teisę į valstybės finansuojamą aukštąjį mokslą kaip ir pabėgėlio
statusą gavusiems užsieniečiams.
Rekomenduotina papildyti LR mokslo ir studijų įstatymo 80 str. 4 d. nustatant papildomą
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apsaugą gavusių užsieniečių teisę į valstybės finansuojamą aukštąjį mokslą.
Pažymėtina, kad PGU kvalifikacijų, įgytų užsienio valstybės, pripažinimui nėra taikomos jokios
specialios nuostatos. Šių asmenų kvalifikacijos pripažinimas gali būti vykdomas bendra tvarka,
kaip ir kitų užsieniečių remiantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl
Trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“. Tačiau atkreiptinas
dėmesys, kad PGU dažnai neturi nei identifikavimo, nei išsilavinimą ar kvalifikacijas
patvirtinančių dokumentų, taip pat ir galimybės juos gauti, todėl pripažįstant šių asmenų
kvalifikacijas ir išsilavinimą yra susiduriama su sunkumais. Tuo tarpu Konvencijos dėl pabėgėlių
statuso 25 str. yra įtvirtintas administracinės pagalbos principas, t.y. numatyta, kad jeigu kokiai
nors pabėgėlio teisei įgyvendinti reikia užsienio valstybės valdžios institucijų, į kurias jis negali
kreiptis, pagalbos, Susitariančiosios valstybės, kurių teritorijoje pabėgėlis gyvena, imasi
priemonių, kad tokią pagalbą suteiktų jų pačių valdžios institucijos arba tarptautinė institucija.
Atsižvelgiant į tai, prieglobsčio valstybė turi užtikrinti galimybę PGU gauti jo teises ar statusą, t.y.
šiuo atveju kvalifikaciją, patvirtinančius dokumentus.
Rekomenduotina sudaryti alternatyvias galimybes pripažinti PGU įgytą išsilavinimą ir
kvalifikaciją, tam tikslui adaptuojant veikiančias neformaliųjų kvalifikacijų pripažinimo
sistemas.
VI SKYRIUS
PRIEGLOBSČIO GAVĖJŲ UŽIMTUMAS
36. Siekdamos įtraukti prieglobsčio gavėjus į darbo
rinką ir Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo nustatyta tvarka suteikti jiems valstybines
užimtumo ir socialines garantijas, integraciją
įgyvendinančios institucijos vykdo šias priemones:
prieglobsčio gavėjai supažindinami su Lietuvos darbo
rinka, nustatomos jų galimybės konkuruoti Lietuvos
darbo rinkoje, jiems padedama įgyti ar tobulinti

Kaip nurodyta prie ankstesnių Integracijos tvarkos aprašo skyrių analizės, efektyviam PGU
užimtumui yra svarbu, kad: priimant sprendimą dėl jų apgyvendinimo savivaldybėje būtų
atsižvelgiama į tos savivaldybės darbo rinkos galimybes (aptarta prie I skyriaus); prieglobsčio
prašytojams dar prieglobsčio procedūroje būtų suteikta teisė dirbti (aptarta prie II skyriaus); PGU
būtų sudaromos galimybės mokytis lietuvių kalbos pagal jų profesinius poreikius (aptarta prie V
skyriaus); valstybė nustatytų realias administracines procedūras pripažinti PGU įgytą išsilavinimą
ir kvalifikacijas (aptarta prie V skyriaus). Prie šio skyriaus svarbu aptarti kertinę sėkmingos
integracijos prielaidą – kuo ankstesnį PGU darbo vietos suradimą. Kuo anksčiau surasta PGU
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kvalifikaciją, jie informuojami apie verslo pradžios
sąlygas, plėtrą, darbuotojų priėmimą į darbą, veiklos
pagal verslo liudijimą galimybes, jiems organizuojamas
verslo pradmenų mokymas, padedama įsidarbinti
pagal darbo sutartis.
37. Prieglobsčio gavėjas, kuriam reikia valstybės
pagalbos įsidarbinant, įsiregistruoja teritorinėje darbo
biržoje.
38. Profesinis mokymas vykdomas pagal mokymo
programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre.

darbo vieta ženkliai padidina PGU motyvaciją likti integruotis Lietuvoje bei padidina kitų
integracijos priemonių efektyvumą. Iš kitos pusės PGU darbo vietos suradimas yra itin sudėtingas
procesas. Humanitariniai migrantai yra ypač pažeidžiama grupė, kuriai aiškiai reikalinga tiksli,
koordinuota ir visapusiška politinė reakcija. Dėl priverstinės migracijos pobūdžio ir dažnai su ja
susijusios trauminės patirties, daugelis jų kenčia nuo psichologinio sutrikimų. Jie taip pat
susiduria su kliūtimis, neskaitant tų, su kuriomis susiduria kiti migrantai, siekiant sėkmingo
įsiliejimo į darbo rinką. Paprastai jie atvyksta su silpnomis, jei jų iš viso yra, sąsajomis su
priimančia valstybe bei yra įgiję kvalifikaciją ir darbo patirtį labai skirtingose darbo rinkos
sąlygose. Daugelis jų negali pateikti tinkamų dokumentų, kurie galėtų paaiškinti jų išsilavinimo ar
įgūdžių lygį (Labour Market Integration of Refugees: Strategies and Good Practise, Europian
Parllament, 2016, 20-21 psl.).
Todėl kalbant apie prieglobstį gavusių asmenų įdarbinimą Lietuvoje, teigiamai vertintina, kad
prieglobstį gavę asmenys nuo 2017 m. liepos 1 d. yra įtraukti į papildomai remiamų asmenų
sąrašą, įtvirtintą naujos redakcijos LR užimtumo įstatymo 25 str. (tai, pvz., reiškia, kad šiems
asmenims yra taikomos remiamo įdarbinimo priemonės, t.y. taikomos 75 % darbo užmokesčio
subsidijų darbdaviui). Taip pat remiantis šio įstatymo 48 str. 2 d. gali būti rengiamos užimtumo
didinimo programos asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, papildoma ar laikina
apsauga. Nors yra ypač teigiamai vertinama, kad tarptautinę apsaugą gavę asmenys įtraukti į
papildomai remiamų asmenų grupes, tačiau visgi pastebėtina, kad šie asmenys nepatenka tarp
asmenų, kuriems teikiamas savarankiško užimtumo rėmimas (47 str.). Atsižvelgiant į tai, kad dėl
kultūrinių, kalbinių ir pan. barjerų, tarptautinę apsaugą gavusiems asmenims gali būti ypač
sudėtinga patekti į samdomo darbo rinką, savarankiško užimtumo rėmimas būtų ypač skatintina
šių asmenų atžvilgiu. Valstybės turėtų užtikrinti, kad pabėgėliai galėtų gauti konsultacijas ir
mokymus, pradedant verslą, taip pat finansinę pagalbą (pvz., verslo pradžios paskolas), kad
daugiau pabėgėlių galėtų pradėti ir išlaikyti savo verslą ir taip pasinaudoti savo teise į
savarankišką darbą praktikoje. (ECRE 2005 m., “The Way Forward: Europe's Role in the Global
Refugee Protection System. Towards the Integration of Refugees in Europe“). Atsižvelgiant į tai,
kad šis teisės aktas įsigaliojo tik šių metų liepos 1 d., jo taikymo praktikos dar nėra. Šiuo metu
LRKD duomenimis subsidijuojamose darbo vietose dirba 3 PGU.
Lietuvoje susiformavusi praktika: nuo 2015 m. rugsėjo mėn. Kauno teritorinė darbo birža
aktyviai įgyvendina konsultavimo ir informavimo priemones dėl PGU įdarbinimo ir galimybių
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užsiimti bei plėtoti savo verslą. Įkurta „mini darbo birža“ Rukloje taiko Profile XT įrankį, siekiant
įvertinti gebėjimų atlikti konkretų darbą galimybes, kai asmuo sutinka. Suformuota ataskaita
pateikiama tiek klientui tiek darbdaviui. Tačiau LDB nepateikė konkrečių skaičių, kokie šio įrankio
taikymo rezultatai: kiek asmenų sutiko būti testuojami, ir keliems pavyko įsidarbinti. SADM
duomenims paklausios darbininkiškų profesijų kompetencijos darbui baldų gamyboje,
paukštienos perdribimo ir jos gaminių gamyboje, avalynės gamyboje, viešbučių ir grožio salonų
paslaugų sferoje, siuvimo ir mezgimo pramonėje, statybose bei konditerijos gaminių ir maitinimo
įstaigose (SADM raštas, Nr. (13.4-51) SD-7310 2016-12-07). Kai kurie ekspertai teigiamai įvertino
Kauno ir Klaipėdos teritorinių darbo biržų iniciatyvas dėl informacijos teikimo, konsultavimo
paslaugų pabėgėliams ir įdarbinimo galimybių suteikimo. Ypatingai atkreiptas dėmesys, kad
darbo biržų darbuotojai yra proaktyvūs ir atkreipia dėmesį į individualius pabėgėlių poreikius
(Fokus grupė N_1, Ekspertas N_3).
SADM teigiamai vertina galimybes palydėti potencialius darbuotojus į darbo vietas („Palydėjimo
programa“), kur klientas supažindinimas su realia darbo vieta, darbo ir apmokėjimo sąlygomis.
Tai vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su NVO. Ypatingas dėmesys kreipiamas moterų
įdarbinimui, supažindinant jas su šeimos ir darbo derinimo galimybėmis ir kitomis paramos
įsidarbinant priemonėmis, numatytomis Užimtumo rėmimo įstatyme. Pastebima, kad PGU,
skirtingai nei kiti bedarbiai, siekia įsidarbinti kartu su kitais šeimos nariais, taip saugiau
jausdamiesi naujame kolektyve ir įsisavinant naują informaciją. Dėl moterų įdarbinimo pastebėti
tam tikri kultūriniai skirtumai, kad neva jos nelinkusios dirbti dėl šeimos įsipareigojimų.(Fokus
grupė N_2, Ekspertas N_1, Ekspertas N_3). Apklausti respondentai išsakė skirtingas nuomones.
Apklaustos netekėjusios moterys pačios susirado darbą Lietuvoje ir sėkmingai dirba. Taip pat turi
planų tęsti studijas Lietuvoje. (PGU_5). Apie ištekėjusias moteris ir turinčias vaikų dažniausiai
kalbėjo jų vyrai ir skirtingai apibūdino savo žmonų perspektyvas darbo rinkoje. Kai kurie vyrai
manė, kad moterys prižiūri vaikus ir joms sunku išeiti į darbą. Kiti vyrai manė, kad jų žmonos turi
specialybę ir darbo patirtį ir gali dirbti (Ekspertas N_1, Ekspertas N_4)
Apklausti darbdaviai pastebi, kad Lietuvoje egzistuoja pernelyg centralizuota įdarbinimo sistema
per darbo biržas. Teigiamai atsiliepiama apie darbo biržų atliekamas tarpininkavimo,
konsultavimo ir informavimo funkcijas, darbdavių įtraukimą konsultuojantis dėl trūkstamų darbo
vietų, tačiau pastebima, kad dabartiniu metu šių veiklų nepakanka, siekiant struktūrinių
integracijos pokyčių, kurie duotų ilgalaikių integracijos rezultatų. Pavyzdžiui, pastaruoju metu
fiksuojama apie 140 tūkst. bedarbių ir 120 tūkst. siūlomų darbo vietų. Iš esmės bedarbystės
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neturėtų būti. Darbdaviai pastebi, kad trūksta bendradarbiavimo tarp savivaldybių, kurios
formuoja vietinę ekonominės plėtros politiką, ir teritorinių darbo biržų. Dabartinė centralizuota
sistema yra nemotyvuojanti, kuomet tik viena centrinė institucija įtraukta į užimtumo klausimų
sprendimą. Apklausti darbdaviai pastebi, kad jų interesai yra ekonominė nauda, siekiant įdarbinti
potencialius darbuotojus, tačiau supranta, kad siekiant išlaikyti motyvuotus darbuotojus darbo
vietose, būtinas kitų socialinių partnerių įdirbis. Aktyvesnis savivaldos, kuri vietoje žino
ekonominį potencialą, sąlygas verslui ir pan., įsitraukimas reiškia, kad yra tuo pačiu metu
pasiūlomas paslaugų paketas: socialinio būsto aprūpinimas, švietimo, sveikatos ir kitos socialinės
paslaugos. Tuomet teritorinės darbo biržos, spręsdamos ekonominius PGU užimtumo klausimu,
žinotų aiškias socialinės integracijos perspektyvas vietos bendruomenėje, ir darbdaviai
užsitikrintų potencialių darbuotojų stabilumą ir lojalumą.
Mažesnių savivaldybių atstovai pastebi, kad jų savivaldybių teritorijose iš esmės nėra laisvų
darbo vietų, o jeigu ir yra tai labai mažai apmokomos (minimalus užmokestis), kuris neskatina
užimtumo, nes toks užmokestis neleidžia uždirbti šeimai ir jaustis oriai (savivaldybių fokus
grupė). Lauko tyrimo rezultatai rodo, kad savivaldybės neformaliai bendradarbiauja tik su
teritorinėmis darbo biržomis ir platesnių ryšių su verslo bendruomene nepalaiko (Fokus grupė
N_2).
Apklausti pabėgėliai pastebi, kad individams be šeimos įsipareigojimų yra lengviau susirasti
darbą, būstą, pradėti arba tęsti studijas ir išgyventi iš teikiamos valstybės paramos. Asmenys be
šeiminių įsipareigojimų yra mobilūs, dažnai užimtumo galimybių ieško naudodami šiuolaikines
komunikacijos priemones, lengviau susiranda būstą. Šeimoms su mažais vaikais ir
daugiavaikėms šeimoms sunku išgyventi iš teikiamos paramos, vieno šeimos nario darbo
užmokestis būna nepakankamas šeimai išlaikyti, sunku susirasti tinkamą būstą šeimai su vaikais
dėl nuomos dydžio ir egzistuojančio visuomenės neigiamo požiūrio į pabėgėlius. Darbdaviai taip
pat atkreipia dėmesį, kad atvykę į Lietuvą pabėgėliai su šeimomis sunkiai išgyvena dėl mažos
valstybės paramos, o darbo užmokestis taip pat pakankamai mažas siekiant išsinuomoti būstą ir
aprūpinti šeimą.
„Tai labai sudėtinga situacija. Nors aš tiksliai nežinau statistinių duomenų, bet šie atvykę žmonės
turi labai mažą finansinę paramą ir jie taip paliekami laisvai gyventi Lietuvoje. Ir tai sunku, nes
daugelis žmonių Lietuvoje turi kažkokį būstą arba šeimą arbą stogą virš galvos. O dabar tu
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[pabėgėlis] turi išlaikyti savo gyvenamą vietą, o nuoma labai didelė palyginus su darbo
užmokesčiu. Ypač sudėtinga tiems, kurie atvyksta su vaikais, tai labai sudėtinga ypač Vilniuje
surasti gyvenamą plotą“ „This is incredibly tough because I do not know all of the figures, but you
know all these people are coming with very low financial support and then all the sudden they
are left free in Lithuania. And it is hard because you know most people in Lithuania have
somewhere to live and they have a family or you know they have a roof of the head. And then
you have to run your own place, rent is very high compare to salary. And especially to people
who came with children it is very difficult particularly in Vilnius to find where to live”. (Eskpertas
N_6)
Apklausti pabėgėliai ir perkeltos šeimos ypatingai akcentavo, kad siūlomas darbdavių
atlyginimas iš esmės yra mažas, kad šeima galėtų savarankiškai išgyventi. Viena šeima pasakojo,
kad darbdavys pasiūlė 500 EUR atlyginimo – tai iš esmės tiek kainuoja būsto nuoma ir
komunalinės paslaugos. Maistui, transportui ir kitoms būtinoms išlaidoms pinigų nelieka.
Suteikiama parama taip pat yra trumpalaikė. Tokia neapibrėžta padėtis mažina motyvaciją ir
skatina išvykimo iš Lietuvos nuostatas (PGU N_2, PGU N_7).
Dauguma apklaustų šeimų suaugę vyrai turi kvalifikuoto darbo specialybes (betonuotojas,
siuvėjas, suvirintojas ir pan.). Pavyzdžiui, vyras, turintis staliaus darbo patirtį daugiau nei 10 metų
ir atlikęs stambius užsakymus ne tik Sirijai, bet ir kitoms valstybėms, gavo pasiūlymą dirbti už 500
EUR, o tai reiškia, kad darbo užmokestis padengs tik būsto nuomos ir komunalines išlaidas.
Maisto ir kiti baziniai poreikiai iš pašalpų vargiai gali būti patenkinami. (Ekspertas N_4, PGI_8).
Nepaisant to, apskaičiavę galimas pajamas per pašalpas ir siūlomus darbo atlyginimu ir savo
išlaidas baziniams poreikiams tenkinti (būstas, komunalinės išlaidos, maistas, drabužiai, vaikų
švietimo poreikiai), reiškia susirūpinimą dėl pajamų ir išlaidų neatitikimo. Toks pajamų ir išlaidų
neatitikimas ir materialinis nesaugumas skatina šeimas svarstyti integracijos perspektyvas kitose
Vakarų Europos šalyse.
Kai kurie apklausti ekspertai pastebi, kad neigiamai veikia siūlomas minimalus atlyginimas
specialistams (baldininkams, suvirintojams ir pan.), kurie turi didelės patirties, atliekant stambius
projektus įvairiose šalyse. Pasitaiko, kad darbdaviai aiškina, kad pabėgėlis nemoka kalbos ar
neturi vairuotojo pažymėjimo bet dažniausiai patys darbdaviai nėra tikri, kad asmuo pas jį liks
dirbti ir neišvažiuos į kitą šalį. Todėl, darbdaviai nelinkę investuoti į potencialius darbuotojus.
(Ekspertas N_4).
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Rekomenduotina praktikoje siekti, kad speciali LR užimtumo įstatyme numatyta priemonė –
PGU darbo vietos subsidijavimas – būtų taikoma kuo ankstesnėje integracijos stadijoje.
Rekomenduotina papildyti LR užimtumo įstatymo 47 str., teisę į savarankiško užimtumo
rėmimą numatant ir PGU.
Rekomenduotinas parengti glaudaus bendradarbiavimo tarp savivaldos, teritorinių darbo biržų
ir verslo bendruomenės skatinimas, siekiant susieti darbo vietų pasiūlą su socialinių paslaugų
(būsto, švietimo, sveikatos apsaugos ir kt.) paketu.
VII SKYRIUS
PARAMOS
INTEGRACIJAI
NUTRAUKIMAS
IR
ATNAUJINIMAS
39. Parama integracijai centre gali būti nutraukiama
centro direktoriaus sprendimu, jeigu:
39.1. prieglobsčio gavėjas:
39.1.1. be pateisinamos priežasties praleidžia 40 ir
daugiau procentų lietuvių kalbos ir (ar) lietuvių
kultūros pažinimo kursų suaugusiesiems užsiėmimų;
39.1.2. netenka bedarbio statuso Lietuvos Respublikos
užimtumo rėmimo įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 5–8
punktuose nurodytais pagrindais;
39.1.3. ilgiau kaip vieną mėnesį yra išvykęs iš Lietuvos
Respublikos;
39.2. per paskutinius 6 mėnesius prieglobsčio gavėjui
tris kartus paskirtos administracinės nuobaudos ir (ar)
administracinio poveikio priemonės už administracinių
nusižengimų,
nurodytų
Lietuvos
Respublikos
administracinių nusižengimų kodekse, ir (ar)
administracinės nuobaudos už administracinių teisės
pažeidimų,
nurodytų
Lietuvos
Respublikos

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad administraciniai aktai,
kuriais sprendžiami asmens teisių ir pareigų klausimai, visais atvejais turi būti ne tik pagrįsti
įstatymais, bet asmeniui taikomi jo teisių apribojimai turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai
svarbius tikslus, taikomos priemonės turi būti proporcingos pagrįstiems administravimo tikslams,
jos neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (LVAT
administracinė byla Nr. A822-1226/2009). Taigi, priimami administraciniai sprendimai turi atitikti
būtinus ir pagrįstus tikslus, būti pagrįsti objektyviais duomenimis bei administraciniai aktais
taikomos priemonės turi būti proporcingos ir neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia
tikslams pasiekti. Todėl esant Integracijos tvarkos aprašo 39 ir 40 punkte nustatytiems
pagrindams dėl paramos integracijai nutraukimo, svarbu, kad svarstant klausimą dėl integracijos
nutraukimo būtų atsižvelgiama į PGU pateiktus paaiškinimus bei administracinėje praktikoje
įtvirtintą proporcingumo principą.
Rekomenduojama sprendimus dėl paramos integracijai nutraukimo priimti atsižvelgiant į PGU
paaiškinimus ir proporcingumo principą.
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administracinių teisių pažeidimų kodekse, padarymą,
jis pripažintas kaltu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu,
kol teistumas neišnykęs.
40. Parama integracijai savivaldybės teritorijoje gali
būti nutraukiama komisijos sprendimu, jeigu:
40.1. prieglobsčio gavėjas:
40.1.1. be pateisinamos priežasties praleidžia 40 ir
daugiau procentų lietuvių kalbos ir (ar) lietuvių
kultūros pažinimo kursų suaugusiesiems užsiėmimų;
40.1.2. netenka bedarbio statuso Lietuvos Respublikos
užimtumo rėmimo įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 5–8
punktuose nurodytais pagrindais;
40.1.3. be pateisinamos priežasties pakviestas daugiau
kaip du kartus neatvyksta į integraciją įgyvendinančią
instituciją;
40.1.4. nevykdo sutartyje dėl paramos integracijai
teikimo su integraciją įgyvendinančia institucija
nustatytų įsipareigojimų;
40.1.5. ilgiau kaip vieną mėnesį yra išvykęs iš Lietuvos
Respublikos;
40.2. per paskutinius 6 mėnesius prieglobsčio gavėjui
tris kartus paskirtos administracinės nuobaudos ir (ar)
administracinio poveikio priemonės už administracinių
nusižengimų,
nurodytų
Lietuvos
Respublikos
administracinių nusižengimų kodekse, ir (ar)
administracinės nuobaudos už administracinių teisės
pažeidimų,
nurodytų
Lietuvos
Respublikos
administracinių teisių pažeidimų kodekse, padarymą,
jis pripažintas kaltu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu,
kol teistumas neišnykęs.
41. Prieglobsčio gavėjas, dėl kurio priimtas sprendimas
nutraukti paramą integracijai centre, per 2 savaites
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nuo tokio sprendimo priėmimo dienos privalo išvykti iš
centro. Prieglobsčio gavėjas, atsisakęs išvykti iš centro,
iškeldinamas teismo sprendimu. Jeigu dėl prieglobsčio
gavėjo priimtas sprendimas nutraukti paramą
integracijai
savivaldybės
teritorijoje,
parama
integracijai savivaldybės teritorijoje jam nutraukiama
nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos.
42. Paramos integracijai centre nutraukimas
pažeidžiamiems asmenims dėl Aprašo 39.1.1
papunktyje nurodytų aplinkybių gali būti atidėtas 2
savaitėms centro direktoriaus sprendimu.
43. Parama integracijai centre gali būti atnaujinta
centro direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į
prieglobsčio gavėjo pateiktus paaiškinimus. Parama
integracijai
savivaldybės
teritorijoje,
įvertinus
integraciją įgyvendinančios institucijos pateiktus
pasiūlymus ir centro išvadas ir atsižvelgiant į
prieglobsčio gavėjo pateiktus paaiškinimus, gali būti
atnaujinta komisijos sprendimu. Bendras paramos
integracijai laikotarpis negali būti ilgesnis, nei nurodyta
Aprašo 18 punkte. Laikotarpis, kurį prieglobsčio gavėjui
nutraukta parama integracijai centre ar savivaldybės
teritorijoje dėl Aprašo 40 punkte nurodytų priežasčių,
neįskaitomas į bendrą paramos integracijai laikotarpį.
VIII SKYRIUS
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE INTEGRACIJĄ
44. Centras ir integraciją įgyvendinančios institucijos
lietuvių ir užsienio kalbomis informuoja visuomenę
apie prieglobsčio gavėjus, siekdami užkirsti kelią jų
atskirčiai, visuomenės ksenofobijai ir skatinti
toleranciją:

Kaip nurodo Lietuvoje viešėjusi Kanados migracijos politikos ekspertė Naomi Alboim 2016 m.
spalio 15 d. interviu 15min.lt, atsakydama į klausimą, ką daryti, kad PGU būtų suinteresuoti likti
ir integruotis Lietuvoje: manau, kad svarbu tapti priimančia visuomene. Jei žmonės nesijaučia
laukiami, jie neliks. Jie protingi ir visada žiūrės savo interesų, savo vaikų interesų. Jie nori, kad jų
vaikai būtų laukiami. Negali staiga sukurti priimančios visuomenės, o jai būtina politinė lyderystė,
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44.1. bendradarbiauja su visuomenės informavimo
priemonėmis, teikia joms informaciją;
44.2. organizuoja informavimo renginius (pavyzdžiui,
seminarus, apskritojo stalo diskusijas, konferencijas);
44.3. inicijuoja ir organizuoja informacinių ir
specializuotų periodinių leidinių leidybą;
44.4. organizuoja šventes, kultūros ir sporto renginius,
pramogas, kuriose dalyvauja prieglobsčio gavėjai ir
gyvenamosios vietovės bendruomenė;
44.5. savo interneto svetainėse nuolat skelbia
informaciją apie prieglobsčio gavėjų integraciją.

ateinanti iš aukščiausių postų. Valstybės lyderiai turi paaiškinti, kodėl tai svarbu, kodėl tai
naudinga valstybei, o ne tik patiems pabėgėliams. Jie turi suteikti konstruktyvų toną viešajam
diskursui visuomenėje. Jei neturite tokių politinių vadovų, jums bus labai sunku. Panašią žinią turi
skleisti ir privatus sektorius, pilietinė visuomenė, kurie reikalautų nuoseklių programų, įstatymų,
kuriančių patrauklią aplinką. Jei aplinka bus tokia, kad viskas bus dėliojama aplink „mes ir jie“
modelį, tai priimančios visuomenės modelis niekada nesusiformuos.
Akcentuodama visuomenės informavimą svarbą, ECRE 2005 m. tyrime “The Way Forward:
Europe's Role in the Global Refugee Protection System. Towards the Integration of Refugees in
Europe“, nurodo: Reikia dėti daugiau pastangų, šviečiant visuomenę, kodėl pabėgėliai yra
priversti bėgti iš savo kilmės šalių, ir kodėl Europa yra atsakinga už jų apsaugą. ECRE įsitikinus,
kad kai priimančios visuomenės geriau supras priežastis, kodėl pabėgėliai yra priversti pabėgti, ir
kodėl pabėgėlių apsauga yra visų Europos šalių moralinė ir teisinė prievolė, gyventojai stengsis
sukurti tokią aplinką ir sąlygas, kuriomis pabėgėliai gali atkurti savo gyvenimą.
1. Švietimas mokyklose, universitetuose ir darbo vietoje turėtų užginčyti "asimiliacijos" mintį, ir
vietoj to skatinti pagarbą skirtumams, pabrėžti kultūrinės įvairovės naudą ir paruošti žmones
gyventi vis įvairesnėje visuomenėje.
2. Kaip pradinis taškas, turėtų būti reformuota mokytojų rengimo programa ne tik siekiant
didesnio suvokimo ir susidomėjimo pabėgėlių klausimais, bet ir siekiant, kad būtų tinkamai
atsižvelgta į didesnę studentų įvairovę.
3. Daugelis švietimo srities dalykų gali padėti geriau suprasti pabėgėlių problemas. Žmogaus
teisių ir pabėgėlių klausimai turėtų būti įtraukta į atitinkamas mokymo programas. Istorijos,
geografijos ir dabartinės padėties disciplinų programos turi būti modifikuotos, atsižvelgiant į
didesnę studentų įvairovę. I mokyklų ir universitetų programas galėtų būti įtrauktas pabėgėlių
bendruomenių kalbų mokymas, nurodant šių bendruomenių kultūrą ir tradicijas.
4. Mokymo apie pabėgėlius metodai turėtų apimti daugiau nei informacijos teikimą, bet taip pat
ugdyti empatiją ir bendrą humanizmo sampratą, pvz., per asmenines pabėgėlių istorijas.
5. Visuose visuomenės lygmenyse turėtų būti dedama daugiau pastangų kovojant su nežinojimu,
mitais ir klaidingais stereotipais. Vyriausybės turėtų siekti kovoti su mitais, pateikdamos
geruosius pavyzdžius, kaip pabėgėliai deda pastangas prisidėti prie prieglobsčio šalies. Reikėtų
organizuoti visuomenės informavimo kampanijas, kuriose būtų atkreiptas dėmesys į skirtingą
diskriminacinę praktiką, pvz., tiesioginę, netiesioginę ir institucinę diskriminaciją.
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Kalbant apie visuomenės švietimą, taip pat atkreiptinas dėmesys į neapykantos kurstymą ir
diskriminaciją. Neapykantos kurstymo draudimas yra pamatinė prielaida, be kurios visuomenėje
nėra įmanomas efektyvios prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos sistemos sukūrimas. Jei
nebūtų užkirstas kelias nepakančiam visuomenės požiūriui, net ir pačios pažangiausios teisės
aktuose įtvirtintos integracinės priemonės dažnai liktų tik formaliai aprašytos popieriuje, bet ne
realiai įgyvendinamos praktikoje. Prieglobstį gavusių užsieniečių atžvilgiu neapykantos kurstymas
gali pasireikšti net keliais aspektais, t. y. rasės, tautybės, religijos, kalbos, kilmės ir kitais
požymiais ar net šių požymių kombinacijomis. Todėl yra svarbu užkirsti kelią neapykantos
kurstymui ir diskriminacijai ir efektyviai kovoti su šiomis veikomis. Neapykantos kurstymas ir
diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės yra
draudžiamas pagal LR baudžiamojo kodekso 169 – 171 straipsnius. Šių veikų draudžiamumas
išplaukia iš LR Konstitucijos nuostatų bei Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių
įsipareigojimų (1966 m. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių pakto, 1965 m. Konvencijos dėl
visų formų diskriminacijos panaikinimo, 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir kt. ). Tačiau šiuo metu
Lietuvos teismų praktika bylose dėl neapykantos kurstymo yra nenuosekli ir nevienareikšmė ir ne
visuomet atitinkanti tarptautinėje praktikoje suformuotus principus. Teismų praktikoje panašūs
savo išraiškos forma ir pobūdžiu veiksmai yra skirtingai vertinami. Būtų galima pastebėti, jog
tyčiojimasis ir niekinimas asmenų dėl jų priklausymo grupei, išsiskiriančiai dėl lyties, seksualinės
orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
ne visuomet laikoma neapykantos kurstymu. Kai kuriais atvejais yra reikalaujama, jog būtų
realiai sukurstyti, palenkti asmenys atlikti nusikalstamą veiką. Tačiau toks aiškinimas neatitinka
LR baudžiamojo kodekso 170 str. 2 ir 3 dalyse numatytos nusikalstamos veikos sudėties, pagal
kurio 2 dalį nusikalstami veiksmai gali būti tiek tyčiojimas, tiek niekinimas, o šių nusikalstamų
veikų sudėtis yra formali, nereikalaujanti padarinių kilimo, t. y. kad kitas asmuo būtų sukurstytas.
Minėtasis aiškinimas neatitinka tarptautinių institucijų praktikos, kurioje nurodoma, jog
neapykantos kurstymas nebūtinai reikalauja kvietimo atlikti tam tikrą smurtinę ar kitą
nusikalstamą veiką.
Tačiau pažymėtina, kad visuomenės suvokimas, jog negatyvus tam tikros grupės asmenų
apibūdinimas yra teisei priešinga veika, pirmiausia pasiekiamas per principinį teismų,
prokuratūros, ikiteisminio tyrimo institucijų, kitų vyriausybės ir parlamentinių valstybės
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institucijų, žiniasklaidos savivaldos institucijų reagavimą, todėl kovos su neapykantos kurstymu ir
diskriminacija praktika turėtų būti nuosekli ir nepaliekanti nebaustinų situacijų, parodanti, kad
tokie veiksmai yra netoleruotini ir kriminalizuoti.
Siekiant formuoti palankią viešąją nuomonę apie užsieniečius gavusius prieglobstį,
rekomenduotina sukurti aktyvaus visuomenės informavimo strategiją, kuri būtų vykdoma
nacionaliniu, savivaldybių ir bendruomenių lygmeniu ir neapsiribotų PPC koordinuojama
socialinės integracijos sritimi.
Taip pat rekomenduotina skirti dėmesio teismų, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo institucijų,
kitų vyriausybės ir parlamentinių valstybės institucijų, žiniasklaidos savivaldos institucijų
atstovų mokymams neapykantos kurstymo ir diskriminacijos identifikavimo ir reagavimo į juos
tema.
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2.2 Sociologinė analizė ir lauko tyrimo rezultatai

Tyrimas parodė įsisenėjusias socialines problemas Lietuvos visuomenėje: būsto prieinamumo trūkumas,
individualių poreikių tenkinimo švietimo sistemoje trūkumą, ekonominės plėtros regionuose netolygumus ir verslo
nenorą didinti atlyginimų darbuotojams bei tarpkultūrinių kompetencijų trūkumus teikiant paslaugas. Apklausti
pabėgėliai ypatingai atkreipė dėmesį į aukščiau išvardintas problemas kaip esmines ir būtinas spręsti
neatidėliotinai. Šių problemų sprendimas padėtų ne tik pabėgėlių integracijos procesams ir pabėgėlių aptiriamų
problemų sprendimui, bet tai pat ženkliai padėtų spręsti Lietuvos visuomenėje įsisenėjusias socialines problemas.
Būstas yra pagrindinė problema. Apklausti savivaldybių atstovai akcentavo, kad skiriamos piniginės lėšos
savivaldybėms spręsti būsto klausimus yra labai mažo todėl savivaldybės būsto aprūpinimo šiuo metu negali
(iš)spręsti negali. (Fokus grupė N_2). Savivaldybių atstovai pripažįsta, kad būsto klausimai turi būti sprendžiami
savivaldybėje, bet valstybė turi skirti savivaldybėms atitinkamą finansavimą, kad šią problemą galima būtų
spręsti. Socialinių būstų savivaldybės turi labai ribotą skaičių ir negali patenkinti laukiančiųjų piliečių poreikių
Apklausti pabėgėliai taip pat akcentavo būsto prieinamumo problemas ir ribotas galimybes už jį užsimokėti.
Skirtos paramos integracijai lėšos, pasak apklaustųjų respondentų, nesuteikia perkeltiems asmenims susirasti
tinkamą būstą, o jeigu jie sugeba susirasti darbą, tai dažnai neturi laiko mokytis kalbos, nes turi dirbti, kad galėtų
išlaikyti šeimą ir būstą šeimai. Darbai dažnai būna nepastovūs ir neaiškumas, neapibrėžtumas ir būtinybė
patenkinti esminius poreikius lemia, kad perkeltieji asmenys ieško kitų galimybių išvykti iš šalies. (PGU_2, PGU_5,
PGU_6)
Kita problema dėl būsto prieinamumo yra neigiama visuomenės požiūris. Būstus nuomoja privatūs asmenys, ir
nepaisant turimų išteklių, pabėgėliai sunkiai gali išsinuomoti būstą. „Abu vyras su žmona kalba angliškai ir tų vaikų
tik tai pas juos buvo du, ne šeši, kaip ten pas kitus. Tai yra, jie realiai gali. Ir jie bandė gal, nu, labai daug, kur
ieškojo, su agentūrom. Penkis kartus jie buvo atradę ir visus kartus paskutinę dieną jiems atsakė. […] net jeigu tu
turi, kai sužino, kad tu esi pabėgėlis, tau atsako “ (Ekspertas N_8).
Deklaravimo savivaldybėje problemos ir būsto savininkų nenoras registruoti pabėgėlius (Focus grupė N_2).
Lietuvoje yra pavyzdžių dėl būsto nuomos savivaldybėje.
Iš esmės savivaldybės kuratorius pabėgėlių klausimais asmeniškai įsitraukia ieškant būsto: kalbasi su savininku,
skatina savininką legalizuoti būsto nuomą, padeda sudaryti sutartį tarp savininko ir nuomininko, po to bendrauja
su daugiabučio bendruomene, informuoja apie naujai atvykstantį gyventoją, bendrauja su nuomininku, išaiškinant
visus komunalinius mokesčius ir pan. Tokių vienetinių pavyzdžių yra, kai į miestelį atvyksta viena pabėgėlių šeima,
kuri jau turi užsitikrinusi studijas keleriems metams, turi stipendiją ir pan. (Savivaldybių fokus grupė). Kitos
savivaldybės, siekdamos spręsti būsto pabėgėliams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms nuomos prieinamumą iš
privačių asmenų, skatina privačius asmenis legalizuoti nuomą, siūlydami 0 arba 1 cento verslo liudijimo tarifą už
būsto nuomą (Focus grupė N_2).
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Integracijos priemonių vykdymo praktinės problemos:
Ekspertai atkreipia dėmesį į labai svarbų savivaldybių aktyvų įsitraukimą į integracijos procesą, kad tai nebūtų
tiktai nevyriausybinės organizacijos, kurios kažkieno teritorijoj integruoja žmogų. Iš esmės turi būti bendras
darbas, įtraukiant aktyviai ir vietos bendruomenę. Pabėgėliai, pasak kai kurių ekspertų, renkasi tokią valstybę
gyvenimui, kur bendra visuomenės gerovės situacija yra aukštesnio lygio. Pavyzdžiui, pastebėta, kad „joks
pabėgėlis nevažiuotų į šalį, kur jiems būtų suteiktas karališkas būstas, o piliečiai su peiliais laukia už langų, kol anas
išeis į kiemą. Pabėgėlis vyksta ten, kur mato, kad tos šalies piliečiai gyvena gerai“ (Ekspertas N_7). Kiti apklaustieji
respondentai atkreipė dėmesį, kad jie žino, jog iš Lietuvos labai daug emigruoja žmonių ir tai jiems signalizuoja
apie sudėtingą ekonominę ir socialinę šalies padėtį. (PGU_2, PGU_5)
Vyriausybės nutarime numatyta socialinė parama prieglobsčio gavėjams integracijai savivaldybės teritorijoje ir
lietuvių kalbos mokymo organizavimas savivaldybės teritorijoje (LRV Nutarimas). Apklausti savivaldybių
koordinatoriai ir kiti ekspertai pažymėjo, kad savivaldybėms nėra nustatyta aiški tvarka dėl jų vaidmens
integracijos procese. Pritariama, kad yra LRV Nutarimas, bet konkretumo nėra. (Fokus grupė N_1, Fokus grupė
N_2,Ekspertas N_7, Ekspertas N_12).
Tiek valstybės institucijų atstovai, tiek NVO atstovai pastebi, kad socialinių paslaugų prieinamumas prieglobstį
gavusiems užsieniečiams užtikrinamas panaudojant ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšas. Tai
vyksta finansuojant NVO projektus. Tačiau ekspertų interviu liudija, kad atsiskaitymas už panaudotas PMIF lėšas
perdėm biurokratinis, suvaržant galimybes užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą. Mat, akcentuojamas
yra lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo kriterijai bet ne veiklos rezultatai ir poveikis PGU integracijai. Tuomet kyla
bendradarbiavimo tarp valstybinių ir nevyriausybinių institucijų problemos, kai dėl lėšų tinkamo panaudojimo ir
nepasitikėjimo integracijos vykdytojais sunku patenkinti PGU socialinių paslaugų poreikius. Dėl biurokratinių
reguliavimo kaip tinkamai panaudoti PMIF lėšas kyla konfliktinių situacijų tarp integraciją vykdančių organizacijų ir
integruojamų asmenų, nes jiems sunku suprasti, kodėl ribojamas jų savarankiškumas ir gebėjimai tenkinti
poreikius.(Fokus grupė N_1, Ekspertas N_3, Ekspertas N_10). Estijos pavyzdys rodo, kad jų šalyje integracijai
skirtos lėšos yra paskirstomos integraciją vykdantiems subjektams (savivaldybei, NVO, vertimo paslaugas
teikiantiems subjektams), kurie atsiskaito pagal tai, kokią veiklą vykdo ir kokius rezultatus pasiekė. Lėšos
naudojamos būtent rezultatų pasiekimui (Fokus grupė N_ 1).
Rekomendacija:
Parengti socialinio būsto paslaugų savivaldybėse prieinamumo politikos strategiją ir skirti finansavimą
savivaldybėms šių paslaugų užtikrinimui iš valstybės biudžeto. Įgyvendinant šią priemonę, būtų sprendžiamos
savivaldybės gyventojų būsto prieinamumo klausimai ir, pagerinus padėtį bendruomenei, pagerės situacija ir
pabėgėliams.
Siekiant aiškumo savivaldybių koordinatorių veiklai, kelių ministrų (pavyzdžiui, SADM, SAM ŠMM ir VRM)
potvarkiu parengti PGU integracijos veiksmų gaires savivaldybėms, kuriose kompleksiškai būtų aprašytos
socialinės, švietimo, sveikatos ir kitos savivaldai pavaldžių sričių integracijos priemonės.
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Formuoti PGU integracijos planus savivaldybėse atliepiant individualius socialinius poreikius integracijai ir
įtraukiant savivaldybes ir NVO kaip lygiaverčius partnerius. Atitinkamai formuoti finansavimą iš PMIF lėšų.
Integracijos planų įgyvendinimo rezultatai turi tapti pagrindiniais vertinimo kriterijais.
Švietimo klausimai:
Visi apklausti ekspertai ir pabėgėliai teigė apie suteikiamų paslaugų reikalingumą, ypač lietuvių kalbos mokymosi
būtinumą. Tačiau apklausti perkeltieji asmenys neigiamai atsiliepė apie galimybę išmokti lietuvių kalbos. Toks
neigiamas vertinimas atsirado dėl prasto kalbos kursų organizavimo ir pritaikymo tinkamų metodikų kalbiniams
įgūdžiams ir žinioms formuotis. Apačioje keletas pavyzdžių iš interviu su pabėgėliais:
„Manau, kad Lietuvoje yra mokytojų, bet programa, integracijos programoje netinkamai numatytas lietuvių kalbos
mokymas. Jie sako, kad yra numatyta 90 kalbos mokymosi valandų Rukloje, ir po to dar 190 valandų kai išvyksti į
savivaldybę. Aš laukiau pusę metų bet ne rezultatų ir kai pradėjau, nebuvo aiškios programos, kaip mokytis
lietuvių kalbos“ /„I think in Lithuania there are teachers. There are teachers, but the program, the integration
program I think do not take care of Lithuanian language. They said to you “We will teach you 90 hours in the
center of Rukla and after you move to the civility there is 190 hours, 196 [hours] exactly you will take”. Yes, I
waited six months without anything. Six months and I start, yes. There is no for I think, this is no clear program or
clear course for Lithuanian language” (PGU N_2).
„Taip, jis turi 2 valandas per savaitę kalbos mokymosi, ir mokosi gramatikos tas dvi valandas, bet jam reikia
bendrauti su žmonėmis, todėl jam reikia išmokti žodžių...“ / So, he is taking two hours per week and he is saying
that like he is learning grammar from those two hours, but he needs to communicate with people, so he could
learn words and you know… (PGU_9)
Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertai kritiškai vertina 96 valandų trukmės kursus Ruklos priėmimo centre.
Pripažįstama, kad neturint jokių lietuvių kalbos pagrindų, toks laikotarpis yra per trumpas (Fokus grupė N_3). Be
to atvykusiems gyventojams tuo pat metu labai svarbu būna kitų bazinių poreikių tenkinimas, kaip antai darbo
paieškos, informacijos apie esamas sveikatos ir švietimo paslaugas ir jų prieinamumą, pragyvenimo ilgalaikėje
perspektyvoje galimybių vertinimas ir saugumo jausenos užsitikrinimas. Todėl kalbos kursai paliekami vėlesniam
laikotarpiui. Kai kurių ekspertų pastebėjimu, užsienio šalyse kalbos kursai dėstomi tol, kol asmuo išmoksta kalbą, o
motyvacija mokytis kalbos palaikoma piniginių išmokų didinimu principu. Jeigu asmuo mokosi ir rodo pastangas,
tuomet išmokos peržiūrimos kas pusmetį arba metus ir jos didinamos. (Ekspertas N_12; Ekspertas N_7).
Lauko tyrimo rezultatai rodo, kad bendrųjų ugdymo planų nepakanka siekiant užtikrinti sklandų ugdymo
procesą. NVO atstovai pastebi, kad bendri ugdymo planai nėra tinkami, reikalinga atsižvelgti į vaiko poreikius, o
krepšelio lėšos, jeigu vaikas ateina vėliau nei rugsėjis ar sausis –nenumatyta, todėl mokyklos iš esmės nenori
priimti vaikų (Fokus grupė N_1, Fokus grupė N_3). Ugdytinių poreikiai apima ne vien tik tam tikros disciplinos žinių
įgijimas, bet svarbesnė yra socialinė aplinka, į kurią pabėgėlių vaikai patenka ir mokosi, siekiant patenkinti
kiekvieno vaiko poreikius. Todėl mokyklos administracijos vadovai pastebi, kad tokios aplinkos sukūrimui
papildomai reikalingos investicijos į žmogiškuosius išteklius. Dabartinis mokinio krepšelio finansavimo modelis iš
esmės nepatenkina vaiko poreikių, ypač labiau socialiai pažeidžiamo vaiko. Pavyzdžiui, jeigu vaikas pradeda lankyti
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mokyklą nuo vasario mėn, mokinio krepšelio mokykla negauna, nes krepšelio skyrimo tvarka yra tik nuo rugsėjo ir
sausio 1d. Tuomet mokyklos vykdo ugdymo procesą be skiriamo finansavimo konkrečiam vaikui (Ekspertas N_13).
Nors yra parengta nemažai rekomendacijų vaiko socialiniams ir ugdymo poreikiams tenkinti ir ugdymo draugiškai
aplinkai sukurti, tačiau dabartinis finansavimas neleidžia jų taikyti: „Jeigu mes kalbam apie vaiką, apie jo poreikius,
apie individualizuotą mokymą, sakykim, apie individualų poreikių patenkinimą, tai mes ir turim finansuot pagal
poreikį. Jeigu mes turim prie jo pastatyti va tą keramiką, psichologą, socialinį pedagogą, tai ir skaičiuokim,
išveskim formulę ir skaičiuokim“ (Ekspertas N_14).
Kitas svarbus klausimas yra nemokamo maitinimo organizavimas mokyklose pabėgėlių vaikams. „Kai yra
nemokamo maitinimo lėšos skiriamos, tai vaikas gauna tada ir mokymosi priemones, ir gali vasarą kažkiek to
maitinimo gauti, ir stovyklos nemokamos. Beje mes irgi rašėm raštus ir Caritas rašė, kad tiems vaikams būtų
skirtas, bet jie neatitinka ten kažkokių nutarimų, kažkokio įstatymo, ir tie vaikai negavo nemokamo maitinimo.”
(Ekspertas N_13). Vienoje apklaustųjų savivaldybėje skiriamas nemokamas maitinimas vaikams, kurie mokosi
mokyklose, bet iškilo problema, nes teisės aktuose reglamentuojamas nemokamas maitinimas tik vaikams,
besimokantiems pagal tam tikrą ugdymo programą, o pabėgėlių vaikai mokosi išlyginamojoje klasėje pagal
bendrąją ugdymo programą, kuri nėra įvardinta įstatyme. Iš esmė, savivaldybė priėmė sprendimą nemokomai
maitinti, nors tai nėra visai teisiškai. (Fokus grupė N_2).
Atkreiptinas dėmesys, kad dabartinė mokyklų, kurios priimdavo pabėgėlių patirtis rodo, kad nustatytas trumpas
pradinis integracijos etapas Rukloje sukelia papildomų sunkumų tiek užsieniečiams vaikams adaptuotis naujoje
aplinkoje, tiek pedagogų motyvacijai palaikyti. Patekę į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą, vaikai pradeda lankyti
mokyklą, bet po trijų mėnesių turi tęsti integraciją kitoje savivaldybėje, todėl vaikas ir vėl patenka į naują aplinką,
o pedagogai pradėję procesą, turi nutraukti ir pradėti dirbti su naujai atvykusiais. Todėl reikėtų vengti tokių
tarpinių integracijos grandžių ir iš karto apgyvendinti savivaldybėje, kurioje integracijos procesas vyks
nenutrūkstamai ilgesnį laiką, kurioje vaikai su tėvais turi būstą ir kitas galimybes savarankiškai gyventi. (Ekspertas
N_14)
Rekomendacijos:
Sukurti ir praktiškai taikyti suaugusiųjų pabėgėlių poreikius atitinkančias lietuvių kalbos dėstymo metodikas.
Ilginti lietuvių kalbos dėstymo trukmę suaugusiems, susiejant su PGU motyvacijos didinimu mokytis lietuvių kalbos
ir finansinių išteklių perskirstymu, kuomet užsieniečiui piniginės išmokos gali didėti pagal pasiektus rezultatus.
Tobulinti bendruosius ugdymo planus, atsižvelgiant į individualius moksleivių poreikius ugdymo procese ir
atitinkamai paskirstant finansavimą, kad užsienietis ugdymo įstaigoje galėtų gauti kokybiškas jo poreikius
atitinkančias paslaugas.
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Darbo rinka:
Apklausti darbdaviai pastebi, kad:
Lietuvoje egzistuoja pernelyg centralizuota įdarbinimo sistema per darbo biržas. Teigiamai atsiliepiama apie darbo
biržų atliekamas tarpininkavimo, konsultavimo ir informavimo funkcijas, darbdavių įtraukimą konsultuojantis dėl
trūkstamų darbo vietų, tačiau pastebima, kad dabartiniu metu šių veiklų nepakanka, siekiant struktūrinių
integracijos pokyčių, kurie duotų ilgalaikių integracijos rezultatų. Pavyzdžiui, pastaruoju metu fiksuojama apie 140
tūkst. bedarbių ir 120 tūkst. siūlomų darbo vietų. Iš esmės bedarbystės neturėtų būti. Darbdaviai pastebi, kad
trūksta bendradarbiavimo tarp savivaldybių, kurios formuoja vietinę ekonominės plėtros politiką, ir teritorinių
darbo biržų (Ekspertas N_5).
dabartinė centralizuota sistema yra nemotyvuojanti, kuomet tik viena centrinė institucija įtraukta į užimtumo
klausimų sprendimą. Apklausti darbdaviai pastebi, kad jų interesai yra ekonominė nauda, siekiant įdarbinti
potencialius darbuotojus, tačiau supranta, kad siekiant išlaikyti motyvuotus darbuotojus darbo vietose, būtinas
kitų socialinių partnerių įdirbis. Aktyvesnis savivaldos, kuri vietoje žino ekonominį potencialą, sąlygas verslui ir
pan., įsitraukimas reiškia, kad yra tuo pačiu metu pasiūlomas paslaugų paketas: socialinio būsto aprūpinimas,
švietimo, sveikatos ir kitos socialinės paslaugos. Tuomet teritorinės darbo biržos, spręsdamos ekonominius PGU
užimtumo klausimu, žinotų aiškias socialinės integracijos perspektyvas vietos bendruomenėje, ir darbdaviai
užsitikrintų potencialių darbuotojų stabilumą ir lojalumą (Ekspertas N_5, Ekspertas N_6)
Mažesnių savivaldybių atstovai pastebi, kad jų savivaldybių teritorijose iš esmės nėra laisvų darbo vietų, o jeigu ir
yra tai labai mažai apmokomos (minimalus užmokestis), kuris neskatina užimtumo, nes toks užmokestis neleidžia
uždirbti šeimai ir jaustis oriai (Fokus grupė N_2).
Lauko tyrimo rezultatai rodo, kad savivaldybės neformaliai bendradarbiauja tik su teritorinėmis darbo biržomis ir
platesnių ryšių su verslo bendruomene nepalaiko (Fokus grupė N_2)
Iš esmės darbdaviai pritaria, kad valstybė deda dideles pastangas ir išteklius pabėgėlių ekonominės ir socialinės
integracijos srityje. Besilankantys Rukloje, darbdaviai pastebi pabėgėlių žemą motyvaciją ir neaktyvumą, siekiant
likti šalyje, įsidarbinti ir įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Apklausus pabėgėlius aiškėja, kad jų lūkesčiai buvo
pasiekti Vakarų Europos valstybes ir siekti ekonominės bei socialinės integracijos tose šalyse. Iš esmės pabėgėliai
nesirenka Lietuvos kaip šalies, kurioje jie planuotų savo gyvenimą. Atvykus į Lietuvą ir patekus į aplinką, kuri
neatitiko lūkesčių, užsieniečiai ieško skirtingų galimybių spręsti kasdienines problemas. Kaip kurie ekspertai
pastebi, kad informacija apie Lietuvą teikiant prieš perkėlimą neatitinka realybės, neaiškumas ir nežinomybė
pradedant gyventi Rukloje, neaiškumas dėl prieinamų paslaugų ir pasiūlytas mažas socialinės paramos paketas
neigiamai paveikia motyvaciją.
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Apklausti pabėgėliai pastebi, kad:
individams be šeimos įsipareigojimų yra lengviau susirasti darbą, būstą, pradėti arba tęsti studijas ir išgyventi iš
teikiamos valstybės paramos. Asmenys be šeiminių įsipareigojimų yra mobilūs, dažnai užimtumo galimybių ieško
naudodami šiuolaikines komunikacijos priemones, lengviau susiranda būstą (PGU N_5, PGU N_6).
šeimoms su mažais vaikais ir daugiavaikėms šeimoms sunku išgyventi iš teikiamos paramos, vieno šeimos nario
darbo užmokestis būna nepakankamas šeimai išlaikyti, sunku susirasti tinkamą būstą šeimai su vaikais dėl nuomos
dydžio ir egzistuojančio visuomenės neigiamo požiūrio į pabėgėlius. Daugelis apklaustų relokuotų asmenų pastebi,
kad šeimoje augant vaikams, pagrindiniu maitintoju tampa tėvas/vyras ir moterys dažnai net nesvarsto potencialių
užimtumo galimybių (PGU N_7, PGU N_8, PGU N_9).
neigiamai veikia siūlomas minimalus atlyginimas specialistams (baldininkams, suvirintojams ir pan.), kurie turi
didelės patirties, atliekant stambius projektus įvairiose šalyse. Pasitaiko, kad darbdaviai aiškina, kad pabėgėlis
nemoka kalbos ar neturi vairuotojo pažymėjimo bet dažniausiai patys darbdaviai nėra tikri, kad asmuo pas jį liks
dirbti ir neišvažiuos į kitą šalį. Todėl, darbdaviai nelinkę investuoti į potencialius darbuotojus. (Ekspertas N_4)
atvykę į Lietuvą pabėgėliai su šeimomis, pasak darbdavių, sunkiai išgyvena dėl mažos valstybės paramos, o darbo
užmokestis taip pat pakankamai mažas siekiant išsinuomoti būstą ir aprūpinti šeimą (Ekspertas N_6)
„Tai labai sudėtinga situacija. Nors aš tiksliai nežinau statistinių duomenų, bet šie atvykę žmonės turi labai mažą
finansinę paramą ir jie taip paliekami laisvai gyventi Lietuvoje. Ir tai sunku, nes daugelis žmonių Lietuvoje turi
kažkokį būstą arba šeimą arbą stogą virš galvos. O dabar tu [pabėgėlis] turi išlaikyti savo gyvenamą vietą, o nuoma
labai didelė palyginus su darbo užmokesčiu. Ypač sudėtinga tiems, kurie atvyksta su vaikais, tai labai sudėtinga
ypač Vilniuje surasti gyvenamą plotą“ /„This is incredibly tough because I do not know all of the figures, but you
know all these people are coming with very low financial support and then all the sudden they are left free in
Lithuania. And it is hard because you know most people in Lithuania have somewhere to live and they have a
family or you know they have a roof of the head. And then you have to run your own place, rent is very high
compare to salary. And especially to people who came with children it is very difficult particularly in Vilnius to find
where to live” (Ekspertas N_6).
Darbdaviai išsakė nuostatą, kad PGU įdarbinimas galėtų vykti sparčiau, jeigu valstybė palengvintų finansinę PGU
užimtumo naštą ir subsidijuotų darbo vietas. Pažymėtina, kad papildytas Užimtumo rėmimo įstatymas leidžia 75
proc. subsidijuoti darbo vietas 24 mėnesius.
Rekomendacijos:
Parengti glaudaus bendradarbiavimo tarp savivaldos, teritorinių darbo biržų ir verslo bendruomenės skatinimas,
siekiant susieti darbo vietų pasiūlą su socialinių paslaugų (būsto, švietimo, sveikatos apsaugos ir kt.) paketu.
Papildyti įstatymų nuostatas dėl lietuvių kalbos mokymų organizavimo užsieniečiams subsidijuojamose darbo
vietose, siekiant sukurti palankias sąlygas jų integracijai per darbo rinką.
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Sveikatos apsauga
Pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnį numatyta, kad užsieniečių pateikusių prašymą suteikti jiems
prieglobstį Lietuvoje, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga, Lietuvos Respublikoje sveikatos
priežiūros išlaidos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, todėl jiems teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos
kaip ir kitiems apdraustiesiems Lietuvoje. Tai iš esmės teisiškai šitas klausimas jau gautinai sutvarkytas.
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas dalyvauja LRV Nutarimu sudarytoje komisijoje, kuri koordinuoja
prieglobsčio perkėlimo integracijos klausimus
Praktiniame lygmeny yra problemų, kurios dažniausiai susiję su kalbiniais barjerais, tarpkultūrinės kompetencijos
nebuvimu ir dėl to kylančiomis įtampomis tarp pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų personalo. Apklausti
ekspertai pastebi, kad gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai nenoriai dalyvauja mokymuose, skirtuose
tarpkultūrinės kompetencijos kėlimui. Trūksta suvokimo apie tokių mokymų reikalingumą besikeičiančiame
kultūrinės įvairovės kontekste (Fokus grupė N_2)
Apklausti respondentai atkreipė dėmesį į psichinės sveikatos paslaugų prieinamumą. Ekspertai pastebėjo, kad
psichologo paslaugomis prieglobstį gavę užsieniečiai gali naudotis tik su vertėjo pagalba. Toks bendravimas sukelia
papildomų įtampų PGU, todėl jie ne visada linkę tokia paslauga naudotis. Reikia atkreipti dėmesį ir į kultūrinius
skirtumus, susijusius su stigmatizuojančiomis nuostatomis, kad lankymasis pas psichologus yra silpnumo požymis
ar tam tikrų psichinių ligų apraiškos. Pastebimas ir vertėjų trūkumas, siekiant užtikrinti pastovų lankymąsi
psichologo konsultacijose. (Ekspertas N_4, Ekspertas N_10, Fokus grupe N_1)
Rekomendacijos:
Nuolat vykdyti tarpkultūrinės kompetencijų ugdymą sveikatos priežiūros įstaigų personalui.
Gerinti psichologų paslaugų prieinamumą, stiprinant informuotumą apie šių paslaugų naudą pabėgėliams ir
keičiant jų kultūrines nuostatas apie psichologines paslaugas.
Lauko tyrimo apibendrintų rezultatų santrauka:
Būstas – esminė socialinė problema. Savivaldybės socialinių būstų neturi, o jeigu turi, tuomet eilė laukiančiųjų
piliečių yra labai didelė ir iš esmės savivaldybės negali patenkinti būsto poreikių nei piliečiams nei pabėgėliams.
Savivaldybės nedisponuoja lėšomis, kad galėtų būstus nuomoti pabėgėliams ir išlaikyti neturi. Todėl
savivaldybėms būtina apibrėžti aiškų finansinį mechanizmas dėl socialinio būsto įsigijimo arba nuomos. Esant
dabartinei privačių būstų rinkai, patenkinti pabėgėliams pagal jų gaunamas pašalpas ir atlyginimus būsto poreikį
yra labai sudėtinga. Nesant stabilumui ir aiškumui dėl galimybės išlaikyti save ir savo šeimą ir patenkinti
minimalius bazinius poreikius, pabėgėliai linkę pasirinkti išvykimo iš Lietuvos strategijas ir bandyti pasinaudojus
savo artimųjų socialiniais tinklais ieškoti integracijos galimybių Vakarų Europos šalyse
Dabartiniu metu integracija vyksta per nevyriausybines organizacijas kaip NVO projektinė veikla. NVO remiasi
žmogaus teisių prieiga teikdama socialine paslaugas, yra atviros ir lanksčios dėl paslaugų prieinamumo, skiria
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didelius žmogiškuosius išteklius siekiant patenkinti individualius pabėgėlių integracijos poreikius. NVO atlieka
tarpininko funkcijas, kuomet reikia bendrauti dėl pabėgėlių įdarbinimo galimybių, kalbos mokymosi, socialinių
paslaugų, švietimo ir sveikatos priežiūros.
Tačiau dabartinė integracijos sistema yra labiau apibūdinama kaip projektinės NVO veiklos, už kurių gaunamas
iš PMIF lėšas NVO turi atsiskaityti. Ekspertų apklausa rodo, kad nepakanka tik vieno NVO kaip pagrindinio veikėjo
atsakingo už integracijos rezultatus. Šiuo metu NVO atsakinga yra už tikslingą projekto lėšų panaudojimą vykdant
integracijos žingsnius. Kiti svarbūs aktoriai tokie kaip savivaldybės įsitraukia tik geranoriškai ir savanoriškai.
Aiškaus valstybės plano, kaip turi vykti integracija savivaldybėse pasigendama. Ypač pasigendama dėl finansinio
apibrėžtumo – kiek ir kaip valstybė yra pasirengusi formuoti biudžetą savivaldybėms dėl finansinių pabėgėlių
integracijos įsipareigojimų vykdymo
Apklaustų pabėgėlių įžvalgos rodo, kad jie pasigenda aiškaus integracijos plano. Numatytas tik vienerių metų
valstybės rėmimo laikotarpis stabdo ilgalaikės integracijos perspektyvas. Tie pabėgėliai, kurie užsitikrino studijas 34 metams, gavo stipendiją ir yra saugūs dėl savo finansinės ateities šiuo laikotarpiu – jaučiasi saugiai ir planuoja
savo ateitį Lietuvoje. Viengungiai ir turintys išsilavinimą pabėgėliai taip pat jaučiasi esantys mobilesni,
savarankiškai ieško įsidarbinimo galimybių ir stengiasi užmegzti tarpkultūrinius bendravimo tinklus. Lauko tyrimo
rezultatai rodo, kad iš esmės dabartinė integracijos sistema ir finansinė parama yra naudinga viengungiams
išsilavinusiems individams. Šeimos su vaikais ir ypač daugiavaikės šeimos nemato ilgalaikės integracijos
perspektyvos. Joms nėra aiškus planas dėl būsto prieinamumo kai baigsis integracijos periodas, gąsdina didelės
būsto nuomos ir komunalinių išlaidų kainos, maži atlyginimai jeigu ir susiras darbą pagal kvalifikaciją ir baimė
gyventi žemiau skrudo ribos jeigu nepavyks per metus užsitikrinti pajamų šaltinio. Todėl nėra motyvacijos
investuoti į kalbos mokymąsi ir ieškoma galimybių išvykti iš Lietuvos.
Žema pabėgėlių motyvacija ir nenoras dėti pastangų integracijai yra pastebima nuo pat atvykimo pradžios, nes
nė vienas perkeltas asmuo nepasirinko Lietuvos kaip šalies, kurioje norėtų gyventi ir dirbti. Visi perkleti asmenys
rinkose ekonominės ir socialinės gerovės valstybes Vakarų ir Šiaurės Europoje. Daugelis tose šalyse turi artimųjų ir
giminių, todėl tiki, socialiniai giminystės ryšiai ir tinklai jiems ženkliai padėtų integruotis tų šalių visuomenėse.
lauko tyrimas rodo, kad vien tik įsidarbinimo nepakankama integracijos priemonė. Labai svarbu, kad asmuo
galėtų pakankamai užsidirbti ir savarankiškai išlaikyti save ir savo šeimą. Kaip rodo tyrimo duomenys, tai
pavyksta viengungiams ir išsilavinusiems pabėgėliams. Šeimoms su vaikais ir daugiavaikėms šeimoms, kuomet tik
vyras dirba, labai sunku patenkinti bazinius poreikius iš vieno uždarbio ir pašalpų per pirmuosius integracijos
metus. Svarbu, kad pabėgėlių turima profesinė kvalifikacija ir darbo patirtis būtų įvertinta ir atitinkamai pasiūlytas
atlyginimas, kad perkvalifikavimas vyktų pagal individualius poreikius. Svarbiausia, kad integracija į darbo rinką
vyktų kompleksiškai suderinus su prieinamu visų socialinių paslaugų paketu: turėtų socialinį ar kitaip remiamą
savivaldybės būstą, švietimo paslaugos, sveikatos, socialinę parama ir pan.
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2.3 Pagal pabėgėlių integracijos stadijas sugrupuota rekomendacijų santrauka

Integracijoje dalyvaujančių subjektų sistemos ir funkcijų patobulinimas




Pagrindinių asmens integracijos sprendimų (integracinės savivaldybės parinkimą, integracijos apimtį,
trukmę ir pan.) priėmimą perduoti komisijai, šalia SADM, PPC atstovų į jos sudėtį įtraukiant integraciją
įgyvendinančių institucijų ir LR darbo biržos atstovus;
Visuomenės bei savanorių įtraukimas į integracijos procesą. Savanorių iniciatyvos ir pasiūlymai prieinami
suinteresuotiems integracijoje dalyvaujantiems subjektams.

Informacijos apie integracijos procesą ir integracijos aplinką surinkimas, valdymas bei pateikimas visuomenei.





PGU integracijos bylos prieinamos suinteresuotiems integracijoje dalyvaujantiems subjektams;
Prieglobsčio prašytojų integracijai reikšmingos informacijos surinkimas jau prieglobsčio procedūroje ir
perkėlimo ar relokacijos procese;
Visuomenės informavimo strategijos sukūrimas;
Pareigūnų mokymai, skirti identifikuoti ir nepalikti be dėmesio neapykantos kurstymo apraiškų.

Prielaidas sėkmingai integracijai sudarantys sprendimai srityse, tiesiogiai nepatenkančiose į integracijos
procesą.





Teisės dirbti prieglobsčio prašytojams suteikimas;
Savarankiško apgyvendinimo ne centruose galimybių sudarymas ir skatinimas;
Gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos supaprastinimas;
PGU susijungimo su šeima supaprastinimas bei šeimos narių patekimo į integraciją įtvirtinimas.

Integracijos proceso pamatinių nuostatų patobulinimas







Priemonių pagal individualų planą, neapribotų konkrečiu terminu ir nukreiptų į integracijos tikslą,
taikymas;
Socialinio aprūpinimo lygio (galimai susieto su minimaliu darbo užmokesčiu) užtikrinančio būtinas
gyvenimo sąlygas sudarymas;
Specialių priemonių taikymas kuo ankstesniam darbo vietos suradimui. Teisės į paramą savarankiškam
verslui suteikimas pagal LR užimtumo įstatymą;
Lankstus lietuvių kalbos mokymo įvairiais lygiais, įskaitant mokymąsi profesinėje veikloje;
Realus kvalifikacijų pripažinimo sistemos sukūrimas;
Teisės į valstybės finansuojamą aukštąjį mokslą suteikimas papildomą apsaugą gavusiems asmenims;
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Proporcingumo principo sprendimuose dėl integracijos nutraukimo įtvirtinimas.

2.4 Savivaldybių pasirengimas prieglobsčio gavėjų integracijai: tyrimo apibendrinimas

Kiekybinio tyrimo metodologija
Projekte buvo parengti klausimynai ir išsiųsti 60 savivaldybių. Klausimyną sudaro 7 integracijos sritys savivaldos
lygmeniu: 1) darbo rinka, 2) švietimas,3) socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, 4) politinis dalyvavimas, 5)
antidiskriminacinė politika, 6) lygios galimybės ir lyčių lygybė ir 7) integracijos infrastruktūra savivaldybėse.
Pirmieji gauti atsakymai 2017 m. sausio mėnesį iš 26 savivaldybių: Alytaus miesto, Alytaus raj. savivaldybės,
Anykščių rajono sav., Druskininkų savivaldybės, Elektrėnų raj. savivaldybės; Jonavos raj., Jurbarko raj., Kauno
miesto, Kauno raj., Kazlų Rūdos raj., Kėdainių raj., Klaipėdos miesto, Klaipėdos raj., Lazdijų raj., Mažeikių raj.,
Palangos miesto, Panevėžio raj., Pasvalio raj., Raseinių raj., Skuodo raj., Šiaulių raj., Šilalės raj., Telšių raj.,
Vilkaviškio raj., Vilniaus m., Visagino m.
Pakartotinai klausimynas buvo išsiųstas 2017 m. sausio 30 d. kovo pradžioje gauti papildomai atsakymai iš 22
savivaldybių: Akmenės raj., Birštono m., Biržų raj., Ignalinos raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijų raj., Kelmės raj.,
Kupiškio raj., Marijampolės raj., Neringos m., Pagėgių raj., Pakruojo raj., Plungės raj., Prienų raj., Radviliškio raj.,
Rietavo raj., Šiaulių m., Šilutės raj., Širvintų raj., Švenčionių raj., Vilniaus raj., Zarasų raj. Dvi savivaldybės Birštono
m. ir Pakruojo raj. savivaldybės informavo, kad negalintys užpildyti klausimyno, nes rajone nėra pabėgėlių.
Darbo rinka:
Tiriant kaip savivaldybių administracijos pasirengusios teikti integracijos paslaugas pabėgėliams atvykusiems į jų
savivaldybę, paaiškėja, kad 31 iš 46 savivaldybių neteikia jokios pagalbos, skatinant pasinaudoti įdarbinimo
paslaugomis. 8 iš atsakiusiųjų apie teikiamas paslaugas pažymėjo, kad teikia įdarbinimo paslaugas pabėgėliams ir
prieglobsčio gavėjams užsieniečiams (PGU). 10 paskiria darbuotoją, kuris apmokytas teikti
informaciją/konsultacijas į šalį naujai atvykusiems asmenims. 8 pažymėjo, kad savivaldybėse vykdomi apmokymai
darbuotojams, siekiant atliepti specifinius pabėgėlių ir PGU poreikius.
Į klausimą ar savivaldybėje įgyvendinama lygių galimybių integracijai į darbo rinką skatinimo galimybės, absoliuti
dauguma (38 savivaldybės) atsakė, kad tokių iniciatyvų nevykdo. Tik 4 savivaldybės pažymėjo, kad tokios
iniciatyvos vyko ir anksčiau ir dabar, o 2 iš jų, kad tokios iniciatyvos vyko anksčiau. 1 savivaldybė į šį klausimą
neatsakė.
Analizuojant kaip prieinama informacija pabėgėliams/PGU apie įdarbinimo galimybes savivaldybėje, pusė (23 iš
46) atsakė, kad savivaldybės darbuotojai geba aptarnauti klientus, kurių gimtoji kalba yra nelietuvių. 18 iš 46
atsakė, kad informacijos ir konsultacijų apie įsidarbinimo galimybes savivaldybės neteikia. 7 iš 46 savivaldybių
54

leidžia informacinius lankstinukus kitomis kalbomis, 9 savivaldybės pažymėjo, kad yra galimybės gauti vertėjo
paslaugas, ir 5 atsakė, kad internetiniame puslapyje informacija skelbiama keliomis kalbomis.
Švietimas:
Aptariant švietimo paslaugos prieinamumo klausimą savivaldybėse pabėgėlių/PGU vaikams, buvo klausiama, kaip
savivaldybės užtikrina, kad ugdymo procesas mokyklose vyktų sklandžiai. Šiek tiek daugiau pusė (24 iš 46) atsakė,
kad visose savivaldybėje veikiančiose mokyklose dirba mokytojai, galintys padėti lietuvių kalbos nemokantiems
vaikams. 18 iš 46 nurodė, kad tik kai kuriose mokyklose yra mokytojų, galinčių padėti vaikams nemokantiems
lietuvių kalbos. 4 savivaldybės pažymėjo, kad tokių mokytojų savivaldybės mokyklose nėra.
Dauguma savivaldybių atsakė, kad pagalba lietuvių kalba nekalbantiems vaikams yra prieinama tiek privalomo
ugdymo įstaigose, kur jie ugdomi su lietuvių kalba kalbančiais vaikais (36), tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose
(32). 9 savivaldybėse pagalba lietuvių kalba nekalbantiems vaikams teikiama privalomo ugdymo įstaigų klasėse,
kuriose ugdomi tik lietuvių kalba nekalbantys vaikai. 6 savivaldybėse tokia pagalba neprieinama.
Šiek tiek daugiau nei pusė savivaldybių (27) neorganizuoja lietuvių kalbos kursų suaugusiems asmenims.
Trečdalis atsakiusių savivaldybių (15) organizuoja lietuvių kalbos kursus suaugusiems, kurių gimtoji kalba
nelietuvių. 5 savivaldybės tokią paslaugą teikia kartu su NVO, ir dvi savivaldybės informavo, kad tokias paslaugas
teikia tik NVO.
Dauguma savivaldybių (32) pažymėjo, kad informaciją ir konsultacijas apie švietimo įstaigų tinklą ir visas ugdymo
galimybes savivaldybėje gali suteikti administracijos darbuotojai, gebantys aptarnauti klientus, kurių gimtoji kalba
nelietuvių. 14 savivaldybių informavo apie galimybę gauti vertėjo paslaugas. Tik 5 savivaldybės pažymėjo, kad
informacija skelbiama keliomis kalbomis, o kitose 8-iose tokių paslaugų neteikia.
Absoliuti dauguma savivaldybių (41 iš 26) informavo, kad atvykusiems pabėgėliams ir jų vaikams savivaldybėje
veikiančiose mokyklose nėra vykdoma jokia programa apie šalį, šalies švietimo sistemą ir prieinamumo
galimybes. Tik 5 informavo, kad tokio pobūdžio programa egzistuoja ir taikoma tiek vaikams, tiek tėvams.
Kaip rodo apklausa, savivaldybėse specializuoti mokymai mokytojams darbui su pabėgėlių/PGU vaikais
neorganizuojami (40 savivaldybė iš 46). Tik 5 atsakė, kad tokio pobūdžio mokymai organizuojami. Viena
savivaldybė į klausimą neatsakė. Tarpkultūrinio pažinimo ir kultūrinės įvairovės temos nėra privalomos mokytojų
apmokymų ir kvalifikacijos kėlimo programose. Apklausos duomenimis, tik viena Alytaus m. savivaldybė pažymėjo,
kad tokie mokymai yra privalomi visiems mokytojams. 24 iš 45 atsakė, kad mokytojai turi galimybę pasirinkti
išklausyti kursus šiomis temomis. 20 savivaldybių paminėjo, kad tokios temos į programas nėra įtraukiamos).
Šiek tiek daugiau nei pusė savivaldybių (25 iš 46) pažymėjo, kad nėra teikiama jokių priemonių pabėgėlių/PGŲ
vaikų tėvams organizuoti vaikų švietimą. Šiek tiek daugiau nei trečdalis savivaldybių (17) pažymėjo, kad
dažniausiai pagalba teikiama konsultuojant tėvus mokyklos lygmenyje (per socialinius darbuotojus). 13
savivaldybių konsultavimo paslaugas teikia bendruomenės lygmeniu (per socialinius darbuotojus), o 9
savivaldybėse tėvai skatinami dalyvauti mokyklos valdyme.
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Būstas, socialinės paslaugos ir sveikatos priežiūros paslaugos:
Aptariant socialinių paslaugų prieinamumą savivaldybėje, buvo paklausta apie priemones gauti pagalbą
deklaruojant gyvenamą vietą savivaldybėje. Pusė (23 iš 451) atsakė, kad informaciją pabėgėliai/PGU gali gauti
savivaldybės padalinyje, atsakingame už gyvenamosios vietos deklaravimą. Pusė atsakiusiųjų (23 iš 45) pažymėjo,
kad pabėgėliai/PGU gauna tokią pačią pagalbą kaip ir kiti gyventojai, neatsižvelgiant į jų specifinius poreikius. 7
savivaldybėse gali būti paskirtas apmokytas darbuotojas. Tik 2 savivaldybės informavo, kad informacija apie
gyvenamosios vietos deklaravimą yra skelbiama internetinėje savivaldybės svetainėje. Nė viena savivaldybė
nepažymėjo, kad vykdo apmokymus darbuotojams, siekiant atliepti perbėgėlių/PGU poreikius.
35 iš 46 savivaldybių pažymėjo, kad praktiškai neteikia paslaugų susijusių su socialinio būsto suteikimu ir
valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymu. Kauno raj. savivaldybė pateikė pastabą, kad pagal šiuo metu
galiojančius teisės aktus savivaldybė neturi teisės suteikti socialinio būsto asmenims, nesantiems eilėje socialiniam
būstui gauti. 7 iš 46 informavo, kad savivaldybė teikia tokio pobūdžio paslaugas pabėgėliams/PGU. Dviejose iš
visų apklaustųjų savivaldybėse yra priskirtas darbuotojas, apmokytas teikti informaciją/konsultacijas
pabėgėliams/PGU. 3-jose savivaldybėse vykdomi apmokymai darbuotojams, siekiant atliepti specifinius
pabėgėlių/PGU poreikius.
Dėl socialinių paslaugų pabėgėliams/PGU teikimo išsiaiškinta, kad 33 iš 452 savivaldybių tokių paslaugų neteikia.
Tik 8 iš 45 pažymėjo, kad teikia socialines paslaugas. Dar 6 savivaldybėse yra paskirtas darbuotojas, apmokytas
darbui su pabėgėliais/PGU.
Pusės savivaldybių (26 iš 453) darbuotojai gali teikti informaciją ir konsultacijas apie socialines paslaugas ir
socialinę paramą klientams, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių. 9 savivaldybėse yra galimybė gauti vertėjo
paslaugas. 5 savivaldybės leidžia informacinius lankstinukus keliomis kalbomis, ir 4 – skelbia informaciją
internetiniame puslapyje keliomis kalbomis. 10 savivaldybių informacijos ir konsultacijų apie socialines paslaugas
ir socialinę paramą neskelbia.
Apklausiant dėl informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, 31 iš 46 savivaldybių atsakė, kad
savivaldybėse yra darbuotojų, gebančių aptarnauti klientus, kurių gimtoji kalba ne lietuvių. Vos kelios (6)
savivaldybės leidžia lankstinukus keliomis kalbomis, 5 savivaldybės skelbia informaciją internetiniame puslapyje
keliomis kalbomis, o dar 6 sudaro galimybes gauti vertėjo paslaugas. 8 savivaldybės informacijos ir konsultacijų
apie sveikatos priežiūros paslaugas neskelbia.
Apklausa rodo, kad pusė savivaldybių (22 iš 46), rengdamos ir įgyvendinamos sveikatos priežiūros programas,
pabėgėlių/PGU atstovų neįtraukia į konsultacijas. Trečdalis savivaldybių (15 iš 46) konsultacijų su gyventojais
apskritai nevykdo. Tik 7 savivaldybės teigia, kad su pabėgėlių/PGU atstovais konsultuojamasi visais atvejais, kai į
pasitarimus įtraukiami vietos gyventojai. 8 savivaldybės pažymėjo, kad tik tais atvejais įtraukiami, kuomet
tiesiogiai klausimai yra susiję su pabėgėliais/PGU gyvenančiais savivaldybėje.
1

Viena savivaldybė į šį klausimą neatsakė
Viena savivaldybė į šį klausimą neatsakė
Viena savivaldybė į šį klausimą nepateikė atsakymo

2
3
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Du trečdaliai atsakiusių savivaldybių informavo, kad pirminės sveikatos priežiūros paslaugos gydymo įstaigose
pabėgėliams/PGU prieinamos tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir kitiems savivaldybės gyventojams (30 iš 46).
Sveikatos priežiūros darbuotojai, kaip rodo apklausa, geba aptarnauti pacientus, kurių gimtoji kalba ne lietuvių
(31 iš 46). 4 savivaldybėse yra galimybės gauti vertėjo paslaugas. 6 savivaldybės pažymėjo, kad netinka nevienas
atsakymo variantas.
Politinis dalyvavimas:
Apklausa parodė, kad pabėgėlių/PGU įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą vyksta vangiai. 14 iš 42 4
savivaldybių teigia, kad konsultuojasi su pabėgėlių/PGU atstovais, kai priima politinius sprendimus, tiesiogiai
susijusius su gyvenančiais savivaldybėje pabėgėliais/PGU. 19 iš 42 pažymėjo, kad pabėgėliai/PGU nėra įtraukiami
į sprendimų priėmimą (nes jų savivaldybėse nėra). 8 savivaldybės nurodė, kad konsultuojasi su pabėgėlių/PGU
atstovais, priimdamos visus (politinius) sprendimus, kuriuose dalyvauja vietos gyventojai.
Beveik visose savivaldybėse (42 iš 445) nėra praktikos steigti patariamuosius komitetus ar kitas galimas valdymo
struktūras, į kuriuose būtų įtraukti pabėgėliai/PGU. Vienoje savivaldybėje pažymėta galimybė, kad šie žmonės gali
būti įtraukti į patariamuosius komitetus, kuriuose dalyvauja kiti vietos gyventojai. Tik viena savivaldybė nurodė,
kad įtraukia pabėgėlius/PGU į neformalius pasitarimus.
21 iš 446 savivaldybių įtraukia pabėgėlius/PGU į vietose vykdomas gyventojų apklausas, o 22 iš 44 pabėgėlių/PGU
neįtraukia. Tik viena savivaldybė informavo, kad juos įtraukia ir apklausose pateikia atskirus klausimus tiesiogiai
susijusius su pabėgėlių/PGU poreikiais.
23 iš 43 7 savivaldybių palaiko ryšius ir bendradarbiauja su pabėgėlių/PGU organizacijomis tik tuomet kai
sprendžiami klausimai, tiesiogiai susiję su pabėgėliais/PGU. 15 savivaldybės nepalaiko jokių ryšių. Tik 5
savivaldybės palaiko ryšius ir bendradarbiauja su pabėgėlių/PGU organizacijomis be jokių išlygų.
Antidiskriminacinės politikos įgyvendinimas:
45 savivaldybės nurodė, kad laikosi antidiskriminacinio principo teikiant įvairias socialines, teisines, sveikatos
priežiūros ir kitas paslaugas. Taip pat 45 savivaldybės teigia, kad gyventojai aptarnaujami, nepaisant jų etninės
kilmės ar religijos. Tik viena savivaldybė pateikė atsakymą, kad antidiskriminacinio principo nesilaiko
savivaldybėje.
Pusė (23 iš 458) savivaldybių pažymėjo, kad nevykdo jokių antidiskriminacinių iniciatyvų tokių kaip tarpkultūrinių
santykių gerinimas, kova su rasizmu ir patyčiomis9 dėl etninės kilmės ar religijos. 17 savivaldybių informavo, kad
jos neskiria lėšų tokių iniciatyvų įgyvendinimui. Tik 5 savivaldybės teikia finansavimą tokioms iniciatyvoms.
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4 savivaldybės neatsakė į klausimą
Dvi savivaldybės) neatsakė
6
Dvi savivaldybės neatsakė
7
Trys savivaldybės į šį klausimą neatsakė
8
Viena savivaldybė į šį klausimą neatsakė
9
Viena savivaldybė pažymėjo, kad nors tokių iniciatyvų ir nevykdo, bet visose ugdymo įstaigose vykdomos bendrosios patyčių prevencijos programos.
5
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Pusė (21 iš 4210) savivaldybių etninio nepakantumo temą įtraukia į kitos problematikos programas, o ne atskiras
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės iniciatyvas. Pusė (21 iš 42) savivaldybių etninio nepakantumo temos
neįtraukia iš viso į nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programas.
Tik 3 iš 42 savivaldybėse yra specialiai paruošti darbuotojai teikti pirminę teisinę pagalbą pabėgėliams/PGU,
patyrus diskriminaciją dėl etninės kilmės ar religijos. Daugumoje savivaldybių (27 iš 42) taikoma bendra praktika,
kuomet pirminę teisinę pagalbą teikiantys darbuotojai geba aptarnauti klientus, kurių gimtoji kalba ne lietuvių.
Kitose 13 savivaldybių, teikiant teisinę pagalbą, yra galimybė gauti vertėjo paslaugas. Trijose savivaldybėse
pirminė teisinė pagalba neteikiama
Lygios galimybės ir lyčių lygybė:
Daugelyje savivaldybių (33 iš 4511) savo strateginiuose veiklos planuose įtraukia lygių galimybių ir lyčių lygybės
priemones. 12 savivaldybių tokių priemonių nevykdo.
12 iš 46 finansuoja iniciatyvas, skatinančias lygias galimybes ir lyčių lygybę, tačiau dažniausiai (27 iš 46) tokios
iniciatyvos įgyvendinamos ne savivaldybės lėšomis. 12 savivaldybių informavo, kad tokios veiklos nevykdo.
Absoliuti dauguma savivaldybių (37 iš 46) savo darbuotojus siunčia dalyvauti apmokymuose, kuriuos organizuoja
kitos institucijos ir organizacijos ne savivaldybės iniciatyva. 8 iš 46 tokius apmokymus organizuoja savivaldybės
iniciatyva. 5 savivaldybės tokių apmokymų neorganizuoja.
Savivaldybės administracija ir infrastruktūra:
Apibendrinant apklausos duomenis apie savivaldybių infrastruktūrą, daugelis savivaldybių (35 iš 46) pripažino,
kad savivaldybėje dirbantys darbuotojai gali suteikti informaciją į Lietuvą atvykusiems pabėgėliams/PGU, bet jie
dirba su įvairiomis interesantų grupėmis. 5 savivaldybės12 pažymėjo, kad jų administracijoje dirba asmenys
galintys išimtinai suteikti informaciją pabėgėliams/PGU. 8 savivaldybėse tokių atsakingų asmenų nėra.
Šiek tiek daugiau nei pusė savivaldybių (24 iš 46) skelbia dalį informacijos internetinėje svetainėje keliomis
kalbomis. Šiek tiek mažiau nei pusė (21 iš 46) atsakiusiųjų pažymėjo, kad savivaldybės internetinis puslapis
nepritaikytas asmenims, nekalbantiems lietuvių kalba. Tik Visagino m. savivaldybė informavo, kad visa informacija
internetiniame puslapyje yra skelbiama keliomis kalbomis.
18 iš 4413 atsakiusių pažymėjo, kad savivaldybėje galima gauti vertėjo paslaugas, bet jos yra mokamos. 12
savivaldybių iš 44 informavo, kad vertėjo paslaugos pabėgėliams ir PGU yra nemokomos. Kitose 14 savivaldybių
galimybės gauti vertėjo paslaugas nėra.
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4 savivaldybės į šį klausimą neatsakė.
Viena savivaldybė į šį klausimą neatsakė.
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Dvi iš jų pažymėjo abi galimybes, kad jų savivaldybėje dirba ir asmenys išimtinai galintys suteikti informaciją pabėgėliams ir yra darbuotojų, kurie dirba su
kitomis interesantų grupėmis.
13
Dvi savivaldybės neatsakė.
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Visos savivaldybės pažymėjo, kad jos dalyvauja tarp-instituciniame bendradarbiavime. Dažniausiai toks
bendradarbiavimas vyksta neformaliai (36 iš 46). Kitose 10 – yra sukurtas tarp-institucinio bendradarbiavimo
modelis. Paklausus apie formalias bendradarbiavimo sutartis tarp institucijų, dauguma atsakė, kad tokios sutartys
sudarytos tiek su NVO (27) tiek su darbo biržomis (23). O 15 iš 4514 atsakiusių formaliai nebendradarbiauja. Su
konfesinėmis bendruomenėmis absoliuti dauguma savivaldybių (39 iš 45 15 bendradarbiauja neformaliai. Tik
savivaldybės turi susitarimus.
30 iš 46 atsakiusių savivaldybių siunčia darbuotojus dalyvauti tarpkultūrinės kompetencijos kursuose, kuriuos
organizuoja kitos institucijos ar organizacijos ne savivaldybės iniciatyva. Viena savivaldybė organizuoja tokius
kursus savo iniciatyva. 15 savivaldybių tokie kursai nevyksta.
Savo iniciatyva 11 iš 4516 organizuoja užsienio kalbų tobulinimo kursus administracijos darbuotojams. 16 iš 46
siunčia darbuotojus dalyvauti tokiuose kursuose, kuriuos rengia kitos institucijos ar organizacijos ne savivaldybės
iniciatyva. 18 savivaldybių informavo, kad užsienio kalbų kursuose savivaldybės darbuotojai nedalyvauja.
Truputį daugiau nei pusė pusė (25 iš 46) atsakiusių savivaldybių neremia pabėgėliams/PGU skirtų renginių,
pavyzdžiui tarptautinės Pabėgėlių dienos minėjimai, tarpkultūrinio dialogo renginiai ir kt. 19 iš 46 remia įvairias
iniciatyvas neišskiriant jų iš kitų savivaldybėje organizuojamų kultūrinio/religinių renginių ir festivalių. Tik vienoje
savivaldybėje yra kuriamos programos tokių renginių finansavimui.
Išvados:
Apibendrinant kiekybinio tyrimo rezultatus, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis savivaldybių informavo, kad
jos neturi ir niekada neturėjo prieglobsčio prašytojų ar užsieniečių gavusių prieglobstį integravimo patirties. Todėl
daugelis atsakė į klausimus, pagal tai kokią infrastruktūrą jie turi ir ją taikytų, jeigu į jų savivaldybę atvyktų gyventi
užsieniečiai.
Savivaldybių funkcijos labiau susijusios su paslaugų teikimu. Informavimo ar konsultavimo paslaugų apie darbo
rinkos galimybes vietos lygiu savivaldybė neteikia, informuodamos, kad tokią paslaugą atlieka teritorinės darbo
biržos.
Vertėjų paslaugų daugelis savivaldybių neturi ir pažymėjo, kad užsienio kalba galėtų specialistai susikalbėti. Tačiau
atkreipė dėmesį, kad ta užsienio kalba būtų rusų kalba. Taip pat pastebima, kad labiau etniškai mišrios
savivaldybės teikia keliomis kalbomis informaciją tiek savivaldybėje, tiek internetiniame puslapyje.
Švietimo paslaugų teikime pastebima, kad ugdymo įstaigos savo funkciją ugdyti moksleivius pagal bendrąją
ugdymo programą be platesnio suvokimo apie ugdymo įstaigas kaip integracijos priemonė per švietimą
(papildomai tai buvo išsakyta Fokus grupėje N_2 ir Fokus grupė N_3). Apie pusė apklaustųjų savivaldybių nurodė,
kad pagalba nelietuvių kalba besimokantiems vaikams ne visada prieinama, o retais atvejais iš viso neteikiama.
Mokyklose nevykdomos jokios iniciatyvos, siekiant supažindinti užsieniečius (vaikus ir tėvus) su Lietuvos švietimo
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Viena savivaldybė neatsakė į šį klausimą.
Viena neatsakė į klausimą
Viena neatsakė į šį klausimą
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sistema, šalies ir vietos kultūriniu kontekstu. Daugiau kaip pusė apklaustų savivaldybių neorganizuoja lietuvių
kalbos kursų suaugusiems užsieniečiams, nors tokia funkcija savivaldybėms deleguota LRV nutarime Nr 998, 201610-05. Neorganizuojami specializuoti kursai ar tarpkultūrinės kompetencijos kursai mokytojams, siekiant kelti jų
kvalifikaciją ir gebėjimus dirbti etniniu/religijos pagrindu mišriose klasėse. Valstybės švietimo paslaugų teikėjai,
pavyzdžiui Ugdymo plėtotės centras ir kt., neorganizuoja mokymų tarpkultūrinės kompetencijos srityje, nors
pritariama, kad tokie mokymai galėtų tapti mokytojų kvalifikacijos kėlimo dalimi (ŠMM atsakymas į LSTC raštą el.
paštu 2017-01-20). Tokia priemonė paskatintų mokytojus aktyviau dalyvauti tarpkultūrinės kompetencijos
gilinimo kursuose, nes nesant tokia galimybei, mokytojai nenoriai dalyvauja savivaldybės organizuojamuose
kursuose (Fokus grupė N_2)
Beveik visos apklaustos savivaldybės pažymėjo, kad informaciją savivaldybė suteikia dėl būsto deklaravimo kaip ir
visiems piliečiams, tačiau dėl socialinio būsto paslaugų neteikia, nes yra jau sudarytos eilės ir bendra tvarka
socialinio būsto klausimai sprendžiami. Kokybinio interviu rezultatai rodo, kad savivaldybės turi labai ribotą
socialinio būsto skaičių ir praktiškai pabėgėliai negali į tokį būstą pretenduoti dėl to, kad jie skirstomi bendra
tvarka.
Nepaisant Socialinės apsaugos ir darbo ministro nutarimo dėl koordinatorių savivaldybėse PGU integracijos
klausimams spręsti paskyrimo, tik šešios įvardino, kad yra apmokyti darbuotojai dirbti su PGU teikiant jiems
informaciją apie socialines paslaugas. Net 10 savivaldybių pažymėjo, kad informacijos ir konsultacijos apie
socialines paslaugas ir socialinę paramą nelietuvių kalba kalbantiems vietos gyventojams neskelbia.
Pateiktų savivaldybių atsakymai rodo, kad praktiškai nevyksta PGU įtraukimas į konsultacijas ar kitaip užtikinant jų
dalyvavimą priimant politinius sprendimus vietos lygmenyje. Iš dalies
konsultacijos vyksta su NVO
atstovaujančiomis užsieniečius, tačiau proaktyvių veiklų politinio dalyvavimo srityje nevyksta.
Iš esmės savivaldybės skelbia, kad vykdo diskriminacijos apsaugos ir prevencijos ir lyčių lygybės politiką. Tačiau
detalesni atsakymai rodo labiau formalizuotą nei praktinį tokios politikos vykdymą: savivaldybės nevykdo ir
neskiria lėšų antidiskriminacinėms iniciatyvoms kaip tarpkultūrinių santykių gerinimo, kovos su rasizmu ir
patyčiomis dėl etninės kilmės ar religijos priemonėms. Lyčių lygybės politikos priemonėms įgyvendinti
savivaldybės neskiria lėšų ir dalyvauja tik kitų organizacijų vykdomose veiklose. Savivaldybės neremia kultūrinių su
PGU tematika susijusių renginių. Mažiau nei pusė paminėjo, kad remia kultūrinius/religinius renginius neišskiriant
pabėgėlių tematikos.
Savivaldybės apibūdino, kad bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis (teritorinėmis darbo biržomis) ir
organizacijomis (NVO, konfesinėmis organizacijomis) vyksta neformaliai. Tik keleta pažymėjo, kad turi instituciškai
formalizuotus susitarimus. Pastebėtina, kad daugelis savivaldybių nurodė, kad darbuotojai gali aptarnauti
užsieniečius, suteikti jiems informaciją tačiau specialiai dirbančių tik su PGU ir pabėgėliais savivaldybėse praktiškai
nėra (tik 5 informavo, kad tokių darbuotojų yra). Nevyksta ir neskiriama savivaldybės lėšų tarpkultūrinės
kompetencijos ir užsienio kalbų savivaldybės darbuotojams tobulinimui.
Rekomendacijos:
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Sustiprinti savivaldybės galimybes vykdyti integraciją per švietimą: skatinti mokyklas vykdyti iniciatyvų įtraukiant
tėvus ir vaikus į mokyklos bendruomenės gyvenimą ir tokiu būdu per jų dalyvavimą teikti informaciją apie šalį,
šalies švietimo sistemą ir vietos bendruomenės gyvenimą
Savivaldybės, įgyvendinamos LRV nutarimą Nt. 998 (2017-10-06) dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų
integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, privalo organizuoti ne mažiau nei 96 valandų lietuvių kalbos
mokymo kursus ir tęsti, jei suaugęs asmuo nėra išklausęs tiek valandų, bei organizuoti lietuvių kultūros pažinimo
kursus.
Savivaldybės turi parengti trumpalaikius ir ilgalaikius nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos priemonių
planus, kuriuose numatyti tarpkultūrinės kompetencijos mokymų organizavimo priemones savivaldybės
administracijos darbuotojams ir savivaldybių pavaldžių įstaigų darbuotojams, informavimo ir konsultavimo
priemones siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą visiems bendruomenės nariams, neapykantos dėl
rasės, etniškumo ir religijos prevencijos priemones, bendruomenės renginių, įtraukiant įvairias etnines/religines
grupes, organizavimą, ir bendradarbiavimo su savivaldybėje veikiančiomis teritorinėmis darbo biržomis, NVO,
konfesinėmis bendruomenėmis, verslo bendruomene ir užsieniečių, gyvenančių savivaldybėje grupėmis.
Konsultuojantis su NVO, vietos bendruomene ir užsieniečiais, parengti įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus
gaires ir jas įgyvendinti, užtikrinant aktyvaus užsieniečių politinio dalyvavimo galimybes.
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3. Prieglobsčio gavėjų integracijos politikos kontekstinė analizė
2.1 Visuomenės nuostatų monitoringo rezultatai

Metodologija
Visuomenės nuostatų tyrimai buvo atlikti 2016 ir 2017 metais. 2016 metais tyrimas buvo atliktas spalio 21-31 d.,
o 2017 m. – liepos 11-rugpjūčio 3 d. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto (ETI) užsakymu
gyventojų nuostatų apklausą vykdė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos viešosios nuomonės tyrimų kompanija
„Baltijos tyrimai“. 2016 metais apklausos metu buvo apklausti 1122 Lietuvos gyventojai, kurių amžius buvo nuo 15
metų ir vyresni. Tyrimas vykdytas 125 vietovių (apklausos taškų) visoje Lietuvoje. 2016 metų tyrimo rezultatų
paklaida neviršija 2,9 proc. 2017 metais apklausos metu buvo apklausti 1050 Lietuvos gyventojai, kurių amžius
buvo nuo 15 metų ir vyresni, 117 atrankos vietovėse (apklausos taškuose). 2017 metų tyrimo rezultatų paklaida –
neviršija 3,1 proc.
Tyrimo rezultatai
Socialinės distancijos matavimas
Matuojant socialinę distanciją užduodami klausimai apie norą arbą nenorą gyventi kaimynystėje, dirbti vienoje
darbovietėje arba nuomoti būstą įvairioms visuomenės grupėms Lietuvoje. Apklausų duomenys atskleidė, kad
palankiausiai vertinami aukštesnės socialinės padėties asmenys, tradicinių krikščioniškosios kilmės krypčių
tikėjimo atstovai, asmenys su fizine negalia. Kalbant apie etnines grupes palankiausiai vertinami ukrainiečiai,
baltarusiai, rusai ir lenkai. Nuostatos šių gyventojų grupių atžvilgiu liko beveik nepakitusios nuo 2005 metų.
Pastarųjų metų (2015, 2016 ir 2017) visuomenės nuostatų tyrimų duomenys atskleidė, kad tarp nepalankiausiai
vertinamų grupių yra ir – pabėgėliai bei musulmonai. Pabėgėliai ir musulmonai vertinami taip pat nepalankiai, kaip
romai (požiūris į romų etninę grupę nekinta ir ji išlieka viena nepalankiausiai vertinamų nuo 2005 m.) arba čečėnai
(žr. 1, 2, 3 ir 12, 13, 14 pav.).
Tiek 2016, tiek 2017 m. daugiau negu pusė apklaustųjų Lietuvos gyventojų pasakė, kad jų nuomonė labai pagerėjo
apie asmenis su fizine negalia, lenkus, ukrainiečius ir baltarusius. Dirbti vienoje darbovietėje ir nuomoti būsto
atsakiusieji labiausiai nenorėtų (neigiamai atsakė nuo trečdalio iki pusės respondentų) su romais, asmenimis su
psichikos negalia, musulmonais, iš įkalinimo įstaigų išėjusiais, pabėgėliais, homoseksualiais asmenimis, čečėnais ir
sirais. Kaimynystėje labiausiai gyventi nenorėtų su tomis pačiomis grupėmis, kaip ir dirbti vienoje darbovietėje, tik
šis nenoras reiškiamas stipresne procentine išraiška (pvz., 2017 m. su romais kaimynystėje gyventi nenorėtų virš
60 proc., su iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis 48 proc., asmenimis su psichikos negalia 46 proc., su
musulmonais 45 proc., su čečėnais ir pabėgėliais 39 proc., su homoseksualiais asmenimis 36 proc., o sus sirais 28
proc. respondentų) (žr. 4 ir 15 pav.).
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Pabėgėliai (ypatingai karo pabėgėliai iš Sirijos) ir jų migracija į Europos šalis – tai tema pastaraisiais metais
sulaukianti ypatingai daug dėmesio ir diskusijų viešame (ypatingai žiniasklaidos) diskurse. Reiškiamas
nepasitikėjimas vykdoma ES šalių migracijos politika pabėgėlių atžvilgiu, kai kurių Europos politikų, taip pat ir
Lietuvos politikų rinkimų į Seimą 2016 m. agitacinės kampanijos metu, radikalūs ir neigiami pasisakymai pabėgėlių
atžvilgiu, paveikė ir Lietuvos visuomenės požiūrį į šią žmonių grupę. Tiek 2016 m., tiek ir 2017 metais, visuomenės
nuostatų tyrimo duomenimis, pabėgėliai yra viena iš nepalankiausiai vertinamų grupių Lietuvoje, socialinės
distancijos požiūriu (2016 m. su pabėgėliais kaimynystėje nenorėtų gyventi 45 proc., kartu dirbti 28 proc. ir jiems
nuomoti būsto 46 proc. respondentų; 2017 m., su pabėgėliais kaimynystėje nenorėtų gyventi 39 proc., kartu dirbti
30 proc. ir jiems nuomoti būsto 42 proc. respondentų) (žr. 1, 2, 3 ir 12, 13, 14 pav.).
Kasmet taip pat užduodamas klausimas ir apie tai, kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė Lietuvos gyventojų
nuomonė apie tam tikras visuomenės grupes. 2016 m. duomenimis, labiausiai nuomonė pablogėjo apie romus, iš
įkalinimo įstaigų išėjusius asmenis, pabėgėlius bei musulmonus (kad nuomonė apie šias grupes pablogėjo atsakė
virš 60 proc. respondentų). 2017 m. duomenimis, labiausiai nuomonė pablogėjo apie romus, musulmonus, iš
įkalinimo įstaigų išėjusius asmenis ir pabėgėlius (kad nuomonė apie šias grupes pablogėjo atsakė apie 60 proc.
respondentų) (žr. 4 ir 15 pav.).
Socialinės distancijos matavime skiriasi nuostatų skalė atsakant į skirtingus klausimus apie gyvenimą kaimynystėje,
darbą vienoje darbovietėje ir būsto nuomą. Socialinė distancija stipriau reiškiama atsakant į klausimą apie būsto
nuomą ir gyvenimą kaimynystėje, nei į klausimą apie darbo vienoje darbovietėje intencijas. Pavyzdžiui, būstą
Lietuvos gyventojai mieliau nuomotų baltarusiams, tradicinių krikščioniškosios kilmės krypčių tikėjimo atstovams,
aukštesnės socialinės padėties asmenims, ukrainiečiams, lenkams, rusams, kita gimtąja kalba kalbantiems
asmenims (2016 ir 2017 m. teigiamai atsakė nuo 3 iki 7 proc. respondentų). 2016 ir 2017 m. daugiau nei 60 proc.
respondentų būsto nenorėtų nuomoti – romams, daugiau nei 50 procentų – iš įkalinimo įstaigų išėjusiems
asmenims, daugiau nei 40 proc. – musulmonams, pabėgėliams, asmenims su psichikos negalia (žr. 3 ir 14 pav.).
Požiūris į klimato kaitos, karo (krikščionis ir musulmonus), politinius pabėgėlius ir darbo migrantus iš ne ES šalių
Norint atskleisti visuomenės požiūrį į pabėgėlius ir darbo migrantus, apklausoje buvo užduodamas klausimas
„Pasakykite, ar jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad Lietuva priimtų gyventi tokius pabėgėlius ir darbo migrantus
iš ne Europos Sąjungos šalių?“.
Daugiausia informantų nesutiktų arba labiau nesutiktų su tuo, kad į Lietuvą atvyktų klimato kaitos pabėgėliai
musulmonai (66 proc. – 2016 m., 68 – 2017 m.), karo pabėgėliai musulmonai (64 proc. – 2016 ir 2017 metais). Šiek
tiek mažiau procentų atsakė, kad nesutiktų jog į šalį atvyktų darbo migrantai, iš ne ES šalių ir politiniai pabėgėliai
(atitinkamai 53 ir 52 proc.). Atvykimo į Lietuvą požiūriu palankiausiai vertinami karo pabėgėliai krikščionys (55
proc. – 2016 ir 56 proc. - 2017), politiniai pabėgėliai (52 proc. – 2016 ir 49 proc. – 2017), karo pabėgėliai
krikščionys (35 proc. – 2016 ir 39 proc. – 2017 metais), bei klimato kaitos pabėgėliai (46 proc. – 2016 m. ir 45 proc.
– 2017 m.). Kita vertus galima sakyti, kad nors ir pabėgėliai krikščionys, svarstant atvykimo į Lietuvą galimybes, yra
vertinami palankiau nei musulmonai, tačiau visgi, tų, kurie nesutinka arba greičiau nesutinka, kad krikščionys

63

klimato kaitos ir karo pabėgėliai atvyktų į šalį yra gana aukštas procentas (atitinkamai 42 ir 35 proc. – 2016 m. ir 45
ir 40 – 2017 m.) (žr. 5 ir 16 pav.).
Taigi, galima daryti išvadą, kad nei klimato kaitos, karo, politiniai (daugiau musulmonai), nei darbo migrantai ne iš
ES šalių nėra labai laukiamai Lietuvoje, gyventojų nuostatų tyrimo duomenimis, nors ir pabėgėliai krikščionys
vertinami palankiau, nei išpažįstantys islamą, pabėgėliai (žr. 5 ir 16 pav.).
Lietuvos gyventojai sutinka arba greičiau sutinka su tuo, kad: pabėgėliai siekia pasinaudoti Lietuva, kaip tranzito
šalimi (nesiruošia čia gyventi) (2017 m. – 85 proc., o 2016 m. – 83 proc.); pabėgėliai gali padidinti nusikalstamumo
lygį Lietuvoje (2017 m. – 80 proc., o 2016 m. – 83 proc.); pabėgėliai gali sukelti socialinius neramumus Lietuvoje
(2017 m. – 74 proc., o 2016 m. – 80 proc.); Lietuvoje pabėgėlių skaičius kasmet didėja (2017 m. – 66 proc., o 2016
m. – 79 proc.); pabėgėliai atvykę iš saugios šalies, nedelsiant turėtų būti išsiųsti iš Lietuvos (2017 ir 2016 m. – 65
proc.); Lietuvoje jau pakanka pabėgėlių ir negalima leisti, kad jų atvyktų daugiau (2017 m. – 64 proc., o 2016 m. –
72 proc.); reikia skirti daugiau socialinių darbuotojų, kurie dirbtų su pabėgėliais (2017 m. – 53 proc., o 2016 m. –
57 proc.); dauguma pabėgėlių, kurie atvyks į Lietuvą yra ekonominiai (darbo) migrantai (2017 m. – 48 proc., o
2016 m. – 54 proc.) ir aš nenorėčiau, kad mano vaikai mokytųsi vienoje klasėje su pabėgėlių vaikais (2017 m. – 45
proc., o 2016 m. – 49 proc.) (žr. 6 ir 17 pav.).
Kita vertus mažiau respondentų, bet visgi respondentai sutinka, kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio
Lietuvoje gyvenančių / į Lietuvą atvykstančių pabėgėlių integracijai (2017 m. – 47 proc., o 2016 m. – 53 proc.);
pabėgėliai yra pažeidžiama grupė, todėl Lietuva privalo jiems padėti (2017 m. – 45 proc., o 2016 m. – 44 proc.);
pabėgėliai praturtins Lietuvos kultūrinį gyvenimą (2017 m. – 24 proc., o 2016 m. – 21 proc.) (žr. 6 ir 17 pav.).
Lietuvos gyventojai nesutinka arba greičiau nesutinka nei sutinka su tuo, kad priimtiems į Lietuvą gyventi
pabėgėliams būtų suteiktos tam tikros religinės teisės. Labiausiai nesutinka, kad pabėgėliams būtų leista statyti
savo maldos namus (2017 m. – 77 proc., o 2016 m. – 74 proc.), nešioti religiškai sankcionuotus apdarus (2017 m. –
71 proc., o 2016 m. – 67 proc.), viešai atlikti religines apeigas (melstis, pasninkauti) (2017 m. – 69 proc., o 2016
m. – 67 proc.) ir registruoti savo religines bendrijas (2017 ir 2016 m. – 64 proc.). Nepritaria, bet nepritarimas
reiškiasi šiek tiek mažiau – švęsti savo religines šventes, gaunant išeiginę dieną (2017 m. – 64 proc., o 2016 m. –
57 proc.), viešose įstaigose gauti maistą, atitinkantį religines normas (2017 m. – 63 proc., o 2016 m. – 58 proc.),
leisti vaikams nedalyvauti kultūros pamokose baseine, jei vienoje grupėje yra abiejų lyčių vaikai (2017 m. – 57
proc., o 2016 m. – 55 proc.) ir valstybinėse įstaigose gauti sielovados paslaugas (2017 m. – 54 proc., o 2016 m. –
50 proc.) (žr. 7 ir 18 pav.).
Taip pat Lietuvos gyventojai mano, kad Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams gali iškilti įvairių sudėtingų situacijų
dėl: lietuvių kalbos nemokėjimo, dėl sunkumų ieškant darbo, dėl nenoro jiems išnormuoti būsto, dėl neigiamų
visuomenės nuostatų, dėl savo religijos praktikavimo ir vaikų švietimo (su šiais teiginiais sutinka arba greičiau
sutinka 2016 m. – nuo 88 iki 69 proc., o 2017 m. – nuo 84 iki 62 proc. respondentų). Lietuvos gyventojai nesutinka
arba labiau nesutinka, kad Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams gali iškilti įvairių sudėtingų situacijų dėl: patiriamo
smurto, sveikatos priežiūros ir socialinės paramos, paslaugų (su šiais teiginiais nesutinka arba greičiau nesutinka
2016 m. – nuo 64 iki 63 proc., o 2017 m. – nuo 55 iki 49 proc. respondentų) (žr. 8 ir 19 paveikslus).
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Į klausimą apie politinius sprendimus, kuriuos turėtų priimti Lietuvos Vyriausybė dėl į Lietuvą atvykstančių
pabėgėlių, Lietuvos gyventojai labiausiai pritaria griežtai riboti atvažiuojančiųjų pabėgėlių skaičių (sutinka ir
greičiau sutinka su tokiu teiginiu 81 proc. – 2016 m.; 79 proc. – 2017), taip pat, mano, kad Lietuvai reikia atsisakyti
dalyvauti pabėgėlių perkėlimo programoje (sutinka ir greičiau sutinka su tokiu teiginiu 55 proc. – 2016 m.; 54 proc.
– 2017) ir leisti atvažiuoti tik tiems žmonėms, kuriem Lietuvoje yra darbo (sutinka ir greičiau sutinka su tokiu
teiginiu 59 proc. – 2016 m.; 52 proc. – 2017). Taip pat, daugiau negu pusė respondentų nesutinka ir greičiau
nesutinka nei sutinka (67 proc. – 2016 m.; 65 proc. – 2017) su tuo, kad leisti atvažiuoti visiems žmonėms,
atitinkantiems pabėgėlio statuso reikalavimus (žr. 9 ir 20 paveikslus).
Norint sužinoti, koks Lietuvos gyventojų požiūris į migrantus iš įvairių šalių buvo užduotas klausimas „Koks jūsų
požiūris į tokius pabėgėlius iš šių šalių?“ ir apačioje pateiktos šalys: Musulmonai iš Irako, musulmonai iš Sirijos,
čečėnai iš Rusijos, musulmonai iš Eritrėjos, iš Afganistano, išpažįstantys kitą religiją iš Irako (ne musulmonai),
išpažįstantys kitą religiją iš Eritrėjos (ne musulmonai), krikščionys iš Sirijos, iš Rusijos, Totoriai iš Ukrainos (Krymo),
iš Baltarusijos ir iš Ukrainos. Labiausiai neigiamas visuomenės požiūris vyrauja musulmonų iš įvairių šalių (Irako,
Sirijos, Eritrėjos), taip pat ir čečėnus iš Rusijos, atžvilgiu. Tiek 2016, tiek 2017 m. daugiau negu 60 proc. (išskyrus
2016 m.- 58 proc. neigiamai žiūrėjo į musulmonus iš Eritrėjos) respondentų pasakė, kad jų požiūris į pabėgėlius iš
šių šalių neigiamas arba greičiau neigiamas. Palankiausiai vertinami pabėgėliai iš tokių šalių, kaip Baltarusija,
Ukraina, kartu su Krymo totoriais. Tiek 2016, tiek 2017 m. daugiau negu 20 proc. respondentų pasakė, kad jų
požiūris į šias grupes teigiamas arba greičiau teigiamas (žr. 10 ir 21 paveikslus).
Buvo klausiama ir apie tai, ar respondentai pritartų arba nepritartų tam tikroms integracijos priemonėms, kurios
būtų taikomos Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą atvykstantiems pabėgėliams. Abejais metais labiausiai
respondentai pritarė tokioms priemonėms, kaip vaikų švietimo organizavimui, lietuvių kalbos kursų organizavimui,
pagalbai tvarkant dokumentus, nemokamoms teisinėms konsultacijoms. Tuo tarpu labiausiai nepritarė tokioms
priemonėms, susijusioms su valstybės tiekiama socialine pašalpa (būstas, parama), bei vienodų teisių Lietuvos
piliečiams ir pabėgėliams darbe užtikrinimui, taip pat gaunant sveikatos paslaugas (žr. 11 ir 22 paveikslus).
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1 pav.) F1. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje? (proc., 2016);
Romais (čigonais)
Iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis
Musulmonais
Pabėgėliais
Homoseksualiais asmenimis
Asmenimis su psichikos negalia
Čečėnais
Irakiečiais
Sirais
Jehovos liudytojais
Hinduistais, budistais
Juodaodžiais
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovais
Kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Turkais
Kinais
Žydais
Lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis
Moldavais
Totoriais
Kitos rasės (odos spalvos) asmenimis
Gruzinais
Žemesnės socialinės padėties asmenimis
Kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis
Lenkais
Rusais
Asmenimis su fizine negalia
Baltarusiais
Ukrainiečiais
Tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Aukštesnės socialinės padėties asmenimis

63,8
50,7
47,9
44,8
42,1
38,6
31,9
25,9
25,8
25,6
20,7
16,9
15,1
14,5
12,5
11,2
11,1
8,9
8,7
8,2
8,1
8
7,8
4,7
3,7
3,3
3,2
2,7
2,7
2,5
1,9
0
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(2 pav.) F2. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte dirbti vienoje darbovietėje? (proc., 2016);
Romais (čigonais)
Asmenimis su psichikos negalia
Musulmonais
Iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis
Homoseksualiais asmenimis
Pabėgėliais
Čečėnais
Jehovos liudytojais
Sirais
Irakiečiais
Lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis
Hinduistais, budistais
Juodaodžiais
Žydais
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovais
Turkais
Kinais
Kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Kitos rasės (odos spalvos) asmenimis
Totoriais
Asmenimis su fizine negalia
Moldavais
Gruzinais
Kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis
Žemesnės socialinės padėties asmenimis
Lenkais
Rusais
Ukrainiečiais
Tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Baltarusiais
Aukštesnės socialinės padėties asmenimis

45,3
39,2
37,6
34,6
30
27,8
21,7
17,9
17,8
17,8
16,9
13,9
11,5
11,4
10,8
10,7
10,3
10,3
7,8
7,3
6,4
6,3
5,4
4,6
4,5
3,3
2,9
2,9
2,7
2,4
1,9
0
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(3 pav.) F3. Pasakykite, kam iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte išnuomoti būsto? (proc., 2016);
Romams (čigonams)
Iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims
Musulmonams
Pabėgėliams
Homoseksualiems asmenims
Asmenims su psichikos negalia
Čečėnams
Sirams
Irakiečiams
Jehovos liudytojams
Hinduistams, budistams
Juodaodžiams
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovams
Kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovams
Žemesnės socialinės padėties asmenims
Turkams
Lietuvių kalbos nemokantiems asmenims
Kinams
Žydams
Kitos rasės (odos spalvos) asmenims
Moldavams
Asmenims su fizine negalia
Gruzinams
Totoriams
Kita gimtąja kalba kalbantiems asmenims
Rusams
Ukrainiečiams
Aukštesnės socialinės padėties asmenims
Lenkams
Tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovams
Baltarusiams

66,8
52,9
46,0
45,8
44,7
43,9
33,9
26,7
26,3
25,1
21
17,9
16,8
15,1
13,9
12,8
12,1
11,6
11,4
10,1
9,4
6,8
8,5
8,2
5,9
5,6
5,5
4,5
4,9
4,4
3,5
0
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(4 pav.) F4. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė jūsų požiūris į šias Lietuvoje gyvenančias žmonių grupes? Ar jūsų požiūris labai pablogėjo, greičiau
pablogėjo negu pagerėjo, greičiau pagerėjo negu pablogėjo ar labai pagerėjo? (proc., 2016);
Romais (čigonais)

67,4
13
19,6
64,5
10,6
25,0
Pabėgėliais
64,2
15,6
20,2
63,8
13,4
22,8
Homoseksualiais asmenimis
56,2
17,3
26,5
45,9
19,8
34,4
Čečėnais
45,6
17
37,3
41
16,6
42,3
Irakiečiais
40,8
19,1
40,1
33,9
26,9
39,2
Hinduistais, budistais
27,9
22,8
49,2
27,3
33,4
39,4
Juodaodžiais
27,1
30,6
42,3
27,1
34,7
38,2
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovais
26,8
20,9
52,2
25,3
40,4
34,4
Kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo…
24,8
24,1
51,1
21,3
35,2
43,5
Žydais
21
36,6
42,3
19,4
41,2
39,4
Lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis
19
34,9
46,1
18,6
32,8
48,6
Totoriais
18,4
37,2
44,4
17,1
39,8
43,1
Gruzinais
16,7
43
40,3
14,1
50,8
35,1
Kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis
13,4
39,8
46,8
13
52,6
34,4
Baltarusiais
12,9
50,7
36,3
12,4
41,3
46,3
Asmenimis su fizine negalia
10,5
56,4
33,0
0
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Greičiau pagerėjo/ labai pagerėjo
N/N
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(5 pav.) F5. Pasakykite, ar jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad Lietuva priimtų gyventi tokius pabėgėlius ir darbo migrantus iš ne Europos Sąjungos
šalių? (proc., 2016);

Klimato kaitos pabėgėlius musulmonus

66,3

19,9

13,9

Karo pabėgėlius musulmonus

64,1

22,2

13,7

Darbo migrantus iš ne ES šalių

52,9

35

12,1
Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku
Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

Politinius pabėgėlius

52,3

Klimato kaitos pabėgėlius krikščionis

34,6

41,6

Karo pabėgėlius krikščionis

34,6
0
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(6 pav.) F6. Lietuva sutiko su Europos Komisijos pasiūlymu per dvejus metus priimti 1105 pabėgėlius iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. Kokia jūsų nuomonė
apie žemiau pateiktus teiginius? Pasakykite, ar jūs sutinkate ar nesutinkate su kiekvienu iš šių teiginių? (proc., 2016);

Pabėgėliai gali padidinti nusikalstamumo lygį Lietuvoje

83,4

11,8

Pabėgėliai siekia pasinaudoti Lietuva, kaip tranzito šalimi (nesiruošia čia gyventi)

83,4

9,9

Pabėgėliai gali sukelti socialinius neramumus Lietuvoje

80,4

Lietuvoje pabėgėlių skaičius kasmet didėja

79,5

Lietuvoje jau pakanka pabėgėlių ir negalima leisti, kad jų atvyktų daugiau

17,6

54,5

Valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio Lietuvoje gyvenančių / į Lietuvą atvykstančių
pabėgėlių integracijai

52,9

Aš nenorėčiau, kad mano vaikai mokytųsi vienoje klasėje su pabėgėlių vaikais
Pabėgėliai yra pažeidžiama grupė, todėl Lietuva privalo jiems padėti
Pabėgėliai praturtins Lietuvos kultūrinį gyvenimą

10

36,1

9,3
15,5
18,7
15,7

70,2
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Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku

71

10,9

40,3

21
0

32,5

32,2

44

10,4
17,4

31,6

49

4,3
10,8

17,4

56,6

Dauguma pabėgėlių, kurie atvyks į Lietuvą yra ekonominiai (darbo) migrantai

Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

9,7

65

Reikia skirti daugiau socialinių darbuotojų, kurie dirbtų su pabėgėliais

6,6

15,2

72,2

Pabėgėliai atvykę iš saugios šalies, nedelsiant turėtų būti išsiųsti iš Lietuvos

4,7

8,9
60

70

N/N

80

90

100

(7 pav.) F7. Pasakykite, ar jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad priimtiems į Lietuvą gyventi pabėgėliams būtų suteiktos šios religinės teisės? (proc.
2016);

Statyti savo maldos namus

73,5

Viešai atlikti religines apeigas - pvz., melstis,
pasninkauti

Nešioti religiškai sankcionuotus apdarus

Registruoti savo religines bendrijas

17,7

8,9

67

25

8

66,8

25,2

8

63,7

28,4

8

Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku
Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

Viešose įstaigose (švietimo, darbo vietose, įkalinimo
įstaigose ir kitur) gauti maistą, atitinkantį religines
normas (Chalal)

57,7

28,9

Švęsti savo religines šventes, gaunant išeiginę dieną

56,6

32,9

Leisti vaikams nedalyvauti kūno kultūros pamokose
baseine, jei vienoje grupėje yra abiejų lyčių vaikai

54,9

Valstybinėse įstaigose (pvz., ligoninėse, įkalinimo
įstaigose) gauti sielovados paslaugas
10

20

30

16,2

33,9
40

50

72

60

70

N/N

10,5

28,9

50,3
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(8 pav.) F8. Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams gali iškilti įvairių sudėtingų situacijų. Pasakykite, ar jūs sutinkate ar nesutinkate, kad pabėgėliams gali
kilti ypatingų sunkumų šiose srityse, kurias jums perskaitysiu? (proc., 2016);

Dėl lietuvių kalbos nemokėjimo

87,8

Dėl sunkumų ieškant darbo

86,6

Dėl nenoro jiems išnuomoti būsto

9,3 2,8
10,3 3

81,7

Dėl neigiamų visuomenės nuostatų

12,8 5,5

77,8

18

4,3
Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

Dėl savo religijos praktikavimo

72,1

Dėl vaikų švietimo

19,9

69,3

7,9

22,5

8,3

Dėl patiriamo smurto

63,6

28,4

8,1

Dėl socialinės paramos, paslaugų

63,3

29,1

7,7

63

29,1

7,8

Dėl sveikatos priežiūros
0

10
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70
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80
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100

Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku
N/N

(9 pav.) F9. Jūsų nuomone, kokius politinius sprendimus turėtų priimti Lietuvos Vyriausybė dėl į Lietuvą atvykstančių pabėgėlių? Ar jūs sutinkate ar
nesutinkate su tokiais galimais sprendimais? (proc., 2016);

Griežtai riboti atvažiuojančių pabėgėlių skaičių

80,8

Leisti atvažiuoti tik tiems žmonėms, kuriem Lietuvoje yra
darbo

14,2 5,1

59

33,5

7,5
Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku
Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku

Lietuva turėtų atsisakyti dalyvauti pabėgėlių perkėlimo
programoje

54,6

Leisti atvažiuoti visisems žmonėms, atitinkantiems
pabėgėlio statuso reikalavimus

30,5

26,5

0

10

66,8

20
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N/N

14,9

6,7

70
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(10 pav.) F10. Koks jūsų požiūris į tokius pabėgėlius iš šių šalių? (proc., 2016);

Musulmonai iš Irako

68,2

9,1

22,7

Musulmonai iš Sirijos

66,7

11,5

21,7

Čečėnai iš Rusijos

61,1

Musulmonai iš Eritrėjos

19,7

58,5

12,5

Iš Afganistano

54,1

22,1

Išpažįstantys kitą religiją iš Irako (ne musulmonai)

52,4

21

Išpažįstantys kitą religiją iš Eritrėjos (ne musulmonai)

48,1

Krikščionys iš Sirijos

29,1
23,8

20,9

42,7

Iš Rusijos

19,1

34,4

31,8

26,6

Neigiamas/greičiau neigiamas

31

Teigiamas/greičiau teigiamas

50,2

18

Totoriai iš Ukrainos (Krymo)

25,7

55

19,4

Iš Baltarusijos

24,2

57,9

17,9

Iš Ukrainos

19,7
0
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63,5
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N/N

22,9
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(11 pav.) F11. Ar jūs pritartumėte ar nepritartumėte tokioms integracijos priemonėms, kurios būtų taikomos Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą
atvykstantiems pabėgėliams? (proc., 2016);

Vaikų švietimo organizavimas

76,2

19,1 4,6

Lietuvių kalbos kursų organizavimas

73,4

22,3

Pagalba tvarkant dokumentus (leidimai gyventi,
pašalpos gavimas, kt.)

67,3

Kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas

25,6

61,1

4,3

6,3

30,9

8,1
Pritarčiau/ greičiau pritarčiau nei nepritarčiau

Nemokamų teisinių konsultacijų organizavimas

57,3

35,3

7,4

Vienodų teisių Lietuvos piliečiams imigrantams
gaunant sveikatos priežiūros paslaugas
užtikrinimas

54,8

38,6

6,6

Nepritarčiau/ greičiau nepritarčiau nei pritarčiau

N/N

Vienodų teisių Lietuvos piliečiams ir
pabėgėliams darbe užtikrinimas

50,8

Vienodų teisių Lietuvos piliečiams ir
imigrantams gaunant socialinę paramą
užtikrinimas

42,5

44,7

Socialinio būsto suteikimas

47,5

37,5
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(12 pav.) F1. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje? (proc., 2017);
Romais (čigonais)
Iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis
Asmenimis su psichikos negalia
Musulmonais
Čečėnais
Pabėgėliais
Homoseksualiais asmenimis
Sirais
Jehovos liudytojais
Irakiečiais
Hinduistais, budistais
Turkais
Juodaodžiais
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovais
Kinais
Žydais
Kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Moldavais
Kitos rasės (odos spalvos) asmenimis
Gruzinais
Lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis
Totoriais
Žemesnės socialinės padėties asmenimis
Kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis
Ukrainiečiais
Rusais
Tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Asmenimis su fizine negalia
Lenkais
Baltarusiais
Aukštesnės socialinės padėties asmenimis

63,8

48,3
45,9
44,7
39
38,8
36,3
27,9
26,8
26,2
24,3
19
18
16,5
15,3
15,2
14,2
12,7
12,3
12,2
12,1
11,9
10,2
8,3
8,1
6,5
6,2
5,9
5,6
4,7

2,1
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(13 pav.) F2. Pasakykite, su kuo iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte dirbti vienoje darbovietėje? (proc., 2017);
Romais (čigonais)
Asmenimis su psichikos negalia
Musulmonais
Iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis
Pabėgėliais
Homoseksualiais asmenimis
Čečėnais
Sirais
Lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis
Jehovos liudytojais
Irakiečiais
Hinduistais, budistais
Turkais
Juodaodžiais
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovais
Kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Kinais
Žydais
Kitos rasės (odos spalvos) asmenimis
Totoriais
Gruzinais
Moldavais
Kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis
Žemesnės socialinės padėties asmenimis
Ukrainiečiais
Baltarusiais
Asmenimis su fizine negalia
Rusais
Lenkais
Tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Aukštesnės socialinės padėties asmenimis

47,6
44,6
37
34,5
29,6
28,9
28,3
24
21
20,8
19,8
17,7
15,6
13,4
13,2
12,1
11,8
11,6
10,8
10,4
10,2
9,7
7,7
7,2
6,9
4,9
5,9
5,1
4,9
4,2
2,9
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(14 pav.) F3. Pasakykite, kam iš išvardytų žmonių grupių Jūs nenorėtumėte išnuomoti būsto? (proc., 2017);
Romais (čigonais)
Iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis
Asmenimis su psichikos negalia
Musulmonais
Pabėgėliais
Homoseksualiais asmenimis
Čečėnais
Sirais
Irakiečiais
Jehovos liudytojais
Hinduistais, budistais
Juodaodžiais
Turkais
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovais
Kinais
Lietuvių kalbos nemokančiais asmenimis
Kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Žydais
Žemesnės socialinės padėties asmenimis
Kitos rasės (odos spalvos) asmenimis
Moldavais
Gruzinais
Totoriais
Asmenimis su fizine negalia
Ukrainiečiais
Kita gimtąja kalba kalbančiais asmenimis
Rusais
Lenkais
Tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovais
Baltarusiais
Aukštesnės socialinės padėties asmenimis

61,9
52
48,8
43,4
41,6
36,1
36
28,4

26
24,7
21,7
17,6
17,5
17,1
15,8
14,7
13,4
12,6
12,4
12,2
12
10,1
9,8
8,5
7,8
7,3
6
4,8
4,6
4,3
3
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(15 pav.) F4. Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė jūsų požiūris į šias Lietuvoje gyvenančias žmonių grupes? Ar jūsų požiūris labai pablogėjo, greičiau
pablogėjo negu pagerėjo, greičiau pagerėjo negu pablogėjo ar labai pagerėjo? (proc., 2017);
Romai (čigonai)

63,9
62,8
59,8
58,3

Iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys
Homoseksualūs asmenys

12,8
9,8
11,8
14,1

49,1
17,7
48,3
13,9
44,1
13,7
41,6
16,7
40,2
15,6
33,9
25,7
32,7
17,7
30,5
26,5
30,5
16,2
28,7
26,2
28,4
27,5
27,4
21,5
26,3
27,4
26
32,8
25
39,2
24,8
26,3
22,7
30,1
20,9
42,6
19,5
30
19,4
32,6
17,6
37,4
17,5
34,2
16,2
44,9
15,4
35,2
14,6
32,5
14,2
48,9
11,1
50,9

Jehovos liudytojai
Irakiečiai
Hinduistai, budistai
Valstybės neregistruotų religinių tikėjimų atstovai

Žemesnės socialinės padėties asmenys
Žydai
Rusai
Moldavai
Lietuvių kalbos nemokantys asmenys
Gruzinai
Baltarusiai
Kita gimtąja kalba nei Jūs kalbantys asmenys
Asmenys su fizine negalia
0
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Labai pablogėjo/ greičiau pablogėjo

20

30

40

50

60

Greičiau pagerėjo/ labai pagerėjo

80

23,3
27,4
28,5
27,5
33,2
37,8
42,1
41,7
44,3
40,3
49,5
42,9
53,2
45
44,1
51
46,3
41,3
35,8
48,8
47,2
36,6
50,6
47,9
45,1
48,3
38,9
49,5
52,9
36,9
38,1

70
N/N

80

90

100

(16 pav.) F5. Pasakykite, ar jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad Lietuva priimtų gyventi tokius pabėgėlius ir darbo migrantus iš ne Europos Sąjungos
šalių? (proc., 2017);

Klimato kaitos pabėgėlius musulmonus

68,3

Karo pabėgėlius musulmonus

19

64,5

Darbo migrantus iš ne ES šalių

25,2

56

Politinius pabėgėlius

10

20

Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku

13,4

43,9

39,1

0

11

37,2

44,8

Karo pabėgėlius krikščionis

10,3

33

49,4

Klimato kaitos pabėgėlius krikščionis

12,7

11,2

54,1
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6,8

70

Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

81

80

N/N
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(17 pav.) F6. Lietuva sutiko su Europos Komisijos pasiūlymu per dvejus metus priimti 1105 pabėgėlius iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. Kokia jūsų nuomonė
apie žemiau pateiktus teiginius? Pasakykite, ar jūs sutinkate ar nesutinkate su kiekvienu iš šių teiginių? (proc., 2017);
Pabėgėliai siekia pasinaudoti Lietuva, kaip tranzito šalimi (nesiruošia čia
gyventi)

85,2

Pabėgėliai gali padidinti nusikalstamumo lygį Lietuvoje

7,4

80,4

Pabėgėliai gali sukelti socialinius neramumus Lietuvoje

14,2

74,4

Lietuvoje pabėgėlių skaičius kasmet didėja

7,4

5,5

18,4

7,2

65,6

16,9

17,5

Pabėgėliai atvykę iš saugios šalies, nedelsiant turėtų būti išsiųsti iš Lietuvos

65

19,3

15,7

Lietuvoje jau pakanka pabėgėlių ir negalima leisti, kad jų atvyktų daugiau

64

20,5

15,6

Reikia skirti daugiau socialinių darbuotojų, kurie dirbtų su pabėgėliais

53,5

Dauguma pabėgėlių, kurie atvyks į Lietuvą yra ekonominiai (darbo)
migrantai

48,4

Valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio Lietuvoje gyvenančių / į Lietuvą
atvykstančių pabėgėlių integracijai

47,5

Pabėgėliai yra pažeidžiama grupė, todėl Lietuva privalo jiems padėti

45,5

Aš nenorėčiau, kad mano vaikai mokytųsi vienoje klasėje su pabėgėlių
vaikais

45,1

Pabėgėliai praturtins Lietuvos kultūrinį gyvenimą

Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

10

41,3

10,2

37,4

15

39,6

14,9

19,5

67,6
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Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku

82

11,5

35,3

24,3
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8,2

60
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(18 pav.) F7. Pasakykite, ar jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad priimtiems į Lietuvą gyventi pabėgėliams būtų suteiktos šios religinės teisės? (proc.,
2017);

Statyti savo maldos namus

77,2

Nešioti religiškai sankcionuotus apdarus

13,7

71,6

Viešai atlikti religines apeigas - pvz., melstis, pasninkauti

20,7

69,5

Registruoti savo religines bendrijas

9,2
7,7

21,5

8,9

64

26,7

9,2

Švęsti savo religines šventes, gaunant išeiginę dieną

63,8

27,2

9

Viešose įstaigose (švietimo, darbo vietose, įkalinimo įstaigose ir kitur)
gauti maistą, atitinkantį religines normas (Chalal)

63,2

Leisti vaikams nedalyvauti kūno kultūros pamokose baseine, jei vienoje
grupėje yra abiejų lyčių vaikai

57,1

Valstybinėse įstaigose (pvz., ligoninėse, įkalinimo įstaigose) gauti
sielovados paslaugas
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Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

83

14,1

27,2

53,6
0

Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku

22,6

70
N/N

15,8
80
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(19 pav.) F8. Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams gali iškilti įvairių sudėtingų situacijų. Pasakykite, ar jūs sutinkate ar nesutinkate, kad pabėgėliams gali
kilti ypatingų sunkumų šiose srityse, kurias jums perskaitysiu? (proc., 2017);

Dėl lietuvių kalbos nemokėjimo

84

Dėl sunkumų ieškant darbo

81,1

Dėl nenoro jiems išnuomoti būsto

12,4
15,4

77,8

Dėl neigiamų visuomenės nuostatų

10

20

Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

8,7

37,3

48,9
0

7,7

36,5

53,3

Dėl patiriamo smurto

8,1

29,8

54,9

Dėl sveikatos priežiūros

5,1

26,8

62,5

Dėl socialinės paramos, paslaugų

5

26,7

65,1

Dėl vaikų švietimo

9,5

43,3
30
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50

60

7,8

70

80

Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku

N/N

84

3,4

17,2

68,3

Dėl savo religijos praktikavimo

3,6

90

100

(20 pav.) F9. Jūsų nuomone, kokius politinius sprendimus turėtų priimti Lietuvos Vyriausybė dėl į Lietuvą atvykstančių pabėgėlių? Ar jūs sutinkate ar
nesutinkate su tokiais galimais sprendimais? (proc., 2017);

Griežtai riboti atvažiuojančių pabėgėlių skaičių

79,3

Lietuva turėtų atsisakyti dalyvauti pabėgėlių perkėlimo programoje

54,5

Leisti atvažiuoti tik tiems žmonėms, kuriem Lietuvoje yra darbo

32,1

52

Leisti atvažiuoti visisems žmonėms, atitinkantiems pabėgėlio statuso
reikalavimus

10

13,4

8

64,8

20

30

40

50

Nesutinku/ greičiau nesutinku nei sutinku

85

6,4

40,1

29,6

0
Sutinku/ greičiau sutinku nei nesutinku

14,3

60

5,6

70
N/N

80

90

100

(21 pav.) F10. Koks jūsų požiūris į tokius pabėgėlius iš šių šalių? (proc., 2017);

Musulmonai iš Irako

72,4

9,4

18,2

Musulmonai iš Sirijos

71,7

9,8

18,5

Musulmonai iš Eritrėjos

65,1

Čečėnai iš Rusijos

10,9

65

24

16,6

18,4

Išpažįstantys kitą religiją iš Eritrėjos (ne musulmonai)

55,7

Iš Afganistano

55,6

20,9

23,5

Išpažįstantys kitą religiją iš Irako (ne musulmonai)

54,6

21,6

23,8

Krikščionys iš Sirijos

17,3

49,7

Iš Rusijos

30,8

32,6

Totoriai iš Ukrainos (Krymo)

26,6

Iš Baltarusijos

25,3
0

10

Neigiamas/greičiau neigiamas

19,5

48,9

28,9

Iš Ukrainos

27,1

18,5

50,5

20,6

56,6

16,8

56,4
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Teigiamas/greičiau teigiamas

86

18,3
60
N/N

70
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100

(22 pav.) F11. Ar jūs pritartumėte ar nepritartumėte tokioms integracijos priemonėms, kurios būtų taikomos Lietuvoje gyvenantiems ir į Lietuvą
atvykstantiems pabėgėliams? (proc., 2017);

Vaikų švietimo organizavimas

71,5

22,7

Lietuvių kalbos kursų organizavimas

70,3

26,2

Pagalba tvarkant dokumentus (leidimai gyventi, pašalpos gavimas, kt.)

64,4

Kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas

54,5

Vienodų teisių Lietuvos piliečiams imigrantams gaunant sveikatos
priežiūros paslaugas užtikrinimas

49,9

Vienodų teisių Lietuvos piliečiams ir pabėgėliams darbe užtikrinimas

Pritarčiau/ greičiau pritarčiau nei nepritarčiau

10

20

38,7

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

56,3
30
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60

Nepritarčiau/ greičiau nepritarčiau nei pritarčiau

87

7,3

53,3

33,6
0

34

50,5

38,7

Socialinio būsto suteikimas

6,8

43,5

41,4

Vienodų teisių Lietuvos piliečiams ir imigrantams gaunant socialinę
paramą užtikrinimas

3,5

28,8

58,6

Nemokamų teisinių konsultacijų organizavimas

5,9

10,2
70

80
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2.2 Žiniasklaidos monitoringo rezultatai

Metodologija
Žiniasklaidos diskurso tyrimui buvo analizuojama elektroninė žiniasklaida, o jos stebėsena vykdoma ir straipsniai
tyrimui atrenkami interneto monitoringo sistemos „NewsPoint“, suteikiančios galimybę stebėti įvairius interneto
šaltinius, pagalba. Pagal sukurtus raktinius žodžius buvo atrinki tekstai sistemos duomenų bazėje, o gavus
duomenis, mažinant tekstų apie pabėgėlius srautą, kurių buvo priskaičiuojama apie kelis tūkstančius tam tikrais
mėnesiais, buvo analizuojami tik straipsniai apie pabėgėlius ir prieglobstį gavusius užsieniečius Lietuvoje iš
populiariausių (atsižvelgiant į auditorijos tyrimų „Gemius“ 2015 ir 2016 metų lapkričio ir sausio mėnesių
duomenis) interneto žinių portalų.
2015 kovo – 2016 vasario mėnesiais buvo stebėti penki populiariausi17 žinių dienraščiai internete: delfi.lt; 15min.lt;
Lietuvos rytas.lt; vz.lt; alfa.lt; 2016 kovo – 2017 vasario mėnesiais buvo atrinkti straipsniai iš šešių populiariausių18
žinių dienraščių: delfi.lt; 15min.lt; Lietuvos rytas.lt; vz.lt; tv3.lt; alfa.lt
Atrenkant straipsnius tyrimui buvo naudoti tokie pagrindiniai ir asociatyvūs raktiniai žodžiai, kaip: pabėgėliai,
prieglobstį gavę užsieniečiai, karo, klimato kaitos, politiniai pabėgėliai, pabėgėlių stovyklos, prieglobstis,
prieglobsčio politika, prieglobsčio suteikimo taisykles ir pan. Taip pat, kaip raktiniai žodžiai buvo naudojamos ir
tam tikros vietovės, organizacijos (tiek Lietuvoje, tiek tarptautinės), siejamos su pabėgėliais ir užtikrinančios
pabėgėlių priėmimą arba dirbančios su pabėgėliais, o taip pat ir valstybinės institucijos, ministerijos. Buvo
naudojami ir su religija siejami asociatyvūs žodžiai.
Žiniasklaidos monitoringas ir atitinkamai diskurso tyrimas vyko dviem etapais: pirmiausia buvo atlikta stebėsena,
apimanti vienerių metų laikotarpį (2015 m. kovas – 2016 m. vasaris), o gauti duomenys buvo analizuojami. Vėliau
buvo atlikta stebėsena, apimanti kitų metų periodą (2016 m. kovas – 2017 m. vasaris) ir atrinkti straipsniai taip pat
buvo analizuojami. Pasirinkto tirti periodo pradžia ir aktualumas sutampa didėjančia pabėgėlių į Europą migracija.
Straipsnių, tekstų analizė pagrįsta tiek kiekybiniais, tiek kokybiniais teksto turinio tyrimo metodais. Kiekybiniai
metodai buvo naudojami analizuojant dažniausiai pasikartojančią tematiką ir ją sudarančių straipsnių skaičių.
Vadovaujantis kokybinių tyrimų metodų principu buvo tiriami straipsnių pabėgėlių integracijos (įvairiose srityse) ir
prieglobsčio (pabėgėlių perkėlimo) politikos atžvilgiu temomis turinio ypatumai (pasikartojantys retoriniai šablonai
arba frazės ir tipinės asociacijos, siejamos su jomis, įvairios galimos arba tikėtinos nepakantumo raiškos formos
diskurse, įvardijamos grėsmės, siejamos su tam tikromis viešojo gyvenimo sritimis). Įvardinti ir šaltiniai dažniausiai
naudojami tekstuose.

17

“Gemius”, “gemiusAudience multiplatform”, 2015.12., 2014.12. Nuoroda internete: http://media-house.com/tinklarastis/r-rimkunaite-kaip-per-2015uosius-metus-pasikeite-interneto-portalu-skaitomumas-ir-kas-tikruju-yra-didziausi/
18
„Gemius“, „gemiusAudience“, 2016-11. Nuoroda internete: http://www.gemius.lt/interneto-ziniasklaidos-naujienos/lapkriti-internautus-traukespecializuotos-svetaines-3333.html
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Tikslas ir uždaviniai
Išskiriant pasikartojančią straipsnių tematiką, atsižvelgiama į tokius mokslininkus, kaip T. A. van Dijk, kuris kalba
apie „semantines makrostruktūras“ – dominuojančias ir nuolat atsikartojančias temas viešajame diskurse (taip pat
ir žiniasklaidoje) (van Dijk 1987: 48). Taip pat, norint atskleisti spaudoje paplitusius vaizdinius, rašant apie
perkeliamus ir perkeltus pabėgėlius, PGU, atsižvelgiama į 2010 C. Hart‘o studiją „Critical Discourse Analysis and
Cognitive Science. New perspectives on Immigration Discourse”, kurioje autorius suklasifikuoja tam tikrus
aspektus, būdingus migracijos diskursui. Diskursą šioje studijoje, mokslininkas įvardina, kaip konstravimo (angl. construal) pagalba kuriamą sampratą, sudarytą iš grupės tam tikrų proto reprezentacijų, paplitusių arba būdingų
tam tikroje bendruomenėje arba grupėje (Hart 2010: 183 – 187). Diskursą jis apibūdina kaip idealizuotus pažinimo
modelius, apimančius įvairias reprezentacijos ir įteisinimo strategijas (Hart 2010: 183 – 187). Autoriaus teigimu,
rašant apie migraciją ir migrantus tekstuose aptinkamos pasikartojančios retorinės diskurso pateikimo ir
argumentacijos formos (topai) ir tipinės šių formų asociacijos:
Pasikartojantys topai ir tipinės asociacijos
Topas
Mokesčių našta arba našta

Asociacijos/prielaida
„Atvykusi“ grupė (angl. - out-group) yra išlaikoma „vietinės“
grupės (angl. - in-group)
Charakteris
„Atvykusi“ grupė turi tam tikras nepageidaujamas charakterio
savybes
Nusikaltimas
„Atvykusi“ grupė yra nusikaltėliai
Kultūra
„Atvykusi“ grupė turi skirtingas, nei „vietinė“ grupė, vertybes ir
yra nepajėgūs asimiliuotis
Pavojus
„Atvykusi“ grupė yra pavojinga
Nuostolis
„Atvykusi“ grupė nėra naudinga „vietinei“ grupei
Ligos
„Atvykusi“ grupė platina infekcines ligas
Persikėlimas
„Atvykusi“ grupė netrukus ims viršyti skaičiumi „vietinę“ grupę
ir įgis išskirtines sąlygas prieigai prie socio-ekonominių išteklių
Išnaudojimas
„Atvykusi“ grupė naudoja „vietinės“ grupės socialinio
aprūpinimo sistemą
Finansai
„Atvykusi“ grupė perkelia kai kurias išlaidas „vietinei“ grupei
Šaltinis: Hart, C. 2010. Critical Discourse Analysis and Cognitive Science. New perspectives on Immigration
Discourse. Palgrave Macmillan, p.67.
Autorius taip pat akcentuoja, kad rašant apie imigrantus arba imigraciją diskurse yra vartojamos įvairios
metaforos, o pagrindinės iš jų yra karo ir vandens metaforos lydimos retoriniais karo ir potvynio, kaip stichinių
nelaimių, vaizdų aprašymo ypatumų (Hart 2010: 144-147). Kalbama ir tekstuose apie imigraciją, jos keliamas
problemas, pateikiamų “įrodymų” pagrįstumą, kurie grindžiami transliuojamais argumentais arba nuomonėmis
(Hart 2010: 95). Vartojama sąvoka “episteminis modalumas”, kuri apibūdinama, kaip teksto gamintojų
įsipareigojimas sakyti tiesą arba tikėtinumą, kurį jie komunikuoja, kai „tiesa“ yra suvokiama, kaip 100 procentų
tikėtinumo arba tikrumo (Lyons 1977, Palmer 1986 cituota iš Hart 2010: 167). Įvardinant nepakantumo formas
tekste pasitelkiama autorės studija „Etninis nepakantumas Lietuvos spaudoje“ (Frėjutė-Rakauskienė 2009), kurioje
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pagal įvardintus požymius, remiantis kitų autorių įžvalgomis, suklasifikuojamos įvairios etninio nepakantumo
raiškos spaudos diskurse formos („tylos diskursas“, subtilios (paslėptos) nuostatos ir stereotipai, įžeidinėjimas
(užgauliojimas, tyčiojimasis, niekinimas), etninės neapykantos kurstymas, kurstymas diskriminuoti, smurtauti ir
fiziškai susidoroti) (Frėjutė-Rakauskienė 2009: 44-45).
Akcentuotina, kad tirtos žiniasklaidos priemonės gana skirtingai vaizduoja pabėgėlius ir jų prieglobstį Lietuvoje –
vienos pozityviau, kitos labiau sensacingai arba neigiamai, pateikdamos klaidinančią, nepatikrintą stereotipizuotą
informaciją, tačiau šio tyrimo tikslas neišskiriant nei vienos minėtos žiniasklaidoje priemonės buvo analizuoti
populiariausių interneto portalų viešą diskursą (pateikiamą informaciją) bendrai apie pabėgėlius ir prieglobstį
Lietuvoje.
Atrinktų tirti straipsnių pabėgėlių tema skaičius ir tematika
Išskirtu pirmuoju tiriamuoju periodu nuo 2015 kovo mėnesio iki 2016 m. vasario mėnesio tiriamoje žiniasklaidoje
dėmesys pabėgėlių tematikai labai didelis – tai parodo ir atrinktų tyrimui straipsnių skaičius (1262 straipsniai),
palyginus su antruoju tiriamuoju periodu – tokių straipsnių gerokai mažiau (416 straipsniai). Iš viso analizuoti 1678
straipsniai. Galima daryti prielaidą, kad straipsnių skaičius pirmuoju pasirinktu tirti periodu toks didelis, nes
perkeliamų pabėgėlių tema – nauja, o prasidėjus (2015 gruodis) pabėgėlių perkėlimo procesui ES (taip pat ir į
Lietuvą) žiniasklaidos dėmesys šiai temai tampa pastovus (1 grafikas).
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Šaltinis: delfi.lt; 15min.lt; Lietuvos rytas.lt; vz.lt; tv3.lt, alfa.lt publikuoti straipsniai (vnt.) apie pabėgėlius Lietuvoje.
90

2015 kovo - 2017 vasario mėnesiais publikuotų straipsnių tematika (str.vnt.)
Nr.

Tematika

Str.vnt.
(Viso 1678)
1.
Pabėgėlių perkėlimas, kvotos ir perkelti pabėgėliai
449
2.
„Migracijos krizės“ iššūkiai Lietuvai ir kitoms šalims
209
3.
Požiūris į „migracijos krizę“ ir į pabėgėlius
145
4.
Pabėgėlių perkėlimas (visuomenės nuostatos)
95
5.
Nelegali migracija
96
6.
Pabėgėlių integracija
91
7.
ES išorinės ir vidinių valstybės sienų apsauga
84
8.
Pabėgėlių integracijos pavyzdžiai
64
9.
Pabėgėlių integracija (religija)
52
10. Pabėgėlių perkėlimas (finansai)
50
11. Migracijos departamento reforma
45
13. Pabėgėlių integracija (darbo rinka)
40
14. Pabėgėlių integracija (būstas)
36
15. Įstatymai, reglamentuojantys užsieniečių padėtį šalyje
33
16. Pabėgėlių persikėlimas į Europą
33
17. Politiniai pabėgėliai
28
18. Migrantų priėmimo centrai Lietuvoje ir užsienyje
27
19. Pabėgėlių integracija (sveikatos priežiūra)
22
20. Pabėgėlių integracija (švietimas)
14
21. Pabėgėlių integracija (kalba)
13
22. Kita
52
Šaltinis: delfi.lt; 15min.lt; Lietuvos rytas.lt; vz.lt; tv3.lt; alfa.lt publikuoti straipsniai (vnt.) apie pabėgėlius Lietuvoje.
Pirmuoju periodu, pagal išskirtą tematiką ir ją sudarančių straipsnių skaičių daugiausia pasirinktoje tirti
žiniasklaidoje rašoma ir diskutuojama apie pabėgėlių perkėlimą, jų integraciją. Daugiausia pabėgėlių perkėlimo
temoje cituojami Lietuvos susijusių institucijų atstovai, taip pat ES, EK vadovų, Lietuvos Prezidentės pasisakymai.
Straipsniai buvo priskirti integracijos temai, kai juose kalbama bendrai apie pabėgėlių integraciją Lietuvoje
neišskiriant nei vienos srities ir į smulkesnes temas, kurios atliepia atskiras integracijos sritis, tokias kaip būstas,
sveikatos priežiūra, kalba, religija ir kultūra, taip pat švietimas. Atskirai išskirti ir straipsniai, kuriuose rašoma apie
finansus, siejamus su pabėgėlių integracijos procesu.
Pagal tematiką ir ją sudarančių straipsnių skaičių daugiausia pasirinktoje tirti internete žiniasklaidoje antruoju
periodu rašoma jau nebe apie planuojamą pabėgėlių perkėlimą, o perkeltus pabėgėlius. Daugiausia rašoma apie
jau perkeltų pabėgėlių integraciją, neretai kritikuojama esama pabėgėlių priėmimo ir integracijos Lietuvoje
sistema, taip pat daug dėmesio skiriama ir pabėgėlių išvykimui iš RPPC, kuris vadinamas “pabėgimu”. Daugiausia
apie jas kalba arba kalbinami su pabėgėlių integracija ir migracija susijusių institucijų (pvz., tokios kaip NVO
„Caritas”, „Raudonasis kryžius”), ministerijų (daugiausia VRM, SADM) atstovai. Gausiai šiame periode rašoma ir
apie migracijos ir pabėgėlių atvykimo į Europą, iššūkius tiek Lietuvai, tiek kitoms ES esančioms šalimis.
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Daug rašoma apie pabėgėlių migraciją į ES šalis ir pačius pabėgėlius. Šiomis temomis daugiausia pasisako politikai
(“Darbo partijos“ ir partijos “Tvarka ir teisingumas” atstovai), kadangi jie savo politinėje rinkimų į Seimą 2016
metais kampanijoje naudojo retoriką nukreiptą prieš pabėgėlius, kuri sulaukė ir Lietuvos radijo ir televizijos
komisijos išvadų apie neapykantos kurstymą šiose reklamose, taip pat aprašytų tiriamoje žiniasklaidoje. Pastebima
sąlyginai padaugėjusių, palyginti su praeitais metais, išsakomų teigiamų argumentų, pasisakančių už pabėgėlių
priėmimą ir kritikuojančių esamą integracijos sistemą Lietuvoje, pateikiamų žiniasklaidoje.
Tokiu būdu, atsižvelgiant į gausų straipsnių skaičių perkeltų pabėgėlių integracijos tema, detaliau paanalizuosime,
kaip vaizduojami ir kas rašoma apie perkeliamus („Pabėgėlių perkėlimas“) ir jau perkeltus pabėgėlius („Perkelti
pabėgėliai“); kas ir kaip yra rašoma apie pabėgėlių integraciją („Pabėgėlių integracija“) ir atskiras jos sritis
(„religija, darbo rinka, būstas, sveikatos priežiūra, švietimas, kalba“); integracijos galimybes („Pabėgėlių integracija
ir pavyzdžiai“), o taip pat į „požiūrį į migracijos krizę ir pabėgėlius“, bei kaip yra aprašomi „migracijos arba
pabėgėlių krizės iššūkiai Lietuvai ir kitoms šalims“. Tokiu būdu, detaliau analizuojant pasirinktas išskirtas temas,
bus galimybė palyginti, ar ir kaip kinta diskursas laikui bėgant.
Toliau pateikiami dažniausiai pasikartojantys teiginiai ir tipiniai jas iliustruojantys pavyzdžiai su nuorodomis į tirtus
straipsnius. Pateikti teiginiai tam tikroje tematikoje yra suskirstyti į neigiamą, neutralią ir teigiamą požiūrį/poziciją
pabėgėlių perkėlimo ir jų integracijos Lietuvoje atžvilgiu, atspindimą straipsnyje/tekste tirtoje žiniasklaidoje.
Pabėgėlių perkėlimas ir perkelti pabėgėliai
Pabėgėlių perkėlimas
Šioje tematikoje, straipsniuose dažniausiai rašoma apie planuojamus perkelti, o vėliau jau ir perkeltus pabėgėlius.
Dažniausiai informuojama, kiek pabėgėlių žadama perkelti arba jau perkelta į Lietuvą. Dažniausiai pateikiama
informacija apie perkeliamų arba planuojamų perkelti pabėgėlių, šeimų skaičius, šeimos sudėtį, vaikų skaičių.
Minimas ir pabėgėlių amžius, taip pat paminima ir kokių profesijų atstovai (savo kilmės šalyse) jie buvo19. Daug
rašoma apie pabėgėlio statuso nesuteikimą į Lietuvą perkeltai pabėgėlių šeimai, kuri nesutinka būti deportuota ir
Migracijos departamento sprendimą apskundė teismui 20 . Taigi, šioje tematikoje išanalizavus žiniasklaidos
pranešimus galima išskirti keletą pasikartojančių teiginių:
Neigiamas požiūris:
Pabėgėlių perkėlimas neišspręs migracijos į Europą situacijos, nes reikia spręsti problemas migrantų kilmės
šalyse;
ES neturi plano pabėgėlių srautui stabdyti;

19

Gudavičius, S. „Pagal ES programą Lietuvoje priimti dar penki pabėgėliai“, vz.lt, 2016 04 25; „Į Lietuvą iš Graikijos perkelta dar 12 sirų ir asmuo be
pilietybės“, 15min.lt, 2016 06 29; „Į Lietuvą perkelti dar septyni pabėgėliai“, Lrytas.lt, 2016 06 28; „Penktadienį į Lietuvą atvyko dešimt pabėgėlių“, delfi.lt,
2016 07 29; „Į Lietuvą atvyko dar 11 Sirijos pabėgėlių“, delfi.lt, 2016 08 05; „Į Lietuvą pagal ES programą atvyko dar 12 pabėgėlių iš Sirijos“, 15min.lt, 2016 08
01; „Į Lietuvą pagal ES programą atvyko 20 pabėgėlių sirų“, 15min.lt, 2016 09 07; „Į Lietuvą pagal ES programą perkelti dar 9 sirų pabėgėliai“, Lrytas.lt, 2016
09 28; „Lietuvoje – dar 10 pabėgėlių iš Sirijos“, Lrytas.lt, 2016 08 09;
20
„Į Lietuvą perkelta pabėgėlių šeima iš Irako skundžiaisi teismui“, delfi.lt, 2016 11 03.
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EK siūloma pabėgėlių kvotų sistema yra ydinga;
Daug spaudoje rašoma ir apie tai, kad reikia spręsti konfliktus šalyse, iš kurių ir atvyksta (vartojamas žodis –
metafora “plūsta”) migrantai, o tokiam diskursui įtaką padarė ir šimtų pabėgėlių žūtis, apsivertus pabėgėlius
gabenusiam laivui prie Libijos krantų.
Daugelio politikų išsakyta nuomone, privalomos pabėgėlių kvotos negali išspręsti pabėgėlių krizės pasekmių (R.
Vaisbrodas, G. Lansbergis, G. Kirkilas, M. Adomėnas, V. Mazuronis, K. Masiulis), kartais pabrėžiama, kad ES neturi
plano pabėgėlių srautui sustabdyti, dažnai reiškiama pozicija, kad verčiau reikia stabdyti pabėgėlių gabentojus.
Politikas V. Mazuronis, mano, kad turi būti imamasi veiksmų kvotų sistemai užkardyti; taip pat Seimo pirmininko
pirmojo pavaduotojo V. Gedvilo nuomone, Lietuvai, kaip ir Vengrijai reikia priešintis privalomoms kvotoms.
Europarlamentaras R. Paksas mano, kad migracijos problemos kvotų dalybomis negalima išspręsti, kategoriškai
prieš jas pasisako, nes, tokiu būdu, jo manymu, siekiama kovoti ne su priežastimis, o sus pasekmėmis. Jis pasisako
už savanorišką perkėlimą ir būdų, kuriais bus vykdoma perkeltųjų asmenų integracija, ieškojimą, siekiant sumažinti
pabėgėlių ir ekonominių migrantų srautus, jo manymu, priežastis reikia šalinti jų kilmės šalyse21.
Politologas K. Grinius sako, kad klaidinga manyti, kad 3 tūkst. pabėgėlių kažkaip sugadins gyvenimą 3 milijonams
žmonių, tačiau reikia priešintis A. Merkel reikalavimams įvesti privalomas kovotas pabėgėlių perskirstymui, nes
Europa vis dar turi saugoti savo sienas. Rašoma ir apie K. Daukšio, M. Začiurinsko, R. Markausko ir V. Filipovičienės
įstatymo projektą, siekiantį, kad sprendimai dėl pabėgėlių skaičiaus turi būti sprendžiami ne prezidentūroje,
Vyriausybėje, o Seime.
Pabėgėliai nesugebės integruotis;
Tokio diskurso pavyzdys spaudoje gali būti politiko, Seimo nario, K. Masiulio svarstymai apie Lietuvai skirtą
pabėgėlių kvotą – 710 žmonių: „kai reikia pasidalinti beraščiais juodaodžiais, tai Lietuvai to gero atseikėjo penkis,
ar net dešimt kartų gausiau, nei priderėtų“. Jo nuomone, atsižvelgiant į gyventojų skaičių Lietuvoje, jų jai turėtų
atitekti 240. Publikuojamas politiko komentaras, kad jo manymu jie nelabai išsilavinę, o „jei jie nesilavins, bet
tiesiog čia perkels savo kitoje kultūroje susiformavusius elgesio stereotipus, tai turėsime naujus čigonynus –
savotiškus getus. Na, o kad jie bus juodaodžiai – net neabejoju“. Žurnalistas ir politikos apžvalgininkas V.
Pugačiauskas savo ruožtu žiniasklaidoje pateikia atsakymą tokiam komentarui, kad politiko teiginiai klaidingi, nes
didžiausią pabėgėlių srautą generuoja Sirijos konfliktas, kur juodaodžių nėra ir daugiausia pabėgėlių yra iš
islamiškų Šiaurės Afrikos regionų, kur juodaodžių nebuvo. Kritikuojamas politikas vėliau apibūdinimą „beraščiai
juodaodžiai“ socialiniuose tinkluose pakeitė į „egzistuojantį sociumą dezintegruojantys asmenys“22.
Įvykdytų teroro aktų Europoje akivaizdoje didelis dėmesys turi būti skiriamas saugumui ir pabėgėlių patikrai bei
vertinimui;

21
22

„R. Paksas. Akivaizdu, kad migracijos problemos kvotų dalybomis neišsprendžiamos”, delfi.lt, 2015 05 20;
Černiauskas, Š. „Beraščių juodaodžių“ Lietuvoje nenorintis Seimo narys Kęstutis Masiulis: nekenčiu rasistų“, 15min.lt, 2015 05 29;
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Pavyzdžiui, VRM ministras spaudoje pateikia informaciją, kad pabėgėliai į LT bus atrinkti pagal poreikius (darbo
rinką, nacionalinio saugumo interesus, kultūrinius aspektus)23. Jis pabrėžė pabėgėlių atrankos svarbą, atskiriant
ekonominius migrantus nuo karo pabėgėlių ir išorinės sienos apsaugą. Taip pat teigė, jog susitarus pasidalinti
pabėgėlius padedame tvarkytis su jų srautais ES.
Ištransliuojamas VRM ministro teiginys, kad perkeliant pabėgėlius nesivaržoma dėl kvotų įgyvendinimo
efektyvumo, tačiau dėmesys skiriamas saugumui, duomenų vertinimui ir pabėgėlių patikrai24. Rašoma ir apie VRM
ministro susitikimą su DP frakcijos nariais ir jo teiginius, kad Lietuva per mėnesį gali perkelti apie 50 pabėgėlių, o
esant tokiems tempams įsipareigojimai nebus įvykdyti, tačiau jokių sankcijų nenumatoma. Tuo tarpu DP atstovai
pabrėžia, kad į Lietuvą pabėgėliai turi būti nebevežami, dėl vykdomų teroro aktų Europoje25.
Akcentuojama ne tik kruopšti pabėgėlių atranka, tačiau minima ir kad kartu su pabėgėlių šeimomis į Lietuvą
pakliuvo narkomanas ir irakiečių šeima, kurią patikrinus, pasirodė, kad jie yra ekonominiai, o ne karo migrantai,
atvykę ne iš karo zonos ir jie bus deportuoti. Akcentuojama, kad ši informacija buvo slepiama. Straipsnyje
pateikiami VRM ministro pasiaiškinimas, kodėl taip atsitiko: kadangi labai sunku yra susipažinti su ligos istorijomis
ir ligos kortelėmis. Žurnalistai pateikia klausimą, „jei atsivežėme narkomaną, tai gal ir sprogdintojų atsivešime?“,
tačiau ministras į tai pateikė atsakymą, kad ligos istorija ir terorizmas ar nusikaltėliai yra nepalyginami26. Politikai
spaudoje sureaguoja ir į įvykusį teroro aktą Paryžiuje: Seimo pirmininke L. Graužiniene sako, kad kol kas Lietuvos
poziciją dėl pabėgėlių nesikeičia27; Premjeras tuo tarpu akcentuoja nacionalinį saugumą, teigdamas, kad į šalį
paklius tik tie pabėgėliai, kurie nekels jam grėsmės28 ir, kad dėl šio įvykio nėra svarstoma atsisakyti pabėgėlių29.
Spaudoje taip pat pasirodo informacija, kad Graikijos ir Italijos pareigūnai dar nėra parengę perkėlimui pabėgėlių
sąrašų, todėl perkėlimas i Lietuvą atidedamas. VRM viceministras sako, kad iš Graikijos bus perkelta 4 asmenų
irakiečių šeima ir daugiau šiais metais perkelti pabėgėlių nenumatyta. Spaudoje URM ministras aiškina, kad
perkėlimas stringa dėl Graikijos pabėgėlių centrų veiklos, kadangi nėra atskiriami ekonominiai migrantai nuo karo
pabėgėlių. Vyriausybės vicekancleris taip pat ir VRM viceministras spaudoje išsako abejones apie pabėgėlių
perkėlimo programos įgyvendinimo dėl didelių pabėgėlių srautų ir Graikijos, Vengrijos ir Italijos neefektyvios jų
kontrolės. Rašoma ir kad Lietuvos savivaldybes nusprendė kreiptis i Vyriausybę prašydamos pateikti konkrečius
atsakymus, kaip ir i kurias savivaldybes bus vykdomas pabėgėlių perkėlimas.
Neutralus požiūris:
Nepasiruošus pabėgėlių integracija gali virsti į segregacija

23

„Skvernelis: Lietuva derėsis su Italija ir Graikija dėl pabėgėlių“, Alfa.lt, 2015 07 21;
„J. Pankauskas: perkeldama pabėgėlius Lietuva nelenktyniauja“, 15min.lt, 2016 06 16;
25
„Žilinskas: nekeičiant pabėgėlių perkėlimo tempo, įsipareigojimas ES nebus įvykdytas“, Alfa.lt, 2016 08 09;
26
„Skylėta pabėgėlių atranka – į Lietuvą atvežtas ir narkomanas ir ekonominiai migrantai“, 15min.lt, 2016 10 21;
27
„Seimo pirmininkė: anksti atsakyti, kokia bus Lietuvos pozicija dėl pabėgėlių“, delfi.lt, 2015-11-18;
28
„Reaguojant į įvykius Prancūzijoje, Lietuvoje sustiprintas viešasis ir pasienio saugumas“, delfi.lt, 2015-11-16;
29
Vireliūnaitė, L. „Lietuva nesvarsto atsisakyti pabėgėlių, bet kiekvieną tikrins nuodugniai“, 15min.lt, 2015-11-16;
24
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Diskusija, liečianti pabėgėlių perkėlimą pirmuoju tiriamuoju periodu liečia ne tik pabėgėlių skaičius, bet ir Lietuvos
pasiruošimą perkelti pabėgėlius, taip pat jų apgyvendinimą, apie „orų“ prieglobsčio prašytojų priėmimą Lietuvoje,
saugumą, darbo rinką, taip pat visuomenės nuostatas.
Pavyzdžiui, šią diskusiją atspindi spaudoje aprašyta konferencija „Dėl LT valstybės požiūrio į pabėgėlių krizę“,
vykusi Seime, kur kritikuojamas valstybes nepasirengimas priimti pabėgėlius ir juos integruoti. Europarlamentaras
P. Auštrevičius reiškia nuomonę, kad pabėgėliai turi būti perkeliami savanoriškai ir akcentuoja pabėgėlių
pilnavertės integracijos proceso svarbą, nes kitu atveju integracija gali išvirsti į segregaciją30. Ministras pirmininkas
spaudoje pasisako, kad visuomenei reikia daugiau „komunikavimo kompanijų“, aiškinant apie pabėgėlių krizę;
SADM ministrė informuoja, kad paskelbtas konkursas NVO kurti pabėgėlių priėmimo centrus Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje; žiniasklaidoje kalbinami politikai (G. Kirkilas), susijusių NVO atstovai, misijas vykdantys pareigūnai.
Rašoma kaip vyksta pasiruošimas priimti pabėgėlius; apie Seime rengiamas įstatymų pataisas, kurios aiškiau
apibrėžtų pabėgėliams taikomas garantijas ir sąlygas. Šaltiniais spaudoje tampa Seimo kontrolieriai, JT komisaro
atstovė Lietuvoje, LRKD generalinė direktorė.
Pabėgėlių perkėlimas ir integracijos procesas vyksta ne taip sklandžiai, kaip tikėtasi;
Žiniasklaidoje svarstoma, kodėl integracijos procesas vyksta ne taip sparčiai, kaip manyta, o pabėgėliai nepalieka
RPPC. Pavyzdžiui, cituojama RPPC apsilankiusi SADM ministrė, kuri mano, kad pabėgėlių integraciją apsunkina
prieglobsčio prašymų nagrinėjimas. Tuo tarpu pateikiamas ir VRM ministro atsakas į šį komentarą, kad ne prašymo
nagrinėjimas, kuris vyksta ir taip sparčiai, atsižvelgiant į saugumo reikalavimus, bet tai lemia kiti veiksniai, nes jau
80 perkeltų asmenų, gyvenančių Rukloje tokį statusą turi, tačiau nėra perkelti tolimesnei integracijai
savivaldybėse31.
Rugsėjo mėnesį pranešama apie lėšas, avansą, kurį Lietuva gavo pabėgėlių integracijai iš ES fondų, kurių dalį,
tikėtina, pagal pateiktą SADM komentarą, reiks grąžinti, jeigu iki 2017 metų vasario mėnesio nebus priėmusi
daugiau kaip 200 pabėgėlių32. Arba jau gruodžio mėnesį pranešama, kad pabėgėlių perkėlimas stabdomas, nes
RPPC yra perpildytas, o septynių narių šeima, kuri, pasak Migracijos departamento, yra ekonominiai migrantai ir
jiems nesuteiktas pabėgėlio statusas, iš Irako, dar ne deportuota33. 2016 metų spalio mėnesį rašoma, kad
pabėgėlių apgyvendinimas Rukloje viršija higienos normas, nes pagal jas centre gali gyventi iki 120 žmonių, tuo
tarpu čia gyvena 180 žmonių. Pateikiamas žurnalistų komentaras, kad “Lietuva apsižiojo daugiau nei gali
sukramtyti”, nes planuota, kad po adaptacijos proceso pabėgėliai turėjo būti išsiųsti į savivaldybes, tačiau taip
neįvyko. Minimi ir planai, pabėgėlius perkelti į URC Pabradėje, kurių atsisakyta dėl ten vyraujančios sugriežtintos
tvarkos ir gyventojų laisvės apribojimo ir tokiu būdu, tai, atrodytų negražiai prieš partnerius Europoje34.
Pateikiami ir skaičiai, kiek Lietuva, palyginus su kitomis valstybėmis (Latvija ir Estija) yra perkėlusi pabėgėlių.
Pavyzdžiui, 2016 metų gegužės mėnesį rašoma, kad Lietuva yra perkėlusi mažiausiai pabėgėlių – 11, Estija - 19,
30

„P. Auštrevičius: pabėgėliai nėra malkos, kurias pasidalina kaimynai“, delfi.lt, 2015 05 12;
„T. Žilinskas: prašymai dėl pabėgėlio statuso nagrinėjami pakankamai greitai“, 15min.lt, 2016 11 06;
32
Gudavičius, S. „Už vėlavimą priimti pabėgėlius gali tekti grąžinti dalį pinigų“, vz.lt, 2016 08 24;
33
„Pabėgėlių perkėlimas į Lietuvą stabdomas – Rukla perpildyta“, Alfa.lt, 2016 12 12;
34
„Lietuvai sunkiai sekasi tvarkytis su pabėgėliais, o dar 1000 pažadėta priimti“, tv3.lt, 2016 10 20;
31
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Latvija – 2335, tuo tarpu jau 2017 metų vasario mėnesį, minima, kad Lietuva yra antroje vietoje po Estijos, nes
pagal ES programą iš 1100 prisiimtų perkelti pabėgėlių jų jau perkėlė 254, Estija 98 (iš prisiimtų perkelti 550), tuo
tarpu Latvija daugiausia - 207 iš 800 prisiimtų perkelti36. Informuojama ir apie VRM vadovų vizitą į Graikiją, kurio
tikslas – įvertinti, kaip vyksta pabėgėlių atranka37.
Migrantai (perkelti pabėgėliai) turi atitikti Lietuvos kultūrinus ypatumus;
Nuo 2015 metų balandžio mėnesio pradedama svarstyti kiek ir kokius pabėgėlius galėtų perkelti Lietuva. Nors dar
ir nesvarstoma apie patį pabėgėlių perkėlimo procesą, tačiau pradedama diskutuoti, kad į Lietuvą reikėtų perkelti
pabėgėlius, atitinkančius „mūsų“ kultūrinius ypatumus, t.y. krikščionis; beje akcentuojama ir tai, kad krikščionys iš
Sirijos jau yra atvykę į Lietuvą38.
Taip pat, spaudoje aprašant Vilniaus arkivyskupijos perkeltų (14) Irako krikščionių atvejį, kuriais rūpinasi Vilniaus
miesto parapijų bendruomenės39, pateikiama Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo J. Grušo
siekis, jog šie krikščionys iš Irako turėtų likti nuolatiniam gyvenimui Lietuvoje40. Pagrindiniai čia cituojami VRM
atstovai. Taip pat viename interviu, europarlamentaras P. Auštrevičius siūlo Lietuvai keisti perkeliamų pabėgėlių
atrankos principus, kadangi į Lietuvą reikėtų atrinkti vieno regiono ir vieną tikėjimą išpažįstančius žmones (pvz.
krikščionis, jazidus), kad jie atvykę galėtų burtis į bendruomenes šiuo principu41.
Lietuva per maža valstybė, kad galėtų priimti tam tikrą pabėgėlių skaičių;
2015 gegužės mėnesį pradedama svarstyti apie EK jau numanomą skirti pabėgėlių kvotą Lietuvai. Dažnuose
straipsnius ši kvota kritikuojama, nes manoma, kad Lietuva per maža valstybė priimti tokį didelį skaičių pabėgėlių,
nes ji yra nepajėgi tai padaryti, arba pabrėžiama, kad ji nesugebės integruoti migrantų.
Dažniausiai numanomas EK skirti pabėgėlių perkėlimo kvotas Lietuvai komentuoja susiję aukšto rango politikai –
pavyzdžiui, prezidentė, premjeras, URM, VRM, SADM ministrai bei viceministrai; taip pat pabėgėlių perkėlimo
klausimu dažniausiai cituojami VRM atstovai (ministras arba viceministras) atsakingi už pabėgėlių perkėlimo
proceso vyksmą.
Pavyzdžiui, viešinami URM ministro komentarai, apie tai, kad Lietuva pabėgėlius priims ir nebūtinai visus, nes nėra
efektyvu vadovautis privalomais skaičiais42, taip pat jis parėžia, kad Lietuva nepritaria ES pabėgėlių kvotoms43,
argumentuodamas, kad pabėgėliai nėra daiktai, jų nereikia skirstyti, nes jie turi savo nuomonę į kokias šalis nori
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„Lietuva pabėgėlių klausime atsilieka nuo latvių ir estų“, delfi.lt, 2016 05 23;
„Lietuva pabėgėlius priima greičiau už Estiją, lėčiau už Latviją“, tv3.lt, 2017 02 10;
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„Lietuvos ministras Graikijoje vertins pabėgėlių atranką“, tv3.lt, 2017 02 13;
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„Lietuva priims pabėgėlius iš Afrikos – kiek kol kas neaišku“, Alfa.lt,2015 04 23;
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„Liepą į Vilnių planuojama perkelti keturias irakiečių šeimas“, Lrytas.lt, 2015 06 17; „Į Vilnių atvykę Irako krikščionys: bėgame nuo „Islamo valstybės“,
Alfa.lt., 2015 07 08;
40
„Bažnyčia Vilniuje priima 19 irakiečių“, Alfa.lt, 2015 07 01
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„Petras Auštrevičius siūlo taikyti kitokią pabėgėlių priėmimo tvarką“, Lrytas.lt, 2016 11 23
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„Lietuva nepritaria ES pabėgėlių kvotoms“, 15min.lt, 2015 05 28
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„L. Linkevičius: Lietuva nepritaria ES pabėgėlių kvotoms”, delfi.lt, 2015 05 28; „Dilema Lietuvai: ar priimti pabėgėlius iš Afrikos ir Artimųjų Rytų“, Alfa.lt,
2015 05 24
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važiuoti, pabrėžiama ir pačių pabėgėlių (ne)noras būti perkeliamiems į Lietuvą44. Ministras teigia, kad pasidalijimas
pabėgėlių našta – yra viena iš solidarumo formų, tačiau akcentuojama, kad ji turi būti įgyvendinama
savanoriškai45. Taip pat ministras pirmininkas komentuoja apie realų skaičių pabėgėlių, kuriuos Lietuva sugebėtų ir
turi galimybes perkelti - 40-50 žmonių46, jam spaudoje pritaria ir SADM ministrė bei VRM ministras, kuris taipogi
pabrėžia savanoriškumo principą47. Savo ruožtu, žiniasklaidoje pateikiama ir kritika tokiai pozicijai iš JT Vyriausiojo
pabėgėlių komisaro atstovės Lietuvai, kad premjero pateiktas skaičius neatitinka realybės, nes Lietuva sugebėtų
priimti ir didesnį skaičių pabėgėlių, gal būti net 700, tačiau ji akcentuoja, kad vertėtų kalbėti ne tik apie skaičius,
bet ir integracijos priemones48. Straipsnyje „710 pabėgėlių Lietuvoje. Ar tai realu?“ VRM ministras išdėsto
galimybes perkelti į Lietuvą pabėgėlius: Pabradės pabėgėlių centras užpildytas, apgyvendinimo kaina nėra aiški, o
pinigai pirmajam priėmimo etapui, kurių būtų galima prašyti iš ES – tik dalis išlaidų; pabėgėlių integracija į
visuomenę taip pat pareikalaus išlaidų; jis akcentuoja ir kultūrinius pabėgėlių skirtumus: Lietuva labiau
suinteresuota priimti pirma pabėgėlius iš mūsų regiono rytinių kaimynių, iš tos Europos dalies, kuri mums
artimesnė; bendrijai, manoma, reikėtų labiau galvoti apie ekonomines priemones, kurios padėtų sumažinti
pabėgėlių srautą ir bent šiek tiek reguliuoti padėtį jų šalyje, taip pat pabrėžia terorizmo Europai pavojų: sakoma,
kad akivaizdu, jog tarp tų, kurie „veržiasi į Europą, yra ir savų kėslų turinčių teroristų“49.
Spaudoje pateikiama ir Valstybės kontrolės pozicija, pasak kurios Lietuva turi galimybių priimti daugiau pabėgėlių,
tačiau tam būtina baigti migracijos sistemos pertvarką, bei priimti racionalesnius sprendimus dėl pabėgėliams
apgyvendinti skirtų patalpų50. Įvairiais pasirinktais tirti mėnesiais pateikiama informaciją apie skirtingą pabėgėlių
skaičių (jų kvotas), kurį Lietuvai numato EK ir kurį Lietuva pati įsipareigos priimti51. Pradedama diskusija nuo
dešimties pabėgėlių skaičiaus, o pavyzdžiui, 2015 metų liepos mėnesį pateikiama informacija, kad bus perkeliami
85 pabėgėliai iš trečiųjų šalių52. Toliau rašoma, kad VRM pateikė projektą, pagal kurį į Lietuvą iki 2018 metų būtų
priimta iki 200 siūlomų EK pabėgėlių53. 2015 metų birželio mėnesį jau rašoma, kad vyriausybė nusprendė perkelti
250 pabėgėlių 54 , tuo tarpu liepos mėnesį rašoma, kad Lietuvai yra skirta 325 migrantų kvota 55 . Vėliau
informuojama apie 1105 pabėgėlių perkėlimą56. Po šio sprendimo ištransliuojami Seimo pirmininkės teiginiai, kad
Lietuva nėra pasirengusi priimti net pusės paskirtų 1105 pabėgėlių, taip pat Vyriausybės pritarimas šiam
sprendimui57; valdančiosios daugumos politinės tarybos sutarimas, kad Lietuva negali priimti daugiau pabėgėlių,
negu yra įsipareigojusi – 110558.

44

„Raudonojo Kryžiaus atstovė Gintarė Guzevičiūtė: turime pajėgumų priimti pabėgėlius“, 15min.lt, 2015 05 28;
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Pabėgėliai nenorėjo rinktis Lietuvos;
Pavyzdžiui, straipsnyje kalbinamas perkeltas pabėgėlis iš Sirijos deklaruoja savo norą pasilikti Lietuvoje, nepaisant
to, kad pati perkėlimo programa juos čia nukreipė, o perkeliamas apie Lietuvą nieko nežinojo ir mieliau laisva valia
būtų rinkęsis JK, nes gerai moka anglų kalbą ir yra žurnalistas. Akcentuojama, kad yra musulmonas ir tikisi, kad bus
gerbiamas Lietuvoje, kaip ir gerbiama jo išpažįstama religija59.
Teigiamas požiūris
ES šalys turi būti solidarios pabėgėlių perkėlimo klausimu;
Prezidentė spaudoje pabrėžia savanoriškumo principą, įvertinant, kiek kiekviena šalis gali ir nori priimti pabėgėlių,
o taip pat pabrėžiama, kad nereikia užmiršti, jog Lietuva jau yra suteikusi prieglobstį daugiau nei 400 užsieniečių, iš
kurių didžioji dalis yra atvykę iš Ukrainos, Rusijos ir Gruzijos ir be šio, Lietuva solidarizuojasi su ES valstybėmis
teikdama humanitarinę pagalbą, dalyvaudama jungtinėse gelbėjimo ir stebėjimo misijose Viduržemio jūroje“60.
Birželio mėnesį spaudoje aprašoma prezidentės pozicija diskutuojant su Italijos premjeru ES viršūnių susitikimo
metu dėl EK pasiūlytų privalomų kvotų pabėgėliams priimti61. Taip pat išsakoma ir Prezidentės nuomonė raginanti
nebijoti pabėgėlių62; Rašoma ir apie Vokietijos pareiškimą, kad su kvotomis nesutinkančioms šalims mažinti ES
paramą. Spaudoje, taip pat išsakoma pozicija, kad Lietuva padarė klaidą pasakiusi, kad gali priimti 300 pabėgėlių,
nes mes patys nuolat prašome ES ir NATO paramos žvelgiant į Rusijos agresiją, tačiau kai kurie jų pritaria
solidarumo šiuo klausimu ES principui (pavyzdžiui eurokomisras V.P. Andriukaitis sako, kad vengdama priimti
pabėgėlius Lietuva stokoja solidarumo).
Pabėgėliai geba integruotis;
Skaitytojai, be apibendrinančios informacijos apie perkeliamus pabėgėlius, taip pat ir arčiau supažindinami su
perkeltais į Lietuvą pabėgėliais. Pavyzdžiui, rašoma apie pabėgėlių porą iš Sirijos ir tai, kad vienas iš jų – tapytojas
ir grafikas jau surengė tapybos darbų, kuriuose perteikiami per karą Sirijoje patirti išgyvenimai, parodą
eksponuojamą Vilniaus kameriniame teatre. Pabrėžiama, kad pora mokosi lietuvių kalbos, nori gyventi Vilniuje,
apie, jų nuomone, stereotipinį lietuvių požiūrį, kad iš Sirijos atvyksta tik musulmonai ir norą, kad juos vertintų ne
kaip pabėgėlius, o kaip asmenybes63. Tai galima laikyti geru aprašymo pavyzdžiu, nes paneigia keletą išankstinių
nuomonių – perkeliamų pabėgėlių tapatinimą su islamo religija ir pabėgėlių negebėjimą integruotis.
Perkeltų pabėgėlių išvykimas iš Lietuvos
Neigiamas požiūris:
Pabėgėliai negali antrą kartą prašyti pabėgėlio statuso ir bus grąžinti į Lietuvą;
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Pabėgėliams pusmetį negrįžusiems į Lietuvą gali būti panaikintas pabėgėlio statusas;
Spaudoje detaliai aprašomas 35 pabėgėlių, kurie autobusu išvyko („paspruko“) iš RPPC, prie sienos buvo sulaikyti,
tačiau patikrinus dokumentus, praleisti. Žiniasklaidoje pateikiami SADM viceministro teiginiai apie pabėgėlių
vykimo kryptį - Vokietiją, ir tai, jog jeigu jie per pusę metų negrįš bus svarstoma panaikinti pabėgėlių statusą,
gautą Lietuvoje 64 . Vėliau pateikiama informacija, kad pabėgėliai jau įsikūrė tokiame pat pabėgėlių centre
Vokietijoje ir teigiama, kad antrą kartą prašyti pabėgėlio statuso, jie negali ir greičiausiai jie bus grąžinti65.
Atkreiptinas dėmesys į piktdžiugiškus straipsnių pavadinimus šia tema: „Autobusu iš Lietuvos sprukusių pabėgėlių
planas neišdegė“. Informuojama ir apie kitą atvejį, kai iš priėmimo centro išvažiavo dvi šeimos, viena išvyko ir
negrįžo, kita sulaikyta pasienyje ir grąžinta į pabėgėlių centrą. Manoma, kad juos vežęs Serbijos pilietis, susisiekė
su šeimomis vėliau ir bandė nugabenti į tikslo šalį – Vokietiją, Švediją ir Austriją, kaip buvo sutarta anksčiau66.
Minimas ir dar vienas pabėgėlių išvykimo atvejis – šeima, kuri buvo išleista gyventi savarankiškai, o vyras jau dirbo
statybose67. Minima, kad migrantai bėga ne tik iš Lietuvos, bet taip pat ir iš Latvijos, tačiau akcentuojama, kad visgi
užsienyje jiems leidžiama būti pusmetį68. Prisimenama ir pirmoji perkelta irakiečių šeima, išvykusi į Švediją:
pateikiamas VRM ministro komentaras, kad šeimai užsibuvus šalyje daugiau negu tris mėnesiu jie bus grąžinti į
Lietuvą ir nebegalės ten išvykti69.
Pabėgėliai atvyko į saugią šalį, bet nėra patenkinti geromis gyvenimo sąlygomis šalyje;
Straipsnis, pavadinimu „Dar viena į Lietuvą perkelta pabėgėlių šeima aikštijasi: buvome apgauti“ (Alfa.lt, 2016 09
25) gali būti laikomas blogu rašymo apie pabėgėlius pavyzdžiu žiniasklaidoje, nes straipsnyje konstruojamas tokiu
būdu, kad pradžioje pasakojama apie Vilniaus uoste nusileidusius dvidešimt pabėgėlių, iš kurių vienas viešai
deklaravo, kad jiems svarbiausia saugumas, o ne ekonominis šalies pajėgumas, tačiau vėliau rašoma, kad būtent ši
šeima atvažiavusi į RPPC nenorėjo pasirašyti sutarties, kur sutinkama su perkėlimo į Lietuvą sąlygomis. Imamas
interviu iš šio pabėgėlio, kur jis teigiąs yra nesusipažinęs su Lietuvos sveikatos apsaugos sistema, nes jam
reikalingas gydymas, o tuose perioduose, kai gydysis negalės dirbti ir tokiu būdu mažos išmokos nepadengs
nuomos būstui, nei kitų išlaidų. Jis teigia, kad perkeldamos į Lietuvą JT organizacija jį apgavo, nes perkeliant
aiškino, kad Lietuva yra šalis patenkanti į „A šalių“ sąrašą, tačiau kai atvyko ir kai jam buvo paaiškintas visas
integracijos procesas suprato, kad ne čia pateko, tačiau po kelių dienų sutiko pasirašyti sutartį, kai sužinojo, kas
laukia jei nepasirašys, kadangi pasak SADM viceministro jis būtų grąžintas į šalį iš kur buvo perkeltas (t.y. iš
Turkijos). Teigiama, kad ši šeima ruošiasi rašyti skundą JT, dėl to, kad juos perkėlė į Lietuvą.
Rašoma ir apie visuomenės nuostatas reaguojant į perkeliamus arba jau perkeltus pabėgėlius. Pavyzdžiui, rugsėjo
mėnesį viešinamas socialiniuose tinkluose „Facebook“ pasirodęs visuomenėje gerai žinomo populiariosios muzikos
atlikėjo Stano įrašas, reaguojant į tai, kad viename interviu su pabėgėliu, kuris tik atvyko į Lietuvą ir džiaugėsi, kad
atvyko į šalį, kur saugu gyventi, tačiau jau vėliau buvo nepatenkintas ir planuoja paduoti Lietuvos institucijas į
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teismą. Savo įraše jis sugretina pašalpas gaunančius Lietuvos piliečius ir neturinčius darbo žmones bei pabėgėlius
ir apie juos pasisako, kaip veltėdžius, vartojančius alkoholį, nenorinčius dirbti ir nevertinančius to, ką suteikia jiems
valstybė70. Tai gali būti blogu pavyzdžiu, kaip yra vaizduojami pabėgėliai, nes žiniasklaida viešina šį įrašą, kadangi
jis „sensacingas“ ir parašytas gerai visuomenėje žinomo žmogaus, tačiau šis pasisakymas nėra atitinkantis tikrovės,
kadangi pabėgėliams nėra suteikiamas būstas, o mokami pragyvenimui pinigai sąlyginai maži ir yra skirti ES fondų,
bet ne mokami iš šalies biudžeto.
Neutralus požiūris:
Pabėgėliai išvažiavo, nes Lietuva neišpildė jų lūkesčių;
Pabėgėliai išvyko, nes kituose ES šalių miestuose gyvena didesnės bendruomenės iš Azijos ir Afrikos šalių;
Žiniasklaidoje bandoma atsakyti, kodėl pabėgėliai išvyksta iš centro. Pavyzdžiui, ištransliuojamos RPPC
direktoriaus, kuris sako, kad Lietuva greičiausiai neišpildė jų lūkesčių arba čia netinkamas klimatas. Taip pat,
Migracijos departamento atstovės nuomone, priežastys gali būti skirtingos, bet kitose ES miestuose gyvena
didesnės bendruomenės iš Azijos ir Afrikos, todėl pabėgėliai tikisi greičiau pritapti giminių ir bendruomenių
pagalba 71 . Pateikiama „Carito“ užsieniečių integracijos programos vadovės nuomonė, kad pabėgėliai nėra
susipažinę su Lietuvos kultūra, ekonominėmis galimybėmis, išmokomis, kurios yra ne tokios aukštos, kaip
Vokietijoje, integracijos programa72.
Teigiamas požiūris:
Pagal esamas taisykles pabėgėliai gali keliauti;
Pavyzdžiui, rašoma, apie pirmosios perkeltos į Lietuvą pabėgėlių šeimos išvykimą į Švediją, tačiau straipsnyje
tikimasi (cituojamas P. Auštrevičius, pas kurį šeima apsistojo ir paliko asmeninių daiktų ir parašė SMS), jog šeima
dar sugrįš73. Publikuojamas ir VRM ministro pasisakymas apie į Švediją išvykusius pabėgėlius, kad šio atveju
nereiktų dramatizuoti, nes pagal esamas taisykles, jie gali keliauti kur nori74.
Pabėgėliai išvyko, nes jiems skiriamos lėšos yra nepakankamos (ypač būsto nuomai);
Kritikuojamos ir pabėgėliams skiriamų išmokų dydis, kuris yra nepakankamas išnuomoti būstą ir patenkinti kitus
poreikius. Dažnai įvardinamos skiriamos lėšos perkeltiems į savivaldybę pabėgėliams. Rašoma ir apie tai, kad
visuomenė skirtus pinigus pabėgėliams vertina skeptiškai. Skepticizmą išmokamoms piniginėms sumoms išsako ir
kai kurie politikai, pvz. SADM ministrė mini, kad kai kurios pabėgėlių šeimos skundėsi JT dėl būsto ir teisinasi dėl
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tokių pašalpų dydžio apeiliuodama į tai, kad kai kurių Lietuvos gyventojų pajamos taip pat labai mažos ir
pabėgėliai “neturėtų turėti išskirtinių sąlygų”75.
Pabėgėliams sunku susirasti darbą, jiems kartais trūksta net maisto;
Visuomenė dažnai informuojama apie Vilniaus apygardos administraciniame teisme pradėtą bylą, kurią iškėlė į
Lietuvą atvykusi pirmoji irakiečių pabėgėlių šeima, padavusi Migracijos departamentą į tesimą dėl jiems nesuteikto
pabėgėlio statuso, o tik suteiktos papildomos teisinės apsaugos. Šios bylos kontekste dviejų žurnalistų
straipsniuose imamas interviu iš irakiečio, kuris papasakojo apie gyvenimo Lietuvoje sunkumus: neefektyvias
darbo paieškas, o neretai ir maisto trūkumą. Straipsnyje išsakomas irakiečio noras susirasti darbą, ir tai, kad
Lietuvoje jaučiasi saugiai, tačiau per menkas rūpestis pabėgėliais atvykus, pvz., vaikai negauna pieno ar maisto76.
Straipsniuose kritikuojama Lietuvos pasiruošimas pabėgėlių perkėlimui ir tolesnei jų integracijai. Teigiama, kad kol
šeima gyveno Rukloje buvo viskas gerai, nors ir trūko vertėjo paslaugų, o dabar jie persikėlė į Vilnių ir dar nespėjo
sutvarkyti dokumentų, kad dukra lankytų darželį77. Čia pagrindiniai informacijos šaltiniai patys pabėgėliai (šeima)
bei jų atstovė teisme iš „Raudonojo kryžiaus“ organizacijos, o taip pat ir JT atstovė Lietuvoje. Taip pat
informuojama apie tai, kad skundas atmestas, kaip nepagrįstas. Cituojamas teisėjas, kuris pažymi, kad byloje
surinkta informacija liudija apie nepakankamus prieglobsčio prašytojų pateiktus faktus apie jų pačių ir jų vaikų
persekiojimą78.
Incidentai Rukloje
Labai detaliai aprašomas lapkričio mėnesį įvykęs incidentas Rukloje, kai Ruklos miestelyje du nepažįstami vyrai,
užsipuolė dvi moteris su vaiku, gyvenančius RPPC. Viename straipsnyje detaliai aprašoma, kad užpuolikai užstojo
joms kelią, tyčiojosi, moterims bandant ištrūkti sugriebė už drabužių, vienai iš jų sulaužė akinius, o joms grįžus į
pabėgėlių centrą ir pasiskundus vyrams jie ruošėsi išeiti ieškoti chuliganų, bet laiku buvo užkardytas kelias jiems
išeiti. Rašoma ir apie kitą incidentą, kai du iš mokyklos ėję paaugliai sirai buvo iškoneveikti, apstumdyti ir apmėtyti
akmenimis.
Neigiamas požiūris:
Pabėgėlių, gyvenančių priėmimo centre riaušių atveju, kiekis nesuvaldomas;
Pavyzdžiui, viename straipsnyje pabrėžiama, kad žiniasklaidai buvo perduota informacija, kad tarp lietuvių ir arabų
kilmės vyrų kilo masinės muštynės, o į įvykio vietą išsiųstos policijos pajėgos. Straipsnyje policija paneigia šiuos
duomenis, tačiau visgi ši nepasitvirtinusi informacija viešinama, tikėtina, norint aprašyti įvykį labiau sensacingai ir
tai gali būti neigiamas pavyzdys79. Skelbiama informacija, kad dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis
tyrimas, žiniasklaidoje Kauno policijos vadovas pateikia informaciją dėl šio įvykio: sakoma, kad apie 20 – 30
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įsikarščiavusių vyrų, pasitiko policijos pareigūnus prie centro vartų, tačiau policijai juos pavyko atkalbėti nuo
savavališkos užpuolikų paieškos. Savo ruožtu RPPC direktorius sako, kad nors kartais pabėgiai skundžiasi, kad
visuomenės požiūris į juos neigiamas, bet didesnių nusiskundimų jie nesulaukia. Direktorius akcentuoja pabėgėlių
sirų ryžtą ginti ne tik savo, bet ir lietuves moteris. Pateikiama ir Ruklos seniūno reakcija, kad kuo didesnė
pabėgėlių koncentraciją pabėgėlių priėmimo centre – tuo didesnė bus ir trintis tarp gyventojų mietelyje80.
Pabėgėliai patys netinkamai elgiasi, nesupranta vietinių kultūros papročių, yra agresyvūs, vykdo provokacijas;
Pranešama ir apie įvykusį susitikimą su bendruomene ir jų siūlymus saugumo sumetimais apšviesti kai kurias
gatves, taip pat išsakytus gyventojų nuogąstavimusi apie tai, kad pabėgėliai nėra susipažinę su elgesio normomis
„pavyzdžiui, žiemą mėtosi sniegu, ir gal net nesupranta, kad tai nepagarba“81.
Po incidento žurnalistai kalbina ir pačius pabėgėlius, kurie teigia, kad jų šalyje prisiliesti prie moters skarelės, o juo
labiau ją nuplėšti yra didžiulis nusikaltimas, sako, kad nuo šiol moterys vienos nevaikščios ir šis įvykis labai pakeitė
jų nuomonę apie lietuvius. Taip pat minima, kad pradžioje jie labai supyko, bet kai pakalbėjus su policija
nusprendė, kad viskas turi vykti pagal Lietuvos įstatymus“82.
Seniūnas akcentuoja, kad Ruklos gyventojai yra tolerantiški (du pabėgėliai) lanko futbolo varžybas kartu su
vietiniais gyventojais, tačiau kaltina dėl įvykio pačius pabėgėlius ir jų netinkamą elgesį po įvykio neskubant
informuoti policiją. Jo teigimu, prieš įstatymus einančius asmenis reikia deportuoti iš šalies. Pabrėžiamas jų noras
integruoti pabėgėlius (minimas atvejis, kai viena vienuolikos asmenų šeima iš karto gavo du butus, vieną šalia
kito), tačiau skundžiamasi komunikacijos tarp pabėgėlių priėmimo centro ir seniūnijos trūkumu. Minima ir tai, kad
naujai atvežta pabėgėlių grupė yra agresyvesnė, nei ankstesnės ir vietinių gyventojų skundai dėl jų agresyvaus
elgesio, provokacijų vykdymo. Seniūnas abejoja ir užpultų moterų pasakojimu, nes nežino užpuolikų nuomonės ir
teigia, kad suteikdami vis geresnes sąlygas pabėgėliams, rodome nepagarbą vietos gyventojams. Kalbinamas ir
mokinys, kuris mokosi su pabėgėliais, kuris teigia, kad patyčių nėra, o pabėgėliai mokosi net geriau už jį.
Komentuodami šį įvykį gyventojai išsako nuomonę, kad šis įvykis per daug sureikšminamas, teigiama, kad užpultas
moteris jie pažysta ir kad jomis nepatenkinti pirkėjai: „Visad provokuoja konfliktus, užlaiko eiles prie kasų, yra
įkyrios. Pavyzdžiui pusvalandį perka cigaretes. Bet gal tai ne jos. Ir iš viso, kodėl tos moterys ėjo vienos vakare tuo
takeliu? Aš ten bijočiau vaikščioti. Ar saugu tai daryti su mažamečiu vaiku?“. Šis straipsnis gali būti blogosios
praktikos pavyzdžiu, kai pasitelkiant vieno gyventojo nepatikrintą nuomonę apie įvykį bandoma sukelti abejones
dėl įvykio bei nukentėjusiųjų jame versijos pagrįstumu.83.
Žiniasklaidai pranešant, kad nepavyksta surasti užpuolikų, viešinamos Ruklos seniūno abejonės įvykio tikrumu:
„gal būti ši istorija tiesiog prasimanymas?“. Taip pat sakoma, kad: „Tai, kad kaltininkai dingo kaip į vandenį, verčia
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nagrinėti ir versiją apie priešiškų tarnybų specialiai surengta bandymą pabėgėlius specialiai sukiršinti su
lietuviais.“84
Emigracijos iš Lietuvos kontekste valstybė nesirūpina savais piliečiais, o padeda svetimtaučiams;
Cituojami Ruklos gyventojai, kurie sako nieko bloga prieš pabėgėlius neturintys, tačiau vyrauja nuomonė, kad
keista, jog emigracijos kontekste, valstybė nesirūpina savais piliečiais, o padeda svetimtaučiams.
Lietuviai yra baudžiami griežčiau nei perkelti pabėgėliai;
Pavyzdžiui, cituojamas Ruklos seniūnas, kuris pateikia savo įvykio versiją: „Mano pozicija yra tokia, kad jie yra pas
mus svečiuose. Jie turi atvykę pas mus gerbti mūsų tradicijas, laikytis mūsų įstatymų ir manau, jeigu bus pagarba iš
jų pusės, tai ir iš mūsų, lietuvių pusės, bus pagarba<...> Mes nesakome, kad prieštaraujame tam, kad jie laikytųsi
savo tradicijų, bet jie turi jų laikytis uždarai, pas save, nebrukant jų mums. Čia mūsų namai. Mes čia šeimininkai“.
Seniūno nuomone lietuviai yra baudžiami griežčiau, negu atvykėliai. Faktą, kad jaunuoliai iš Sirijos buvo apmėtyti
akmenimis jis pavadino vaikų peštynėmis: „Vaikai susipešė ir tiek. Bet bendrai, jeigu bus baudžiami visiškai
vienodai ir bus nubausti ir tie ir tie, kas kalti, tai automatiškai turi nurimti visos aistros. Jeigu tik vieną pusę bausi, ji
visą laiką bus įsižeidusi“85.
Teigiamas požiūris:
Lietuvos piliečiai patys turi parodyti daugiau tolerancijos ir pagarbos pabėgėliams;
Komentuodama incidentus Rukloje policija spaudoje ragina bendruomenę būti labiau tolerantiškesne. Savo ruožtu
VRM ministras komentuoja, kad šiuo atveju grėsmė labiau kyla ne iš pabėgėlių, o iš mūsų ir pabrėžia tolerancijos
kitataučių atžvilgiu trūkumą Lietuvos visuomenėje. Giria susijusias tarnybas už efektyvią reakciją. Straipsnyje taip
pat informuojama, kad Rukloje dirbančią policininkų ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų komandą sudaro
žmonės tiek iš pačios Ruklos, tiek ir iš Kauno ir Jonavos86. Taip pat pateikiamas ir URM ministro komentaras, kad
mums reikia daugiau atlaidumo vieni kitiems, daugiau pagarbos, daugiau tolerancijos ir tai bus pagrindinė
saugumo situacija ne tik Rukloje, bet ir visoje Lietuvoje. Dar kartą pabrėžiama, kad židinys tikrai buvo ne
pabėgėliai, o mūsiškiai gyventojai87. Informuojama apie Kauno policijos vadovo planuojamą susitikimą su vietos
gyventojais, kuriame norima žmones paskatinti būti tolerantiškesniems vieni kitų atžvilgiu. Minima, kad
planuojama vykti ir pas pabėgėlius, kad išsiaiškinti jiems kylančias problemas, lūkesčius dėl saugumo88.
Rašoma, kad sulaikyti du bendraamžiai vaikinai, o dėl įvykio vyksta ikiteisminis tyrimas. RPPC direktorius
žiniasklaidoje sako neturintis duomenų, kad sirų vaikai būtų rimtai nukentėję ir manoma, kad įvykis nereikšmingas,
nes jis nutiko tarp bendraamžių vaikinų89. Pateikiama ir SADM ministrės reakcija po incidentų, kuri teigia, kad ji
pasigenda centro direktoriaus aktyvumo sprendžiant tokio pobūdžio problemas. Paklausta, apie tai, kad išsikėlus iš
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Ruklos pabėgėliams sunku integruotis, susirasti darbą, pramokti lietuvių kalbos, ministrė sako: „Tai čia priklauso
taip pat ir nuo jų pačių. Pavyzdžiai rodo, kad būna ir darbas suieškotas, ir įdarbintas žmogus, bet jis kažkodėl
nenori, padirba tam tikrą laiką ir išeina. Dėl lietuvių kalbos mokėjimo – mes planuojame ir jau yra parengti teisės
aktai, kad kalbos mokymas truktų ilgiau. Tai aš manau, kad čia ir nuo pačių tų žmonių, kurie nori integruotis į
mūsų visuomenę, tikrai daug kas priklauso. Juk negalime mes už juos iš tiesų dirbti ir negalime tos kalbos mokytis.
Čia vidinė motyvacija turi būti.“90
Įvardinant šioje tematikoje vartojamus pasikartojančius topus ir tipines asociacijas, apibūdinančias šias temas,
pagal Hart, C. schemą, gali būti išskirta keletas vartojamų topų ir su jais siejamų tipinių asociacijų, tokių, kaip:
Topai
Nuostolis

Kultūra
Nusikaltimas:
Išnaudojimas:

90

Susijusios asociacijos arba prielaidos
Pabėgėlių perkėlimas neišspręs migracijos į Europą situacijos, nes reikia spręsti
problemas migrantų kilmės šalyse;
EK siūloma pabėgėlių kvotų sistema yra ydinga;
ES neturi plano pabėgėlių srautui stabdyti;
Emigracijos iš Lietuvos kontekste valstybė nesirūpina savais piliečiais, o padeda
svetimtaučiams;
Lietuva per maža valstybė, kad galėtų priimti tam tikrą pabėgėlių skaičių;
Pabėgėliai negali antrą kartą prašyti pabėgėlio statuso ir bus grąžinti į Lietuvą;
Pabėgėliams negrįžusiems pusmetį į Lietuvą gali būti panaikintas pabėgėlio
statusas;
Pabėgėliai nesugebės integruotis;
Migrantai (perkelti pabėgėliai) turi atitikti Lietuvos kultūrinus ypatumus;
Įvykdytų teroro aktų Europoje akivaizdoje didelis dėmesys turi būti skiriamas
saugumui ir pabėgėlių patikrai bei vertinimui;
Pabėgėliai atvyko į saugią šalį, bet nėra patenkinti geromis gyvenimo
sąlygomis šalyje;
„Šita „karo pabėgėlio“ frazė visai pribloškė. Iš pradžių ketinęs dirbti bet kokį
darbą Lietuvoje, vėliau pareiškė: „...tai čia gaunamos išmokos ir pašalpos
tikriausiai nepadengs nei mūsų būsto išlaidų, nei kitų išlaidų“ – ir ketina būtinai
paduoti į teismą kažką. O aš visą praeitą savaitę truputį peršalęs jaučiausi,
žiauriai tingėjau, bet DIRBAU. Taip pat daro daug normalių lietuvių, nes pinigai
uždirbami DARBU, net tada, kai visai nieko nesinori, o gauti pašalpą nemalonu ir
gėda, nes gyventi kitų sąskaita žema. Oriam žmogui visada bus nemalonu imti
svetimus pinigus. Aišku, nekalbu apie pensininkus ir kitas pažeidžiamas soc.
grupes – jie tuos pinigus užsidirbo, tai jų pinigai, o ne pašalpos. Kalbu apie kitus.
Turim visą dykaduonių armiją, kurie niekada NEDIRBO, net nebandė, o gyvena
tiktai iš pašalpų. Kaip jūs, šlykštynės, išsiblaivę jaučiatės? Gėda? Gal ir jūs
paduokit Lietuvą į teismą, nes kaip sakė vienas pabėgėlis iš Sirijos: „čia gaunamos
išmokos ir pašalpos tikriausiai nepadengs nei mūsų būsto išlaidų, nei kitų išlaidų“,
– socialiniame tinkle rašė Stano. („Stano pasipiktino iš pašalpų gyvenančiais ir
tinginčiais dirbti asmenimis: kaip jūs, šlykštynės, išsiblaivę jaučiatės?“, Alfa. lt,
2016 09 26);

„Ministrė A. Pabedinskienė pasigenda Ruklos pabėgėlių priėmimo centro vadovo aktyvumo“, 15min.lt, 2016 10 29;
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Pavojus

„Bet, pasirodo, jiems svarbu, ar šalis turtinga. Būtent ši šeima, tik atvažiavusi į
Pabėgėlių priėmimo centrą, ėmė maištauti – nesutiko pasirašyti sutarties su Rukla
ir sutarties dėl integracijos Lietuvoje. Nauji atvykėliai ėmė reikalauti juos perkelti į
Kanadą. Tai 36 metų siuvėjas, 29 metų namų šeimininkė ir trys jų vaikai.“ („Dar
viena į Lietuvą perkelta pabėgėlių šeima aikštijasi: buvome apgauti“, Alfa.lt, 2016
09 25);
Pabėgėlių, gyvenančių priėmimo centre kiekis riaušių atveju, nesuvaldomas;
Pabėgėliai patys netinkamai elgiasi, nesupranta vietinių kultūros papročių, yra
agresyvūs, vykdo provokacijas;
Lietuviai yra baudžiami griežčiau nei perkelti pabėgėliai;

Pabėgėlių integracija (religija, būstas, kalba, švietimas) ir „gerosios praktikos“ pavyzdžiai
Pabėgėlių perkėlimas ir integracija į savivaldybes ir pilotinis projektas
Neutralus požiūris
Įgyvendinti Lietuvos prisiimtą pabėgėlių perkėlimo kvotą yra nerealu, nes Migracijos departamentas susidurtų
su iššūkiais ir dideliu krūviu nagrinėjant perkeliamųjų dokumentus;
Pilotiniame projekte dalyvaus didieji miestai, kur įsikūrusios pabėgėlių integracija besirūpinančios NVO;
Pavyzdžiui, cituojama „Caritas“ atstovė, koordinuojanti pabėgėlių priėmimą Vilniuje, kuri reiškia kritišką nuomonę
šiuo klausimu. Ji mano, kad įgyvendinti Lietuvos prisiimtą kvotą yra nerealu, o pilotinio apgyvendinimo
savivaldybėse projekto metu visos procedūros užtruktų dvi savaites, tačiau Migracijos departamentas susidurtų su
dideliais iššūkiais ir krūviu taip sparčiai nagrinėjant perkeliamųjų dokumentus. Taip pat ji informuoja, kad
pilotiniame projekte greičiausiai dalyvaus didieji miestai, kur yra įsikūrusios „Carito“ ir „Raudonojo kryžiaus“
organizacijos. Rašoma ir apie planus pabėgėlių šeimas būstu aprūpinti mažiausiai tris mėnesius91.
Lietuvai reikia keisti požiūrį į integracijos politiką ir diegti tiesioginę integraciją savivaldybėse išvengiant
pabėgėlių izoliacijos;
Pavyzdžiui, sociologo požiūriu, reikia keisti požiūrį į integracijos politiką, integruojant didelį skaičių pabėgėlių ir
siūlo tiesioginę integraciją savivaldybėse92. Socialinių mokslų daktarė, nuomonės straipsnyje, taip pat pritaria, kad
nereikia pabėgėlių laikyti uždarų ir kuo greičiau juos integruoti, nes Lietuvos nepasiruošimas integruoti pabėgėlius,
kas gali kelti iššūkius ne tik socialinei, bet ir politinei šalies sistemai, didinti radikalių judėjimų gretas 93. Darbdavių
atstovas taip pat nuomonės straipsnyje išsako integracijos politikos, sistemos (propaguojančius multikultūralizmą
arba asimiliaciją, imant kitų šalių pavyzdžius) trūkumą94.
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Neretai toks imigracijos politikos gairių neturėjimas siejamas su grėsmėmis pabėgėlius priimančioms
visuomenėms. Flandrijos premjeras, kuris Vilniuje susitikimo su premjeru, metu išsakė pastabas, kad ES valstybės
per vėlai pradėjo įgyvendinti integracijos politiką ir kad ši politika turėtų būti bendra ES valstybėms bei orientuota
į vietos kultūrą, papročius, taip pat pastangas, kad pabėgėliai negyventų izoliuoti nuo visuomenės, turėtų
galimybę mokytis kalbos, gautų darbą. Minima, kad iš Belgijos išvyko apie penkis šimtus asmenų kovoti
artimuosiuose rytuose ir daugelis prisidėjo prie „Islamo valstybėse“ kovotojų95.
Lietuvoje ši kritika yra išsakoma ir politikų. Pavyzdžiui, vienas politikas pasigenda integracijos programos arba
politikos, akcentuojant integraciją į švietimo sistemą, kalbinius integracijos aspektus96. Taip pat, cituojamas
europarlamentaras sako, kad vyriausybė integruodama migrantus nedarė nieko, o tik šio klausimo sprendimą
patikėjo nevyriausybinėms organizacijoms. Jis pabrėžia, kad pats pas save apgyvendino pabėgėlius, nes gyventi
Ruklos centre pasak jo „yra žiauru, nes ten pabėgėlių vaikai išmoksta rusų, o ne lietuvių kalbos, nes lietuvių kalbos
mokymui yra skiriama labai mažai dėmesio, kalbos mokytojai gauna menkus atlyginimus, o gaunamos pabėgėlių
išmokos Lietuvoje „uždaro juos į žemesnį socialinį sluoksnį“. Savo ruožtu šiame straipsnyje pateikiamas ir RPPC
direktorius atsakas į šią kritiką, kad šiame centre nėra jokių uždarų teritorijų, lankosi darbo biržos atstovai,
vykdomos ekskursijos pabėgėliams ir kad tokiu būdu juos politikas, tikėtina, painioja URC, esančiu Pabradėje.97
Viena žurnalistė taip pat savo straipsnyje kritikuoja pabėgėlių perkėlimo ir integracijos sistemą Lietuvoje ir todėl
nesistebi, kodėl pirmoji atvykusi pabėgėlių irakiečių šeima, negavusi pabėgėlio statuso, bet sulaukusi ypatingo
dėmesio iš žurnalistų, išvyko iš Lietuvos98. Straipsnyje pateikiama ir britų kilmės verslininko išsakyta nuomonė,
pabėgėlių apsilankymo jo įkurtoje picerijoje, metu (po įvykusios ekskursijos pabėgėliams į Vilnių, kurios tikslas
buvo susipažinti su kultūra, istorija, paragauti maisto, pavaikščioti po senamiestį) apie tai, kad jį nuvylė imigracijos
strategijos nebuvimas Lietuvoje ir biurokratizmas, tvarkant darbo dokumentus, kai tuo tarpu Lietuva galėtų
pasinaudoti imigrantų atnešama ekonomine nauda99.
Turėtų būti atrinkti pabėgėliai, kuriems būtų užtikrintas darbas Lietuvoje;
Pabėgėliams skirtos iniciatyvos autorius žiniasklaidoje kritikuoja pabėgėlių atranką, kadangi jis mano, kad turėtų
būti atrinkti pabėgėliai, kuriems būtų užtikrintos darbo vietos, būstas, arba atrinkti tų profesinių sričių pabėgėliai,
kurių matomas didelis poreikis Lietuvos darbo rinkoje100.
Vietų, kur būtų galima apgyvendinti pabėgėlius savivaldybėse, nėra;
Apgyvendinant pabėgėlius savivaldybėse trūksta aiškumo;
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Pirmuoju tiriamuoju periodu žiniasklaidoje rašoma apie pabėgėlių perkėlimą į savivaldybėse po integracijos
programos baigimo Ruklos pabėgėlių priėmimo centre. Informuojama apie tai, kad Klaipėdos, Palangos ir Neringos
merai atsisako priimti pabėgėlius ir suteikti jiems būstus, argumentuodami tuo, kad kurortiniuose miestuose
būstai brangūs, o laisvų vietų, kur galima būtų apgyvendinti pabėgėlius – nėra101. Informuojama, kad dvylika
savivaldybių Lietuvoje sutinka priimti ir apgyvendinti pabėgėlius102. Vėliau rašoma, kad jau ir šešiolika savivaldybių
sutinka apgyvendinti pabėgėlius103. Pavyzdžiui, rašoma apie tai, kad Klaipėdoje iki šiol yra apsigyvenę sėkmingai
integravęsi 85 užsieniečiai, tad šiuo metu ji svarsto, kiek pabėgėlių galėtų sulaukti socialinės integracijos mieste,
nors rašoma, kad kalba eina apie 20 asmenų104. Tuo tarpu, informuojama, kad Kaunas ruošiasi priimti šimtą ar
daugiau pabėgėlių105. Šioje tematikoje cituojami merai arba vicemerai (pvz. Vilniaus, Palangos ir Klaipėdos), RPPC
direktorius, taip pat mokslininkai (pvz. MRU docentas, pabėgėlių teisiu ekspertas) ir politikai (pvz. SADM
ministerijos atstovai). Pavyzdžiui, Klaipėdos meras sako iš principo pritariantis Vyriausybės idėjai, tačiau norintis
sulaukti paaiškinimo, kaip konkrečiai visa tai vyks106. Kupiškio rajono meras sako, kad tokia iniciatyva skubota ir
neapgalvota, skundžiasi, kad merai nėra įtraukti į diskusijas šiuo klausimus ir taip pat sako, kad neturi galimybės
perkelti pabėgėlius, nes nėra daug socialiniam būstui skirtų pastatų107.
Neigiamas požiūris
Mažesnėse savivaldybėse pragyvenimo lygis žemas, patys gyventojai ten neranda darbo ir stovi eilėse prie
socialinio būsto;
Žiniasklaidoje išsakoma daug kritikos ministro pasiūlytam modeliui, pabėgėlius apgyvendinti savivaldybėse,
akcentuojant, kad pačiose mažesnėse savivaldybėse pragyvenimo lygis yra labai žemas, o jų gyventojai neranda
darbo ir stovi eilėse prie socialinio būsto. Šią kritiką pagrinde išsako žiniasklaidoje pateikiamų savivaldybių, į
kuriuos planuojama perkelti pabėgėlius, merai (daugumoje negatyvias šiuo atžvilgiu nuomones). Beje, reikia
pasakyti, kad tokių negatyvių nuomonių reiškimui įtakos turi ir pasiruošimo, bei vyriausybės ir savivaldybių dialogo
šiuo klausimu nebuvimas, kas irgi atsispindi išsakytose merų pozicijose.
Reikia spręsti savo žmonių problemas, o tik paskui imtis kitų problemų;
Pavyzdžiui, Alytaus meras sako, kad nėra galimybės perkelti pabėgėlius, nes jie neturi nei būsto, nei galimybių juos
įdarbinti. Jis pabrėžia, kad vietiniai žmonės laukia socialinio būsto eilės, taip pat vyrauja neigiama gyventojų
nuostata į buto pabėgėliams nuomą108. Panevėžio meras taip pat sako, kad labiausiai sunerimo vietos gyventojai,
kurie laukia eilėje socialinio būsto, tačiau čia pat sako, kad tokiam nerimui peno nėra, nes pabėgėliai nebus
apgyvendinami socialiniuose būstuose. Širvintų merės nuomonė kategoriška: ji neigiamai nusiteikusi pabėgėlių
perkėlimui ir teigia, kad pirmiau Lietuvai reikėtų susitvarkyti su savo žmonių problemomis, o tik paskui imtis kitų
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problemų. Taip pat, akcentuojama, kad jų veikla yra nukreipta į „savo žmones“, čia ne tik opus būsto, bet ir darbo
vietų klausimas. Ji mano, kad toks sprendimas priimtas valdžiai nesilankant mažose vietovėse ir nežinant su kokiais
sunkumais susiduria jų gyventojai. Varėnos rajono meras akcentuoja, kad jie be pabėgėlių perkėlimo, turi daug
aktualesnį klausimą, kadangi jų savivaldybėje yra ardomi vaikų globos namai, ir jie susiduria su vaikų iškeldinimo ir
apgyvendinimo klausimu, minimos ir kuklios finansinės galimybės109.
Integracija neatneša tiek daug ekonominės naudos ir tai nėra sprendimas senstančiai visuomenei;
Žiniasklaidoje pateikiama ir pabėgėlių integracijos tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje “politikos” kritika. Pavyzdžiui,
aprašomos ekonomistų diskusijos vykusios Baltijos investuotojų forumo metu išsakytos nuomonės (žurnalistas
Tedas C. Fishmanas; ekonomistas Nobelio premijos laureatas R. J. Shilleris) apie tai, kad integracija neatneša tiek
daug ekonominės naudos ir tai nėra sprendimas senstančiai visuomenei, nes ilgainiui imigrantai yra linkę atsivežti
ir savo tėvus; taip pat, kad JAV yra sėkmingos imigracijos pavyzdys, o prie to galėjo prisidėti ir JAV tautų įvairovė ir
atvirumas ir pavienių verslių, o ne žmonių grupių imigracija110.
Europa nesugebėjo integruoti antros ir trečios kartos islamo migrantų;
Pavyzdžiui, žiniasklaidoje teigiama, kad Europai nepavyks integruoti pabėgėlių, nes ji nesugebėjo integruoti antros
ar trečios kartos islamo migrantų, gyvenančių getuose, kuriuose įsivyravo Šariatas111.
Teigiamas požiūris
Kai kurios savivaldybės sutinka apgyvendinti pabėgėlius;
Visagino merė priešingai, nei daugelis žiniasklaidoje pasisakiusių merų, turėjo teigiamą poziciją pabėgėlių
perkėlimui į savivaldybes klausimu, nes pabrėžė, kad galėtų priimti visus Lietuvos pabėgėlius: „Visagine gyvena 43
tautybių žmonės, ir galime priimti ir pabėgėlius. Žinoma, jie turi būti patikrinti teisės aktų nustatyta tvarka <...>
Pabėgėlis yra toks pats žmogus, kaip kiekvienas iš mūsų ir turi teisę kurti savo gyvenimą laisvai“. Ji akcentavo ir
sąlygą skirti pabėgėlių būstams lėšų, nes nesinorėtų jų apgyvendinti vienoje vietoje. Minimas ir centras Visagine,
kuriame galima būtų pabėgėlius mokyti lietuvių kalbos. Plungės meras, taip pat teigia, kad šį klausimą su
savivaldybės gyventojais, keletu darbdavių, kurie būtų suinteresuoti pabėgėlius priimti dirbti tačiau su sąlyga, kad
jie mokės anglų kalbą, nes susikalbėti arabiškai jie neturi galimybių. Straipsnyje pabrėžiama, kad kiekviena
savivaldybė jau yra skyrusi ir koordinatorių tiems klausimams spręsti112.
Nelegalių migrantų finansinė parama viršija perkeliamų asmenų paramą;
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Pavyzdžiui, informuojama apie RPPC skelbiamą konkursą trims regioniniams centrams Vilniuje, Kaune ir
Klaipėdoje, kurie turės rūpintis pabėgėlių integracija savivaldybėse ir sakoma, kad iš SADM laukiama parengto
projekto dėl pabėgėlių integracijos. Akcentuojama, kad didžiausios diskusijos kyla dėl to, kad nelegalių migrantų
finansinė parama viršija perkeliamų asmenų paramą113. Informuojama, kad 30 iš perkeltų ir gyvenančių Ruklos
centre pabėgėlių, bus perkeliami į savivaldybes – daug kas renkasi Vilnių, Kauną, Jonavą, Ruklą. Kalbama ir apie jų
gautus darbus. Beje minima, kad centras perpildytas ir šis veiksnys taip pat turi paspartinti pabėgėlių persikėlimą į
savivaldybes114.
Perkelti pabėgėlius reikėtų į mažesnius savivaldybių miestus, nes ten būsto nuoma reikalautų mažiau lėšų;
Didžiausias integracijos krūvis tektų savivaldybėms;
Daugiausiai dėmesio pasirinktoje tirti žiniasklaidoje antruoju išskirtu periodu sulaukęs ir aprašomas įvykis siejamas
su pabėgėlių integracija yra – sprendimas perkelti ir apgyvendinti pabėgėlius be jokių tarpinių stotelių, iš pradžių
ne apgyvendinant juos RPPC, tačiau keliant juos tiesiai į tam tikras savivaldybes.
Aprašant šį procesą, iš pradžių informuojama apie naujo SADM ministro minėtą pasiūlytą pabėgėlių integracijos
modelį, nusižiūrėtą nuo Estijoje vykdomo, tačiau akcentuojama, kad kelti pabėgėlius geriau būtų ne į didelius, bet į
mažesnius miestus, kur būsto nuoma reikalautų mažiau finansinių lėšų. Taip pat pripažįstama, kad didžiausiais
krūvis šiuo atveju tektų savivaldybėms115. Manoma, kad nuo 2016 metų balandžio mėnesio sistema turėtų pradėti
veikti116. Viename savo interviu SADM ministras pripažįsta pabėgėlių patiriamus integracijos sunkumus, kurie kyla
dėl svetimos kultūrinės ir kalbinės aplinkos, mažų išmokų. Sakoma, kad tai pastebima ir pabėgėlių elgesyje, kai jie
nesirenka „Carito“ jiems siūlomo būsto Vilniuje117.
Pabėgėliai palieka Lietuvą dėl ankstesnės vyriausybės taikytos integracijos sistemos;
Žiniasklaidoje ištransliuojama ir Ministro pirmininko kritika ankstesnei vyriausybės taikytai pabėgėlių integracijos
sistemai, dėl kurios, manoma, pabėgėliai ir palieka Lietuvą, kadangi priėmimo centre Rukloje pabėgėlių integracija
nevyksta118.
Pilietinės iniciatyvos padeda pabėgėlių integracijai;
Žiniasklaidoje rašoma ir apie pilietines iniciatyvas, tokias, kaip pavyzdžiui, platformos internete, veikiančios
pabėgėlių naudai („Refugees.lt“; iniciatyva „Priimsiu pabėgėlį‘, „Jie pasirinko Lietuvą“). Pavyzdžiui rašoma, apie
„Refugees.lt“ akciją, kurios metu kauniečiai ir miesto svečiai buvo kviečiami sudalyvauti foto sesijoje ir taip
išreikšti solidarumą pabėgėliams; taip pat apie akciją pabėgėliams palaikyti „Lietuviai sako SVEIKI ATVYKĘ“;
„Priimsiu pabėgėlį“ iniciatyvos organizatoriai žiniasklaidoje pasakoja kaip tai veikia, ir kiek piliečiai prisideda
palaikydami šią iniciatyvą. Kalbinamas „Jie pasirinko Lietuvą“ iniciatyvos, kuri padeda pabėgėlių integracijos į
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visuomenė procesui, kuris išsako kritiką integracijos politikai arba tiesiog jos nebuvimui Lietuvoje. Jis mini, kad
labiausiai jo iniciatyvą palaiko aktyvūs darbdaviai, bet „nervina butų nuomotojai, kurie į pabėgėlius žiūri kaip į
narkotikais prekiaujančius romus“119. Beje, kritiškas požiūris į negebėjimą Lietuvoje įvykdyti pabėgėlių integraciją
lydimas argumentais apie „nesėkmingą“ romų integraciją Vilniuje.
Žiniasklaidos straipsniuose išskirtos integracijos sritys (būstas, darbas, švietimas, kultūra, religija), susijusios
tarpusavyje, tačiau dėl to, kad kai kuriuose straipsniuose akcentuojama viena ar kita integracijos sritis,
analizuojant integracijos temą jos išskirtos į atskiras dalis. Daugiausia kalbama apie būstą ir darbo rinką. Taip pat
daug rašoma ir apie religinius bei kultūrinius pabėgėlių, kurie manoma, yra musulmonai, skirtumus bei gebėjimą
adaptuotis Vakarų krikščioniškose visuomenėse. Labai mažai rašoma apie švietimo sistemą, kabos įgūdžius ir
mokymąsi, taip pat ir apie sveikatos sistemą.
Būstas
Aprašant būsto sritį daugiausia diskutuojama apie iššūkius, galimybes ir vietas pabėgėlius apgyvendinant,
įsikuriant Lietuvoje 120 . Pavyzdžiui, siūloma pabėgėlius apgyvendinti „Šarūno“ viešbutyje, kurį planuojama
nugriauti. Pabrėžiama ir tai, kad atvykę pabėgėliai apgyvendinami tarsi karo lauke, nes netoli yra Lietuvos
kariuomenės poligonas. Pateikiama informacija ir apie pabėgėlių irakiečių šeimą, kuri pusmečiui apsigyveno
europarlamentaro vasarnamyje121.
Šioje tematikoje dažniausiai informacijos šaltiniais tampa SADM, susijusių NVO atstovai. Pavyzdžiui, informuojama
apie NVO raginimus registruotis žmones, kurie norėtų nuomoti pabėgėliams būstus arba suteikti jiems būstą.
Rašoma ir apie SADM Lietuvos savivaldybėms išsiųstas užklausas dėl pabėgėlių apgyvendinimo galimybės.
Pradėjus rašyti apie pabėgėlių apgyvendinimą spaudoje, daug rašoma apie socialinius būstus ir jų eiles, kuriose
stovi patys Lietuvos piliečiai. Pavyzdžiui, patikinama, kad dėl atvykstančių pabėgėlių nebus keičiama socialinio
būsto išdavimo tvarka Lietuvos piliečiams. Spaudoje dėmesys kreipiamas ir į tai, kokius būstus siūlo gyventojai
pabėgėliams (dažniausiai nekokybiškus, nesuremontuotus). Žiniasklaidoje pasirodo ir pranešimas apie VRM
siūlomą keisti gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, kad pabėgėliai galėtų būti įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą konkrečioje savivaldybėje, nes tai, manoma, palengvintų jiems kreiptis į savivaldybes
dėl ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo vaikų, socialinio būsto kompensacijų, pašalpų, etc. 122
Teigiamas požiūris
Žmonės nesutinka nuomoti būstų pabėgėliams;
Pabėgėliams nepakanka suteikiamų pašalpų būstui nuomotis;
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Būsto, pabėgėlių apgyvendinimo problema spaudoje identifikuojama, kaip viena iš problemiškiausių, ne tik dėl
neigiamo visuomenės požiūrio į pabėgėlius, bet ir dėl pabėgėliams suteikiamų pašalpų būstams nuomotis, kurios
yra nepakankamos ypač didžiuose miestuose. Apgyvendinimo problemą pripažįsta ir SADM ministrė. Pavyzdžiui,
rašoma, kad per pirminį trijų mėnesių integracijos laikotarpį darbo nesusiradę pabėgėliai neturės galimybių
apsigyventi didžiuosiuose šalies miestuose, nes numatyta 265 eurų pašalpa yra nepakankama, kad susimokėti už
būstą didmiestyje. Taip pat, spaudoje aprašomas ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos su
Tolerantiškojo jaunimo asociacija atliktas eksperimentas Vilniuje, bandant nesėkmingai išnuomoti butą pabėgėliui
Vilniuje.
Neigiamas požiūris
Pabėgėliams negalime leisti apsigyventi ten, kur jie nori, nes jų apgyventos vietos gali tapti nusikaltimų
klestėjimo vietomis;
Vienas straipsnis, rašantis pabėgėlių būsto tema, gali būti laikytinas neigiamu pavyzdžiu, kadangi žurnalistai
dirbtinai savo reportaže, kuris vėliau buvo ištransliuotas ir internetinėje žiniasklaidoje, kuria „sensacingą“ įvykį.
Šiame tekste aprašomas Vilniaus savivaldybės ir „Caritas“ Kalvarijų gatvėje ketinimas steigti pabėgėlių susitikimo ir
informacijos centrą. Straipsnyje ištransliuojama kai kurių gyventojų nuomonė, kad netoli miesto centro steigiamas
centras taps miesto nusikaltimų centru. Tekste cituojamas ir Vilniaus vicemeras, kuris ramina, kad „Briuselio
piktžaizde vadinamas Molenbeko rajonas Vilniuje tikrai neatsiras.“123.
Arba rašoma apie Panevėžio rajono Upytės gyventojų pasipiktinimą, kad planuojama įrengti aštuonbutį socialiai
remtinoms šeimoms, nes bijoma, kad į gražiai tvarkomą kaimą gali atsikelti asocialus asmenys arba pabėgėliai,
pradėti rinkti parašai124.
Kitų politikų mintys būsto pabėgėliams tema taip pat atsispindi spaudoje. Be VRM ministro minimos informacijos
apie tai, kad jeigu pabėgėlis turi savų pinigų – jis gali pats išsinuomoti būstą bet kur, nebūtinai Rukloje, pateikiama
ir DP atstovo tokios idėjos kritika, apie tai, kad pabėgėliams negalime leisti apsigyventi tiesiog, kur jie nori, ir
apeiliuojama į tai, kad panašiai atsitiko ir Vilniaus Kirtimų gyvenvietėje: „bet niekaip niekas nesutvarko čigonų
taboro“125.
Darbo sritis
Tiriamoje žiniasklaidoje rašant apie pabėgėlių integravimą į darbo rinką dažniausiai pasisako darbdaviai (pvz. LPK
pirmininkas, įvairių Lietuvos įmonių, DB, SADM atstovai, susijusios NVO (Vilniaus arkivyskupijos „Carito“
Užsieniečių integracijos programos vadovė126).
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Neutralus požiūris
Turi būti supaprastinamos procedūros įdarbinant pabėgėlius ir asmenis iš trečiųjų šalių;
Dažnai išsakoma darbdavių pozicija, kurie yra linkę įdarbinti pabėgėlius ir kitus trečiųjų šalių piliečius ir norima,
kad būtų palengvintos procedūros tokius asmenis įdarbinant. Pavyzdžiui, perteikiama LK pirmininko pozicija, kad
darbo rinkoje labai trūksta žmonių, o pabėgėliai galėtų užpildyti šį trūkumą127. Spaudoje rašoma ir apie atliktą 150
įmonių vadovų apklausą, kai buvo prašoma įvertinti pabėgėlių integravimo i darbo rinką galimybes. Jos
duomenimis, 46 proc. vadovų pasakė, kad priimtų pabėgėlius i savo įmonę, 26 proc. – kad nepriimtų, o 28 proc.
atsakė, kad negalintys atsakyti i šį klausimą128.
Neigiamas požiūris
Pabėgėliai gali užimti tiek Europos, tiek ir Lietuvos darbuotojų darbo vietas;
Spaudoje išsakoma pozicija, kad pabėgėliai gali užimti tiek Europos, tiek ir Lietuvos darbuotojų darbo vietas:
pavyzdžiui, rašoma, kad verslininkai nerimauja, kiek sumažės ES šalių užsakymai LT įmonėms, nes Europa turės
santykinai pigios darbo jėgos, nes pati galės didinti gamybą, įmonės nori įdarbinti atvykėlius, bet nori, kad šis
žingsnis pasiteisintų129.
Pabėgėlių atvykimas į Europą sietinas su „pigių vergų“ atvykimu;
Pabėgėlių perkėlimas į Europą siejamas ir su „pigių vergų“ į Europos darbo rinką atvežimu. Pavyzdžiui, aprašoma
„Pro patria“ surengta diskusija, kur mokslininkai teigė palaikantys Vyšegrado šalių nuomonę nesilaikyti ES
institucijų „spaudimo“ dėl pabėgėlių perkėlimo130.
Teigiamas požiūris
Pabėgėliai neužims šalies gyventojų darbo vietų;
Taip pat spaudoje bandoma paneigti, kad pabėgėliai gali užimti Lietuvos piliečių darbo vietas, nes pabėgėlių
įdarbinimas, manoma, gali suteikti ekonominės naudos šaliai, padėti lengviau integruoti pabėgėlius į visuomenę,
išmokyti kalbos. Taip pat pateikiama vienos personalo atrankos vadovės nuomonė apie tai, kad pabėgėliai
neatims darbo vietų iš vietinių gyventojų, nes šiems nėra taip paprasta integruotis į darbo rinką dėl kalbos,
kultūrinių aspektų; taip pat CV market.lt atstovės spaudai nuomonė, kad kol kas neįmanoma pasakyti, kokių
specialybių ir darbo sektorių atstovai bus pabėgėliai, taip pat nežinia, kaip jie įsitvirtins Lietuvos darbo rinkoje. Taip
pat rašoma apie šalies verslininkų pasipiktinimą, kad nėra lengva atsivežti vadovų iš trečiųjų šalių. Rašoma ir apie
telekomunikacijos bendrovės vadovo skundą redakcijai apie nepatogią darbo biržos svetainę internete; apie
Alytaus įmonę, kuri kreipėsi į miesto savivaldybę su pasiūlymu įdarbinti pabėgėlius.
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Darbo birža konsultuos pabėgėlius ir sudarys pabėgėlių integracijos darbo planą;
Pateikiama ir informacija apie tai, kad LDB ruošiasi konsultuoti ir registruoti pabėgėlius bei sudaryti pabėgėlių
integracijos priemonių planą. SADM pateikia informaciją, kad sulaukė keliasdešimt pasiūlymų įdarbinti į Lietuvą
perkeliamus pabėgėlius, kad šie pasiūlymai yra kaupiami. Teigiama, kad siūlomos darbininkų profesijos, o LDB
atstovai, savo ruožtu vertins pabėgėlių kvalifikaciją ir tinkamumą darbo rinkai jau savaitė po atvykimo, taip pat,
kad atvykusiems pabėgėliams siūlys atlikti modernius profesinius testus, leisiančius pagreitinti jų integraciją.
Teisininkai spaudoje konsultuoja, kaip sudaryti darbo sutartis su pabėgėliais ir kaip juos teisingai įdarbinti131.
Trūksta valstybės institucijų koordinavimo pabėgėlių įdarbinimo procese;
Darbdaviai spaudoje išsako ir kritišką nuomonę valstybės institucijoms. Pavyzdžiui, teigiama, kad jeigu susijusios
ministerijos imtųsi koordinuoti procesą, į pabėgėlių aprūpinimą galėtų būti įtrauktos ne tik siuvimo ir tekstilės
įmonės, bet ir maisto, kartoninių lovų, ar būtiniausių higienos priemones gaminančios įmonės132.
Ilgas dokumentų tvarkymas Migracijos departamente neleidžia pabėgėliams sparčiau įsidarbinti;
Kritikuojami trukdžiai (t.y neefektyvus dokumentų tvarkymas MD, kuris užtrunka apie porą mėnesių),
neleidžiantys pabėgėliams efektyviai įsidarbinti: rašoma, kad 72 iš 82 atvykusių pabėgėlių dar neturi pabėgėlio
statuso arba papildomos apsaugos, ir todėl negali kurti savarankiško gyvenimo bei įsidarbinant. Pateikiamas ir
VRM ministro atsakymas į šią kritiką, kadangi mano, kad dokumentų vertinimo procesas ir taip labai spartus, nes
vertinamos įvairios aplinkybės ir tariamasi su užsienio partneriais, o tai užtrunka apie šešias savaites 133 .
Prisimenama ir išvykusi į Švediją irakiečių šeima, pateikiamas teigiamas darbdavių vertinimas apie buvusį įdarbintą
irakietį, tačiau minimas ir darbo bei pašalpos praradimas išvykus134.
Pabėgėliai nori dirbti;
Rašoma ir apie sėkmingas pabėgėlių patirtis darbo rinkoje - pabėgėlių vaidybą A. Puipos kuriamame filme „Edeno
sodai“; apie kirpyklą Vilniuje, kur dirba užsieniečiai, o taip pat ir pabėgėliai.
Pozityvia galima laikyti 15min.lt iniciatyvą straipsniuose patikrinti išsakomų viešai kai kurių politikų bei visuomenės
veikėjų pasisakymus. Pavyzdžiui, viename straipsnyje demaskuojami politiko, partijos „Tvarka ir teisingumas“
lyderio V. Mazuronio vieši teiginiai apie tai, kad „A. Guogos priglaustas pabėgėlis nenori dirbti ir gauna 600 eurų
mėnesinę išmoką”. Politiko klausiama, iš kokių šaltinių jis šią informaciją gavo. Paaiškėja, kad tiesiog iš tam tikrų
pokalbių. Tuo tarpu žurnalistai, klausia RPPC direktoriaus pavaduotojo, ar ši informacija yra teisinga? Įstaigos
vadovas straipsnyje patikina, kad politiko pasakyta informacija nėra teisinga, nes pabėgėlis iš Afganistano,
persikėlė į Ruklą paskatintas čia esančios savo šeimos (žmonos su dukra), kurios tvarkosi dokumentus ir, kad jis
Rukloje susirado kitą darbą. Taip pat atskleidžiama, kad politiko teiginiai apie tai, kad šio pabėgėlio pajamos siekė
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600 eurų irgi yra klaida, nes jo šeimos mėnesinis biudžetas, paskaičiavus, tesiekia per pus mažesnę sumą, nei
tvirtino politikas – 276 eurus135.
Kalba
Neutralus požiūris
Pabėgėliams sunku išmokti kalbos dėl trumpos integracijos procedūros;
Reikia trumpinti ir intensyvinti kalbos kursus pabėgėliams dėl spartesnės integracijos;
Apie kalbos mokėjimą ir mokymą spaudoje rašoma mažai, tik pateikiama kritika, kad Rukloje pabėgėliams išmokti
kalbos dėl trumpos integracijos procedūros ir apskritai vietos, kurioje gyvena (Rukla yra karinis miestelis), yra
sunku ir pastebėta, jog ten gyvenantys žmonės labiau išmoksta rusų, nei lietuvių kalbą.136. Pateikiama ir SADM
ministrės mintis, nuo trijų iki vieno mėnesio lietuvių kalbos mokymo sutrumpinimo ir kursų intensyvinimo
(rašoma, kad toks pasiūlymas atėjo iš prezidentūros)137.
Neigiamas požiūris
Atvykstantys pabėgėliai beraščiai ir nepajėgūs išmokti kalbos;
Viename straipsnyje ištransliuojami ir neigiami švietimo ministrės pasisakymai Vyriausybės posėdyje apie
pabėgėlių (ne)gebėjimą mokytis lietuvių kalbą: „dalis tų, kurie atvyksta, prieglobstį turi, yra visiški beraščiai. Ir jie
pasiekti, kad ir A1 lygį per 96 valandas yra nepajėgūs“. Taip argumentuojamas poreikis galimybei kartoti kursą138.
Švietimas
Teigiamas požiūris
Universitetai ketina priimti pabėgėlius;
Tiriamoje žiniasklaidoje sąlyginai nedaug kalbama ir apie švietimo sritį. Pavyzdžiui spaudoje pateikiama
informacija apie Lietuvos universitetų ketinimus priimti 185 pabėgėlius139.
Darželiuose reikia įkurti grupes arabų kalba;
Rašoma apie ministerijoje sudarytą darbo grupę, dėl pabėgėlių vaikų integracijos į švietimo įstaigas klausimu; apie
Vilniaus vicemero siūlymus svarstyti darželiuose įkurti grupes arabų kalba ir už švietimą atsakingo pareigūno
svarstymus apie siūlymą, kaip „nerealų“, nes privačios įstaigos nėra orientuotos į pabėgėlius ir jų paslaugos
brangiai kainuoja.
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Pabėgėlių vaikams skirtos patalpos apleistame vaikų darželyje;
Taip pat kritikuojamos į Ruklą atvykusiems pabėgėlių vaikams skirtos apleistos patalpos vaikų darželyje. Rašoma,
kad vietos valdžia kreipėsi į tris ministerijas, kad skirtų lėšų darželio tvarkymui, bet ministerijos nekoordinuoja
veiksmų tarpusavyje ir jokio sprendimo nepriėmė, o priimti vaikus į jau esamas perpildytas grupes neįmanoma140.
Sveikata
Neutralus požiūris
Gresia mergaičių apipjaustymas;
Seimo narė socialdemokratė spaudoje rašo mergaičių apipjaustymo tema. Ji pateikia JT 2013 m. ataskaitos, taip
pat 2006 m. atlikto tyrimo duomenis, apie šalis, kuriose mergaitės apipjaustomos. Rašoma, kad tyrimo
duomenimis, daugiau nei puse Malio, Gvinėjos, Siera Leones, Gambijos, Egipto gyventojų pritaria, kad
apipjaustymo procedūra liktų. Seimo nare G. Purvaneckiene siūlo bausti už moterų apipjaustymą, nes, manoma,
kad moterų lytinių organų žalojimas gali ateiti ir į Lietuvą, kadangi Lietuva priims pabėgėlius iš Eritrėjos, kur
paplitęs moterų ir mergaičių apipjaustymas141.
Teigiamas požiūris
Pabėgėliai neplatina ligų;
Pavyzdžiui, aprašoma Vilniuje įvykusi PSO Europos regiono komiteto sesija, diskutavusi ir apie pabėgėlius. Rašoma,
kad PSO žada aktyviai prisidėti prie Europos pabėgėlių krizės, užtikrinant tinkamą sveikatos priežiūrą ir ragina
netikėti kurstomais mitais apie pabėgėlių platinamas ligas142.
Neigiamas požiūris
Pabėgėliai platina ligas;
Taip pat spausdinamas Miuncheno ligoninėje dirbančios gydytojos laiškas JAV lietuvei, sveikatos švietimo
programų direktorei, kuriame ji pasakoja apie problemas gydant kitos kultūros, įpročių ir gyvenimo būdo atstovų,
pabėgėlių, sveikatos priežiūrą ir jų platinamas ligas143. Žiniasklaidoje kalbinamas infektologas sako, kad Lietuva turi
būti solidari ir pasidalinti pabėgėliais, bet turi nepamiršti, kad kartu su jais galime sulaukti ir ligų144.
Finansai
Neutralus požiūris
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ES skiriamų lėšų nepakanka ir pabėgėlių integracijai Lietuvoje;
Daug tiriamoje žiniasklaidoje rašoma ir apie finansinę integracijos pusę - daugiausia apie skiriamas pabėgėliams
išmokas. Pavyzdžiui, rašoma apie tai, kad SADM 2016 m. biudžete prašo numatyti 5,5 mln. lėšų pabėgėliams
perkelti; taip pat apie tai, kad finansų ministras teigia, kad skiriamų 6 tūkst. eurų. už pabėgėlį neužteks ir Lietuva
turės prisidėti iš savo biudžeto145.
Išmokos pabėgėliams negali viršyti Lietuvos pensininkų gaunamų pensijų;
Akcentuojama ir tai, kad išmokos pabėgėliams negali viršyti Lietuvos pensininkų gaunamų pensijų. Pavyzdžiui,
Prezidentė spaudoje teigia, kad Lietuva pabėgėliams negali mokėti daugiau nei savo pensininkams (vidutine
senatvės pensija Lietuvoje siekia 247 eurų). Pranešama, kad Prezidentė palaiko išmokų pabėgėliams mažinimą
(nuo 456 iki 204) nes, jos nuomone, tai skatins greitesnę integraciją ir užtikrins socialinį teisingumą Lietuvoje 146.
Taip pat, cituojama ir premjero pozicija, kad parama pabėgėliams turi būti tokia, kad jie galėtų integruotis į
visuomenę, bet „šiltnamio sąlygų“ pabėgėliams kurti nereikia147. Viename nuomonės straipsnyje rašoma apie
pabėgėliams skiriamas „pavydėtinas“ išmokas, tačiau pateikiamas ir SADM atstovų komentaras, kad 600 eurų
skiriami padengti visoms pabėgėlių reikmėms148.
Sumažinus išmokas pabėgėlių šeimos bus priverstos skursti arba išvykti;
Spaudoje pateikta ir JT atstovų kritika sprendimui, sugriežtinti tvarką, pagal kurią trumpinamas pabėgėlių
integracijos laikas, atsisakoma galimybės pratęsti išmokas kai kurioms pabėgėlių grupėms iki 5 metų, o pačios
išmokos mažinamos pusiau praėjus pusmečiui149.
Išsakoma nuomonė, kad parama pabėgėliams turi būti adekvati, kad vyktų sklandi jų integracija į visuomenę.
Nutarimą mažinti išmokas pabėgėliams kritikuoja Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ vadovas, nes, jo nuomone,
sumažinus išmokas pabėgėliams ir sutrumpinus maksimalų jų mokėjimo terminą, atvykėlių šeimos nespės
užsitikrinti savarankiško pragyvenimo šaltinio ir bus priverstos skursti.
Teigiama, kad viena iš priežasčių (be kitų, tokių kaip kalbos kursų neefektyvumas, negalėjimas susirasti darbo ir
pačių pabėgėlių konfliktiškumas), kodėl pabėgėliai bėga iš Lietuvos ir Latvijos yra – piniginės išmokos, kurias
disponuojant neįmanoma išsinuomoti būsto150. Pateikiama ir kritiška politiko P. Auštrevičiaus nuomonė, kad 3
tūkst. Eurų suma, skiriama metams vienam pabėgėliui yra labai maža ir tai vertina kaip socialinį eksperimentą, taip
pat kritikuoja Vyriausybės darbą, ir mano, kad perkeliamiems pabėgėliams nesuteikiama visa informacija apie
integracijos galimybes Lietuvoje151.
Pabėgėliai prisideda prie ekonominės naudos Lietuvai;
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Rašoma ir apie pabėgėlių finansinę naudą Lietuvai: ekonomistas Ž. Mauricas teigia, kad pabėgėliai prisideda prie
Lietuvos ekonominės naudos152.
Valstybės lėšos nėra naudojamos pabėgėlių išlaikymui;
Kelis kartus spaudoje pateikiamas ES lygių galimybių skyriaus vedėjos komentaras, apie pabėgėliams skiriamas
lėšas ir tai, kad valstybės biudžeto lėšos nėra naudojamos pabėgėlių išlaikymui, nes jos gaunamos iš ES. Cituojama
vadovė atsako į dažnai žiniasklaidoje išgirstamą nuomonę, kad pabėgėlių skundai yra socialiai neteisingi, nes
nemažai lietuvių gyvena vargingai ir dėl to kyla konfliktai. Ji teigia, kad visuomenei reikia parodyti užuojautą naujai
bandantiems įsikurti ir patariama būti atviriems, neturėti išankstinės nuomonės, taip pat padėti pabėgėliams
integruotis asmeniškai prisidedant153.
Religija
Neutralus požiūris
(Ne)reikia statyti mečetės Vilniuje;
Dar viena tema, sietina su pabėgėliais ir jų tikėjimu – tai mečečių statyba Vilniuje. Jų poreikis, aptariamas spaudoje
pirmuoju tiriamuoju laikotarpiu. Vilniaus mero nuomone, išsakyta spaudoje, Vilniuje mečetes nesiruošiama statyti,
tam pritaria ir premjeras. Lietuvos muftijus pateikia priešingą nuomonę apie mečetės poreikį, kadangi šiuo metu
kelių tūkstančių musulmonų bendruomenei melstis reikia patalpose, nepritaikytose maldai. Taip pat kalbinamas
miesto plėtros departamento vadovas, Lietuvos musulmonų muftijus, straipsnyje apie tai, ar bus Vilniuje statomi
maldos namai, koks sklypas yra siūlomas mečetei statyti ir apie tai, kad neaišku, kokį sklypą pasirinks
musulmonai154.
Teigiamas požiūris
Nereikia uždrausti musulmonių moterų galvos apdangalų;
Kiti politikai savo pasisakymais spaudoje draudimo musulmonų moterims nešioti galvos apdangalus nepalaiko.
Tokiam sprendimui, rašoma, nepritaria ir Parlamentinių partijų lyderiai155.
Svarbu atskirti religiją nuo radikalizmo;
Žiniasklaidoje cituojama Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorė, kuri teigia, kad žiniasklaida ir neišmanymas
lemia Lietuvos žmonių paviršutinišką požiūrį į islamo religiją ir šią religiją išpažįstančiuosius ir todėl labai svarbu
netapatinti tam tikros religijos su radikalistiniais veiksmais156.
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Koranas netoleruoja terorizmo;
Spaudoje retai pateikiama pačių musulmonų nuomonė islamo sąsajų su terorizmu tema ir apie tai, kad Koranas
netoleruoja terorizmo ir prievartos157.
Mūsų nežinojimas apie musulmonus gimdo stereotipus ir baimę;
Spaudoje cituojami ir mokslininkai ekspertai, arba pateikiama politologų nuomonė apie tai, kad Lietuvos
visuomenės skurdžios žinios apie musulmonus, gimdo stereotipus, išankstinį nusistatymą ir baimę158.
Nebūtinai musulmonai yra praktikuojantys savo religiją;
Spausdinami ir projekto „Mes. Jie“ eigoje parašyti straipsniai, neigiantys nusistovėjusius stereotipus apie islamą ir
musulmonus bei mišrias santuokas, taip pat kritikuojama ir žiniasklaidos institucija ir žurnalistai, kurie nori aprašyti
tokias santuokas „sensacingai“159.
Neigiamas požiūris
Reikia uždrausti musulmonių moterų galvos apdangalus;
Rašoma apie Seimo nario iniciatyvą įstatymu uždrausti musulmonėms moterims viešai nešioti burkas160.
Neišvengiama Europos islamizacija;
Kita tema, sietina su islamo religija, diskutuojama spaudoje tai – neišvengiama Europos islamizacija. Pavyzdžiui,
viename straipsnyje, rašoma apie tai, kad į Lietuvą atvykstant daug musulmonų vyrų, neišvengiamai jie kurs
šeimas su lietuvėmis krikščionėmis moterimis: „Lietuvai nepavyks išvengti pabėgėlių, o jiems – Lietuvos. Į šalį
plūstelės gal ir ne vienas tūkstantis jaunų vyrų musulmonų. Labiau nei lietuvių kalbos pamokų jiems reikės moterų
ir vaikų. Ar mes pasirengę svetimos šeiminės kultūros staigmenoms?”. Tokiu būdu, manoma, atsiras daug mišrių
šeimų, kuriose gimę vaikai jau bus musulmonais. Šiame straipsnyje pateikiamas interviu su Vilniaus universiteto
Orientalistikos centro dėstytojos, kuri patvirtina žurnalistės iškeltą teiginį, kad mišriose šeimose, sudarytose su
musulmonais, vaikai neišvengiamai bus musulmonai: „Musulmono šeimoje gimę vaikai neturi kitokios išeities – tik
būti musulmonais.”, kita vertus sakoma, kad ne visi musulmonai šeimose griežtai laikosi religinių tradicijų161.
Islamas susijęs su terorizmu;
Islamo sąsajos su terorizmu ir terorizmo siejimas su pabėgėlių atvykimu į Europą ir Europoje vykstančiais teroro
aktais dažnai aptarinėjama žiniasklaidoje. Pavyzdžiui, A. Bačiulis savo straipsniuose rašo apie tai, kad pabėgėliai
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nenori atskleisti savo tapatybės, nes: „dalis jų yra islamo kariai, ketinantys stoti į kovą su nekenčiamu krikščionių
pasauliu”162.
Kitame straipsnyje bandomas paneigti šis islamą siejantis su terorizmu teiginys, tačiau taip pat neišvengiama
islamo religijos stereotipizacijos. Pavyzdžiui, LVŽS kandidatas į Seimą rašo apie Europoje kilusią „teroristinę
psichozę“ ir tai, kad publicistai nebesibodi viešai įvardinti Islamą, kaip „blogio religiją“. Jis teigia, kad mums visiems
reikia atsakyti į klausimą, kaip Europos šalyse bręsta „molenbekai“ ir „Islamo valstybės“ terorizmo sėklos.
Manoma, kad kitų kultūrų atstovams sunku suvokti, tai, kad „Vakarų civilizacijos poliai yra tarp eilučių“, kad
moterys čia vaikšto pusnuogės, bet jų liesti negalima, kad mūsų bažnyčios pustuštės, o tikėjimas dar gyvas.
Sakoma, kad „Nuo vaikystės įskiepytą kultūrinę panieką Vakarams sustiprina ir susidūrimas su viešai bet kokias
tradicijas neigiančiais, susvetimėjusiais, teatralizuotai depresuojančiais ir savo šalis garsiai keikiančiais
europiečiais. <...> Natūralu, kad žmonės, užaugę ten, kur galus šariatas, o tiesa įrodinėjama šūviais, kur labai
stiprios ir aiškiai struktūruotos gimininės bendruomenės, Europoje jaučia dideles psichologines įtampas“. Minima,
kad pasigirdo raginimai įsileisti „atvykėlius“ į europiečių bendruomenes, bet klausiama, ar mes jas turime ir ką
galime jiems pasiūlyti. Kaip išeitį autorius siūlo burtis į bendruomenes ir bažnyčias, kad jie (kitų kultūrų žmonės)
suprastų, kad čia žmonės irgi turi aiškius papročius, kuriuos reikia gerbti163. Straipsnis gana stereotipinis, kadangi
išsakomi niekuo nepagrįsti teiginiai apie islamo išpažinėjų panieką vakarams, o taip pat stereotipizuojamas ir pačių
europiečių vaizdas, bei elgesio ir kultūros normos. Straipsnyje aiškiai brėžiama skirtis tarp „mes“ ir „jie“.
Europa yra silpna ir nenori pasipriešinti ekstremizmui;
Dažnai tokią nuomonę išreiškiančiuose straipsniuose vyrauja ir „silpnos Europos“ diskursas, kuri, beje, manoma, ir
nori tokia būti. Pavyzdžiui, vieno politiko straipsnyje teigiama, kad Europa silpna, nes nenori pasipriešinti
ekstremizmui ir apsaugoti joje esančių valstybių ir čia gyvenančių žmonių. Pateikiami pavyzdžiai šalių, kurios taiko
griežtas migracijos taisykles, o integravusiems ten migrantams suteikiamos ne tik teisės, bet ir pareigos.
Pasigendama kovos su ekstremizmu ir kai kurių tolerancijos formų ribojimo: „Negalima apsimetinėti ir aiškinti, kad
islamas yra taikos religija, ar, kad visos religijos vienodos. <...> Ne, ne visos religijos yra vienodos, o būtent islamo
ir Alacho vardu yra vykdomi nusikaltimai. Būtina rimtai užsiimti islamo religinėmis bendruomenėmis – įvesti testus
ir privalomus kursus dvasininkams, privalomą švietimą mečečių kuruojamose mokyklose ir organizacijose, taip pat
nuolatinę valstybinių institucijų priežiūrą.“164 Šiame straipsnyje islamo religija ir joje išpažįstamos nuostatos, bei
organizacijos, tiesiogiai siejamos su teroristiniais išpuoliais ir terorizmu, argumentuojant tuo, kad teroristiniai aktai
yra vykdomi islamo vardu, bei įvardinant islamą, ir islamiškas organizacijas, kaip grėsmę Europos visuomenių ir ten
gyvenančių žmonių saugumui. Kitame straipsnyje taip pat rašoma, kad Vakarų demokratinės valstybės nesiima
veiksmų nubausti arba pažaboti teroristinėse organizacijose esančius piliečius, kol jie dar neįvykdė teroro aktų:
„Europoje gyvenančių Islamo valstybės rėmėjų atveju tai reiškia, kad nepakanka juos stebėti ar mėginti perauklėti,
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integruoti. Dalyvavimas teroristinėje organizacijoje, net jeigu ir nespėjai ko nors nužudyti, yra nusikaltimas, ir
tolerancijos riba turi būti nubrėžta čia.“165
Islamo religijos doktrinos atneša žalą moterims ir jų teisėms;
Taip pat sąlyginai daug rašoma apie moterų teises ir grėsmę moterims, atnešamą islamo religijos. Pavyzdžiui,
Seimo narė rašo apie burkinius ir moters laisvę islame. Besimaudančias moteris su burkiniu, kuris nedengia tik
moters plaštakų veido ir pėdų ir tokio gyvenimo bei apsirengimo autorė negali vadinti moters laisve ir laisvu
moters pasirinkimu, nes ši nuostata yra įdiegta islamo religinės teisės normos. Ji apibūdina tokių apdarų dėvėjimą,
kaip šiuolaikinę moters vergovę, priklausomybę nuo vyro, kuris ir yra moters savininkas. Ji akcentuoja, kad šios
normos šiuo atveju taikomos tik moterims, bet ne vyrams, o moterys, tokiu būdu nepažįsta savarankiško mąstymo
laisvės ir tai nėra – tautinių ar religinių tradicijų paisymas166.
Santuokos su kitataučiais (ypač musulmonais) baigiasi tragiškai;
Musulmonams leidžiama daugpatystė;
Žiniasklaidoje didelis dėmesys skiriamas moterų santuokoms su islamą išpažįstančiais vyrais ir jų padėtį šeimoje.
Pavyzdžiui, aprašoma televizijos laida „Valanda su Rūta“, kurioje viešėjo lietuves vedę užsieniečiai musulmonai.
Viena moteris pasakoja, kad jos vyras libanietis musulmonas nėra praktikuojantis šią religiją – valgo kiaulieną,
nesilanko mečetėje, nesilaiko ramadano, kitas siras sako, kad buvo ištekėjęs už lietuvės, bet išsiskyrė. Pastarasis
mini, kad musulmonams leidžiama daugpatystė, tačiau, jo manymu, turėti daug žmonų, yra ne džiaugsmas, o
prakeiksmas. Šias situacijas komentuoja ir skyrybų centro atstovas, kuris įspėja lietuves, pagalvoti prieš tuokiantis
su užsieniečiais musulmonais, nes dažnai tokios santuokos su kitataučiais ir kitatikiais baigiasi tragiškai: jos
netenka vaikų, o vyras dingsta ir išsiskirti tampa neįmanoma167. Pateikiamas ir ekspertės VU orientalistikos centro
dėstytojos komentaras apie mišrias santuokas ir ne musulmonių santuokas su musulmonais168.
Šariato teisė prieštarauja žmogaus teisėms;
Neigiamu pavyzdžiu kaip žiniasklaidoje pristatoma islamo religija galėtų būti Alfa.lt. spausdinami V. Sinicos pagal
Billo Warnerio knygą „Šariato teisė ne musulmonams“ ir atskiras jos dalis parengti straipsniai apie šariato teisę,
kur aptariama politinė ir teisinė islamo doktrina, o ypač jos nuostatos ne musulmonų atžvilgiu. Apibendrintose
citatose daug rašoma apie požiūrį į moteris, pavyzdžiui, tai, kad jos yra vyro nuosavybė, kitatikius, kt.169 Aptariama
„kafiro“ sąvoka, sakoma, kad nors ši teisė vyrauja mažesnėje dalyje musulmoniškųjų šalių, tačiau ji labai paplitusi,
kaip privatinės teisės sistema, bet to ji pritaikoma ir yra paplitusi šalyje iš kurių į ES atvyksta daugiausia migrantų.
Pavyzdžiui citatose rašoma, kad kafirui gali būti nukertama galva, dar sakoma, kad trilogijoje žydams reiškiama
daugiau neapykantos, negu nacistinėje ideologijoje 170 . Rašoma ir apie moterų genitalijų žalojimą, vergiją,
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demokratijos ir šariato santykį Europoje, apie šariatą, kaip paralelinę juridinę sistemą Europoje, Šariato teisę
Europos teisėje, jos taikymo pavyzdžius įvairiose Europos mietuose, priešpriešas žmogaus teisų, tokią kaip cenzūrą
ir žodžio laisvę, antisemitizmą, etc. atžvilgiu171. Straipsniai gali būti laikomi neigiamu pavyzdžiui, nes jose trūksta
konteksto, ekspertų, religijotyrininkų, teisės ekspertų komentarų, kadangi atsitiktinai išrenkamos įvairios citatos,
atitinkančios autoriaus pasirinktus aprašomus aspektus.
Pabėgėlių integracijos pavyzdžiai
Teigiamas požiūris
Pabėgėliai geba integruotis;
Spaudoje aprašomos ir pabėgėlių jau gyvenančių Lietuvoje integracijos patirtys, patirti sunkumai integracijos
procese, dirbami darbai172, neretai ir santuokos su lietuvėmis, taip pat neigiamą Lietuvos gyventojų požiūrį į
musulmonus ir pabėgėlius, žiniasklaidoje pateikiamus stereotipus apie pabėgėlius 173. Pateikiami ir sėkmingi
pabėgėlių integracijos pavyzdžiai kitose ES šalyse (pvz. Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje) 174 . Čia
informacijos šaltiniu tampa patys pabėgėliai. Taip pat pateikiama ir statistika, ne tik, kiek pabėgėlių yra perkelta į
Lietuvą, bet, kiek jų jau įsikūrė Lietuvoje. Pavyzdžiui, rašoma, kad Lietuvoje jau įsikūrė 102 pabėgėliai, iš kurių pusę
sudaro nepilnamečiai. Informuojama, kad kai kurie iš jų jau yra pabaigę integracijos programą ir apsigyvenę
Rukloje bei Vilniaus savivaldybėje, taip pat minima ir įmonės įdarbinusios pabėgėlius ir suteikusios jiems būstą175.
Pavyzdžiui, imamas interviu iš pabėgėlio siro su žmona ir dviem suaugusiais sūnumis gyvenančių Rukloje. Jis
pasakoja, kad norėjęs vykti į Vokietiją, bet atsidūrė Lietuvoje. Pabėgėlio nuomone, nors išmokos čia mažesnės, jis
nori likti Lietuvoje. Interviu pasakojama apie karą Sirijoje, giriama Lietuvos gamta. Pašnekovas mato didelius Sirijos
ir Lietuvos kultūrų skirtumus ir pateikia pavyzdį apie tai, kad lietuviai nesisveikina. Tokiu būdu pabėgėlis daro
prielaidą, kad taip vyksta dėl jų kitokios išvaizdos, skundžiasi, kad niekas jiems Lietuvoje nenori nuomoti būsto,
tačiau sako, kad sūnums jau rado darbą Kauno paukštyne, o pats galimai dirbs elektroninių detalių gamykloje. Jis
giria RPPC direktoriaus malonų elgesį su pabėgėliais. Pasakoja kaip praleidžia dieną pabėgėlių centre: mokosi
kalbos, tvarko dokumentus, eina į parduotuvę176.
Rašoma ir apie pabėgėlį Basirą iš Afganistano, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvoje po socialiniuose
tinkluose paviešinto įrašo, kuriame lietuviškai kreipėsi į Prezidentę. Straipsnyje akcentuojama, kad jis nepabėgo,
kaip kiti pabėgėliai į Vokietiją, ir su žmona ketina atidaryti parduotuvę, kadangi lanko Žirmūnų darbo rinkos
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mokymo centrą ir ruošiasi būti drabužių siuvėju-sukirpėju. Jis mini, kad jo žmona lietuviškai dar neišmoko, tačiau
dukra lanko darželį ir mokosi kalbos177.
Reikia suteikti pabėgėliams nuolatinio gyvenimo teisę Lietuvoje dar iki jiems atvykstant;
Lietuvoje gyvenanti pabėgėlės patirtį turinti moteris spaudoje pasisako už pabėgėlių priėmimą ir mano, kad reikia
perkeliamiems pabėgėliams suteikti nuolatinio gyvenimo Lietuvoje teisę dar iki jiems atvykstant, nes ilgas
apgyvendinimas pabėgėlių centruose taptų našta valstybei ir atgrasintų pabėgėlius nuo pasilikimo Lietuvoje
apsisprendimo, kadangi sąlygos priėmimo centruose ne itin geros178.
Įvardinant šioje tematikoje vartojamus pasikartojančius topus ir tipines asociacijas, apibūdinančias šias temas,
pagal Hart, C. schemą, gali būti išskirta keletas vartojamų topų ir su jais siejamų tipinių asociacijų, tokių, kaip:
Topai
Pavojus:

Nusikaltimas:

Išnaudojimas:

Susijusios asociacijos ir prielaidos
Pabėgėliams negalime leisti apsigyventi ten, kur jie nori, nes jų apgyventos
vietos gali tapti antrąja Kirtimų gyvenviete;
Islamas susijęs su terorizmu;
„musulmonų įsiveržimą į Europą, kaip hibridinį karą ir grėsmę, kadangi
musulmonai suvokia krikščionis europiečius per religinę prizmę, kaip priešus“
(Bačiulis, A. “Musulmonų migrantų įsiveržimas į Europą – tai pats tikriausias
Hibridinis karas”, tv3.lt, 2015 0914);
Europa yra silpna ir nenori pasipriešinti ekstremizmui;
„Negalima apsimetinėti ir aiškinti, kad islamas yra taikos religija, ar, kad visos
religijos vienodos. <...> Ne, ne visos religijos yra vienodos, o būtent islamo ir
Alacho vardu yra vykdomi nusikaltimai. Būtina rimtai užsiimti islamo religinėmis
bendruomenėmis – įvesti testus ir privalomus kursus dvasininkams, privalomą
švietimą mečečių kuruojamose mokyklose ir organizacijose, taip pat nuolatinę
valstybinių institucijų priežiūrą.“179
Pabėgėliams negalime leisti apsigyventi ten, kur jie nori, nes jų apgyventos
vietos gali tapti nusikaltimų klestėjimo vietomis;
„Jeigu mes tiesiog leisime atvažiuoti ir apsigyventi, kur nori, tai šiandien
atsiprašau, bet niekaip niekas nesutvarko čigonų taboro. Tai jeigu mes norime
padaryti dar kelis, tada pati lengviausias sistema – pinigų nekainuos, bet visi
žmonės bus už tai atsakingi.“ – Vidaus reikalų ministro idėja abejojo Kęstutis
Daukšys, Darbo partijos frakcijos pirmininkas.“180
Vietų, kur būtų galima apgyvendinti pabėgėlius savivaldybėse, nėra;
Mažesnėse savivaldybėse pragyvenimo lygis žemas, patys gyventojai ten
neranda darbo ir stovi eilėse prie socialinio būsto;
Reikia spręsti savo žmonių problemas, o tik paskui imtis kitų problemų;
Patys Lietuvos piliečiai stovi eilėse prie socialinio būsto, todėl apgyvendinti
pabėgėlius savivaldybėse galimybės nėra;
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Finansai:

Kultūra

Nuostolis
Ligos

Išmokos pabėgėliams negali viršyti Lietuvos pensininkų gaunamų pensijų;
Integracija neatneša tiek daug ekonominės naudos ir tai nėra sprendimas
senstančiai visuomenei;
ES skiriamų lėšų nepakanka ir pabėgėlių integracijai Lietuvoje;
Europa nesugebėjo integruoti antros ir trečios kartos islamo migrantų;
Atvykstantys pabėgėliai beraščiai ir nepajėgūs išmokti kalbos;
Gresia mergaičių apipjaustymas;
Reikia uždrausti musulmonių moterų galvos apdangalus;
(Ne)reikia statyti mečetės Vilniuje;
Neišvengiama Europos islamizacija;
Islamo religijos doktrinos atneša žalą moterims ir jų teisėms;
Santuokos su kitataučiais (ypač musulmonais) baigiasi tragiškai;
Musulmonams leidžiama daugpatystė;
Šariato teisė prieštarauja žmogaus teisėms;
Pabėgėliai gali užimti tiek Europos, tiek ir Lietuvos darbuotojų darbo vietas;
Pabėgėlių atvykimas į Europą sietinas su „pigių vergų“ atvykimu;
Pabėgėliai platina ligas;

Požiūris į pabėgėlius ir pabėgėlių migraciją
Apibendrinant galima sakyti, kad išryškėja tiek neigiami tiek teigiami argumentai pasisakantys tiek prieš pabėgėlių,
imigrantų ne iš ES šalių atvykimą, tiek už pabėgėlių perkėlimą į Lietuvą. Dažniausiai žiniasklaidoje pasisako
politikai, mažiau nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokslininkai, visuomenininkai, taip pat ir paprasti piliečiai.
Politikų pasisakymai publikuoti žiniasklaidoje dažniausiai būna neigiami pabėgėlių, migracijos į Europą ir jų
perkėlimo į Lietuvą atžvilgiu. Tuo tarpu nevyriausybinių organizacijų atstovų, mokslininkų, migracijos ekspertų
nuomonės paprastai būna alternatyvios politikų pasisakymams, nes pateikiami ekspertiniai argumentai,
paneigiantys stereotipus ir išankstines nuostatas pabėgėlių ir migracijos atžvilgiu.
Šios tematikos daugelyje straipsnių aptariamos Seimo, Vyriausybės, šalies vidaus reikalų darbotvarkės pabėgėlių
krizės ES atžvilgiu, tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu (pvz. rašoma apie Seimo politinės pozicijos
derinimą pabėgėlių į ES šalis klausimu; publikuojama Seimo kritika išsakyta MP dėl nepasiruošimo pabėgėlių krizės
akivaizdoje; aprašomas Trijų Baltijos šalių ministrų susitikimas, sprendžiant pabėgėlių krizės klausimus; rašoma
apie Lietuvos ir Latvijos Seimo pirmininkų susitikimą; etc.). Taip pat rašoma apie Vilniaus arkivyskupo veiklą,
skatinant bendradarbiavimą pabėgėlių atrankos bei integracijos srityse ir norą užmegzti kuo glaudesnius ryšius su
Italijos kardinolu ir vietos „Caritas“ organizacija. Taip pat daug straipsnių rašo apie Seimo pirmininkės ir VRM
ministro konfliktą, kai Seimo pirmininkė dėl pabėgėlių „krizės“ apkaltino ministrą nekompetencija, o į tai
reaguodamas ministras neetiškai pasisakė apie Seimo pirmininkę181. Dar vienas gausiai šioje temoje aprašomas
įvykis – tai Vilniaus Tarybos nario brito įrašas socialiniuose tinkluose, kuriame pavartojus necenzūrinius žodžius,
Lietuva nedelsiant raginama priimti tūkstantį pabėgėlių182.
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Neutralus požiūris
Lietuva neišvengs karo pabėgėlių ir kitų migrantų;
Spausdinama ir JT pareigūno viešėjusio Lietuvoje nuomonė apie pabėgėlių ir imigrantų neišvengiamą didėjimą
Lietuvoje dėl vykstančių klimato kaitos procesų pasaulyje183.
Žiniasklaidoje taip pat kritikuojamos atsakingos ES institucijos už tai, kad efektyviai nesprendžia migracijos krizės.
Pavyzdžiui, VRM ministras spaudoje teigia, kad ES turi „imtis ryžtingų veiksmų su pabėgėlių krize, nes trypčiojant
vietoje, jos nesuvaldant, gali atsitikti taip, kad šio klausimo sprendimas taps itin sunkiai kontroliuojamas“184.
Kitame straipsnyje ministras kritikuoja ir kai kurių politikų, populistiškus pasisakymus pabėgėlių atžvilgiu apie
Lietuvos nedalyvavimą pabėgėlių perkėlimo procese, šiems politikams primenama, kad išorinės sienos apsauga ir
Kaliningrado tranzito užtikrinimas yra finansuojamas iš ES lėšų185.
Neigiamas požiūris
Pabėgėliai iš Afrikos ir Artimųjų rytų - „naujieji pabėgėliai“, kuriuos migruoti skatina propaguojamos ES
žmogaus teisės;
Viename straipsnyje Seimo narys rašo apie šiuolaikinius pabėgėlius, kaip socialinės politikos konstruktą, kuris
atsiradęs, gali ir išnykti. Manoma, kad tokio pobūdžio pabėgėlių iki XX a. nebuvo, nes tam nebuvo prielaidų, nei
techninių galimybių, nei „įsitikinimo, kad bėgti visai normalu ir kad žmogaus teises deklaruojantis pasaulis
pasirūpins“. Autorius klausia, „gal suteikti jiems aukštąjį išsilavinimą ir kurti būsimą Afrikos šalių elitą. Kilni
užduotis, ar ne?“, ir pats atsako į savo klausimą, kad ES pati renkasi, kaip su pabėgėliais bendrausime, „ar kaip su
nelaimėliais ir aukomis, ar kaip su bėgliais, baliais ar avantiūristais?“186.
Lietuva nepajėgi integruoti pabėgėlių, o tai rodo etninių grupių nesėkmingos integracijos pavyzdžiai;
Rašoma, kad Lietuva nepajėgi priimti ir integruoti pabėgėlius, nes „Lietuva ketvirtį amžiaus nesusitvarko su
keliolikos šeimų integracija Kirtimų čigonų tabore“, taip pat – kad „mūsų piliečiai, kalbantys lenkiškai ir rusiškai yra
potenciali penktoji kolona yra jau beveik oficiali pozicija ir nematyti jokių pozityvių permainų burių“ ir kad
pabėgėliai „kai bus paleisti iš „prabangių“ Ruklos pabėgėlių centro barakų, o pastarųjų reikės pastatyti daugiau,
kurį laiką pagyvens iš vietinių socialinių išmokų ir paskui neš kudašių į patogesnius kraštus kur išmokos ir algos
didesnės“187.
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Pabėgėlių priėmimas turi būti savanoriškas šalies sprendimas ir ES šalyse turi vykti naudojant solidarumo
principą;
Lietuva yra tarpinė pabėgėlių stotelė;
Žiniasklaidoje komentuojamas ir užsienio aukštų valstybės pareigūnų pasisakymai pabėgėlių temomis. Pavyzdžiui,
EK pirmininko tradicinė metinė kalba, kuri, manoma, rodo, kad EK nežada įvesti privalomų pabėgėlių kvotų šalims
narėms, nes pirmininkas mato solidarumą tarp ES šalių narių, kaip savarankišką ir savanorišką procesą188.
Taip pat diskusijoje aprašomoje žiniasklaidoje pateikiama apžvalgininko nuomonė, kad turime pasverti savo šalies
galimybę priimti pabėgėlius, kiek asmenų mes galime priimti nesukeliant visuomenėje socialinių įtampų189. Jo
nuomone, ES pabėgėlių kvotų primetimas nėra priimtinas, o ES šalių reakcija tai tik patvirtina. Toks pasiūlymas,
manoma, nesprendžia žmonių kontrabandos klausimo, o tik padeda paskirstyti susikaupusią migrantų sankaupą
po didesnę teritoriją, taip pat neaišku, kaip integruoti migrantus. Lietuva, jo nuomone, pabėgėliams būtų tarpinė
stotelė190.
Pabėgėliai Lietuvai yra ekonominė našta, kuri neatsipirks;
Konservatyvių pažiūrų politikas, Seimo narys, straipsnyje gretina emigracijos iš Lietuvos mastus su valdančiųjų
pastangomis kviestis imigrantus. Jis pateikia argumentų, kodėl Lietuvai, jo nuomone, finansiškai neapsimoka
perkelti imigrantus: „vieno migranto išlaikymas iki tol kol jis pradės dirbti (t.y. apie 9 mėnesius), anksčiau ar vėliau
guls ant mūsų visuomenės pečių. Išlaikyti tokį žmogų kainuos tiek pat kiek senelių ar vaikų namų gyventojus, 8501000 eurų per mėnesį.“191.
ES atviros sienos nepaskatins šalių, iš kurių atvyksta pabėgėliai, pastangų reformuotis iš vidaus;
ES šalių senbuvių pavyzdžiai rodo, kad migrantų gyvenimo vietos virsta getais ir nusikaltimų židiniais;
Pabėgėliai pagilins multikultūralizmo problemas;
Vyksta spartėjantis islamo radikalizacijos procesas;
Intensyvus kultūrų maišymasis veda prie terorizmo ir nedemokratinių socialinių apraiškų;
Pabėgėlių „antplūdis“ Lietuvoje realybė;
Pavyzdžiui, žiniasklaidoje, publikuojamas straipsnis, autoriaus argumentais grindžiamas, kodėl pabėgėlių
priėmimas iš Afrikos yra kenksmingas tiek Lietuvai, tiek ES, tiek pačiai Afrikai: a) Lietuva neturi institucinių
pajėgumo integruoti svetimšalius, b) ekonominė našta, kuri neatsipirks; c) atviros ES sienos lems, kad Afrikos
valstybės ir jos žmonės nesistengs reformuoti savo šalių iš vidaus; d) grėsmės veiksnys, nes daug pavyzdžių ES
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rodo, kad migrantų gyvenimo vietos virsta getais, narkotikų platinimo vietomis, ir nusikaltimų židiniais, tai tik
pagilintų multikultūralizmo problemas, taip, pat Afrikoje, autoriaus nuomone, yra įsitvirtinusi islamo religija, kurios
radikalizaciją galima buvo pamatyti Paryžiuje – tai yra teroro aktų tikimybė: „pernelyg intensyvus kultūrų
maišymasis gali vesti prie terorizmo ir nedemokratinių socialinio gyvenimo apraiškų“192.
Žiniasklaidoje rašoma ir apie tai, kad „Islamo valstybės“ vaizdo įraše kaip priešiškos šalies paminėtas Lietuvos
vardas, sukrėtė dainininkę Mią, kuri Facebook paskyroje piktinasi į Lietuvos noru priimti pabėgėlius, nes, jos
nuomone, su tais kurie bėga nuo ISIS atbėgs ir pabėgėlių turinčių kitų tikslų.193
Neigiama retorika ir pozicija pabėgėlių perkėlimo Lietuvoje tema žiniasklaidoje pasisako tik keletas politikų – tai
„Darbo partijos“ atstovai, kurie savo agitacinėje kampanijoje prieš rinkimus į Seimą pasirinko ant imigracinę
retoriką194, „Tvarka ir teisingumas“ lyderiai ir atstovai, bei konservatorių partijos atstovas ir politikas. Daugiausia
spaudoje atsispindi ištransliuojama DP lyderio V. Mazuronio ir V. Gedvilo pasisakymai. Pavyzdžiui, spaudoje
pasirodo DP pirmininko kritika partijos „Tvarka ir teisingumas“ deleguotam VRM ministrui, kuris deklaravo, kad
spartins pabėgėlių perkėlimo procesą. DP pirmininkas kvestionuoja kieno interesams atstovauja šis ministras, nors
„Tvarka ir teisingumas“ partija taip pat pasisako prieš pabėgėlių perkėlimą195. Jis išreškia poziciją, kad ministras
tokiu būdu turėtų būti atstatydintas arba „Tvarka ir teisingumas" lyderis turėtų atsiriboti nuo tokių ministro kalbų.
Tuo tarpu, deleguotas ministras žiniasklaidoje teigia, kad jis tiesiog nori efektyviai atlikti jam priklausiantį darbą196.
Taip pat, DP lyderis komentuoja LRTK sprendimą apie tai, kad DP vaizdo reklamoje matomas galimas neapykantos
kurstymas ir ketinimus ir savo sprendimą pateikti VRK. Sprendime sakoma, kad reklamoje pabėgėliai vaizduojami,
kaip smurtautojai ir prievartautojai, o tuo tarpu DP mano, kad reklamos negali būti nutraukiamos, nes tokie
veiksmai - bandymas cenzūruoti kitą nuomonę ir įtakos rinkimams darymas. Akcentuojama, kad reklamoje
samdyti ne aktoriai, o realūs žmonės išsako savo realias baimes ir tokiu būdu jų nuomonė negali būti
cenzūruojama197.
DP lyderis taip pat spaudoje minimas, kai ragina valdančiosios koalicijos partnerius sušaukti skubią politinę tarybą
dėl kylančių kainų, o tuo pačiu ir priimti poziciją pabėgėlių atžvilgiu198. Taip pat, žiniasklaidoje viešinama ir jo
nuomonė apie EK siūlomas baudas pabėgėlių kvotų nevykdančioms valstybėms ir jų vertinimą, kaip šantažą199.
DP atstovas V. Gedvilas taip pat dalinasi savo mintimis žiniasklaidoje. Pavyzdžiui, viename savo straipsnyje jis
komentuoja pajuokas, nukreipiamas į jo partijos reklaminę agitaciją, kurioje išsakomas noras stabdyti pabėgėlių
antplūdį, kai šio „antplūdžio“ Lietuvoje nėra. Jis visgi teigia, kad Lietuva dar neperkėlė visų pabėgėlių numatytų
kvotoje: „netrukus, matyt, Lietuvoje jų bus šimtai, o greitai ir visas tūkstantis su trupučiu. Pabėgėliai ir toliau
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nevaržomai plūs į Europą, jų tradiciškai niekas nestabdys, o tai reiškia vėl naujas privalomas kvotas“200. Kitame
straipsnyje politikas komentuoja įvykį Belgijoje, kai pabėgėlis, kuris pasibeldęs į kunigo namus ir paprašęs
nusiprausti, o vėliau pinigų, jų negavęs namų šeimininką subadė peiliu. Politikas kvestionuoja pabėgėlių
perkeliamų į Lietuvą atranką ir klausia ar Lietuvoje jie yra apsaugoti nuo tokio potencialaus išpuolio?201.
Žiniasklaidoje aktyvus ir palaikantis panašią poziciją partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderis, kuris deklaruoja, kad
partijoje pasisakoma „už nacionalines vertybes, prieš imigrantus, seksualinių mažumų fetišą ir prieš Europos kaip
tautų bendrijos pavertimą „jungtinėmis Europos valstijomis“202.
ES politikai elgėsi neryžtingai teroristinių išpuolių akivaizdoje ir tapo politkorektiškumo ir deklaruojamų
europinių vertybių įkaitais;
Pavyzdžiui, publikuojamas publicisto kritiškas straipsnis, pasisakantis apie Europos politikų neveiksnumą
teroristinių išpuolių akivaizdoje. Jis teigia, kad nebestebina nereikšmingi kartojami raginimai neišsižadėti europinių
vertybių, o ES politikai „tapo savo pačių susikurtų ideologinių schemų ir su jomis glaudžiai susijusio politinio
korektiškumo įkaitais“. Kritikuojama ir A. Merkel, kurios pabėgėlių kvietimas į Europą vadinamas „pats tikriausias
ideologinio siaurakaktiškumo gestas, nekreipiant dėmesio į pačioje ES susikaupusias imigrantų keliamas
problemas“. Taip pat jis rašo, kad pabėgėlių srautas buvo sukeltas tyčia ir reikia ieškoti priežasčių, kurios jį sukėlė.
Minimos ir europinio multikultūralizmo klaidos, kurios, jo nuomone, neleidžia „musulmonų teroristus“
demonizuoti, kad nebūtų pažeistos jų teisės ir „kurstoma islamofobija“. Autorius apeiliuoja į „tapatybių
niveliavimo politiką“ vykdomą ES, į kurią atsakoma sąmoningai priešiškais veiksmais, kurie gali peraugti į
teroristinius išpuolius, nes žmonės „maišosi ne tapdami laisvais ir lygiais piliečiais, o kurdami diasporas, getus ir
stengdamiesi išlaikyti savo etnokultūrines tapatybes“ 203 . Įvardinama ES įtvirtinama „kairuoliškos ateitinės
liberalistinės ideologijos Vakarų civilizacijos problema“, kuri nesprendžiama ES elito, nes, autoriaus nuomone, yra
„svarbiau tinkamai pasiruošti vasarą Amsterdame vykstančiam gėjų paradui ir dar plačiau tarp mažamečių
paskleisti daugialytiškumo ir įvairialytiškumo supratimą, kad galų gale būtų įveiktas tradicinės šeimos totalitarizmo
„monstras“204.
Kritikuojama ir Lietuvos Vyriausybė, kuriai, manoma, neužtenka tik sukurti tarpžinybinės komisijos,
kontroliuojančios pabėgėlių perkėlimo ir integracijos klausimus, bet ir steigti prie vyriausybės nuolat veikiantį
komitetą, kuris turėtų įgaliojimus ir atsakomybę priimti sprendimus205.
Žmonės Lietuvoje patys yra nepasiturintys ir negali nieko pasiūlyti pabėgėliams;
Blogu pavyzdžiu, kaip žiniasklaidoje nušviečiami perkeliami pabėgėliai galėtų būti spausdinamas pilietės laiškas,
kuri „Priimsiu pabėgėlį“ puslapyje pasipiktino instrukcijomis, kokie rūbai ir batai turi būti dovanojami pabėgėliams,
ji rašo: „Greit paaiškėjo, kad turėčiau gėdytis pati būdama skarmalė, nes dovanoti tik nauji ar porą kartų dėvėti
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drabužiai ir batai, priešingu atveju reikia juos pirma pataisyti, išvalyti, o batams pagal galimybes dar pridėti
kokybiško tepalo (kurio pati neturiu)“206. Straipsnyje supriešinami atvykstantys pabėgėliai kuriems „reikia dovanoti
naujus“ rūbus ir „nepasiturintys“ geranoriški Lietuvos žmonės, kurie norėtų padovanoti panešiotus rūbus.
Teigiamas požiūris
Pabėgėliai iš Afrikos ir Artimųjų rytų tokie pat kaip sovietų režimo pabėgėliai;
Žiniasklaidos straipsniuose lyginami sovietų režimo vykdyti trėmimai ir šiuolaikiniai pabėgėliai iš Afrikos ir Artimųjų
rytų. Rašoma, kad mes patys nuolat žvelgėme į Vakarus pagalbos, o dabar tauta visiškai neskiria ekonominių
migrantų nuo karo pabėgėlių, iš Sirijos207.
Rašoma, kad Vilniaus arkivyskupas prisiminė savo šeimos istoriją, taip pat teigė, kad Lietuvos žmonės bėgo į
vakarus nuo karo ir jeigu ne pabėgėlių stovykla Vokietijoje, daug žmonių būtų sunkiai išgyvenę. Vyskupo
nuomone, negalima visų pabėgėlių sieti su teroristais, o Katalikų bažnyčia pasisako už pabėgėlių priėmimą, ir
manoma, kad negalima skirti musulmonus ir krikščionis, nes visiems reikia pagalbos208.
Gedulo ir vilties dieną pasisakęs arkivyskupas ragino neatstumti pabėgėlių iš karo siaubiamų šalių, kaip ir kito
pasaulio šalys neatstūmė Lietuvos gyventojų bėgančių bėgusių nuo sovietų okupacijos ar ištremtų209. Taip pat ir
kituose straipsniuose reiškiama nuomonė apie tai, kad Lietuviai patys emigruoja, kad II P.K. žmonės taip pat bėgo,
o juos priėmė Europa ir, kad dabar atėjo Lietuvai eilė priimti pabėgėlius210. Taip pat publikuojamas ir skaitytojos
laiškas, kuriame piktinamasi nepagarbiu pabėgėlių atžvilgiu Biržų rajono mero V. Valkūno elgesiu laidoje „Valanda
su Rūta“211.
Nereikia bijoti pabėgėlių jiems dar neatvykus;
Pavyzdžiu pateiktinas pozityvus straipsnis apie tai, kad Lietuvoje dar neatvykus pabėgėliams jau kai kurie politikai
imasi antiimigracinės retorikos ir tam tikrų draudimų, susijusių su religingų musulmonų atributais, tokiais kaip
musulmonių moterių galvos apdangalais. Manoma, kad pirmiausia reikėtų pasvarstyti ir apie teigiamą migracijos
pusę ir nekalbėti vien apie neigiamas bei kurti naudingą Lietuvai imigracijos strategiją212.
Pavyzdžiui, spausdinamas ir sociologo bei migracijos eksperto pasisakymas Prienų rajone vykstant Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimui, apie tai, kad Lietuvoje pabėgėlių perkėlimas vadinamas pabėgėlių krize be pabėgėlių. Jis
argumentuoja teiginį, kad Europa nesusiduria su jokia pabėgėlių krize nes „tik šeši procentai iš 65 mln. migrantų
atvyksta į Europą. Europa susiduria tiks su šešiais procentais žmonių, kurie prarado namus. Tad, to jokiu būdu
negalime vadinti migrantų krize – verčiau reikėtų kalbėti apie vertybių krize”213.
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“Žiūrovę pribloškė laidoje siautėjęs meras: „Matėt? Buvo žiauru“, Lrytas.lt, 2015 09 18
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“Ar verta Lietuvai rūpintis musulmonu apdarais”, Lrytas.lt, 2015 0819
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„Prieš pradėdami mokytis lietuvių kalbos pabėgėliai išmoksta rusų“, 15min.lt, 2016 07 09
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Komunikacija pabėgėlių atžvilgiu vyksta nesėkmingai;
Žmogaus teisių stebėjimo instituto vadovė spaudoje išsako nuomonę, kad komunikacija dėl pabėgėlių vyksta
nesėkmingai, nes pirmieji pasisakymai apie pabėgėlius buvo siejami su terorizmu, burkas ir grėsmę nacionaliniam
saugumui214.
Lietuvoje vyrauja stereotipai apie musulmonus ir pabėgėlius, kuriuos sunku pakeisti;
Pavyzdžiui, viešinama 15min.lt konferencija, kur dalyvavo migracijos ekspertai, kurie neigė stereotipus apie
pabėgėlius. Ekspertų nuomone, tie kurie bijo pabėgėlių, niekada nėra jų matę215. Žiniasklaidoje pateikiama ir
paprastų Lietuvos piliečių nuomonė apie pabėgėlius. Pavyzdžiui, viename publikuojamame skaitytojos straipsnyje
džiaugiamasi, kad vaikų požiūris į pabėgėlius yra pozityvus ir nesąlygotas išankstinių nuostatų ir paplitusių
stereotipinių pranešimų. Skaitytoja taip pat džiaugiasi, kad apie pabėgėlius kalbama ir mokykliniuose
vadovėliuose216.
Arba publikuojamas savanorio iš Lietuvos, kuris gelbėjo vėžlius Turkijos miestelyje, esančiame netoli TurkijosSirijos sienos pasakojimas. Straipsnyje parodoma „kitokia“, neturint jokių išankstinių nusistatymų nuomonė apie
pabėgėlius iš Sirijos, su kuriais jis susidūrė savo misijoje217.
Po teroro išpuolio Berlyne, žiniasklaidoje pateikiamas interviu su lietuve kultūrologe, gyvenančia šiame mieste. Ji
pasakoja, kad Berlynas nebėra tokia saugi vieta, kokia buvo anksčiau, nes smarkiai padaugėjo nusikaltimų,
įsilaužimų į butus, o policija gaudo tik afrikiečius, nes, pasak jos, politiškai tai labai gerai atrodo. Pasakoja, kad
daugelis pabėgėlių yra praradę viltį, nes bent kartą į savaitę pabėgėlių centruose kažkas bando nusižudyti, o tai
pasak jos, rodo policijos neveiklumą, imigracijos institucijos griuvėsius ir žmones be vizijos218.
Rašoma ir apie įvairias pilietines iniciatyvas, tokias, kaip pvz. socialinis projektas „Kvietimas draugauti“, kur visi
norintys gali susipažinti su Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais ir išsklaidyti susidariusius stereotipus219.
Internete tikslingai konstruojamas pabėgėlio įvaizdis, siejamas su grėsme piliečių saugumui;
„VICE News“ žurnalistai žiniasklaidoje papasakojo apie internete plintančius memus apie pabėgėlius, iš kurių
daugelis, jų nuomone, tikslingi, kadangi norima sukurti pabėgėlio, kaip „teroristo“ arba kaip keliančio „grėsmę“
įvaizdžius220.
Pabėgėliai – ne problema, o ekonominė nauda;
Spaudoje pasisakę verslininkai pabėgėlius supranta, ne kaip keliančius problemas Lietuvos visuomenei, bet kaip
galinčius praturtinti Lietuvos ekonomiką. Pavyzdžiui, vieno verslininko nuomonės straipsnyje rašoma, kad
214
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„15min.lt konferencijoje dalyvavę E.Račius ir G.Guzevičiūtė: „Tie, kurie labiausiai bijo pabėgėlių, patys jų niekada nėra sutikę“, 15min.lt, 2015 09 14
216
DELFI skaitytoja Alina „Apie pabėgėlius – jau ir mokyklose“, delfi.lt, 2015 09 10
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verslininkai mato pabėgėlius labiau kaip galimybes, o ne kaip problemas 221 . Taip pat europarlamentaras
verslininkas apeiliuoja į lietuvius, kaip migrantų tautą, ir rašo, kad valstybė gali turėti ekonominės naudos iš
pabėgėlių 222 . Kitame straipsnyje išsakoma, nuomonė, kad sakydami „ne“ pabėgėliams, stabdome šalies
vystymąsi223.
Pabėgėlių „baimė“ naudojama politikoje rinkėjų balsams pritraukti;
Pavyzdžiui, rašoma, kaip skirtingos politinės partijos koalicijoje naudoja pabėgėlių temą (pvz. DP pozicijos
pabėgėlių atžvilgiu)224. Kitame straipsnyje, politikas, liberalų partijos atstovas rašo, kad kai kurie politikai prieš
Seimo rinkimus mėgins išnaudoti jautrią pabėgėlių temą, ir mano, kad reikalingos visapusiškos diskusijos apie
pabėgėlius Lietuvoje225.
Nevyriausybinės organizacijos, kuri veikia žmogaus teisių srityje, atstovas, mato pabėgėlius, kaip politikų
„atpirkimo ožius“, kurie nesupranta, kad jie gali tapti „tokiais pat visuomenės nariais kaip ir kiti – mokytis, dirbti,
mokėti mokesčius, o laisvomis dienomis, kaip ir lietuviai, rinktis, ar apsipirkti Lenkijoje, ar arčiau namų.“226
Yra politikų, kurie žiniasklaidoje pozityviai vertina migraciją ir pabėgėlių perkėlimą į Lietuvą, vadindami tai,
humanistiniu poelgiu. Pavyzdžiui, Seimo narė, socialdemokratų atstovė, kritikuoja, savo kolegų, kai kurių politikų
pasirinktą antiimigracinė retoriką prieš 2016 Seimo rinkimus, siekiant priraukti rinkėjų balsus, teigiant, kad
imigracija grasina lietuvių tautos išnykimui. Politikė kategoriškai nesutinka su tokia nuomone ir teigia, kad
priešingai - Lietuvą reikia gelbėti nuo „tautos gelbėtojų, kurie nepripažįsta žmogiškumo, gailesčio kenčiančiajam,
bėgančiam nuo žeminimo, smurto, bado ir mirties“227.
Tiriamoje žiniasklaidoje ištransliuoti ir politologo komentarai, kad antiimigracinė retorika – tai DP rinkiminė
strategija, kuri, partijos atstovų manymu, jiems gali būti naudinga rinkimuose pritraukiant rinkėjų balsus. Tačiau,
politologo manymu, tokia retorika neparanki premjero A. Butkevičiaus vyriausybei, kuriam gali kilti keblumų
aiškinantis, kodėl pati Lietuva reikalaudama paramos iš ES nesivadovauja solidarumo principu228.
Pabėgėlių moterų teisės yra pažeidžiamos;
Žiniasklaidoje pateikiamos ir aukštų Lietuvos pareigūnų nuomonės pabėgėlių tema. Pavyzdžiui, Prezidentės
ketinančios vykti į Pasaulio moterų lyderių konferenciją Jordanijoje, kuri akcentuoja lyties aspektą ir sako, kad
daugelis pabėgėlių yra moterys ir jų teisės pažeidžiamos, nes jos dažniau tampa smurto, prievartos aukomis (net
pačių pabėgėlių tarpe)229.
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Europa (ne)atvira;
Viename politologo, straipsnyje išsakyta nuomonė kvestionuoja „atviros Europos“ šalininkų mintis ir pasisakymus,
nes manoma, kad kitaip, nei deklaruojama: „multikultūralistinė europiečių visuomenė kitų kultūrų atstovams
palieka dvi išeitis – dėl taikos atsisakyti daugumos savo tradicijų bei kultūros autentiškumo ir prisitaikyti prie
europietiškų, postkrikščioniškos kultūros standartų arba burtis į pusiau uždaras, aplinkai priešiškas bendruomenes
ir brandinti savojo kultūrinio fundamentalizmo sėklą“230.
Kitame straipsnyje, taip pat komentuojama A. Merkel retorika pabėgėlių atžvilgiu. Visuomenininkas džiaugiasi, kad
norėdama vadovauti ketvirtą kadenciją Vokietijai, kanclerė pakeitė retoriką pabėgėlių atžvilgiu, nes viešai
pasisakė, kad turi būti vykdoma greita deportacija tų asmenų, kuriems atsakyta suteikti pabėgėlio statusą231.
Įvardinant šioje tematikoje vartojamus pasikartojančius topus ir tipines asociacijas, apibūdinančias šias temas,
pagal Hart, C. schemą, gali būti išskirta keletas vartojamų topų ir su jais siejamų tipinių asociacijų, tokių, kaip:
Topai
Pavojus:

Našta

Nusikaltimas:

Išnaudojimas:
Persikėlimas

Kultūra

230
231

Susijusios asociacijos ir prielaidos
Intensyvus kultūrų maišymasis veda prie terorizmo ir nedemokratinių socialinių
apraiškų;
ES politikai elgiasi neryžtingai teroristinių išpuolių akivaizdoje ir tapo
politkorektiškumo ir deklaruojamų europinių vertybių įkaitais;
Pabėgėliai iš Afrikos ir Artimųjų rytų nauja kategorija pabėgėlių sąlygota ES
propaguojamų žmogaus teisių;
Pabėgėlių priėmimas turi būti savanoriškas šalies sprendimas ir ES šalyse turi vykti
naudojant solidarumo principą;
Lietuva tėra tik tarpinė pabėgėlių stotelė;
Pabėgėliai Lietuvai yra ekonominė našta, kuri neatsipirks;
ES atviros sienos nepaskatins šalių, iš kurių vyksta pabėgėliai, pastangas
reformuotis iš vidaus;
Pabėgėliai Lietuvai yra ekonominė našta, kuri neatsipirks;
ES šalių senbuvių pavyzdžiai rodo, kad migrantų gyvenimo vietos virsta getais ir
nusikaltimų židiniais;
Vyksta spartėjantis islamo radikalizacijos procesas;
Žmonės Lietuvoje patys yra nepasiturintys ir negali nieko pasiūlyti pabėgėliams;
Pabėgėlių „antplūdis“ Lietuvoje realybė;
“Visų pirma, Lietuva jau įsipareigojo priimti 1105 pabėgėlius. Per dvejus metus. Tai,
kad dabar jų tik dešimt – tik laikinas rezultatas. Vidaus reikalų ministras, jei
negirdėjote, pareiškė spartinsiantis pabėgėlių priėmimą. Tad netrukus, matyt,
Lietuvoje jų bus šimtai, o greitai ir visas tūkstantis su trupučiu.” (Vydas Gedvilas:
Pabėgėlių antplūdis – ne teorija, o netolima realybė“, 15min.lt, 206 05 26);
Lietuva nepajėgi integruoti pabėgėlių, o tai rodo romų, rusų ir lenkų etninių grupių
nesėkmingos integracijos pavyzdžiai;
Pabėgėliai pagilins multikultūralizmo problemas;

„A. Kazlauskas. Apsileidusi Europa nėra nei atvira, nei saugi“, delfi.lt, 2016 04 05
„D. Paukštė. Pabėgėlių krizės fone A. Merkel nori ketvirtą kadenciją vadovauti Vokietijai“, delfi.lt, 2016 09 05
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„Migracijos“ arba „pabėgėlių krizės“ iššūkiai Lietuvai ir kitoms šalims
Šioje tematikoje daugiausiai kalbama apie ES institucijų veiksmus, sprendžiant klausimus susijusius su pabėgėliais
ir daugiausiai cituojamai aukšti valstybės pareigūnai (Prezidentė, susijusių ministerijų atstovai (ministrai ir
viceministrai).
Daug kalbama apie migrantus, jų migraciją į Europą, migrantų „srautus“ ir su tuo susijusią sienų išorinių ES
apsaugą. Pavyzdžiui, rašoma apie ES ir Turkijos viršūnių susitikimą Briuselyje, kur ES šalių vadovai su Turkijos
ministru pirmininku aptarė, kaip sparčiau įgyvendinti ES ir Turkijos veiksmų planą migrantų srautui į Europą
stabdyti232. Taip pat šio įvykio kontekste žiniasklaidoje išsakomos grėsmės dėl „Šengeno zonos griūties“233 bei
vidinių ES sienų atkūrimą, kuris turėtų būti, kaip atsakas į susidariusią padėtį prie išorinių ES sienų dėl pabėgėlių
srautų234.
Be minėtų spaudoje išsakomų grėsmių dėl ES išorinių sienų apsaugos, daugiausia įvardijama terorizmo grėsmė,
nes rašoma apie ISIS organizacijos kovotojus, kurie kartu su pabėgėliais gali patekti į ES šalis. Reikia paminėti ir tai,
kad pirmajame žiniasklaidos tiriamajame periode, straipsnių rašančių apie pabėgėlius, kaip grėsmę palyginus, su
antruoju, daugiau. Galima daryti prielaidą, kad tai lėmė ir teroro aktai įvykę Europoje – Paryžiuje (2015 lapkritis) ir
Briuselyje (2016 kovas), taip pat pranešimai apie “masinius moterų prievartavimus” Naujų metų naktį Kelne (2016
metais).
Išanalizavus diskursą šia tema, pastebime, kad vyrauja neigiama pozicija ir pasikerojančios frazės/teiginiai, siejami
su pabėgėliais ir jų migracija į Europą. Pabėgėliai dažnai tapatinami su musulmonų tikėjimu, neretai net
nekvestionuojama, kad pabėgėlis gali būti ne musulmonas, pabėgėlio ir musulmono kategorija sutapatinama. Taip
pat pabėgėliai šioje tematikoje dažnai įvardijami, kaip “geresnio gyvenimo beieškantys”, “masiškai plūstantys” į
Europą. Taip pat sakoma, kad daugelis jų – tai “Islamo valstybės” kariauna. Europa, į kurią “plūsta” pabėgėliai
vadinama “svetingąja”, “tingiu ruoniu”, taip pat “ne gumine”, kurios “siūlės jau braška” nuo pabėgėlių srauto, taip
pat po pranešimų apie įvykius Kelne, ji vadinama “prievartaujama Europa”. Pabėgėliai dar sakoma, kad reikalauja
“išskirtinių teisių”, minimos nevykusios pastangos Vakarų visuomenėse integruoti pabėgėlius. Migracija vadinama
“tautų kraustymųsi”. Beje, dažnuose straipsniuose minima, kad Europa pati tapo savo deklaruojamų “europinių
vertybių” ir “žmogaus teisių” įkaite, kuria naudojasi imigrantai. Neretai straipsniuose kaltinama ir Vokietijos
kanclerė, kuri “svetingai pasikvietė” pabėgėlius į Europą. Įvykusių teroristinių aktų Europoje kontekste pabėgėliai
siejami ir su terorizmu, ISIS organizacija, nusikaltimais, su kuriais Europa nesugeba susitvarkyti ir užtikrinti savo
piliečių saugumo. Šiuos vaizdinius žiniasklaidoje lydi grėsmingi, bauginantys pavadinimai ir fotografijos. Žemiau
pateikiamos vyraujančios retorinės frazės, ir kai kurie straipsnių pavyzdžiai su citatomis:
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„Grybauskaitė: bendradarbiavimas su Turkija – būtinas migracijos krizei įveikti“, Alfa.lt, 2016 03 07
„D. Grybauskaitė: Šengeno zona kybo ant plauko“, delfi.lt, 2016 03 07
„Prezidentūra: vidinių ES sienų atkūrimas yra natūralus atsakas į susidariusią padėtį“, delfi.lt, 2016 03 01
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Neutralus požiūris
Europa nesugeba užtikrinti savo sienų kontrolės ir saugumo;
Savo straipsnyje europarlamentaras mato dvi pagrindines problemines vietas ES – nesusitvarko su pabėgėlių
srautais iš Šiaurės Afrikos ir Artimųjų rytų bei negeba užtikrinti sienų kontrolės ir saugumo pietuose. Jo manymu,
be stipriai padidinto finansavimo „Frontex“ agentūrai, kontroliuojančiai išorinių sienų apsaugą, be politinių
įsipareigojimų, kovojant su XXI a. vergove ir adekvataus požiūrio į nelegalią migraciją – pokyčių nesulauksime235.
Pabėgėlių vykimas į Europą skatina nelegalų žmonių gabenimo verslą;
Pabėgėliai kelia pavojų Šengeno erdvei ir Dubino mechanizmui;
ES teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje dalyvaujantis VRM ministras sako aptaręs migracijos krizės
iššūkius kalba apie tai, kad pabėgėlių vykimas į Europą gali tapti paskata nusikaltėliams užsiimti nelegaliu migrantų
gabenimu. Taip pat, manoma, kyla pavojus Šengeno erdvės ir Dublino sistemoms, esančioms prieglobsčio ES
pagrindui236.
ES nežino kaip spręsti pabėgėlių krizę;
Žiniasklaidoje rašoma apie EVT priimtus sprendimus dėl pabėgėlių, taip pat apie D. Tusko pasisakymą, kad
pabėgėlių bus vis daugiau ir dėl to turime svarstyti atviru durų ir langų politiką. Rašoma apie Vokietijos padėką
Lietuvai, kad priims pabėgėlius. Taip pat vienas europarlamentaras spaudoje rašo apie tai, kad EK pirmininkas,
manoma pasiūlys ES kurti savo kariuomenę ir privalomą valstybėms narėms sistemą paskirstyti pabėgėlius, kad ES
nežino kaip spręsti pabėgėlių krizę237. Rašoma, kad reikėjo finansuoti tas šalis (Jordanija, Turkija, Libanas) į kurias
pabėgėliai patenka pirmiausia238. Seimo pirmininkė „Žinių radijuje“ pateikia kritiką A. Merkel, kuri pakvietė
pabėgėlius i Vokietiją ir dėl to, jos nuomone, kitos valstybes susidūrė su pabėgėlių srautais239.
Aptariami ir migracijos į Europą „griausmingi“ ir „didėjantys“ srautai, pabėgėlių paskirstymo po ES valstybes,
planas, kuris vadinamas „žlungančiu“ arba „sužlugusiu“. Pavyzdžiui, rašoma, kad ES komisaras pranešė, kad
bendrijos patvirtintas planas dėl pabėgėlių paskirstymo žlunga, nes 2016 metais po bendrijos nares buvo sutarta
paskirstyti 160 tūkst. pabėgėlių, esančių Graikijoje ir Italijoje, tuo tarpu buvo perkelti tik apie 11 tūkstančių
pabėgėlių240. Taip pat, viešinamas URM ministro raginimas ES tiesiogiai kalbėtis su Turkija, ir šios šalies svarbos
suvaldant migrantų krizę akcentavimas 241 . Informuojama ir apie EK paskelbtus raginimus pertvarkyti ES
prieglobsčio suteikimo taisykles, nes jos įpareigoja migrantus registruotis šalyje į kurią migrantas atvyko
pirmiausia, ir išvykimo atveju, būna grąžinti, o tai, manoma neteisinga tokių šalių, kaip Graikija, atžvilgiu, ir siūlymą
nuolatinį prieglobsčio prašytojų perkėlimo mechanizmą, kas, prezidentės teigimu, prieštarauja savanoriškumo
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principui ir papildomai sukuria traukos į Europą, veiksnius242. EK siūlomos priemonės automatiškai perskirstyti
pabėgėlius po ES šalis ir taikyti finansines sankcijas už atsisakymą nepriimti pabėgėlius, Lietuvos prezidentės,
vadinamos nepadėsiančiomis apsaugoti ES išorės sienų ir neprisidedančiomis prie ES vienybės ir migracijos krizės
sprendimo243. Viešinama ir VRM viceministro skeptiška pozicija tokiems siūlymams, nes tokiu būdu, manoma,
pažeidžiamas solidarumo principas ir taikoma prievarta. Taip pat minima apie 250 tūkst. eurų bauda už vieną
nepriimtą pabėgėlį244.
Taip pat europarlamentaras spaudoje nepritaria privalomoms kvotoms ir baudoms už nepriimamus pabėgėlius,
sakydamas, kad baudos už nepriimtus pabėgėlius „išsprogdintų Europą“, kuri ir taip nėra vieninga pabėgėlių
perkėlimo ir kitais klausimais245.
Grėsmė nacionaliniam saugumui neturi būti siejama su pabėgėliais ir vien tik su teroristiniais išpuoliais;
Kita vertus, žiniasklaidoje galima aptikti ir kitokių argumentų apie terorizmą ir teroristus. Pavyzdžiui, cituojamas
tyrimas (31 Europos valstybės duomenys) apie „vienišų vilkų“ Europoje įvykdytus teroro aktus, kuris atskleidė, kad
dešinieji ekstremistai yra pavojingesni ir sunkiau susekami, o grėsmes, kurias kelia šie teroristai, nėra įvertintos
šalių valdžios, teisėsaugos institucijų246.
Kitame straipsnyje pasisakoma prieš „isteriškus“ komentatorius, kurie, kaip sprendimą mato pabėgėlių
„neįsileidimą“ į Europą ir „musulmoniško pasaulio“ suvaržymą. Apžvalgininkas komentuoja, kodėl terorizmo
išpuoliai dažniausiai įvyksta Prancūzijoje ir Belgijoje. Sakoma, kad ten esama didelių ir uždarų, socialinių laiptų
apačioje esančių musulmoniškų bendruomenių ir tokiais išpuoliais galima destabilizuoti bendruomenę etniniu
pagrindu, o ši „reklama“ skirta naujiems žudikams. Teigiama, kad migracijos srautai į Europą neatslūgs,
ekonominis ir socialinis susiskaldymas Vakarų Europoje nekis, tad prastės atmosfera, palanki teroristams247.
Yra ir „pozityvesnių“ straipsnių, kur rašoma, kad ES vykdomomis priemonėmis (grupės kovai su teroru kūrimas,
NATO didinamas finansavimas šiai sričiai) nors ir pavėluotai, sugebės kovoti su terorizmu, taip pat
kvestionuojama, ir žmonių vykdančių teroristinius aktus tikėjimas. Teigiama, kad tai, kad Vakarų Europos valstybės
pasidarė radikalių idėjų židiniais, parodo ne kažkurios pusės kaltę, o problemą valstybės strategijoje ir gebėjime
integruoti piliečius, kuriems suteikiama proga gyventi šioje šalyje248.
Taip pat pateikiamas ir išsamus interviu su VDU profesoriumi ir islamo tyrinėtoju, kuriame jis teigia, kad prastas
imigrantų musulmonų įvaizdis panašus į lietuvių įvaizdį Norvegijoje ir kad jis yra labiau susijęs ne su religija, o su
socialine elgsena ir tai, kad islamą reiktų atskirti nuo musulmonų249. Kitame straipsnyje taip pat sakoma, kad
negalima į fanatizmo pavojų atsakyti „patiems sulendant į religinius kraštutinumas“250. Rašoma ir apie terorizmo
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ekspertą iš DB, kuris viešėjo Kaune, VDU rengiamoje diskusijoje. Akcentuojami eksperto teiginiai apie tai, kad
teroristai teroro vietas išpuoliams renkasi racionaliai ir apgalvotai, todėl Lietuvai terorizmo grėsmė yra maža,
kadangi įvykio rezonansas būtų mažesnis ir jis parodytų organizacijos silpnumą. Mokslininkų nuomone, tokios
diskusijos, gali užkirsti moralinę paniką visuomenėje ir paneigti nuostatą, siejant pabėgėlius su teroristais251.
Kitas spaudoje cituojamas islamo mokslininkas sako, kad teroristai išpuoliais mėgina destabilizuoti Vakarų
visuomenes, o ar jų tikslas bus sėkmingas priklausys ir nuo mūsų pačių. Atkreipiamas dėmesys, kad rašant apie
teroro aktus dažnai socialinė žiniasklaida yra maitinama gandų ir dezinformacijos srauto, jose keliama panika dėl
terorizmo, o tokiu būdu pasiekiamas teroristinių aktų vykdytojų tikslas – ne pats teroro aktas, bet terorizavimas,
panikos visuomenėse sukėlimas. Taip pat mokslininkas neigia, kad “Islamo valstybei” pavyktų apie save suvienyti
didžiąją dalį musulmonų, nes ši organizacija turi daug priešų (šiitus, nuosaikius musulmonus ir netgi kitus
islamistinius sąjūdžius)252.
Neigiamas požiūris
ES tapdama žmogaus teisių organizacijų įkaite priima į Europą pabėgėlius
Pavyzdžiui, viename savo straipsnyje politikos apžvalgininkas rašo, kad ES kaip „biurokratų ir pimpačkiukų
prietaisas“ turi iš vidaus griauti Europos civilizaciją ir tautinę valstybę, plačiai atverdama duris barbarams. Rašoma,
kad ES, “kaip liepė barbarų penktoji kolona Vakaruose – Human Rights Watch organizacija” <…> “surengusi viešo
graudenimosi spektaklį, ištarė sentimentalų „taip“ tuntams geresnio gyvenimo ieškančių nelegalų iš Šiaurės
Afrikos”.253;
Didelis skaičius kitos kultūros žmonių Lietuvoje gali sukelti konfliktus;
Pavyzdžiui, viename straipsnyje, komentuojant EK tyrimą, kuriame nurodoma, kad iki 2060 m. Lietuvoje gyventojų
skaičius sumažės beveik 40 proc. o čia negyvens nė 2 mln. žmonių, cituojamas demografo nuomonė, jog Lietuvoje
gyvens 2,5 mln. žmonių su vyresne nei dabar visuomene ir kad migracija didės ir įvairovė bus didesnė. Jo
nuomone, migraciją reikėtų valdyti, nes dideli skaičiai kelia tam tikras problemas ir net vykdant protingą
integracijos politiką, kitos kultūros atėjimas vis dar kelia tam tikrus klausimus susijusius su integracija254. Tame
pačiame straipsnyje cituojamas “Tautininkų sąjungos” atstovas sako, kad „per trumpą laiką, priėmus gausų skaičių
kitų kultūrų žmonių, jie nesiintegruoja, o kuria alternatyvias visuomenes, prasideda įvairūs konfliktai, aukomis
tampa vietiniai gyventojai“. Tame pačiame straipsnyje darbdaviai išreiškia norą, kad pabėgėliai atvyktų, tačiau
pateikiamas komentaras, kad darbdaviai nenori „neišsilavinusių pabėgėlių iš Afrikos ar Rytų Azijos“255.
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Migracija kelia socialines ir ekonomines problemas ir skatina visuomenės nepasitenkinimą ir radikalius
judėjimus;
Viename europarlamentaro, „Tvarka ir teisingumas“ lyderio straipsnyje rašoma apie pasiūlytą Migracijos komisijos
steigimą. Politiko nuomone toks sprendimas yra sveikintinas dalykas, nes Lietuva turi pati formuoti savo migracijos
politiką, nei ji būtų primesta iš šalies. Straipsnyje klausiama, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis Lietuva vykdys
perkeltųjų pabėgėlių integraciją į Lietuvos visuomenę, jei ji remia ES pasiūlytą planą dėl pabėgėlių priėmimo.
Autoriaus nuomone, visuomenė yra susipriešinusi, o iš migracijos kylančios socialinės ir ekonominės problemos –
yra viena iš augančio susipriešinimo priežasčių. Taip pat straipsnyje kalbama ir apie terorizmo pavojus, atskirų
grupių radikalizavimą. Rašoma, kad reikia diskutuoti tas problemas be dirbtinai kuriamo supriešinimo „jei ne su
mumis, vadinasi su jais“256.
Žiniasklaidoje publikuojami politikos saugumo eksperto samprotavimai apie tai, kad „pabėgėlių srautas, kuris
dabar ateina, provokuoja mintį, ką turime daryti, kad nepasikartotų panašus atvejis“, turima omenyje Breiviko
išpuolį Norvegijoje ir manoma, kad nepasitenkinimas pabėgėlių priėmimu Lietuvoje gali išprovokuoti panašius
incidentus257.
Prieš 325 pabėgėlių priėmimą pasisako DP pirmininkas, nes, jo nuomone, “būtina atsižvelgti į kalbinius,
kultūrinius, religinius šių žmonių ir valstybių, į kuriuos jie bus atsiunčiami skirtumus ir tuomet nesunku suprasti, kad
pabėgėlių integracija ne tik nebus sklandi, bet ji praktiškai neįmanoma”. Taip pat sakoma, kad ES skiriamų lėšų
integracijai neužteks, reiks prisidėti iš savo valstybės lėšų, o reiktų padėti įvairiomis ekonominėmis programomis
toms šalims iš kurių bėga pabėgėliai258.
Kitame straipsnyje rašoma, kad be grėsmės klausimo, keliančio nerimą, nes tarp migrantų gali būti įsimaišiusių
teroristų, dar vienas svarbus klausimas ir problema – kad priimti pabėgėliai gali kelti nepasitenkinimą mūsų
visuomenėse, nes ji dar nepasirengusi priimti migrantų, o to priežastis – socialinės ir ekonominės problemos, nes
žmonės nėra patenkinti savo turtine padėtimi259.
Reikia mokytis iš Vakarų visuomenių integracijos klaidų;
Pavyzdžiui, viename straipsnyje sakoma, kad kalbant apie pabėgėlių integraciją reikia mokytis iš senbuvių Europos
šalių klaidų integruojant migrantus, nes autoriaus nuomone, visi imigrantų kultūriniai ir religiniai skirtumai nebuvo
imti domėn ir jų propagavimas nebuvo išdiskutuotas ir reglamentuotas įstatymais, o tą mes ir turime padaryti
Lietuvoje, kad išvengtume ekonominės, socialinės ir kultūrinės migrantų atskirties: „Todėl užkertant kelią
galimoms problemoms, reiktų labai aiškiai išdiskutuoti ir įstatymais reglamentuoti tokias šiandien lyg ir mažai
aktualias „smulkmenas“ kaip religinę priklausomybę reiškiančių drabužių leidimas ar draudimas, privalomas vaikų
(ypač mergaičių) mokymas iki tam tikro amžiaus, maisto raciono diferencijavimo pagal religinius įsitikinimus
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leidimas ar draudimas visuomeninėse įstaigose, privalomi skiepai, privalomas lytinis švietimas, draudimas tėvams
parinkti vaikams sutuoktinius, religinių švenčių ir darbo laiko suderinamumas ir t.t.”260.
Dauguma pabėgėlių yra agresyvūs, jauni vyrai, kurie vengia kovoti savo tėvynėje, nerodo pagarbos ir tik kelia
reikalavimus;
Pabėgėliai priekabiauja prie europiečių moterų;
Reikia spręsti migracijos į Europą priežastis migrantų kilmės valstybėse;
Kartus su pabėgėliais į Europą atvyksta teroristai;
Pabėgėliai gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;
ES nesugeba užkirsti kelio migracijai ir teroristinių organizacijų veiklai;
Reikia užkirsti kelią pabėgėlių perkėlimui į Lietuvą;
ES lėšų skiriamų pabėgėlių integracija nepakaks;
Žiniasklaidoje publikuojami VRM ministro, Seimo NSGK pirmininko pasisakymai susiję su komentarais apie ES ir
Lietuvos saugumo situacijos užtikrinimą po įvykusių teroro aktų Paryžiuje. Pavyzdžiui sakoma, kad terorizmo
klausimą reikia įtraukti i Seimo NSGK dienotvarkę; VSD surengtą tarpžinybinį pasitarimą, kur buvo aptartos
terorizmo prevencijos priemones ir valstybes institucijų veiksmų koordinavimas, priimant pabėgėlius arba
viešinamas VSD pareiškimas, kad Lietuvoje 50 asmenų, kurie gali būti siejami su terorizmu. Taip at daug kalbama ir
apie tai, kad turi būti sugriežtintos prieglobsčio suteikimo procedūros ir pabėgėlių patikra dėl keliamos grėsmės
nacionaliniams saugumui. Rašoma ir apie stiprinamą viešąjį ir pasienio saugumą. URM ministras spaudoje
migraciją palygina su „tautų kraustymuisi, kuriam Europa nėra pasirengusi. Taip pat aprašomos Prezidentės
siūlomos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama užtikrinti viešąja tvarka ir saugumą (dažnai viešąja tvarka
pažeidžiantis pabėgėlis galės būti įsiustas iš šalies).
Taip pat rašoma ir apie pilietines iniciatyvas prieš pabėgėlius - apie VRK įregistruota piliečių iniciatyvinę grupę, kuri
sieks priversti Seimą svarstyti projektą, kuriuo būtų panaikintas į Lietuva pabėgėlių perkėlimą įteisinantis
įstatymas. Taip pat rašoma apie Kaune “Tautininku sąjungos” suorganizuotas eitynes prieš pabėgėlius.
Daug ir neigiamai pabėgėlių atžvilgiu pasisako (pabėgėlius sieja su teroristiniais išpuoliais ir įvardina, kaip grėsmę)
politikai (DP ir “Tvarka ir teisingumas” atstovai - V. Mazuronis, M. Zasčiurinskas, R. Paksas). Ši išsakoma retorika
susijusi su pabėgėliais, kaip grėsme nacionaliniam saugumui dėl teroro aktų, dėl kartu su pabėgėliais į Europą
atvykstančiais „Islamo valstybės“ kovotojais, dėl „silpnos“ Europos, kuri nesugeba užkardyti teroristinių aktų ir
užtikrinti savo piliečių saugumo.
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Pavyzdžiui, DP lyderis pabėgėlius įvardija „kaip Trojos arklį Europai“261, o A. Paulauskas teigia, kad Vakarų Europos
valstybės turi rengtis „sausumos karui prieš ISIS“262. Taip pat aktyvus šioje tematikoje ir europarlamentaras, kuris
mano, kad ES nesivienija sprendžiant problemas, susijusias su pabėgėliais, taip pat kad nėra daug padaryta,
saugant ES išorines sienas, o į Europą toliau plūsta pabėgėliai, kad Vokietijos kanclerės pabėgėlių matymas, kaip
„rytojaus perspektyva“ buvo paneigta po 2016 m. Naujųjų metų nakties po daugiau ar mažiau koordinuoto
priekabiavimo prie moterų. Kritiškai vertinami Vokietijos pareigūnų reakcija ir neveiksnumas po šio įvykio ir
sakoma, kad Europa turi “atsikvošėti” ir pripažinti, kad nesugebėjo integruoti migrantų ir kad reikia tiksliai žinoti,
kokius migrantus įsileisti ir kiek, nes taip pat tokiu būdu ES visuomenės (o ypač Vokietijos) radikalėja)263. Kaip
šaltinis žiniasklaidoje pakomentuoti situaciją Vokietijoje po Naujųjų metų įvykių Kelne, pasitelkiama ir „Mis Lietuva
2014“ dalyvės Redos, gyvenančios Vokietijoje, nuomonė apie pabėgėlių baimę po šio įvykio apie nesaugumą
gyventi Vokietijoje ir apie pabėgėlių išrankumą maistui ir jiems skiriamą gausią labdarą264.
DP frakcijos nuomone pabėgėliai jau yra pasekmė, o reikia sutelkti vieningą ES poziciją ir finansus, sprendžiant
priežastis, LT galėtų prisidėti prie įvairių ES vykdomų programų, prie Maroke įkurto ES instituto veiklos, Vengrijoje
esančio centro, kurioje imigrantai iš Afrikos gali įgyti išsilavinimą. Taip pat sakoma, kad „tarp nelegalių imigrantų,
kurie pasiekia Europos krantus, gali „įsimaišyti“ ir įvairių nusikalstamų grupuočių atstovai, teroristai, kurie gali
pradėti kelti neramumus ir padaryti daug žalos265“
Kitas DP frakcijos Seime nario K. Daukšio straipsnis gali būti laikomas blogu pavyzdžiu, aptinkamu žiniasklaidoje,
kadangi straipsnyje pateikiami neatitinkami tikrovės duomenys ir kuriamos nepagrįstos baimės. Jis rašo, kad su
dideliu nerimu stebi Europoje vykstančius įvykius, o konkrečiai terorizmo aktus ir daro, pasak jo akivaizdžią išvadą:
„kad teroro grėsmė artinasi ir prie Lietuvos“. Terorizmo „artėjimas prie Lietuvos“ siejamas su pabėgėlių krize ir
pateikiami argumentai, grindžiami duomenimis, kad 2013 metais iki pabėgėlių krizės Europoje per metus buvo
įvykdyti 152 išpuoliai, tuo tarpu 2016 metais – jų jau buvo 1077. Tokiu būdu daroma išvada, kad: “Tik gali
įsivaizduoti, koks šokiruojantis skaičius bus šiais, 2016-aisiais, metais.” Taip pat straipsnyje, juokiamasi iš tų kas
teigia, kad pabėgėlių tik kelios dešimtys: “Kai jų bus tūkstančiai, imtis priemonių bus per vėlu. Tuomet ir mums teks
jungtis į skaudžiai nukentėjusių Europos valstybių būrį ir bejėgiškai apraudoti netektis.”266
Gerosios praktikos pavyzdžiu gali būti laikomas šio politiko K. Daukšio straipsnio „analizė“ spaudoje, kuri
atskleidžia, kad minimi skaičiai neatitinka tikrovės. Tai interviu redakcijai pripažįsta ir pats politikas. Teigiama, kad
politikas cituodamas Europolo ataskaitą dėl terorizmo padėties vietoje minėtų įvykdytų 1077 teroro aktų turėjo
paminėti 211 atvejų, o tai žymiai mažiau negu buvo skelbiama267.
Siūlymus patvirtinti privalomas kvotas pabėgėliams žiniasklaidoje, taip pat daugiausia komentuoja ir kritikuoja
politikai. Pavyzdžiui, DP atstovas V. Gedvilas, spaudoje teigia, nenustebęs tokiu siūlymu: „to ir reikėjo tikėtis.
Valstybėms, kurioms pirmiausia rūpi jų pačių žmonės, o ne pabėgėliai, kurios nori apsaugoti nuo potencialių
261

“Valentinas Mazuronis: Pabėgėliai – Trojos arklys Europoje”, 15min.lt, 2016 01 21
Bruveris, V. „Atsakymas karui – karas“, Lrytas.lt, 2015 11 17
263
“Zigmantas Balčytis: Ar Europa atsikvošės?”, 15min.lt, 2016 01 08
264
“Pabėgėlių kaimynystėje gyvenanti „Mis Lietuva“ dalyvė R. Giedrikaitė: dujų balionėlis rankoje ir nuolatinė baimė”, delfi.lt, 2016 02 23
265
„Sargūnas: Lietuva ir Europa turi susitelkti, spręsdamos imigrantų problemas“, Alf.lt, 2015 06 04
266
„K. Daukšys, Neprisipažinti, kad pabėgėlių kvotos yra klaida – nusikaltimas“, delfi.lt, 2016 07 29
267
Želnienė, L. „Tiesa ar melas? Kęstutis Daukšys: „Pernai Europoje įvykdyti 1077 teroro išpuoliai”, 15 min.lt, 2016 09 18
262

138

nusikaltėlių, prievartautojų ir teroristų, europietiškas vertybes ir įstatymus ignoruojančių klajoklių, gero gyvenimo
nieko nedirbant ieškotojų, Europos Sąjungos (ES) viršūnėlės ėmė grasinti finansinėmis sankcijomis“ <...> „O
visuomenė reiškia pagrįstą baimę dėl galimų kriminalinių nusikaltimų, kuriuos gali vykdyti Į Lietuvos Respubliką,
prašytojai“ <...> „pabėgėliai, kurių didžioji dalis tiesiog ieško geresnio gyvenimo (beje, nieko nedirbant, tik gaunant
išlaikymą, išmokas ir panašiai).“268
Ištransliuojama ir „Tvarka ir teisingumas“ partijos pirmininko, europarlamentaro, išsakyta kritika dėl ES institucijų
ir jų lyderių neveiksnumo ir neprisiimamos atsakomybės dėl nesugebėjimo viešose vietose užtikrinti savo piliečių
saugumo269.
Kitas politikas spaudoje kritikuoja valstybės institucijas, kad teroristinių aktų akivaizdoje Europoje nesiima jokių
priemonių. Pavyzdžiui, kad nėra galvojama apie galimų ekstremalių situacijų sprendimo būdus – t.y. Lietuva neturi
institucijos galinčios teikti ne tik rekomendacijas, bet ir draudžiančia vykti į šalis, kur žmonių saugumui gresia
pavojus270.
Taip pat kitame straipsnyje teigiama, kad nei ES, nei JAV politikai nesugeba spręsti pabėgėlių problemos iš esmės
ir imtis radikalių veiksmų užkirsti migracijai ir „Islamo valstybės“ siautėjimui271.
Apie terorizmo pavojus Europoje ir jo artėjimą prie Lietuvos žiniasklaidoje pasisako ir politologai272. Pavyzdžiui,
viename straipsnyje rašoma apie tai, kad mažai diskutuojamas aspektas, jog dažniausiai pabėgėliai – yra jauni
stiprūs vyrai, kurie prisidengia tikraisiais pabėgėliais, o iš tiesų – tai gali būti apsimetę džihadistai arba ekonominiai
migrantai ir mano, kad verčiau Lietuva ne priimtų pabėgėlius, o susigrąžintų emigravusius lietuvius273.
Kitame straipsnyje kalbama apie šiandieninius pabėgėlius ir jie lyginami su pabėgėliais iš tuometinės Jugoslavijos
po jos žlugimo, tačiau sakoma, kad dabartiniai pabėgėliai nereiškia pagarbos Europai ir europiečiams, kad tik
reikalauja tolerancijos: “Šiandien su pabėgėliais, ačiū Dievui, gyvai nesusiduriu. Bet man sako, kad jų yra daug,
gerokai daugiau, nei anais, mano sudėtingo ir emociškai stipraus patyrimo Serbijoje laikais. Jų yra visur, visa
Europa baigiama pripildyti pulkų jaunų, lieknų, agresyvių, įžūlių vyrų. Vyrų, kurie nepaiso jokios ribos, kuriems karo
išdraskytų žmonių istorija, sukrečianti ir emociškai iškertanti istorija yra labai patogi širma tolerantiškos Europos
274
visuomenei
atakuoti”
.
Dar viename straipsnyje rašoma apie žvalgybinę informaciją, kuri atliks didelį vaidmenį naujoms ES narėms
priimant pabėgėlius ir žiūrint, ar tarp jų nėra „Islamo valstybės“ kariaunos, o pabėgėlių tarpe, autoriaus nuomone,
bus daug šios teroristinės organizacijos atstovų. Taip pat, manoma, kiekviena valstybė yra atsakinga už savo
susiklosčiusią situaciją, ir jauni vyrai, vietoj to, kad lydėtų moteris ir vaikus į demokratines valstybes, turėtų
pasilikti savo tėvynėse ir kovoti už savo siekiamas vertybes275.
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Dar viename straipsnyje pabėgėliai taip pat įvardinami, kaip didelė grėsmė Europos valstybėms ir siejami su
terorizmu. Rašoma apie negebėjimą integruotis, apie pabėgėlių naudojimąsi Europos suteikiamomis vertybėmis,
vadina pabėgėlių perkėlimą „uždelsto veikimo bomba“: „Bandymai tarp piramidžių sukurti demokratijos oazes
baigiasi įvairiai bei toli gražu ne visada sėkmingai. Kiek dažniau — ta pačia chaoso šmėkla su nauja burka,
sostinėse per masinius protestus prievartaujamomis turistėmis iš Europos bei periodiškai Jungtinėje Karalystėje
pasirodančiais pranešimais, kad policija ieško iš namų pabėgusio Jamaal'o, kurį neseniai surastas geras pažįstamas
uoliai įkalbinėjo prisijungti prie Boko Haram. Taip, ne kiekvienas musulmonas oro uoste reiškia teroro aktą, bet
islamo ekstremistų išpuoliai Europos sostinėse yra vykdomi ne šventųjų dvasių ar velnio Pinčiuko. Juos įvykdo
žmonės. Žmonės, kurie atsikėlė ar gimė Europoje, naudojosi jos gėrybėmis, bet taip niekada ir nesugebėjo net
suprasti jos kultūros bei prie jos prisitaikyti.” 276
Žiniasklaidoje pateikiamas ir interviu su Rytų partnerystės instituto Izraelyje prezidentu, politologu, tarptautinių
santykių ir Šiaurės Kaukazo ir artimųjų rytų specialistu, istoriku ir rabinu, kuris teigia, kad tarp pabėgėlių patenka
asmenų susijusių su kriminaliniu pasauliu: “Būtina suprasti, kad tie pabėgėliai, kurie gaus prieglobstį ES – ne paties
skurdžiausio visuomenės sluoksnio atstovai. Žinoma, kad tai kainuoja didelius pinigus ir tapti pabėgėliu gana
sudėtinga, nes ši „rinkos “dalis kriminalizuota. Ir, kaip taisyklė, ten patenka žmonės dėl persekiojimo savo šalyse
arba dalyvavę kariniuose veiksmuose, arba susiję su kriminaliniu pasauliu. Todėl asocialių elementų dalis tarpe
pabėgėlių, gerokai didesnis, nei jų gimtinėje.” Manoma, kad europiečių elgsena (ypač moterų) juos šokiruoja ir
provokuoja prievartai; kad visuomenėse, kuriose “svetimos kultūros atstovų kiekis viršija 8 – 11 procentų, tai
sukuria nestabilią socialinę aplinką, iššaukia atgrasumą iš vietinių gyventojų pusės, sukelia nacionalinius
277
konfliktus”
.
Žiniasklaidoje rašant pabėgėlių tema ir konstruojant grėsmes, susijusias su pabėgėliais pasitelkiami net burtininkai,
kurie teigia, kad pabėgėliai – yra grėsmė Lietuvių tautai ir kad pabėgėliai ateityje sukels neramumus Lietuvoje278.
Spaudoje, pasitelkiami ir psichologijos specialistai, kad pakomentuotų teroristų veiksmu bei religijos įtaką
žmogaus psichologijai. Pavyzdžiui, klausiama VU Filosofijos fakulteto profesorius ir socialines psichologijos
laboratorijos vedėjo, kodėl teroro aktus (Paryžiuje, Belgijoje, Amerikoje) daugiausia įvykdo broliai? Jis daro
prielaidą, kad įtaką daro ta pati aplinka, kurioje jie formuojasi, taip pat, teigia, kad islamui būdingas fanatizmas dėl
to, kad tai – jauna religija: „Neabejotina, kad fanatizmas būdingas islamui. Man asmeniškai kyla klausimas:
„Kodėl?“ Gal dėl to, kad ši religija yra jauna, pavyzdžiui, lyginant su krikščionybe ar judaizmu. Kitaip tariant –
islamas dar neperžengė raidos slenksčio, kuomet nustojama drastiškai kovoti už būtent tą tikėjimo rūšį. Arba
galbūt tikintiems islamu taip pat susiformavo specifinė smegenų organizacija. Todėl gal jie labiau linkę į terorizmą
nei europiečiai.”279
Taip pat žiniasklaidoje cituojama NATO pajėgų Europoje vado ataskaita apie Europos saugumo situacijos
prastėjimą, o taip pat Vokietijos žvalgybos tvirtinimai, kad ISIS kovotojai į Europą patenka kartu su pabėgėliais280.
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Cituojama ir Europolo ataskaita, kurioje rašoma, kad teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ kontroliuojamoje
teritorijoje gyvena mažiausiai 50 britų vaikų ir dar daugybė kitų nepilnamečių europiečių, ugdomų džihadistų, kaip
smogikų vakarų Europos valstybėse. Ten pat rašoma, kad mergaitės ugdomos taip, kad savo vaikams perduotų
teroristų ideologiją ir pratintųsi prie būsimų jų vyrų ir sūnų mirties281. Rašoma ir apie į Europą grįžtančių islamistų
propagandos paveiktus asmenis, kurie kelia potencialią teroristinių išpuolių grėsmę ES šalims, o taip pat ir Lietuvai,
kuri, kadangi yra NATO ir ES narė, atitinka islamistų teroristinių išpuolių kriterijus282. Žiniasklaidoje cituojama ir
VSD Seimo NSGK pristatyta ataskaita apie grėsmes nacionaliniam saugumui, kurioje greta kitų buvo įvardintos
iškylančios naujos grėsmės, tokios kaip terorizmas ir pabėgėlių galimybė veržtis per Lietuvą283. Pateikiamas ir
Lietuvos prezidentės interviu Vokietijos dienraščiui, kur ji teigiamai vertina EP priimtą sprendimą keistis oro linijų
keleivių duomenimis, ir išsako kritiką, kad nėra dalijamasi renkama informacija apie pabėgėlius (pavyzdžiui,
pabėgėlių pirštų paimtais antspaudais), kas jos manymu, padėtų užkirsti kelią kruviniems nusikaltimams
Europoje284.
Pasitelkiant Estijos VRM užsakymu atliktais tyrimų duomenimis, teigiama, kad imigracija tampa grėsminga
saugumui, nes ji masinė, o šalys turi nepakankamai žinių apie pabėgėlius ir pateikia Danijos pavyzdį, kuris parodo,
jog Danijoje „nusikalstamumo lygis tarp vyrų pabėgėlių ir jų pasekėjų 73 proc. didesnis nei tarp Danijoje
gyvenančių vyrų“; taip pat sakoma, kad JAV pasiima pabėgėlių „grietinėlę“, tuo tarpu ES lieka likusieji. Rašoma ir
apie naujas nusikaltimų rūšis, tokias kaip rasinės prievartos, vedybų prieš valią, žudynių dėl garbės, lyties organų
žalojimo285.
Lietuva nesugeba pasirūpinti savo žmonėmis, todėl ji nesugebės pasirūpinti pabėgėliais;
DP narys žiniasklaidoje teigia apie tai, kad Lietuva pati nesusitvarko su socialinėmis, ekonominėmis problemomis,
mažomis gyventojų pajamomis yra pasiryžusi perkelti tokį didelį skaičių migrantų, kai tuo tarpu Prancūzija perkėlė
tik 100, Estija neketina perkelti nė vieno. Politikas teigia: „Parodykite man kitą ES šalį, kuri praktiškai visais
ekonominiais ir socialiniais pasiekimais yra stipriai atsiliekanti, tačiau norėdama pasirodyti prieš kitus, plačiai
atveria savo duris kviesdama atvykti svetimšalius ir planuoja skirti jų integracijai nemenkus pinigus, tačiau visai
negalvoja, kaip gyvena jos pačios vos galą su galu suduriantys piliečiai.”286.
Dažnas straipsnių motyvas, kalbant apie pabėgėlių perkėlimą į Lietuvą ir jų integraciją – yra Kirtimų gyvenvietė ir
ten gyvenantys romai, kurie nurodomi, kaip Lietuvos nesugebėjimo integruoti savus piliečius į visuomenę
pavyzdžiu. Pavyzdžiui, viename straipsnyje žurnalistas dirbtinai sukonstruoja priešpriešą tarp romų ir pabėgėlių ir
pateikia ją pačių romų lūpomis: „Mes, Lietuvos čigonėliai, esame taikūs žmonės ir nieko nežudome,
nesprogdiname. Tik buriame kortomis ir vargo genami cigaretes pardavinėjame. Kodėl mus vaiko iš turgų, drasko
mūsų namus tabore, o banditus arabus išskėstomis rankomis priima? Tai nedora!“. Straipsnyje pateikiamas
komentaras, kad romė ne visai teisi, kad valdžia nesirūpina romų mažuma, nes: “Vilniaus savivaldybė vykdo
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socialinį projektą – iškeldina čigonus iš taboro Kirtimuose ir jiems skiria socialinį būstą Naujininkuose ir Šeškinėje.”
Beje, šis straipsnis gali būti pavyzdžiu, kaip dirbtinai žiniasklaidoje gali būti konstruojama konfliktas tarp etninių
grupių, taip pat visuomenėje287.
Vyksta musulmonų ir islamo radikalizacija;
Kitas politikas žiniasklaidoje taip pat pritaria, kad laikas permąstyti jau seniai šalyse gyvenančių migrantų, ar vietos
musulmonų bendruomenių integravimosi į europietišką visuomenę nesėkmes288. Kiti visuomenininkai spaudoje
siūlo „plėtoti gerokai rimtesnį dialogą su islamu ir islamo aplinka“289. Diskutuojama ir apie strategiją kovai su
terorizmu ir į ją įtraukiamas priemones, antiradikalizacijos programas290.
Taip pat politologas rašo, kad ES piliečiai „žūsta nuo barbarų rankos savo valstybių neginami, paika migracijos
politika pasitarnauja ISIS žudikų tinklui, bailumas ir karinė impotencija tampa ES skiriamuoju ženklu, kaip šv.
Patriko diena Airijai arba kengūros – Australijai, bet Europos liberaliosios viršūnėlės atsisako pripažinti tikrovę“291
ir „ nebekontroliuoti ES išorinių sienų ir toliau kurti Europoje nesiintegruojančių musulmonų getus, stumdami šalin
krikščionybę, patriotizmą, tautų suverenitetą ir kultūrinės bendrystės tradicijas, - tai yra tikrų tikriausias tikrovės
neigimas“292.
Dar vienas straipsnis, galintis būti blogos praktikos pavyzdžiui, nes pabėgėliai straipsnyje tiesiogiai siejami su
džihadistų keliamais kruvinais teroro išpuoliais: „įsileisti kuo daugiau migrantų ir pirmenybę būtinai teikti smulkių,
ar geriau, stambesnių nusikaltimų jau įvykdžiusiems šlaistūnams. Nes lietaus visuomenei maža savų kenkėjų,
sadistų ir jų keliamų konfliktų. <...> svarbu nesimokyti iš buvusių kolonistų bei galingų valstybių patirties, kas gali
nutikti lengvabūdiškai, be jokios atrankos į savo glėbį prikvietus žemynų ir vandenų perėjūnų. Taip pat - jokiais
būdais nemėginti prognozuoti, kokios bėdos gali laukti palaikant milijonus nešantį tarptautinį žmonių
kontrabandos biznį <...> svarbiausia – ignoruoti „Daesh“ vyrukų sukeltas tragedijas Prancūzijoje, Briuselyje,
Turkijoje. Neprisiimkime jų kaip pamokos. Prisiimkime tai kaip iššūkių, kaip galimybę atversti naują puslapį drąsios
Lietuvos istorijoje. <...> Bet kai kurių niuansų turėtume pasimokyti iš labiau užsigrūdinusių gedule valstybių.
Pavyzdžiui, kad greičiau įvyktų naujųjų migrantų integracija, privalu politkorektiškai įvardyti jų tapatybę, stengtis
neakcentuoti tautos ir tikėjimo šaknų. Štai net ir po Nicos išpuolių Europa vairuotoją žudiką atsargiai ir santūriai
vadina tunisiečių kilmės prancūzu arba tiesiog prancūzu. <...> Taip pat ir dėl religijos. Jis matyt, būtų islamo
krikščionis arba krikščionybės islamietis. Šiaip ar taip, ta pati abraomiška šaka, tad kaip pavadinsi, taip
nepagadinsi. Taigi, kai pas mus apsigyvens būriai mirtinas atakas planuojančių fanatikų, reikės bus vengti juos
vadinti tikrais vardais <...> štai toks tas terorizmo pradžiamokslis nepatyrusiai trispalvei Lietuvėlei“293
Dar vienas straipsnis, kuriame pabėgėliai siejami su terorizmo paplitimu ir supriešinamos „civilizuotos“ Vakarų
bendruomenes su „necivilizuotomis“, klausia, kodėl užuojautos po teroro aktų nereiškiame musulmoniškoms, o
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tik krikščioniškoms šalims. Visuomenininkas stebisi, kad: „Vakarų žiniasklaida neretai įvardinanti žudikus aukomis
arba kovotojais už laisvę. <...>Vokietijos kanclerei A. Merkel įsileidus su nieko nepasitarus į šalį milijoną pabėgėlių
iš arabų šalių, kur didžioji dalis nėra jokie pabėgėliai, teroristiniai išpuoliai neturi jokių šansų sumažėti.“ <...>
Tūkstančiai jaunų vyrų Kankinami seksualinio troškulio, nesugebantys susivokti demokratinėje santvarkoje,
prieštaraujančiai jų primityviai vyro ir moters santykių kultūrai (nes niekas jų šito naujoje šalyje nemokė), kelia
grėsmę civilizuotoms Europos bendruomenės.“ Straipsnyje daroma išvada, kad galbūt griežti įstatymai, tokie kaip
pvz. Šveicarijoje, kur musulmonėms, dėvinčioms burkas grės bauda iki 10 tuks. Eurų.294
Prie pabėgėlių, kaip keliančių grėsmę Europos piliečiams, prisideda ir žiniasklaidoje publikuojamas straipsnis apie
teismo bylą ir jos nuosprendį, paskelbtą Panevėžyje dėl to, kad Sirijos pilietis terorizavo savo žmoną, Vokietijoje
gyvenančią lietuvę, ir grasino ją nužudyti, tačiau vyras buvo paleista teismo salėje, nes į bausmės laiką buvo
įskaitytas ir periodas, kurį teisiamasis buvo sulaikytas295.
Teigiamas požiūris
Pabėgėliai yra jauni vyrai, nes tai susiję su pavojinga kelione ir su finansais;
Spaudoje atsakoma ir į dažnai užduodamą klausimą, kodėl pabėgėliais daugumoje yra jauni vyrai, kadangi
Vokietijos žmogaus teisiu organizacijos, besirūpinančiais pabėgėliais „pro Asyl“ teigia, kad tai susiję su finansais ir
kelionės jūra rizika296.
Europa užtikrina sienų apsaugą ir geba pasirūpinti piliečių saugumu;
Politikas, Seimo narys, spaudoje išreiškia mintį, kad pabėgėlių krizė paskatins ES veiksmus savo sienų apsaugai,
neatsisakant savo humanitarinės, krikščioniškos prigimties. Politiko manymu, pusės milijardo gyventojų ES su jos
turimais ištekliais pajėgi įveikti ir netikėtai užplūdusių pabėgėlių priėmimo pasekmės297. URM ministro nuomonė,
išsakyta spaudoje, Vokietijos įvesta sienų kontrolė nesukels grandininės reakcijos ir nesužlugdys Šengeno
erdvės298.
Pabėgėlių integracijai nebus naudojami mokesčių mokėtojų pinigai;
Vienas Seimo narys žiniasklaidoje teigia, kad pinigų skirtų ES pabėgėlių integracijai neužteks, tačiau straipsnyje
pateikiamas ir SADM ministrės komentaras, kuriame ji teigia, kad valstybės biudžetas pabėgėlių integracijai nebus
naudojamas299.
Lietuvoje vyrauja stereotipinis požiūris į musulmonus ir jų baimė;

294

Vinokuras, A. „Nekaltųjų kraujas. Ir vėl, ir vėl, ir vėl“, Lrytas.lt, 2016 07 15
„Vokietijoje lietuvę vedęs Sirijos pilietis su grasinimais nužudyti atsivijo ją iki Panevėžio“, 15min.lt, 2016 03 01; “Panėvėžyje dėl žmonos terorizavimo
nuteistas Sirijos pilietis“, Lrytas.lt, 2016 03 01
296
„Kodėl tarp pabėgėlių vyrauja jauni vyrai?“, delfi.lt, 2015 09 17
297
„Gediminas Kirkilas: Ar euroskeptikai stipresni už šalininkus?“, 15min.lt, 2016 05 31
298
„L. Linkevičius tikisi, kad po Vokietijos sprendimų Šengeno erdvė nebus sužlugdyta“, delfi.lt, 2015 09 14
299
“Ar teks mokėti už pabėgėlius iš savo kišenės?“, tv3.lt, 2015 09 17
295

143

Pavyzdžiui, savo straipsnyje Tolerantiškojo jaunimo asociacijos pirmininkas teigia apie žiniasklaidoje paplitusias
tendencijas vaizduoti pabėgėlius kaip “vientisą masę”, kuri išpažįsta tą pačią religiją, turi vienodą mentalitetą, nėra
išsilavinę; taip pat kurstomas nepalankumas ir pabėgėlių baimė, kuri turi įtakos ir visuomenė nuostatoms ir tokiu
būdu, mes žlugome sėkmingą pabėgėlių integraciją: “Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvoje per masines
informavimo priemones nestabdomai plinta su rasizmu, diskriminacija ir ksenofobija koketuojanti opinija. O tokiu
būdu kuriamas imigranto paveikslas prisideda prie sėkmingos integracijos žlugdymo – gausi „jie“ ir „mes‘ retorika
tik didina žmonių grupės atskyrimą nuo priimančios visuomenės.”300
Kitame straipsnyje rašoma apie visuomenėje klestinčią musulmonų baimę, o šią baimę, manoma, išprovokavo
žiniasklaidos pranešimai, tačiau nesusimąstome apie radikalius krikščionis, pavyzdžiui kryžiaus žygius, tačiau jų
mes nebijome: “Visus pastaruosius 14 metų žiniasklaidos priemonės pasakojo apie islamo teroristus – nuo „Al
Qaeda“ iki „Islamo valstybės“, nuo 2005 m. riaušių Paryžiaus priemiesčiuose iki žudynių „Charlie Hebdo“
redakcijoje. Emigrantai, grįžę iš „imigrantų problemą“ turinčių, labiau už Lietuvą klestinčių šalių, taip pat
pasistengia papasakoti laikmečio dvasią atitinkančių siaubo istorijų.”301.
Taip pat, po teroro aktų Paryžiuje spaudoje pateikiamas interviu su psichologu, kuris pataria, kaip reikia kovoti su
depresija ir nepasiduoti baimės po pranešimų žiniasklaidoje apie teroro įvykius. Jis teigia, kad žmonės jaučiasi
nesaugūs nes bijo pabėgėlių ir dėl nežinios, kas bus ateityje. Taip pat patariama valdyti savo nerimą ir su saiku
vartoti informaciją pasirodančią žiniasklaidoje apie teroro aktus ir grėsmes302.
Pabėgėliai – proga Lietuvos visuomenei tapti daugiakultūre valstybe;
Pavyzdžiui, viename straipsnyje rašoma apie politikų konstruojamas grėsmes, siejant jas su pabėgėliais, ir tokie
pasisakymai vadinami rasizmu. Teigiama, kad Lietuvai reikia atsisakyti rasizmo, egocentrizmo ir tapti atviresnei
kitoms kultūroms, bei pabandyti integruoti kitataučius303.
Europa turi būti solidari pasidalijant pabėgėliais;
Pavyzdžiui, viename straipsnyje rašoma, kad Europa ir jos šalys turi būti solidarios ir padėti viena kitai bėdai
užklupus – o šiuo atveju solidariai pasidalinti pabėgėlių srautą. Sako, kad Rytų europiečiai šiuo atžvilgiu „deda į
krūmus“, o tai parodo, kad mes dar nesame sąmoninga Europos dalimi, ištikus bėdai: „tebesame tik išmaldos
prašytojai, pasiimantys mums skirtą gerovės dalį ir tyliai nueinantys į savo tamsųjį kampą“304.
Įvardinant šioje tematikoje vartojamus pasikartojančius topus ir tipines asociacijas, apibūdinančias šias temas,
pagal Hart, C. schemą, gali būti išskirta keletas vartojamų topų ir su jais siejamų tipinių asociacijų, tokių, kaip:
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Pavojus:

Našta

Nuostolis
Nusikaltimas:

Kultūra

Pasikartojantys retoriniai šablonai
Europa nesugeba užtikrinti savo sienų kontrolės ir saugumo;
Migracija kelia socialines ir ekonomines problemas ir skatina nepasitenkinimą
visuomenėje ir radikalius judėjimus;
Pabėgėliai gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;
ES nesugeba užkirsti kelio migracijai ir teroristinių organizacijų veiklai;
Pabėgėliai kelia pavojų Šengeno erdvei ir Dubino mechanizmui;
ES nežino kaip spręsti pabėgėlių krizę;
ES tapdama žmogaus teisių organizacijų įkaite priima į Europą pabėgėlius;
Reikia spręsti migracijos į Europą priežastis migrantų kilmės valstybėse;
Reikia užkirsti kelią pabėgėlių perkėlimui į Lietuvą;
ES lėšų skiriamų pabėgėlių integracijai nepakaks;
Lietuva nesugeba pasirūpinti savo žmonėmis, todėl ji nesugebės pasirūpinti
pabėgėliais;
Kartus su pabėgėliais į Europą atvyksta teroristai;
Pabėgėlių atvykimas į Europą skatina nelegalų žmonių gabenimo verslą;
Dauguma pabėgėlių yra agresyvūs, jauni vyrai, kurie vengia kovoti savo
tėvynėje, nerodo pagarbos ir tik kelia reikalavimus;
Pabėgėliai priekabiauja prie europiečių moterų;
Didelis skaičius kitos kultūros žmonių Lietuvoje gali sukelti konfliktus;
Vyksta musulmonų ir islamo radikalizacija;

Išvados ir rekomendacijos
Išanalizavus žiniasklaidos tyrimo duomenis ir apibendrinus jų rezultatus galima teigti, kad vyrauja neigiamas
pabėgėlių įvaizdis, konstruojamas Lietuvos žiniasklaidoje, o pateikiami pozityvūs aspektai lieka užgožiami
neigiamos informacijos, pasikartojančių frazių ir teiginių srauto. Vyrauja nepagrįstos, stereotipizuotos nuomones
apie Lietuvoje gyvenančius pabėgėlius. Pabėgėlių vaizdinius žiniasklaidoje daugumoje lydi grėsmingos,
bauginančios antraštės ir fotografijos, iliustruojančios ne su Lietuvos kontekstu susijusius vaizdinius (pvz.
pabėgėlių stovyklas, pabėgėlių persikėlimo į Europą vietas, etc.). Taigi, spauda ne padeda mažinti socialinę
distanciją pabėgėlių atžvilgiu, bet ją didina, ką parodo ir visuomenės nuostatų tyrimų, atliktų 2016 ir 2017
duomenys.
Žiniasklaidos tyrimu atskleista, kad pagrindinė tematika rašant apie pabėgėlius Lietuvos kontekste yra: Pabėgėlių
perkėlimas ir perkelti pabėgėliai; „Migracijos krizės“ iššūkiai Lietuvai ir kitoms šalims“; Požiūris į “migracijos krizę”
ir į pabėgėlius ir Pabėgėlių integracija bei jos sritys (religija, darbo rinka, būstas, sveikatos priežiūra, švietimas,
kalba).
Analizuojant Pabėgėlių perkėlimo ir integracijos temas, matomas keletas vyraujančių tipinių teiginių (Hart 2010),
kurie yra daugumoje susiję su: nuostoliu Lietuvos valstybei ir jos piliečiams (Lietuva matoma kaip maža valstybė,
kuri nesusidoros su perkeliamų pabėgėlių iššūkiais; taip pat, manoma, kad kvotų sistema yra ydingą, nes
problemos turi būti sprendžiamos ne pabėgėlių pasidalinimo principu, o pabėgėlių kilmės šalyse, teigiama, kad
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pabėgėliai užims darbo vietas, taps pigia darbo jėga); su pabėgėlių kultūriniais skirtumais (teigiama, kad pabėgėliai
nesugebės integruotis, kad integracija gali virsti į segregaciją, taip pat kad perkeliami pabėgėliai turi atitikti
Lietuvos kultūrinius ypatumus; nurodoma į pavyzdžius, susijusius su antros ir trečios kartos migrantų nesėkminga
integracija Europoje; taip pat teigiama apie Europos spartėjančią islamizaciją); su nusikaltimais bei pavojumi
(islamas siejamas su terorizmu; ES, manoma, yra silpna ir nenori pasipriešinti ekstremizmui; pabėgėlių gyvenamos
vietos, manoma, taps segreguotos), išnaudojimu (akcentuojama, kad patys vietiniai gyventojai stovi eilėse prie
socialinio būsto; sakoma, kad išmokos pabėgėliams negali viršyt senatvės pensijų dydžio); su finansine našta
valstybei (teigiama, kad ES skiriamų pinigų valstybei neužteks integruoti pabėgėlius; kad pabėgėliai neatneš
ekonominės naudos); ligomis (teigiama, kad pabėgėliai platina infekcines ligas); ir pavojumi (manoma, kad
pabėgėliai netinkamai elgiasi, vykdo provokacijas, gali kelti grėsmę vietos, kur yra pabėgėlių priėmimo centras,
gyventojams ir yra riaušių pabėgėlių priėmimo centre tikimybė).
Analizuojant Požiūrio į „migracijos krizę“ ir į pabėgėlius bei „Migracijos krizės“ iššūkių Lietuvai ir kitoms šalims
temas, matomas keletas vyraujančių tipinių teiginių, retorinių frazių, kurios yra daugumoje susijusios su: pavojumi
(manoma, kad intensyvus kultūrų maišymasis veda prie terorizmo; sakoma, kad ES tapo savo deklaruojamų
žmogaus teisių įkaite ir pabėgėliai tuo naudojasi; teigiama apie ES nesugebėjimą užtikrinti savo sienų kontrolės ir
piliečių saugumo, užkardyti kelio teroristinių organizacijų veiksmams; migracija be socioekonominių problemų
sukelia įtampas visuomenėje bei skatina jos radikalėjimą); našta (pabėgėliams, teigiama, Lietuva – tarpinė stotelė,
kad pabėgėliai yra ekonominė našta, kuri neatsipirks, kad pasidalinimas pabėgėliais turi būti paremtas solidarumo
principais, o ne prievarta, manoma, kad migrantų išlaikymas bus „perkeltas ant piliečių pečių“); su nusikaltimais
(rašoma, kad vyksta islamo radikalizacijos procesas, kad kartu su pabėgėliais į Europą atvyksta ir teroristai,
pabėgėliai yra jauni agresyvūs vyrai, kurie priekabiauja prie moterų, vietos, kur gyvena pabėgėliai virsta getais ir
nusikaltimų židiniais); išnaudojimu (rašoma apie žmones Lietuvoje, kurie patys yra nepasiturintys); persikėlimu
(teigiama apie masišką pabėgėlių skaičiaus didėjimą Lietuvoje); nuostoliu (manoma, kad pirmiausia reikia
pasirūpinti savo piliečiais, o ne pabėgėliais); ir kultūra (pabėgėliai, manoma, pagilins multikultūralizmo problemas,
pabėgėlių neintegruosime, nes neintegravome Lietuvos etninių grupių).
Žiniasklaidoje išsakomi ir argumentai, neigiantys vyraujančius teiginius. Pavyzdžiui, kad ES šalys turi būti solidarios
pabėgėlių klausimu, kad pabėgėliai geba integruotis, kad nereikia bijoti pabėgėlių jiems dar neatvykus, kad šie
pabėgėliai yra tokie pat pabėgėliai, kaip ir bėgusieji nuo sovietinio režimo, kad skiriamos pašalpos pabėgėliams yra
nepakankamos, kad pabėgėlių integracijai naudojami ES lėšos, kad ES sugeba užtikrinti savo sienų ir piliečių
saugumą, kad grėsmė nacionaliniam saugumui neturi būti siejama vien su pabėgėliais ir teroristiniais išpuoliais ir
kad Lietuvos piliečiams patiems trūksta tolerancijos ir pagarbos. Kita vertus, tokie teiginiai užgožiami neigiamo
konteksto.
Labai mažai ir fragmentuotai arba beveik nerašoma apie kultūrinius integracijos aspektus. Labiausiai iš kultūrinių
veiksnių aprašomi religiniai aspektai. Rašant apie religinius aspektus vyrauja neigiamas požiūris į islamą ir jį
išpažįstančiuosius (teigiama apie negebėjimą integruotis (burkų nešiojimą, daugpatystę, etc.), daug rašoma apie
Europos islamizaciją, taip pat islamą, kaip ekstremistinę, radikalią, religiją). Taip pat islamas siejamas su terorizmu.
Taigi, žiniasklaida ne praturtina tarpkultūrinių kompetencijų bagažą, bet kuria ir konstruoja dirbtiną konfliktą ir
įtampas religiniu (krikščionybė vs. islamas) bei etniniu požiūriu. Šios grėsmės yra konstruojamos išimtinai Vakarų
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Europos visuomenių pavyzdžiais: teroristinių išpuolių Europos valstybėse, integracijos nesėkmių pavyzdžiais. Taigi,
grėsmės konstruojamos žiniasklaidoje neatspindi Lietuvos situacijos, o teiginiai pabėgėlių ir prieglobsčio klausimu
remiasi „tikėtinumo“ arba „galimumo“ principu, kas nurodo į žemą šaltinio (kalbėtojo, rašytojo) kompetencijos
lygį (Hart 2010: 167).
Tokį neigiamą vaizdą žiniasklaidoje daugiausia kuria kai kurie politikai, reiškiantys radikalias pažiūras pabėgėlių
atžvilgiu, jų pasisakymai neretai lydimi emocingais teiginiais, nepagrįstais faktais ir klaidinančia informacija.
Vis dar maža dalis informacijos pateikiama cituojant pačius pabėgėlius, taip pat ekspertus, savo srities
mokslininkus, kurių išsakytos nuomonės neigia paplitusius stereotipus, praplečia pabėgėlio vaizdinį, žinojimą apie
religiją, kultūrinius ypatumus.
Taigi, apibendrinus Lietuvos žiniasklaidos stebėjimo ir tyrimo duomenis, prieita prie išvados, kad pabėgėlių
vaizdavimas – yra įsitvirtinęs – turi išankstines vaizdavimo schemas, kurios nekinta stebėtame periode, siejamas su
atitinkama tematika, atsikartojančiomis retorinėmis frazėmis (topais ir su jomis susijusiomis asociacijomis), kurios
nurodo į religinį (dažniausiai), rasinį ir etninį (mažiau) nepakantumą pabėgėlių atžvilgiu.
Pagrindinės religinio, rasinio ir etninio nepakantumo prielaidos – konstruojama grėsmė kultūrinėmis (religiniais
(krikščionybė vs islamas) ir civilizaciniais (Vakarų vs Rytų) skirtumais, kurie, manoma, sąlygoja negebėjimą
integruotis Europos visuomenėse ir nusikalsti. Taip pat grėsmė yra konstruojama ir ekonominėmis prielaidomis –
dėl konkurencijos su pabėgėliais darbo rinkoje baimės, ekonominės naštos valstybei išlaikant pabėgėlius.
Apibendrinus pasirinktos žiniasklaidos stebėjimo ir analizės duomenis, tekstuose apie pabėgėlius aptinkamos šios
etninio nepakantumo formos (Frėjutė-Rakauskienė 2009): etninės neapykantos kurstymas (kuriant negatyvų
vaizdinį, raginimais neleisti įsitvirtinti pabėgėliams tam tikroje vietoje, taip pat minint smurto atvejus, teroro
išpuolius Europoje ir sąsajas su teroristinės organizacijos veikla); Įžeidinėjimas (užgauliojimas, tyčiojimasis,
niekinimas) tvirtinant apie moralinių normų trūkumą arba nesutapimą ir įvardijant kaip kriminalinę grupę;
subtilios (paslėptos) nuostatos ir stereotipai (apibendrinant religinės grupės savybes ir priskiriant jas tos grupės
priklausantiems individams, taip pat lyginant su kitomis religinėmis, etninėmis grupėmis); „tylos diskursas“ (mažai
minint arba nutylint aktualias pabėgėliams problemas).
Taigi, pabėgėliai žiniasklaidoje dažniausiai matomi, kaip musulmonai, siejant juos su religija. Taip pat ir nuostatos
pabėgėlių atžvilgiu beveik visuomet lygiagrečios nuostatoms musulmonų atžvilgiu. Atlikus visuomenės duomenų
analizę matyti, jog musulmonai ir pabėgėliai yra tarp tų grupių, kurių atžvilgiu pasireiškia didžiausia socialinė
distancija.
Žiniasklaidoje vyraujantys teiginiai atkartoja ir visuomenės nuostatų tyrimuose atskleistas baimes, grėsmes,
susijusias su pabėgėliais, pavyzdžiui: „pabėgėliai siekia pasinaudoti Lietuva, kaip tranzito šalimi (nesiruošia čia
gyventi)“; „gali padidinti nusikalstamumo lygį ir suketi socialinius neramumus“, „pabėgėlių skaičius kasmet
daugėja“; „daugelis pabėgėlių yra ekonominiai migrantai“). Taip pat, vyraujantis požiūris žiniasklaidoje į
pabėgėlius ir visuomenės nuostatos jų atžvilgiu yra panašios: nenorima, kad pabėgėliams būtų leidžiama statyti
savo maldos namus, nešioti religiškai sankcionuotus padarus; taip pat manoma, kad jiems kils problemų dėl kalbos
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nemokėjimo, darbo susiradimo, būsto nuomos, neigiamų visuomenės nuostatų ir savo religijos praktikavimo.
Norima griežtai riboti pabėgėlių skaičių, Lietuvai atsisakyti dalyvauti pabėgėlių perkėlimo programoje ir leisti
atvažiuoti tik tiems žmonėms, kuriems Lietuvoje yra darbo. Taigi, Lietuvos visuomenės nuostatos pabėgėlių
atžvilgiu atspindi vyraujantį žiniasklaidoje požiūrį į pabėgėlius.
Objektyvesnės informacijos trūkumas žiniasklaidoje, pateikiant vienpuses žinias ir dominuojant neigiamai retorikai
prieglobsčio ir bendrai imigracijos proceso klausimais, turi reikšmės darant įtaką visuomenei ir jos klaidingam
žinojimui apie pabėgėlius ir prieglobstį.
Kita vertus, visuomenės nuostatų tyrimai atskleidė, kad visuomenė suvokia ir pripažįsta pabėgėlių problemas
(sunkumus ieškant darbo, nenorą jiems išnuomot būstą, neigiamas visuomenės nuostatas jų atžvilgiu, taip pat,
kad valstybė turėtų skirti daugiau dėmesio pabėgėlių integracijai, pabėgėliai yra pažeidžiama grupė ir Lietuva
privalo jiems padėti). Taigi, visuomenė galėtų priimti daugiau informacijos apie pabėgėlius ir keisti savo nuostatas.
Todėl rekomenduojama:
Žiniasklaidos pagalba didinti visuomenės tarpkultūrines kompetencijas ir mažinti socialinę distanciją pabėgėlių
atžvilgiu:
pateikti daugiau ir įvairesnės informacijos bei pradėti diskusiją kultūrinių ir religinių skirtumų temomis;
Sveikintinos žiniasklaidos rubrikos, įvertinančios viešą politiko ar kito visuomenei gerai žinomo asmens teiginius,
pateiktų faktų pagrįstumą, cituojamų šaltinių tikslumą bei jų pateikimo korektiškumą;
pabrėžti Lietuvoje gyvenančių pabėgėlių religinę ir kultūrinę įvairovę;
pabėgėlius tikslinga išskirti kaip specialių poreikių turinčius asmenis, kurie skiriasi nuo darbo imigrantų;
atkreipti dėmėsi, kad Lietuvoje gyvenančių pabėgėlių skaičius yra nedidelis lyginant juos su darbo migrantais ar
kitais imigrantais;
suteikti progą pabėgėliams (ar pabėgėlių bendruomenėms) prieigą savarankiškai formuoti savo įvaizdį;
kuriant viešinimo kampanijas, būtina atsižvelgti į atskleistus turinio ypatumus ir visuomenės nuostatų duomenis,
įvertinant galimas skirtingas reakcijas, kurios gali kilti susidūrus su pagausėjusia informacija apie pabėgėlius;
daugiau dėmesio skirti viešųjų ryšių kampanijos priemonėms žiniasklaidoje, kurios susijusios su atsaku į neigiamas
visuomenės nuostatas.
Žodynėlis
DP – politinė partija „Darbo partija“
PGU – prieglobstį gavę užsieniečiai;
EK – Europos komisija;
ES – Europos sąjunga;
DB – Darbo birža;
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LPK – Lietuvos pramonininkų asociacija;
NVO – Nevyriausybinė organizacija;
RPPC – Ruklos pabėgėlių priėmimo centras;
VRM – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija;
SADM – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
EVT – Europos vadovų taryba

3.3 Tarpkultūrinė kompetencija, kultūrinio ir religinio išprusimo resursai

Žmonių, kilusių iš skirtingų kultūrinių terpių, tarpusavio bendravimą didele dalimi lemia nusiteikimas pašnekovo
atžvilgiu. Todėl konstruktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui būtina teisinga prieiga. Išankstiniai nusistatymai
bei stereotipai, susikurti dėl neišmanymo ar nevykusio interpretavimo (t.y., dėl tarpkultūrinės kompetencijos ir
kultūrinio išprusimo stokos), yra vienas dažniausiai pasitaikančių kliuvinių savitarpio supratimui, be kurio
susikalbėjimas, o juo labiau bendradarbiavimas, yra neįmanomas. Tą parodė daugelio Europos visuomenių patirtis
integruojant (ar veikiau nesugebant integruoti) imigrantus, ypač iš musulmoniškų kraštų. Žvelgiant retrospektyviai,
galima teigti, kad Europos valstybės (tiek valdžia, tiek visuomenė) aštuntajame ir devintajame XX amžiaus
dešimtmetyje, kai prasidėjo masinė imigracija į Vakarų Europą iš Azijos ir Afrikos, buvo nepasiruošusios (nors
nebūtinai nenusiteikusios) priimti imigrantų (tarp jų ir pabėgėlių).305 Dauguma Vakarų Europos valstybių tuomet,
reaguodamos į migracijos procesus, pradėjo kurti ir taikyti integracijos programas, kuriose laikui bėgant atsirado ir
dėmesys dirbančiųjų integracijos procese tarpkultūrinei kompetencijai.
Nors tarybinės okupacijos laikotarpiu Lietuva patyrė gana didelę imigracijos bangą iš kitų TSRS respublikų ir jos
visuomenė tapo išties daugiakultūrė, tuo metu nei valstybiniu, nei visuomeniniu lygmeniu nebuvo keliamas
klausimas dėl imigrantų / kolonistų integracijos į Lietuvos visuomenę, todėl negalima kalbėti apie kokias nors
tuometines integracijos programas. Netgi priešingai, tarybmečiu tarpkultūriniai santykiai valstybės buvo matomi
per vieningos tarybinės kultūrinės tapatybės kūrimo prizmę – tiek, kiek skirtingų TSRS teritorijoje gyvenusių
kultūrinių grupių kultūriniai bruožai netrukdė visaapimančios tarybinės tapatybės kūrimui, tiek jie buvo
toleruojami, o visa kita marginalizuojama ar net naikinama. Todėl tarybiniu laikotarpiu Lietuvoje nesusiformavimo
kultūrinio išprusimo poreikis ir jo kėlimo mechanizmai, o tarpkultūrinė kompetencija buvo asmeninio ad hoc
lygmens. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, prasidėjo antroji imigracijos banga. Ir nors daugumą atvykėlių sudaro
artimų ar labiau pažįstamų kultūrinių terpių atstovai (iš buvusios TSRS teritorijos), bendravimas su kuriais
nereikalauja specialaus kultūrinio išprusimo ar kalbinio pasiruošimo, dalis atvykstančiųjų, ir ypač tarp prieglobsčio
siekiančių asmenų, yra iš tolimesnių kultūrinių terpių (Pietų ir Vakarų Azijos), kuriose vyrauja islamo religija ir jos
kultūrinės formos.
Konstruktyviam bendravimui su šios kategorijos asmenimis ypač reikalingas kultūrinis išprusimas, kuris yra atsvara
per šimtmečius susiklosčiusiam negatyviam europiečių požiūriui į „kitą“ (tarp jų ir musulmonus bei šiandieninius
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imigrantus) – orientalizmui306. Deja, visoje Europoje iki dabar kultūrinis išprusimas tebėra vienas iš labiausiai
nepaisomų elementų tarpkultūriniame bendravime tarp imigrantų (tarp jų ir pabėgėlių), ypač musulmonų kilmės,
ir europiečių. Kultūrinio išprusimo trūkumas gali būti vertinamas kaip viena iš pagrindinių kliūčių sėkmingam
pabėgėlių integravimui Europoje.
Kultūrinio išprusimo ir tarpkultūrinės kompetencijos samprata
Integruojant išeivius iš Azijos bei Afrikos kultūrinių terpių į Lietuvos visuomenę neišvengiamai susiduriama su
kultūrinėmis skirtybėmis – etninės kilmės, religijos, išsilavinimo, socialinės padėties nulemtomis vertybėmis bei
gyvenimo būdu. Nors Lietuvai dar reikia apsispręsti, ką ji laiko integracijos proceso tikslu (kurį nors iš Roy
išskirtų307 – asimiliaciją ar multikultūriškumą, ar alternatyvų šiems), jau dabar akivaizdu, kad sėkmingam pabėgėlių
integravimui, dirbantiems integracijos srityje, be kita ko, yra reikalinga ir tarpkultūrinė kompetencija, kurios
pagrindas yra kultūrinis išprusimas.
Kultūrinis išprusimas čia suprantamas kaip bent elementarus tolimų visuomenių, su kurių atstovais susiduriama,
istorijos bei gyvensenos žinių bagažas. Ši sąvoka prieš kelis dešimtmečius tapo įprasta amerikiečių ir britų karinėje
terminologijoje, įvedus specialius „kultūrinio išprusimo“ (angl. cultural awareness) kursus ir parengus medžiagą,
siūlomą karo personalui, siunčiamam į karines misijas užsienyje, ypač į musulmonų kraštus. Kultūrinis išprusimas
tapo savotiška manija tarp JAV kariškių teigiant, jog „dalinys nebūtų dislokuojamas priešiškoje teritorijoje be
žemėlapių. Žinoti kultūrą yra taip pat svarbu, kaip teritorijos ypatumus. Karinis vienetas turi turėti ir šias
koordinates“308, taip pat „būtent kultūrinis sąmoningumas padeda nuspręsti, ar priešiškų valstybių gyventojai
remia ilgojo laikotarpio Amerikos kariuomenės buvimą, ir gali įtakoti misijos rezultatą“.309
Galima sakyti, kad kultūrinis išprusimas yra esminė sąlyga bet kokiose tarpetninėse situacijose, ir kariniuose, ir
taikos meto susidūrimuose – jis palengvina abipusį supratimą ir padeda išsaugoti žmogiškuosius ir materialiuosius
išteklius. Tačiau galima teigti, kad valdininkų (socialinių darbuotojų, savivaldybių tarnautojų, teisininkų ir pan.),
kurie tiesiogiai susiduria su skirtingų kultūrų žmonėmis, atveju dar labiau pageidautinas būtų „kultūrinis
raštingumas“. Tai apima ne tik paviršutinišką pagrindinių svetimų kultūrų aspektų žinojimą. Daug gilesni
„kultūriniai apmokymai“, pavyzdžiui, šalių istorijos, kalbų, religijos ir visuomenės kursai leistų įgyti gilesnį
supratimą apie intelektualines sroves ir antisroves, visuomenės stratifikaciją, spaudimo grupes, neoficialią valdžią,
religiją ir visa tai paremti atitinkamos vietinės kalbos studijomis.310
Tarpkultūrinė kompetencija suprastina kaip akumuliatyvus procesas, prasidedantis nuo elementaraus kultūrinio
išprusimo įgijimo tiek formalaus, tiek neformalaus švietimo rėmuose ir vedantis ekspertinio lygmens link. Žinoma,
negalima tikėtis, kad atskirai kiekvienas vyriausybės tarnautojas ar privataus sektoriaus darbuotojas, turintis
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specifines pareigas, susijusias su imigrantais, gerai išmanys tų šalių kultūrų vingrybes, t.y.. turės ekspertinio
lygmens tarpkultūrinę kompetenciją. Tačiau galima tikėtis (ar net reikalauti), kad asmenys, priimantys sprendimus,
turėtų bent elementarų kultūrinį išprusimą, o dar geriau - jiems patariančius ekspertus, nes tik „kultūriniu
raštingumu“ pagrįsti sprendimai turi galimybę būti palankiai priimti tų, kuriems jie skirti.
Kultūrinis išprusimas apskritai tarnauja kaip įrankis ugdyti pasitikėjimą tarp skirtingų kultūrų žmonių. Klausimas čia
plėtojamas apie „apšviestus“ santykius, paremtus abipusiu pasitikėjimu, tolerancija ir pagarba. Didžiausias pavojus
ir klaida, kuri iki šiol skverbiasi į transkultūrinį (ypač asimiliacinį, kartais daugiakultūrinį) bendravimą, yra
ignoruojantis (ir dažnai arogantiškas) tiek pareigūnų, tiek visuomenės elgesys, kuris atstumia ir marginalizuoja
tikslines grupes (šiuo atveju, musulmonus imigrantus) ir tokiu būdu net nenoromis juos atmeta ir stumia į savęs
izoliaciją. Taigi dėl kultūrinio neišprusimo (tenka pripažinti, iš abiejų pusių) „integracija“ nenoromis ir
nesąmoningai linksta į kultūrinį konfliktą, kartais vadinamą „civilizacijų susidūrimu“.
Kultūrinio išprusimo įgijimas
Kultūrinio išprusimo, o su juo tarpkultūrinės kompetencijos, įgijimas prasideda jau anksčiausioje antrinės
socializacijos fazėje – valstybinėse ugdymo ir švietimo įstaigose. Jei prasmingo kultūrinio išpusimo suteikimo
darželiuose tikėtis neverta dėl ribotų vaikų kognityvinių gebėjimų, bendrojo lavinimo mokyklose, kuriose
suformuojami jauno piliečio pasaulėžiūra ir pasaulėvaizdis, kultūrinio išprusimo kėlimas turėtų būti vienas iš
sudedamųjų bendrųjų gebėjimų suteikimo dėmenų. Todėl atskirų dalykų (ypač humanitarinių ir socialinių mokslų
pakraipos, tokių kaip istorija, geografija, etika, pilietinis ugdymas, visuotinė literatūra) programose turėtų būti
skiriamas dėmesys kultūrinio išprusimo dimensijai.
Deja, Lietuvoje bendrojo ugdymo programose kultūrinis išprusimas lieka marginalizuotas – neeuropinių kultūrinių
terpių pristatymui (nekalbant apie kiek gilesnę analizę) skiriamas niekingas dėmesys. Pavyzdžiui, apie islamo raidą
ir musulmonų visuomenes kalbama tik 8 ir 11 klasių istorijos vadovėliuose, skiriant atitinkamai 2 ir 4 puslapius. Ir
tai apie 1400 metų ilgumo pasaulinės religijos tradiciją, kuriai šiandien priskiriamas ketvirtadalis žmonijos, o
musulmonai sudaro daugumą daugiau nei 50 pasaulio šalių. Geografijos vadovėliai šios spragos neužpildo, o
visuotinės literatūros programoje neeuropinės kilmės autoriams apskritai neskiriama dėmesio. Esant tokiai
padėčiai, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai lieka kultūriškai neišprusę, nebent jie savo kultūrinį
išprusimą kelia savarankiškai, už formaliojo švietimo ribų. Tačiau, kadangi absoliuti dauguma informacijos apie
įvykius ir procesus pasaulyje gaunama per žiniasklaidą (įskaitant ir socialinius tinklus, kuriuose taip pat dominuoja
nuorodos į žiniasklaidos šaltinius), kurioje dominuoja negatyvios nuostatos neeuropinių kultūrų, ir ypač
musulmonų, atžvilgiu (tai labai aiškiai parodė žiniasklaidos monitoringas, kurio analizė pateikiama šioje
ataskaitoje), žmonių internalizuojamos įvaizdžių ir stereotipų visumos laikyti kultūriniu išprusimu (jau nekalbant
apie tarpkultūrinę kompetenciją) negalima.
Kultūrinio išprusimo stoką galėtų kompensuoti aukštojo mokslo įstaigos, siūlančios arba specializuotas pirmosios ir
antrosios studijų pakopų programas, arba bent specializuotus į kultūrinio išprusimo / tarpkultūrinės
kompetencijos kėlimą orientuotus studijų dalykus. Tačiau ir šioje srityje padėtis Lietuvoje, kaip parodė tyrimas,
nėra patenkinama. Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose iki šiol yra tik du specializuoti padaliniai, skirti neeuropinių
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kultūrinių terpių tyrimams ir studijoms – VU Orientalistikos centras ir VDU Azijos studijų centras. Deja, juose dirba
labai mažas skaičius neeuropines kultūrines terpes išmanančių specialistų, todėl šių universitetinių padalinių
siūlomos studijų programos yra ribotos apimties. Antai, VDU ASC susitelkęs į Rytų Azijos (japonų, korėjiečių, kinų)
kultūrinių terpių, iš kurių į Lietuvą praktiškai neatvyksta migrantai, studijas. VU OC be Rytų Azijos studijų siūlo ir
Pietų bei Vakarų Azijos studijas, tokiu būdu ne tik praplėsdamas geografinę aprėptį, bet ir siūlydamas labai
reikalingų kultūrinių terpių (visų pirma Vidurio Rytų) specialistų rengimą. Deja, dėl chroniškos dėstytojų stokos ir
žemos daugumos jų kvalifikacijos (dalis dėstytojų neturi daktaro laipsnio arba jų doktorantūros studijos nebuvo
susijusios su neeuropinių kultūrinių terpių tyrimais), VU OC vykdomų studijų programų kokybė iki šiol nėra
adekvati šiandieniniams tarpkultūrinės kompetencijos poreikiams. Todėl kultūrinį išprusimą / tarpkultūrinės
kompetencijos ekspertinio lygio specialistų parengimas Lietuvoje tebėra embrioniniame lygmenyje.
Dėl mažo juose dirbančių ekspertų skaičiaus, šie universitetiniai padaliniai (jų mokslininkų ir tyrėjų asmenyje)
menkai atlieka ir plačią visuomenę su pabėgėlių kultūrinėmis terpėmis supažindinančią funkciją – viešumoje
(žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose) maža jų adekvačių ekspertinių vertinimų ar analizių.
Tarpkultūrinė kompetencija ir kultūrinis išprusimas pabėgėlių integracijos procese Lietuvoje
Tarpkultūrinės kompetencijos lygis ir kultūrinio išprusimo vieta pabėgėlių integracijos procese Lietuvoje tirti kaip
sudėtinė prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo vertinimo ir integracijos procesų
stebėsenos dalis: visose sudėtinėse tyrimo dalyse (visuomenės nuostatų monitoringe, klausimyne savivaldybėms,
ministerijoms ir valstybinėms institucijoms, fokus grupėse, ekspertiniuose interviu bei interviu su perkeltaisiais
asmenimis (kontrolinė grupė)) buvo grupė klausimų tiesiogiai susijusių su kultūriniu išprusimu ir kompetencija (žr.
priedus). Respondentai turėjo įvertinti jų institucijose kultūrinio išprusimo kėlimo priemones, išteklius, o taip pat
savo asmeninę kultūrinę kompetenciją. Perkeltieji asmenys, kaip kontrolinė grupė, taip pat išsakė savo
pastebėjimus apie su jais dirbančių žmonių tarpkultūrinę kultūrinę kompetenciją ir kultūrinio išprusimo išteklius.
Teisinis lygmuo
Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys prieglobstį gavusių užsieniečių integraciją Lietuvoje (tokie kaip
Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr.
79 "Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo", 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 "Dėl užsieniečių
perkėlimo į LR teritoriją", 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų
integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) nei apie tarpkultūrinę kompetenciją, nei apie kultūrinio
išprusimo reikšmę ar jų kėlimo būtinybę tiesiogiai nekalba ir netgi nevartoja šių sąvokų. Kita vertus, šiuose
dokumentuose minimas dirbančiųjų pabėgėlių integracijos srityje kvalifikacijos kėlimas bei atkreipiamas dėmesys į
„vyraujantį kultūrinį uždarumą“, kuris įvardijamas „vienu esminių užsieniečių integracijos barjerų“ (Nutarimas dėl
Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo). Nutarime dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo taip
pat įtvirtinamas „integravimo principas“, apimantis tautinio ir rasinio pakantumo, tolerancijos ir
daugiakultūriškumo, „kad mažėtų ksenofobijos, diskriminacijos ir rasizmo apraiškų“, ugdymą Lietuvos
visuomenėje.
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. A1-683 „Dėl
Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015-2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ teigiama, kad
„[u]žsieniečių integracija yra abipusis užsieniečių ir priimančiosios visuomenės adaptacijos procesas, todėl,
siekiant integruoti užsieniečius į Lietuvos visuomenės gyvenimą, reikalingos ne tik užsieniečių pastangos
integruotis į Lietuvos visuomenę, bet ir Lietuvos visuomenės pasirengimas priimti užsieniečius į savo gyvenimą“, o
įsakymu patvirtintame veiksmų plane netgi vartojama sąvoka „tarpkultūriniai gebėjimai“: tarp plane numatytų
priemonių yra mokymai švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams, skirti
„tarpkultūriniams gebėjimams tobulinti ir stereotipams mažinti ir pagarbos įvairovei bei lygybės vertybinėms
nuostatoms formuoti“.
Apibendrinant galima teigti, kad, nors tarpkultūrinės kompetencijos ir kultūrinio išprusimo sąvokos Lietuvoje dar
nėra tapusios teisinio reglamentavimo objektu, kultūrinis išprusimo ir tarpkultūrinės kompetencijos reikšmė kai
kuriuose relevantiškuose dokumentuose netiesiogiai vis dėlto yra pripažįstama.
Institucinis lygmuo
Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje nėra jokios bendravalstybinio lygmens tarpkultūrinės kompetencijos kėlimo
sistemos – jos nenumato ne tik pamatiniai pabėgėlių imigraciją reglamentuojantys aukščiau minėti dokumentai,
bet ir joks kitas poįstatyminis aktas. Todėl valstybinės institucijos kultūrinio išprusimo / kompetencijos kėlimui
arba apskritai nėra numačiusios finansinių lėšų (Migracijos departamentas), arba skiria labai menkas lėšas.
Vis dėlto, nors nesama jokio tarpkultūrinę kompetenciją ne tik privaloma, bet ir skatintina, traktuojančio
dokumento, kvalifikacijos kėlimo programose tarpkultūrinei kompetencijai / kultūriniam išprusimui dėmesys, nors
ir ad hoc principu, pabėgėlių integracijos procesuose dalyvaujančių institucijų yra skiriamas. Ir jei pati kultūrinio
išprusimo sąvoka institucijų tiesiogiai dalyvaujančių pabėgėlių integracijos procesuose (tiek politiniame, tiek
praktiniame lygmenyse) nėra vartojama, tarpkultūrinės kompetencijos (vadinamos gebėjimais) samprata
instituciniame lygmenyje yra ne tik atpažįstama, bet ir naudojama, visų pirma kalbant apie kvalifikacijos kėlimą
(daugiausia – mokymų forma). Pavyzdžiui, VSAT, Lietuvos Policija, Lietuvos Darbo birža pastaraisiais metais pačios
inicijavo paskaitų apie pabėgėlių kultūrinę terpę ciklus.
Tačiau dauguma valstybinių institucijų savo iniciatyva praktiškai neorganizuoja kultūrinio išprusimo /
kompetencijos kėlimo kursų / mokymų ir tokie mokymai jų darbuotojams nėra privalomi (Migracijos
departamentas, Kalėjimų departamentas, ŠMM / Ugdymo plėtotės centras). Tiesa, šių institucijų atstovai
kviečiami (o kai kada siunčiami) į SADM SPPD, tarptautinių nevyriausybinių organizacijų bei vietinių NVO
organizuojamus mokymus ir renginius skirtus pabėgėlių integravimo klausimams.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad savo darbe tiesiogiai ir netiesiogiai susiduriantiems su pabėgėliais, tiek valstybinio
sektoriaus darbuotojams, tiek NVO atstovams trūksta bendro kultūrinio išprusimo apie pabėgėlių kilmės šalių
kultūrinę terpę (ypač apie musulmonų kultūrines terpes ir pačią islamo religiją). Tai ypač pabrėžta mokyklų,
kuriose mokosi perkeltieji asmenys, direktorių, savivaldybių atstovų, NVO sektoriaus atstovų.
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Tiesiogiai susiduriantys su išeiviais iš Azijos ir Afrikos turi patiriminį (atsitiktinį ir padriką) kultūrinį išprusimą,
suformuotą asmeninės patirties. Kaip taisyklė, valstybiniame sektoriuje (pvz. savivaldybėse) žemesnėse pareigose
dirbantys bei NVO sektoriaus atstovai tokios patirties turi daugiau, nes dažniau tiesiogiai susiduria su perkeltais
asmenimis. NVO sektoriaus atstovai, be to, kad užsiima tarpkultūrine savišvieta, tiek patys organizuoja kultūrinio
išprusimo kėlimo renginius, tiek dalyvauja kitų organizuojamuose, taip pat užsienyje.
Nesant jokio sisteminio kultūrinio išprusimo kėlimo valstybiniu ar bent instituciniu lygiu, dėl darbuotojų
mobilumo, resursų ir lėšų stygiaus, nėra ir institucinio tvarumo ir perimamumo. Padėtis šiek tiek geresnė NVO
sektoriuje, kuriame esama daugiau ilgalaikės institucinės ir asmeninės patirties, be to, daug asmeninės
motyvacijos ir institucinio angažuotumo. Tačiau NVO sektoriuje chroniškai trūksta administracinių resursų ir lėšų
jiems finansuoti.
Vienas didžiausių trukdžių tiek bendravime su pabėgėliais, tiek siekiant kelti savo asmeninį kultūrinį išprusimą /
kompetenciją yra menkas užsienio kalbų, netgi anglų, nekalbant apie pabėgėlių gimtąsias (arabų, dari, kurdų)
mokėjimas; valstybinėse institucijose tam trūksta institucinio motyvavimo ir finansinių išteklių, o NVO sektoriuje
motyvacijos daugiau, todėl ir užsienio kalbų (visų pirma, anglų) žinojimas didesnis. Tyrimo metu kalbinti pabėgėliai
taip pat atkreipė dėmesį į kalbos barjerą – kai kurie Ruklos centro darbuotojai nemoka ne tik pabėgėlių kalbų, bet
ir anglų, todėl susikalbėti (o per tai kelti savo kultūrinį išprusimą) yra labai sunku.
Tiesiogiai su pabėgėliais susiduriantys atkreipė dėmesį į chronišką pabėgėlių gimtųjų kalbų vertėjų trūkumą. Taip
yra todėl, kad iki šiol Lietuvos universitetai neparuošia pabėgėlių kalbas profesionaliai mokančių vertėjų – tokių
kalbų kaip kurdų, paštu, tigrija ir kitų universitetuose nemokoma, o arabų bei persų (farsi) kalbas dėsto
neprofesionalai. Todėl absoliuti dauguma pabėgėlių integracijos procesuose dirbančių vertėjų yra ne Lietuvos
piliečiai ir ne profesionalūs vertėjai, o išeiviai iš Vidurio Rytų, kurie patys dar tebėra integracijos į Lietuvos
visuomenę procese. Respondentų taip pat pažymėta, kad vertėjų paslaugų įkainiai neleidžia institucijoms samdyti
vertėjų reikiamam valandų skaičiui.
Tyrimo eigoje atsiskleidė, kad nepaisant pripažįstamo žemo kultūrinio išprusimo ir kompetencijos lygio, šioms
sritims valstybinėse institucijose ir organizacijose skiriamas periferinis dėmesys, o kultūrinio išprusimo kėlimas vis
dar paliekamas laisvanoriškam darbuotojo apsisprendimui. Kaip pripažino kvalifikacijos kėlimo mokymus
kuruojantys respondentai, nors tokių mokymų, kurių dalis yra ir kultūrinio išprusimo kėlimas, pasiūla nuolat auga,
jų paklausa nėra pakankama – neretai būna sunku savivaldybėse surinkti pakankamus klausytojų kiekius.
Taip pat pažymėtina, kad nors ir esama tarpinstitucinio bendradarbiavimo kultūrinio išprusimo kėlimo srityje
užuomazgų (ypač tarp NVO ir atskirų valstybinių institucijų), jos yra priešokamojo / vienkartinio pobūdžio, kai
renginius ar mokymus organizuojančioji pusė pakviečia suinteresuotų institucijų atstovus sudalyvauti. Tačiau net ir
individualiai savo kultūrinį išprusimą keliantys neturi daug galimybių – chroniškai trūksta prieinamos patikimos
metodinės medžiagos lietuvių kalba – esama yra neišsami ir paviršutiniška.
Iki šiol Lietuvoje nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų pastangomis (atskirų vienetinių projektų rėmuose)
buvo parengti keli kultūrinio išprusimo ir tarpkultūrinės kompetencijos kėlimui skirti metodiniai leidiniai.
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Vienas pirmųjų tokių leidinių buvo „Etnokultūrinės kompetencijos ugdymo metodika: metodinė medžiaga“, 2007
metais parengta IN CORPORE. Deja, šiuo metu ji ne tik yra pasenusi (medžiagoje daug dėmesio skiriama čečėnų
kultūrinei terpei, kuri nebėra tokia aktuali kaip prieš dešimtmetį), bet ir viešai neprieinama.
Šiaulių valstybinės kolegijos darbuotojai Aistė Bartkevičienė ir Remigijus Bubnys 2012 metais parengė jau anksčiau
šiame tekste cituotą leidinį „Socialinis darbas su prieglobstį gavusiais užsieniečiais: metodinė priemonė“ (laisva
prieiga
per
http://www.tja.lt/images/stories/renginiams/EPFkonferencijasiauliai2012/knyga%20a5%20socialinis%20darbas%
20su%20prieglobsti%20gavusiais%20uzsienieciais%201.pdf), kuriame vienas skyrius - „Socialinio darbuotojo
tarpkultūrinė kompetencija darbe su prieglobstį gavusiais užsieniečiais“ - pašvęstas tarpkultūrinės kompetencijos
sampratos aptarimui. Deja, šis skyrius yra labiau teorinio pobūdžio ir apie jokius tarpkultūrinės kompetencijos
aspektus, susijusius su konkrečiomis pabėgėlių kultūrinėmis terpėmis, nekalba. Todėl šio leidinio praktinė vertė
yra, jei ne niekinė, tai minimali.
Tarptautinė migracijos organizacija 2013 metais parengė gana plačios geografinės apimties „Tarpkultūrinio
pažinimo
vadovą
dirbantiems
su
trečiųjų šalių
piliečių
šeimomis“
(laisva
prieiga
per
http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1427794779_3TMOTarpkultūrinio%20pažinimo%20vadovas%20dirb
antiems%20su%20trečiųjų%20šalių%20piliečių%20šeimomis.pdf). Dėl savo specifikos – orientacijos į darbą su
šeimomis, o taip pat geografinės apimties (pavyzdžiui, pabėgėlių iš Rytų Azijos ar Okeanijos, kurių kultūrinės
terpės pristatomos leidinyje) – šis leidinys nėra pakankamas praktiniam pasinaudojimui galimose kilti integracijos
procesuose situacijose.
2016 metais Diversity Development Group parengė „Mokymų programos Migracijos samprata ir tarpkultūrinė
kompetencija darbe su prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai metodologiją“ (laisva prieiga
per http://www.diversitygroup.lt/wp-content/uploads/2016/11/Methodology.pdf). Šis leidinys, visų pirma dėl
savo mažos apimties, taip pat nėra išsamus ir pakankamas – nors jame pristatoma musulmonų kultūrinė terpė, iš
kurios į Lietuvą atvyksta didelė dalis pabėgėlių, dėl apimties apribojimų tai padaryta gana schematiškai ir bendrais
bruožais.
Egdūno Račiaus 2016 ir 2017 metais parengti leidiniai „Musulmonai ir jų islamai“ bei „Kuranas apie... tikėjimo
dalykus ir žmonių santykius“ (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras) praplečia ir papildo jo tekstus kai kuriuose
iš minėtų leidinių, tačiau šie leidiniai nerašyti specialiai pabėgėlių integracijos srityje dirbantiems, o yra mokslo
populiarinimo pobūdžio.
Dėl savo statiškos prigimties (pdf ir spausdinto leidinio formatų), šie leidiniai neatspindi besikeičiančios migracijos
situacijos – jie negali būti operatyviai papildomi ar adaptuojami. Deja, bet iki šiol jokios skaitmeninės platformos
tarpkultūrinės kompetencijos / kultūrinio išprusimo kėlimui lietuvių kalba sukurta nėra.
Kadangi absoliuti dauguma perkeliamųjų asmenų yra musulmonai, būtų galima tikėtis tam tikro Lietuvos
musulmonų bendruomenės vaidmens pabėgėlių integracijos procese, ypač kultūrinio švietimo kėlime. Deja,
stebima, kad Lietuvos musulmonų bendruomenės vadovybė neprisiima visuomenės kultūrinio švietimo funkcijos,
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o aktyvių individualių musulmonų pastangos nukreiptos ne tiek į kultūrinio švietimo lygio kėlimą, kiek islamo
propagavimą (arab. dava).
Visuomeninis lygmuo
Visuomenės nuostatų monitoringas (žr. jo analizę šioje ataskaitoje) atskleidė, kad visuomenėje veši
muslimofobinės nuotaikos, kurios, sudvejintos su gana nepalankiu požiūriu į pabėgėlius, dar labiau stigmatizuoja
musulmonų kilmės pabėgėlius. Pabėgėliai apskritai ir ypač musulmonų kilmės pabėgėliai visuomenėje vertinami
itin nepalankiai – už juos nepalankiau vertinami tik romų etninės bendruomenės atstovai ir asmenys, išėję iš
įkalinimo įstaigų. Daugiau nei pusė respondentų visais klausimais susijusiais su pabėgėlių integracija pasisakė
neigiamai, o kai kuriais klausimais neigiamų nuostatų nuošimtis viršijo 70 %. Nors tokios nuostatos visų pirma
liudija visuomenės kultūrinį uždarumą (žr. visuomenės nuostatų tyrimo analizę šioje ataskaitoje), jos kartu liudija ir
itin žemą visuomenės kultūrinį išprusimą.
Pastebėtina, kad respondentai dažnai nesugeba susieti etninės kilmės su religija. Pavyzdžiui, sirai, irakiečiai,
čečėnai, turkai, totoriai, kurių dauguma yra musulmonų kilmės, atsakymuose į klausimus nesusilaukė tokio
negatyvaus požiūrio kaip kategorija „musulmonai“.
Respondentai labiau priešiškai nei palankiai nusiteikę leisti pabėgėliams praktikuoti savo religiją. Nors klausiant
(„Pasakykite, ar jūs sutiktumėte ar nesutiktumėte, kad priimtiems į Lietuvą gyventi pabėgėliams būtų suteiktos
šios religinės teisės?“) nebuvo nurodyta, kokios religijos pabėgėliai yra, iš atsakymų galima numanyti, kad
respondentai manė juos esant nekrikščionimis, ir visų pirma – musulmonais. Į visus su religinėmis teisių
pabėgėliams suteikimo klausimus respondentų dauguma atsakė neigiamai; be to, pastebima augančio priešiškumo
tendencija:
1. Statyti savo maldos namus – virš 73 (2016) / 77 (2017) proc.
2. Registruoti savo religines bendrijas – virš 63 (2016) / 64 (2017) proc.
3. Nešioti religiškai sankcionuotus apdarus – virš 66 (2016) / 71 (2017) proc.
4. Leisti vaikams nedalyvauti kūno kultūros pamokose baseine, jei vienoje grupėje yra abiejų lyčių vaikai – virš 54
(2016) / 57 (2017) proc.
5. Švęsti savo religines šventes, gaunant išeiginę dieną – virš 56 (2016) / 63 (2017) proc.
6. Viešai atlikti religines apeigas - pvz. melstis, pasninkauti – virš 67 (2016) / 69 (2017) proc.
7. Viešose įstaigose (švietimo, darbo vietose, įkalinimo įstaigose ir kitur) gauti maistą atitinkantį religines normas
(chalal) – virš 57 (2016) / 63 (2017) proc.
8. Valstybinėse įstaigose (pvz. ligoninėse, įkalinimo įstaigose) gauti sielovados paslaugas – virš 50 (2016) / 53 (2017)
proc.

Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad sunitų islamas Lietuvoje yra viena iš 9 tradicinių religinių konfesijų,
suteikiančių musulmonų sunitų bendruomenei šalyje teisę registruoti savo religines bendrijas (jų registruota
daugiau nei 10), statyti maldos namus (mečetes), viešai atlikti religines apeigas, nešioti religiškai sankcionuotus
apdarus viešumoje ir būti su jais nuotraukose oficialiuose dokumentuose, reikalauti chalal maisto ir sielovados
paslaugų tokiose valstybinėse įstaigose kaip įkalinimo ar ligoninėse. Kitaip tariant, daugelis religinių teisių, kurių
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suteikimui (musulmonams) pabėgėliams nepritaria respondentai, Lietuvoje jau yra ne tik įteisintos įstatymais, bet
jomis daugiau nei du dešimtmečius Lietuvos musulmonų bendruomenė naudojasi.
Žiniasklaidos monitoringas (žr. jo analizę šioje ataskaitoje) parodė, jog dominuojančioje Lietuvos žiniasklaidoje
kuriami ir kultivuojami neigiami stereotipai pabėgėlių atžvilgiu, ir ypač musulmonų kilmės. Didelė dalis
žiniasklaidos tekstų nėra originalūs, bet vertimai iš kitų kalbų, todėl neatspindi Lietuvos realijų (ypač straipsniai ir
pranešimai apie smurtinius išpuolius). Žiniasklaidoje chroniškai trūksta adekvataus ir išsamaus pabėgėlių kultūrinių
terpių pristatymo, prisidedančio prie visuomenės kultūrinio išprusimo kėlimo. Žiniasklaidoje menkai reiškiasi
ekspertai (mokslininkai ir tyrėjai), dirbantys kultūrinių terpių, iš kurių kilę pabėgėliai, studijų srityje, su pabėgėliais
tiesiogiai susiduriantys NVO ir valstybinio sektoriaus darbuotojai. Tyrimo metu pastebėta, kad pabėgėliai vengia
viešumos, ypač žiniasklaidos, ir nėra linkę kalbėti apie savo šalis, ypač socio-politinėmis ir religinėmis temomis.
Teigtina, kad esama pabėgėliams, ir ypač musulmonų kilmės, priešiška visuomeninė aplinka, kurią iliustruoja tiek
gyventojų nuomonės tyrimas, tiek žiniasklaidos monitoringas, neigiamai veikia ir dirbančius su pabėgėliais, ypač
valstybiniame sektoriuje, nes dirbantys su pabėgėliais yra tos pačios visuomenės atstovai, veikiami tų pačių
žiniasklaidos reprodukuojamų ir visuomenėje gajų stereotipų apie kultūrines pabėgėlių terpes.
Tyrimas atskleidė, kad vietinės bendruomenės į pabėgėlių integracijos procesus, kuriuose galėtų kelti savo
kultūrinį išprusimą, įtraukiamos ad hoc principu, daugiausia per viešus šventinius renginius, kuriuose dalyvauja ir
pabėgėliai. Tačiau kadangi tokių vietovių, kuriose apgyvendinti pabėgėliai, yra nedaug, tik labai nedidelė dalis
piliečių turi galimybių tiesiogiai susipažinti su pabėgėliais ir per juos sužinoti apie jų kultūrines terpes.
Rekomendacijos
Siekiant kelti su perkeltaisiais asmenimis dirbančiųjų tiek valstybinio, tiek nevyriausybinio sektorių atstovų
kultūrinį išprusimą / kompetenciją, rekomenduotina:
parengti (sistematizuojant bei papildant jau esamą anksčiau parengtą medžiagą) išsamų kultūrinio išprusimo gidą
/ vadovą, patvirtintą SADM, kuris būtų privalomas parankinis tekstas visiems dirbantiems perkeltųjų asmenų
integravimo procese (įskaitant ne tik koordinatorius ir socialinius darbuotojus savivaldybėse, bet ir teritorinių
darbo biržų, ugdymo ir švietimo įstaigų, sveikatos apsaugos sistemos darbuotojus);
sukurti valstybinę kultūrinio išprusimo mokymų programą, privalomą visiems valstybinio sektoriaus darbuotojams
(įskaitant ne tik koordinatorius ir socialinius darbuotojus savivaldybėse, bet ir teritorinių darbo biržų, ugdymo ir
švietimo įstaigų, sveikatos apsaugos sistemos darbuotojus) ir prieinamą NVO atstovams, dirbantiems perkeltųjų
asmenų integravimo procese ir pavesti ją kuruoti tarpžinybinei komisijai, vadovaujamai SADM SPPD;
tokiai programai parengti suburti darbo grupę, susidedančią iš suinteresuotų ir atsakingų valstybinių institucijų
(visų pirma, SADM, ŠMM, bet ir VRM, SAM bei / ar joms pavaldžių institucijų), NVO sektoriaus ir mokslo ir studijų
institucijų atstovų, kuriai vadovautų SADM SPPD atstovas;
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įgalioti, skiriant lėšas, Darbo grupę pasitelkti turimą ekspertinį potencialą švietimo ir mokslo institucijose siekiant
parengti valstybinę kultūrinio išprusimo mokymų institucinę struktūrą, programą, metodiką, metodinę medžiagą
(įskaitant kultūrinio išprusimo gidą / vadovą);
įtraukti institucinę darbo su pabėgėliais praktiką turinčias NVO į valstybinio sektoriaus darbuotojų rengimą per
praktines patirtis – stažuotes, praktikas ir pan., taip įtraukiant jas (NVO) į valstybinės kultūrinio išprusimo mokymų
programos įgyvendinimą;
Siekiant kelti bendrą visuomenės kultūrinį išprusimą, rekomenduotina:
įpareigoti ŠMM peržiūrėti bendrojo lavinimo programas bei vadovėlius (ypač istorijos, geografijos, pilietinio
ugdymo, etikos, tikybos dalykų), kad jose būtų suteikiama daugiau kultūrinio išprusimo apie neeuropines
kultūrines terpes. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose taip pat siekti amžiui adekvataus kultūrinio išprusimo diegimo;
Lietuvos žiniasklaidoje, ypač valstybinėje (LTV ir LRT), skelbti SADM finansuojamus užsakomuosius straipsnius ir
reportažus, parodančius gerąją praktiką integruojant pabėgėlius darbo rinkoje ir kitose sferose, kurie keltų bendrą
šalies gyventojų kultūrinį išprusimą, mažintų muslimofobiją ir didintų visuomenės pasitikėjimą pabėgėliais.
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4. Prieglobsčio gavėjų integracijos rodiklių sąvadas
Įvadas
Remiantis klasikiniais apibrėžimais, integracija gali būti suvokiama kaip sąlyga arba būsena (Deutsch 1964); kaip
procesas, kurio rezultatas – naujai susikūręs socialinis darinys – bendruomenė (Haas 2005); kaip procesas,
vykstantis be pabaigos taško – nauja bendruomenė nesukuriama (Lindberg 1963). Apskritai integracijos sąvoka
labiau priklauso nuo susitarimo, negu nuo universalių savybių (Taljūnaitė 2004). Šioje apžvalgoje integracija
suprantama kaip abipusis migrantų / prieglobsčio gavėjų ir priimančios valstybės visuomenės adaptacijos
procesas, užtikrinantis teises ir lygias galimybes dalyvauti kuriant valstybės gerovę ir naudotis valstybės ir
visuomenės ištekliais darbo rinkoje, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, politinio ir pilietinio
dalyvavimo srityse (DDG 2016). Atsižvelgiant į integracijos sąvokos kompleksiškumą, rodiklių sąvadas
apibūdinamas kaip priklausomų ir nepriklausomų kintamųjų schema, leidžianti matuoti ir vertinti integracijos
politikos pažangą, kaitą ir dinamiką visoje integracijos srityse.
1. Teorinis migrantų integracijos rodiklių pagrindimas

Sudarant rodiklių sąvadą, svarbu atskleisti vertikalų ir horizontalų integracijos politikos pjūvius. Vertikalus pjūvis
makro lygmenyje įgalina susieti formuojamos politikos tikslus ir rezultatus. Būtent politikos tikslams ir rezultatams
įvertinti bei pamatuoti kuriami rodikliai. Makro struktūros – tai instituciniai veiksniai (imigracijos reguliavimo
mechanizmai ir integracijos politika). Pasak Faist (2000:31), politinės, ekonominės, kultūrinės, demografinės ir
ekologinės aplinkybės – tai makro lygmens analizės aspektai. Vertikaliame integracijos rodiklių pjūvyje
atskleidžiamos politinės subsistemos (skirtingos politikos sritys), kurios yra susijusios su tradicinėmis integracijos
sritimis. Horizontalus pjūvis apima taikomas integracijos priemones ir praktikas. Šiuo atveju analizė atliekama
mikro lygmenyje, kuris apima individo ekonominę situaciją, nuostatas bei vertybes, siekį pagerinti (ar išsaugoti)
gerovę ir socialinį statusą, todėl šiuo atveju dominuoja individualūs veiksniai. Svarbu atkreipti dėmesį ir į
tarptautinių teisinių nuostatų daromą įtaka nacionalinei politikai arba, kitaip tariant, į europeizacijos procesą, kuris
rodiklių sąvade leidžia įvertinti tarptautinių normų perkėlimo į nacionalinę teisę procesą ir jo įtaką integracijos
politikos rezultatams.
Imigracijos ir integracijos politika, teisinis ir socialinis statusas
Siekiant sudaryti rodiklių sąvadą, kuris įgalintų vertinti įgyvendinamos integracijos politikos rezultatus, vienas
svarbiausių atskaitos taškų yra teisinis reguliavimas. Kaip pabrėžia Freeman (2006:228), imigracijos politika sukuria
taisykles, kurios apibrėžia priėmimą ne tik į valstybės teritoriją, bet ir į tokias subsistemas kaip darbo rinka ir
socialinės paslaugos (pastarosios subsistemos laikytinos integracijos sritimis). Tai reiškia, kad sudarant integracijos
rodiklių sąvadą, kontekstinė imigracijos politikos analizė yra būtina, kadangi integracija (kaip procesas) yra
imigracijos rezultatas.
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Kaip išskiria Schuck (2008:242-243), galima trijų lygių įstatyminė veiklos interpretacija: „įstatymai popieriuje“,
„realiai veikiantys įstatymai“ ir „įstatymai interpretacijoje“. Ši trichotomija iliustruoja tai, kad formaliai priimti
įstatymai („įstatymai popieriuje“) dažniausiai skiriasi nuo tų pačių (priimtų) įstatymų taikymo rezultatų (angl. gaps
between policies and practices). Galiausiai, imigracijos procese skirtingos interesų grupės mato skirtingus sistemos
aspektus kaip svarbiausius311, arba tuos pačius aspektus mato skirtingai, todėl sudaromi rodiklių sąvadai turi
įtraukti ne tik teisinę analizę, bet pasitelkti jų interpretaciją bei skirtingas įstatymų taikymo praktikas.
Hammar (1985) studija laikoma konceptualiu darbu imigracijos politikos studijose, apimančiu sisteminį požiūrį,
kuris įtraukia imigrantų kontrolės mechanizmus ir integracijos politiką. Sekant autoriaus apibrėžimu, kuris, galima
teigti, yra paradigminis imigracijos studijose, dauguma tipologijų, nors ir aptakiai, gali būti suskirstytos į dvi
grupes: imigrantų priėmimo politikos (imigracijos tipologijos) ir politikos juos priėmus (integracijos / pilietybės
tipologijos). Hollifield (1986:114-5 iš Boucher ir Gest, 2014) šį skirstymą apibrėžia kaip politikos output ir outcome.
Pirmasis apima teisinį reguliavimą kontroliuojant ir priimant imigrantus; antruoju – kaip politika įgyvendinama
praktikoje ir kokie yra politikos rezultatai. Rodiklių sąvadas turi apimti abu politikos etapus. Hollifield (2008:222)
dar labiau suproblemina imigracijos politikos vertinimo procesus. Jo požiūriu, vertinant imigracijos politiką
priklausomu kintamuoju tampa imigracija, o nepriklausomu – politika. Valstybė, tuo tarpu, kurdama ir
įgyvendindama imigracijos politiką, apjungia šiuos kintamuosius, todėl kuriant rodiklių sąvadą, būtina atsižvelgti į
imigracijos (prieglobsčio) politikos kontekstą; Kitaip tariant, tikslinga atskleisti imigracijos įtaką skirtingoms
politikos sritims.
Zolberg (1999:73) teigia, kad tarptautinė migracija iš prigimties yra politinis procesas, kuris paima asmens
perkėlimą iš vienos valstybės jurisdikcijos į kitą ir, galiausiai, narystės (pilietybės) pasikeitimą politinėje
bendruomenėje. Todėl migracijos politika reguliuoja ne tik judėjimą tarp valstybių sienų, bet ir narystės priėmimą,
išlaikymą, praradimą ar savanorišką atsisakymą. Autorius šiuo atveju narystę neinterpretuoja išimtinai siauriai (tik
pilietybės ar teisinio statuso apsektais), bet įtraukia ir socialinį statusą kaip vieną iš svarbių rodiklių.
Dažnai imigracijos politikos nustatyti prioritetai, išsikelti tikslai ir pasiekti rezultatai skiriasi (Castles 2004). Būtent
rodiklių sistemos, skirtos vertinti politikos rezultatus (outcomes), atskleidžia atotrūkį tarp iškeltų politinių tikslų ir
pasiektų rezultatų (gaps between policies and practices). Teorinės prieigos dažnai negali paaiškinti šio atotrūkio
tarp vykdomos imigracijos politikos ir imigracijos pasekmių. Nors šis neatitikimas aiškinamas dviem veiksniais –
įgyvendinimo priemonių neefektyvumu ir nenuosekliu politikos formavimu (Cornelius ir Tsuda 2014: 45; Messina
2007) – iš esmės rezultatų įvertinimas galimas pasitelkus praktinę (empirine), bet ne vien tik teorinę prieigą.
Teorinė imigracijos bei integracijos politikos formavimo(si) prielaidų analizė svarbi vertinant ir matuojant
rezultatus (t.y. sudarant integracijos vertinimo rodiklius) kaip vienas pirminių ir esminių rodiklių blokų, tačiau be
praktinės (empirinės) politikos įgyvendinimo analizės, teorinių prielaidų analizė gali pateikti ribotą vertinimą,
neapimantį kontekstinius veiksnius, individualias ir / ar kolektyvines migracijos ir integracijos patirtis.
Valstybės administracinė praktika ir viešoji politika, labiau nei socialinių mokslų ar imigracijos tyrimų vystimas(is),
formuoja tarptautinių imigrantų kategorijas, kurios dažniausiai tampa imigracijos tyrimų objektais (Hirschman
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et.al 1999:20). Schiller (1999) teigia, kad imigranto suvokimas taip pat turi svarbų, kartais net esminį, vaidmenį jų
priėmime, todėl tikslinės grupės rodiklių sąvade apibrėžimas (atsižvelgiant į teisinį statusą) yra vienas pirminių
atskaitos taškų pradedant vertinimą.
Hirschman et.al (1999:20) teigia, kad pabėgėlių ir kitų priverstinių migrantų tyrimai paprastai yra atskirti nuo
imigracijos studijų ir tai yra todėl, kad valstybė dvi imigrantų grupes (priverstinių ir savanoriškų) traktuoja
skirtingai, taikant atskiras teisines nuostatas (valstybės lygmeniu renkama nacionalinė statistika, kuria naudojasi
tyrėjai, taip pat išskiria šias kategorijas), todėl teisinis, greičiau nei teorinis lygmuo, apibrėžia imigracijos tyrimų
objektus ir kryptis. Taip pat atskirų imigrantų kategorijų išskyrimas teisiniame reguliavime bei renkant ir
publikuojant statistinius duomenis (studijų, darbo, šeimos, verslo pagrindu) taip pat daro įtaką tyrėjų
pasirinkimams bei tyrimų kryptims. Atsižvelgiant į šią problematiką, sudarant rodiklių sąvadą asmens teisinio
statuso valstybėje apibrėžimas yra pirminė ir esminė subkategorija, kuri turi būti įtraukta siekiant įvertinti
formuojamos ir įgyvendinamos politikos rezultatus.
Infrastruktūra
Migrantų integracijos infrastruktūrą sudaro politinės institucijos ir NVO, kurios įgyvendina tam tikras teisines
nuostatas. Šis institucinis veiksnys atsiranda jau politikos formavimo pradžioje ir tęsiasi iki politikos įgyvendinimo
nacionaliniame ir vietiniame lygmenyse. Svarbų vaidmenį postindustrinėse visuomenėse priimant imigrantus
vaidina tvirtos institucijos (Hollifield 2008:219). Jos užtikrina politinių nuostatų praktinį įgyvendinimą, identifikuoja
sistemos atvirumą/uždarumą, kuria ir palaiko integracijos infrastruktūrą.
Politinės institucijos prisideda formuodamos procesą, per kurį priimami ir įgyvendinami sprendimai (Odmalm
2005:75). Tai galima įvardinti kaip neformalų aspektą: galios paskirstymas, nuostatos ir politinis elgesys.
Pasitelkiant imigracijos politikos analizę per institucionalizmo prizmę, galima vertinti skirtingus politikos aspektus:
pilietybės suteikimo sąlygas, paramos prieinamumą organizacijoms, etninės ir religinės įvairovės pripažinimą ir
finansavimą, kt. (Odmalm 2005:130).
Vietinio lygmens institucijos ir infrastruktūra vaidina ypatingą vaidmenį imigrantų integracijoje. Savivaldybių
galimybės veikti integracijos srityje priklauso, visų pirma, nuo politinės, teisinės ir finansinės autonomijos, kurią
apibrėžia konstitucinė valdymo forma. Todėl, požiūris ir vykdoma savivaldybės tarybos praktika – ypač jos
administracijos – turi esminę įtaką integracijos procesui (Bosswick ir Heckmann, 2006:8-10).
Interesų grupės
Interesų grupių vaidmuo svarbus tiek politikos formavimo, tiek įgyvendinimo procese. Nors, galima diferencijuoti
interesų grupes: vienos dominuoja politikos formavimo, kitos – įgyvendinimo procese. Skirtingos interesų grupės
svarbios nacionaliniame bei vietiniame kontekstuose. Sudarant integracijos politikos vertinimo rodiklių sąvadą
interesų grupių bei jų vaidmens išskyrimas yra svarbi rodiklių subkategorija.
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Rodikliais nesiekiama atskleisti interesų grupių veikimo lauko bei tikslų formuojant imigracijos ir integracijos
politiką, tačiau ją įgyvendinant, ypatingai vietos lygmenyje, tokių interesų grupių kaip profesinės sąjungos,
nevyriausybinės organizacijos, migrantų organizacijos, vaidmuo migrantų integracijos procese yra svarbus.
Analizuojant imigracijos politiką, valstybę reikia traktuoti ne tik kaip tarptautinėje arenoje veikiantį aktorių,
siekiantį užtikrinti saugumą ir įtaką, tačiau taip pat kaip vidinių politinių jėgų „interesų kovos“ lauką. Massey
(1999) teigia, kad imigracijos politika yra politinio proceso rezultatas, kurio metu konkuruojančios interesų grupės
veikia biurokratinio aparato ir viešosios politikos erdvėse, t.y. vidaus politikos lauke. Tuo tarpu migrantai geriausiai
pasiekia savo interesus kai jungiasi į organizacijas. Imigrantų organizacijos yra socialiniai judėjimai kaip ir kitos
asociacijos, tačiau jas skiria tai, jog narius vienija ne tik bendras interesas/tikslas, tačiau ir migracinė patirtis. Tai
jungia imigrantus nepaisant interesų skirtumų (Odmalm 2005: 178).
Visuomenės nuostatos
Kaip teigia Parsons (2001:111), „Viešoji nuomonė išreiškia apibrėžtos grupės pažiūrų visumą, kurią pripažįsta ir į
kurią atsižvelgia valdžia.“ Viešumas yra lemiamas faktorius suvokiant migracijos fenomeną. Viešoji nuomonė (arba
visuomenės nuostatos) veikia dviem principiniais būdais: per žiniasklaidą ir per viešosios nuomonės tyrimus.
Šiuo metu vyrauja dvi dominuojančios „baimės“ ar „grėsmės“ paradigmos, svarbios siekiant suvokti nuostatas
imigracijos atžvilgiu: realistinė konflikto teorija ir socialinio identiteto teorija (Bloom et al 2008:5-6). Analizuojant
visuomenės nuostatas svarbu akcentuoti, jog nuostatos imigracijos atžvilgiu turi stiprų ryšį su migracijos politikos
įgyvendinimu ir efektyvumu. Migracijos politika ir visuomenės nuostatos gali tiek stiprinti, tiek silpninti vienas kitą
(Beutin et al 2006:5), tačiau svarbu paminėti, kad pati visuomenė gali tiesiogiai įtakoti migracijos politikos
įgyvendinimą. Šios teorinės prielaidos turėtų būti integracijos rodiklių karkasas, apimantis šias sritis: teisinis
reguliavimas bei statusas, suteikiamos teisės, migrantų integracijos infrastruktūra, veikiantys aktoriai bei interesų
grupės. Tai yra makro lygmens vertikalus rodiklių pjūvis, apimantis nacionalinį ir vietinį lygmenis.
Subsistemos
Svarbus ir horizontalus migrantų integracijos rodiklių pjūvis, kuris apima taikomas integracijos priemones bei
praktikas. Šiuo atveju analizė atliekama mikro lygmenyje, kuris apima individo ekonominę situaciją, nuostatas bei
vertybes, siekį pagerinti (ar išsaugoti) gerovę ir socialinį statusą. Šiuo atveju dominuoja individualūs migracijos
veiksniai. Horizontaliame integracijos rodiklių pjūvyje matomos atskiros politinės subsistemos (skirtingos politikos
sritys), kurios turi tiesioginį ryšį su „tradicinėmis“ integracijos sritimis.
Imigracijos politikos analizė reikalauja daugelio kitų politikos sričių analizės: pirmiausiai, socialinės sistemos,
ekonominės, demografinės, užsienio politikos apjungimo, kt. (Freeman 2006: 228). Analizuojant migrantų
ekonomines veiklas ir jų reguliavimą, Freeman ir Ögelman (1999) apibendrina, kad tam tikros politikos rezultatas
(nelegalus migrantų darbas ir smulkūs šešėliniai verslai) atsiranda dėl nevykdomos (arba nesėkmingos)
integracijos politikos, kuomet atskiros politikos subsistemos nėra apjungiamos į holistinį požiūrį. Autoriai teigia,
kad imigracinio režimo sėkmė priklauso ne nuo formalių taisyklių, tačiau kaip jos įgyvendinamos ir kaip jungiamos
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subsistemos (subsistemos migrantų integracijos procese koreliuoja su integracijos sritimis: užimtumas ir darbo
rinka, švietimas, sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, pilietinis ir politinis dalyvavimas, kt).
Socialiniai ryšiai
Socialinių ryšių plėtojimas su daugumos visuomene yra vienas esminių integracijos rodiklių, t. y. integracija kaip
dvikryptis procesas tarp migrantų ir daugumos visuomenės. Ryšiai su daugumos visuomene, atliekant analizę,
skirstomi į dvi grupes: tarpasmeniniai (draugai, kasdienis bendravimas) ir instituciniai (valstybinės institucijos,
paslaugas teikiančios organizacijos). Šuo atveju reikia paminėti išlygą: pabėgėlių, skirtingai nei savanoriškų
migrantų, migracinė patirtis vaidina itin svarbų vaidmenį tolimesniame integracijos procese, todėl integracijos
rodiklių sąvade turėtų būti įtraukti socialinių ryšių indikatoriai tikslo valstybėje, išskiriant papildomus migracinės
patirties ir šios patirties įtakos vertinimus.

2. Integracijos politikos vertinimas: rodiklių apžvalga

Tarptautinių migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos rodiklių apžvalga
Europiniu lygmeniu 1997 m. pirmą kartą Europos Komisija pristatė politikos vertinimo rodiklius. Ataskaita pristatė
konceptualų požiūrį sujungiant rodiklius ir integraciją bei išskyrė migrantus kaip pažeidžiamą grupę.312 Niessen ir
Schibel 2004 m. parengė pirmą Integracijos vadovą politikos kūrėjams ir vykdytojams, kuriame pabrėžiama
rodiklių integracijos politikai vertinti svarba: „Siekiant geriau įvertinti integraciją ir integracijos politikos poveikį,
vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos galėtų parengti integracijos rodiklių rinkinius.” (Niessen ir Schibel,
2004:63). Tarp nustatytų 11 Europos Sąjungos imigrantų integracijos politikos bendrųjų pagrindinių principų
pažymima rodiklių svarba: “Būtina nustatyti aiškius tikslus, rodiklius ir vertinimo mechanizmus, siekiant derinti
politiką, vertinti pažangą integracijos srityje ir didinti dalijimosi informacija veiksmingumą.” (Niessen ir
Huddleston, 2010: 163).
Rodiklių kūrimo svarbą tiek Europiniu, tiek nacionaliniais lygmenimis parodo ir išaugęs Europos Komisijos
finansinis rėmimas projektams bei studijoms, kuriantiems rodiklius bei lyginamosios analizės sistemas. Viena
detalesnių studijų Using EU Indicators of Immigrant Integration (Huddleston, Niessen and Dag Tjaden 2013)
pristato skirtingas perspektyvas, kaip rodikliai gali būti naudojami nacionaliniame kontekste, vertinti politikos
rezultatus ir pagerinti integraciją.
Vienas plačiausiai naudojamų rodiklių sąvadų, Migrantų integracijos politikos indeksas (MIPEX), atliktas 2007 m.,
2011 m. ir 2015 m., pirmiausiai ES valstybėse narėse, vėliau plečiant valstybių spektrą bei geografiją. Šis vertinimo
būdas leidžia nustatyti, įvertinti ir palyginti pagrindines šalyse vyraujančias priemones, reikalingas integracijos
procesui vykti. Tačiau šis tyrimas nevertina politinių mechanizmų efektyvumo. Paskutinė MIPEX studija apima 38
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šalis, 167 rodiklius ir 8 sritis (darbo rinkos mobilumo, švietimo, politinio dalyvavimo, pilietybės įgijimo, šeimos
susijungimo, sveikatos apsaugos, nuolatinio leidimo gyventi šalyje ir antidiskriminacijos).
Vienas naujausių integracijos politikos rodiklių sąvadų pristatytas 2015 m. OECD (OECD / European Union, 2015),
kuriame ypatingas dėmesys skiriamas vaikų integracijai. Rodiklių sąvadą sudaro 27 rodikliai, apimantys penkias
sritis: darbas, švietimas ir įgūdžiai, socialinė įtrauktis, pilietinis dalyvavimas ir socialinė sanglauda. Studijoje
išskirtas migrantų teisinis statusas, t.y. trečiųjų šalių piliečiai (ES integracijos politikos tikslinė grupė), tačiau
prieglobsčio gavėjams šie rodikliai gali būti taikomi tik selektyviai.
Jungtinėje Karalystėje 2004 m. pristatytas, nors ir nacionalinis, tačiau palankiai vertinamas pabėgėlių integracijos
rodiklių sąvadas Indicators of Integration (Ager ir Strang, 2004). Ši sistema skirsto pabėgėlių integracijos
koncepciją į dešimt skirtingų, bet tarpusavyje susijusių „sričių“, o kiekvienai sričiai, priskiriami rodikliai, kuriais
vertinama integracija. Kiekvienoje iš šių dešimties sričių priskirta apie unikalių 10 rodiklių. Savo ruožtu tos 10 sričių
suskirstytos į 4 teminius blokus: žymekliai ir priemonės (darbas, būstas, švietimas ir sveikata), socialiniai ryšiai
(socialiniai tiltai, socialiniai pančiai ir socialiniai saitai (ang. social bridges, social bonds and social links),
pagalbininkai (kalba ir kultūrinės žinios bei saugumas ir stabilumas), pamatas (teisės ir pilietybė).
Vienas išsamiausių rodiklių sąvadų pabėgėlių integracijai vertinti parengtas 2013 m. Centrinės Europos valstybėse
Refugee Integration and the Use of Indicators: Evidence From Central Europe (UNHCR, Regional Representation
for Central Europe, 2013). Jo tikslas buvo parengti bei surinkti efektyvius, patikimus ir išliekamus duomenų
rinkimo metodus bei mechanizmus, skirtus identifikuoti trūkumus bei surinkti gerąsias praktikas pabėgėlių
integracijos srityje. Pristatomos keturios pagrindinės sritys: bendrosios nuostatos, teisinė integracija,
socioekonominė integracija ir sociokultūrinė integracija. Kiekviena iš šių sričių sudaryta iš rodiklių grupių (iš viso
231 rodikliai).
Pilietybės (politikos) rodikliai taip pat yra svarbūs, kadangi įtraukia ypatingai svarbų integracijos etapą – pilietybės
įgijimą. Šie rodikliai išskiria natūralizacijos įgijimo sąlygas bei pilietybės įgijimo teisę gimimui (jus soli principą)
antros kartos imigrantams. Žvelgiant iš metodologinės perspektyvos šios vertinimo sistemos gali būti naudojamos
kaip papildomi, giluminiai, duomenys, vertinant vieną iš pabėgėlių integracijos proceso etapų – pilietybės įgijimą.
Howard (2009) išskirdamas pilietybės režimus pristato Pilietybės Politikos Indeksą ES-15 šalims dvejais
laikotarpiais – 1980 ir 2008 m. Autorius, analizuodamas politiką, išskiria tris indikatorius – jus soli taikymas,
imigrantų pragyvenimo laikotarpis siekiant įgyti pilietybę ir dvigubos pilietybės galimybė (kiekviename
indikatoriuje galimas taškų maksimumas – 2). Nors šie trys indikatoriai riboti, tačiau konkretūs ir šalys skirstomos į
tris grupes: griežtos, vidutinės, liberalios. Goodman (2010) Pilietinės integracijos Indeksas (“Civic Integration
Index” (CIVIX)) matuoja kalbos, visuomenės / šalies žinių testo ir vertybių priėmimo reikalavimus ES-15 šalyse
1997 ir 2009 m. laikotarpiais. Autorė vertina 8 indikatorius (kurie suskirstyti į tris grupes: atvykimas,
apsigyvenimas ir pilietybės įgijimas) skalėje nuo 0 iki 6. Koopman et.al (2005, 2012): dviejų dimensijų erdvė, kuri
leidžia paaiškinti kiek diskriminacinis yra individualus pilietybės įgijimas ir kokios plačios kultūrinės teisės yra
suteikiamos. Šios dvi dimensijos leidžia pateikti keturis idealius pilietybės suteikimo tipus (Helbling, 2010: 11).
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Vienas naujausių Pilietybės politikos indikatorių CITLAW koordinuojamas EUDO Citizenship313 pateikia 2016 m.
rezultatus iš 42 Europos valstybių (pirmasis variantas 2011 m.) parengtas Jeffers, Honohan, Bauböck (2016)
matuoja įstatymuose numatytus pasirinkimo laisvės ir įtraukties lygį (įtraukiant pilietybės įgujimo sąlygas šiais
aspektais: prigimtinė teisė, natūralizacija ir teisė atsisakyti pilietybės skalėje nuo 0 iki 1).
Banting ir Kymlicka (2011) pristato Multikultūralizmo Politikos Indeksą, matuojant kultūrinių ir religinių teisių
suteikimą 21 OECD šalyje 1980, 2000 ir 2010 m. Tai unikalus indeksas su aiškiais, nors ir negausiais 8 indikatoriais,
kurie matuoja ir kiekybiškai įvertina konkrečius politinius procesus.
Kaip apibendrina Beresnevičiūtė, Leončikas ir Žibas (2009), migracijos politiką analizuojančioje literatūroje
nurodomi trys pagrindiniai migrantų integracijos politikos vertinimo būdai. Pirmasis – tai įstatymų ir kitų
dokumentų, reglamentuojančių integracijos procesus, apžvalga ir analizė. Šis būdas daugiau dėmesio skiria
imigrantų teisėms ir galimybėms: t.y. lygios galimybės užimtumo, švietimo ir sveikatos priežiūros srityse, pilietybės
suteikimo mechanizmai, šeimos susijungimo aplinkybės, taip pat antidiskriminacinės politikos priemonės. Vienas
išsamiausių šio vertinimo pavyzdžių tyrimas „Migrantų integracijos politikos indeksas“
Kitas vertinimo būdas – rodiklių sistemos, matuojančios integracijos procesus, kūrimas. Europos Komisijos
finansuotas projektas „Imigrantų integracijos rodikliai“ (Immigrants Integration Indicators, Bijl (2006);
Beresnevičiūtė ir Žibas, 2012), didžiausią dėmesį skiria imigrantams ir jų esamų pozicijų kaitai socialinėje erdvėje.
Ši metodika siekia įvertinti politikos rezultatus.
Trečiasis būdas apima abi anksčiau minėtas integracijos politikos vertinimo prieigas ir atspindi jų sintezę. Šiuo
atveju didžiausias dėmesys skiriamas imigrantų pozicijoms visuomenėje vertinant integracijos politikos
efektyvumą (Bijl, 2008).
Apibendrinant, galimi trys pagrindiniai migrantų / pabėgėlių integracijos vertinimo būdai, kurie skiriasi vertinimo
objektu, t.y. siekiama įvertinti a) priemones, reikalingas integracijos procesui vykti, b) politikos rezultatus ir c)
integracijos politikos efektyvumą.
Sukurti bendras rodiklių vertinimo sistemas, taikomas viršnacionaliniu lygmeniu net ir ES kontekste, yra gan
sudėtinga dėl šių priežasčių: a) valstybės narės naudoja skirtingus pabėgėlio apibrėžimus bei skirtingai apibūdina
integracijos procesą; b) nėra bendro sutarimo, kas ir kaip turi būti integruojami; c) nėra sutarta ir dėl bendro
požiūrio, kokiose socialinėse srityse integracijos procesai turėtų vykti pirmiausiai; d) trūksta lyginamųjų duomenų,
kurie leistų sudaryti bendrą vertinimo metodiką (Bijl, 2008;). Iš kitos pusės, atsižvelgiant, jog prieglobsčio politika
stipriai įtakota tarptautinės teisės bei ES teisinių dokumentų, rodiklių sąvadai, skirti vertinti pabėgėlių integracijos
politiką iš dalies minėtus iššūkius minimizuoja.
Apibendrintai galima teigti, kad išskirtinai pabėgėlių integracijos politiką vertinti sukurti rodikliai turėtų įtraukti
papildomus rodiklius, susijusius su priverstinės migracijos statusu (priešingai nei savanoriškos) apimančius: a)
rizikos grupės identifikavimas (nėščios moterys, nelydimi nepilnamečiai, vyresnio amžiaus žmonės ir kt.); b)
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kelionės metu patirtos psichologinės traumos; c) dokumentų neturėjimas; d) išskirtiniai šeimos susijungimo
atvejai. Minėti bei kiti veiksniai gali turėti lemiamą įtaką pabėgėlių integracijos procesui ir integracijos politikos
efektyvumui.
3. Migrantų integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai Lietuvoje

Pirmoji studija, pristačiusi integracijos politikos vertinimo rodiklius Lietuvoje buvo parengta 2009 m. Lietuvos
socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto projekto „Lietuvoje gyvenančių šalių piliečių integracijos politikos
vertinimo principai ir rodikliai“ metu paruoštu trečiųjų šalių piliečių integracijos stebėsenos rodiklių sąvadu
(Beresnevičiūtė, Leončikas, Žibas 2009). Rodiklių sąvadas suskirstytas į šešias grupes, apimančias skirtingas
migrantų integracijos politikos sritis ir jų įgyvendinimą Lietuvoje. Kiekviena grupė apibūdina svarbiausius migrantų
integracijos aspektus nacionaliniu ir vietos lygiu. Pateiktame rodiklių sąvade kiekvienai iš šešių grupių, apimančių
skirtingas migrantų integracijos politikos sritis, yra skirtos dvi vertinimo instrumentų grupės. Pirmoji grupė – tai
analizės aspektai, reikalingi pagrindinėms migrantų integracijos sritims vertinti; antroji rodiklių grupė skirta esamai
situacijai apibūdinti, tęstinei analizei (kartotiniams tyrimams), lyginamajai analizei atlikti, gyvendintų (ar
gyvendinamų) politikos tikslų ir priemonių pažangai vertinti. Šis rodiklių sąvadas padėjo teorinius pagrindus
sekantiems dviem rodiklių sąvadams, parengtiems Lietuvoje.
Antrasis integracijos rodiklių sąvadas Lietuvoje parengtas 2014 m. projekto “Trečiųjų šalių piliečių integracijos
trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ rėmuose. Šis rodiklių sąvadas nuo pirmojo skiriasi pirmiausiai tuo, kad tai
tiek teorinis, tiek empirinis rodiklių sąvadas, kuris remiasi kokybinio tyrimo metu surinktais duomenimis. Rodiklių
sąvado teminius blokus sudaro šios rodiklių grupės: visuomenės nuostatų monitoringo rodikliai, žiniasklaidos
monitoringo rodikliai ir teisinės padėties monitoringo rodikliai (ekonominės ir socialinės teisės; žmogaus teisės ir
diskriminacija / pilietinės ir politinės teisės). Išvadose ir rekomendacijose teigiama, jog kuriamoms rodiklių
sistemoms būtinas nuoseklus politikos procesų stebėjimas ir vertinimas. Iki šiol Lietuvoje, stokojant sistemingų
mokslinių tyrimų, rodiklių sistemos sukūrimo galimybės buvo ribotos.
Paskutinysis – trečiasis – rodiklių sąvadas parengtas atsižvelgiant į ankščiau atliktų tyrimų rekomendacijas, t.y.
išskiriant tikslines migrantų grupes. Darbo migrantų gyvenimo ir darbo rodiklių sąvadas buvo parengtas projekto
Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje rėmuose. Rodiklių sąvadą sudaro aštuoni migrantų
integracijos į darbo rinką analizės pjūviai: darbo imigracijos struktūra, įdarbinimo formos, darbo ir asmeninio
gyvenimo santykis, darbo sąlygos ir saugumas, atlyginimas, įsidarbinimas, socialinių paslaugų prieinamumas,
visuomenės nuostatos darbo migrantų atžvilgiu. Pagal šiuos analizės teminius pjūvius rodiklių sąvadas
suskirstomas į konkrečias grupes.
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4. Pabėgėlių integracijos politikos vertinimas: rodiklių sąvadas

Nors rodikliai kaip ir kriterijai, yra apibrėžiami labai įvairiai (Dale, 1998:132), o kartais kriterijai tiesiog tapatinami
su rodikliais (turi tam tikrus bendrus bruožus: paprastumas, pokyčių matavimas, pokyčių krypties identifikavimas ir
kt.), tačiau straipsnyje (rodiklių metodologinėje koncepcijoje) kriterijai ir rodikliai yra atskiriami, nes kriterijai, visų
pirma, yra instrumentas rodiklių sąvade. Bendriausia prasme kriterijais laikomos tam tikros būtinos integracijos
politikos ir praktikos funkcionavimo sąlygos, o rodikliai šių sąlygų kiekybinės ir kokybinės išraiškos. Kitaip tariant,
kriterijai nustato reikalavimų ir sąlygų charakteristikas, kurias reikėtų patenkinti, o tuo pačiu suteikia pagrindą
(kiekybinį bei kokybinį), kuriuo remiantis gaunamas rodiklis.
Atitinkamai pasitelkiami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai. Atsižvelgiant į tai, tiek kriterijai, tiek rodikliai
plačiausia prasme skirstomi į kiekybinius ir kokybinius. Pirmuoju atveju vertinimo kriterijai sudaromi remiantis
kiekybine informacija, t. y. faktais, skaičiais, statistiniais duomenimis. Kokybiniai vertinimo kriterijai parodo
politikos ir jos įgyvendinimo (infrastruktūros) veiklos kokybines charakteristikas. Kokybiniai metodai dažniausiai
apima apklausas (tiek politikos įgyvendintojų, tiek tikslinės grupės), tyrimų duomenis, apžvalgas, ekspertų ar
specialistų fokus grupes ir kitą kokybinę informaciją.
Apibendrinant, sudarytas rodiklių sąvadas (1 lentelė) yra instrumentas vertinti pabėgėlių integracijos politiką, jos
pokyčius laiko ir aplinkos projekcijose, tačiau tiesiogiai rodikliai integracijos, kaip individualaus proceso, nevertina.
Sudarant teorinį pabėgėlių integracijos politikos rodiklių sąvadą svarbu detaliau pristatyti sąvado vidinę loginę
struktūrą, kuri apima šiuos aspektus: rodiklių sąvado sudarymo ir naudojimo tikslas, faktoriai, darantys įtaką
integracijos procesui, analizės lygmenys, integracijos sritys, rodiklių grupės, rodikliai, kriterijų tipai, duomenų
rinkimo metodai, duomenų rinkimo šaltiniai, tikslinės grupės apibrėžimas.
Rodiklių sąvado pirminė loginė struktūra sudaro vertikalų ir horizontalų pjūvį. Vertikalus rodiklių sąvado lygmuo
apima integracijos sritis ir analizės lygmenis (1 lentelė). Horizontalus pjūvis įtraukia kriterijų tipus, duomenų
rinkimo metodus ir šaltinius, rodiklius. Huddleston, Niessen ir Tjaden (2013:41–48) teigia, jog rodikliai politikos
formavimo procese turėtų būti naudojami dėl šių pagrindinių tikslų: a) suprasti kontekstą; b) vertinti politikos
rezultatus; c) pagerinti integraciją. Šiems tikslams pasiekti būtinas nuoseklus ir sistemingas stebėjimas, kuris būtų
pasitelkiamas nuo politikos formavimo iki įgyvendinimo. Stebėjimu bei tyrimais grįstas integracijos politikos
formavimas reikalauja tarpsektorinio bendradarbiavimo tarp politikos formuotojų ir tyrėjų bei praktikų. Kita
vertus, atsižvelgiant į europizacijos procesą ir ES siekį harmonizuoti pabėgėlių priėmimą bei integraciją, sudaryti
integracijos politikos vertinimo rodikliai ES kontekste taip pat gali būti naudojami kaip instrumentas vertinti
europizacijos procesą t.y. kaip bendra ES formuojama politika ir bendri teisiniai reguliaciniai mechanizmai
įgyvendinami nacionalinių valstybių.
Huddleston, Niessen ir Tjaden (2013:14–22) išskiria tris pagrindines faktorių grupes, kurios daro įtaką integracijos
procesui:
Migrantų populiacija (demografinės charakteristikos: lytis, amžius šeiminė padėtis, pilietybė, kilmės valstybė
(pirmos ar antros kartos imigrantas), gyvenimo trukmė tikslo šalyje, kokio amžiaus atvyko į tikslo šalį;
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socioekonominės charakteristikos (išsilavinimas, darbas, finansiniai resursai, kilmės šalies išsivystymo lygis);
sociokultūrinės charakteristikos (gimtoji kalba, kalbų mokymosi priemonės).
Bendras šalies socioekonominis kontekstas (darbo rinkos struktūra, ekonomikos augimas, švietimo sistema,
socialinės gerovės politika, namų ūkis, viešoji nuomonė);
Migracijos ir integracijos politika.
Šie faktoriai turėtų persidengti su visomis rodiklių grupėmis ir įtraukti atitinkamus kriterijus šiems faktoriams
pamatuoti. Todėl rodiklių sąvadas turi apimti nacionalinį ir vietinį lygmenis. Šie lygmenys, remiantis teorine
prieiga, dar gali būti apibūdinti kaip makro ir mikro lygmenys, kai pirmasis lygmuo bendriausia prasme apimantis
politiką, t.y. teisinį reguliavimą bei integracijos infrastruktūrą, o antrasis – procesą.
Rodiklių sąvadų, skirtų integracijos politikai vertinti, pagrindą sudaro karkasas, apimantis imigracijos teisinį
reguliavimą, t.y. įstatyme įtvirtintos normos ir taisyklės. Kartu su subsistemomis (t.y. kitomis politikos sritimis,
kurios koreliuoja su integracijos sritimis) apima makro analizės lygmenį. Mikro lygmens individualios integracijos
patirtys atskleidžia šios politikos srities praktinį įgyvendinimą ir tai yra horizontalus integracijos rodiklių pjūvis,
kuris apima ir integracijos priemonių vertinimą bendroje politinėje sistemoje bei subsistemose, taip pat socialinius
ryšius.
Integracijos sritys ir rodiklių grupės suskirstytos atsižvelgiant į teorinę prieigą ir apžvelgtus rodiklių sąvadus:
imigracijos politika (status suteikimo procedūra, šeimos susijungimas ir integracijos programos); socioekonominė
integracija (būstas, užimtumas ir darbo rinka, sveikatos priežiūra, švietimas); sociokultūrinė integracija (socialinis
saugumas, vaikų ir jaunimo švietimas, pilietinis dalyvavimas, politinis dalyvavimas, pilietybės įgijimas, nacionalinis
kontekstas). Kiekviena rodiklių grupė suskirstyta į atskirus rodiklius, kurie nėra baigtiniai ir reikalauja detalaus
apibrėžimo. Pažymėtina, jog tai teorinis rodiklių sąvadas, identifikuojantis svarbiausius rodiklius kuriais siekiama
įvertinti integracijos politiką (1 lentelė).
Taip kaip ir imigracijos politiką, kurią sudaro atvykimo teisinis reguliavimas ir integracija, rodikliai, skirti šiai
politikos sričiai vertinti turi apimti teisinių normų vertinimą, kurios atskaitos taškas yra suteikiamos teisės ir
teisinis „įėjimo“ į subsistemas reguliavimas, kuris apibrėžia pirmines asmens integracijos galimybes, t.y.
suteikiamas teises ir priėmimą į atskiras politines subsistemas. Tai apibrėžiama kaip teisiniai arba politiniai
kriterijai.
Institucijų vaidmuo, nuo imigracijos politikos formavimo iki įgyvendinimo, rodiklių sąvade turi būti įtrauktas
apimant tiek teisinį, tiek praktinį vertinimą. Visas institucijų tinklas (tiek valstybių, tiek nepriklausomų aktorių bei
interesų grupių veikiančių nacionaliniame ir vietiniame lygmenyse) kartu su įgyvendinimo praktika sudaro
integracijos infrastruktūrą, kuri apibrėžiama kaip administraciniai kriterijai.
Statistiniai kriterijai apima pirminius ir antrinius statistinius duomenis. Finansiniai resursai skiriami integracijos
priemonėms (tiek nacionaliniai finansiniai resursai, tiek ES fondų įsisavintos lėšos, tiek privačios iniciatyvos)
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apibrėžiami kaip finansinis kriterijus. Tikslinės grupės atstovams taikomi mokesčiai taip pat priskiriami prie šių
kriterijų.
Visuomenės nuostatos yra svarbus veiksnys integracijos procese, kurios reprezentuoja priimančios visuomenės
uždarumą ar atvirumą, tačiau sudarant rodiklių sąvadą priimančios visuomenės pozicijas tikslingiau įtraukti
matuojant per (ne)diskriminavimo prizmę, tai sudaro lygių galimybių kriterijus.
Politikos (integracijos) rezultatų vertinimas turėtų apimti individų dalyvavimo kriterijus (pilietinis, politinis
dalyvavimas priimančioje visuomenėje).
Paskutinysis kriterijus yra tikslinės grupės pasitenkinimas. Kiekybinių ir / ar kokybinių apklausų metu surinktas
pabėgėlių vertinimas, apimantis visas integracijos sritis, suteiktų praktinį integracijos politikos vertinimą. Kita
vertus, šio kriterijaus naudojimas turėtų būti pasvertas, todėl reikalauja patikimos duomenų rinkimo
metodologijos.
Duomenų rinkimo metodai, kaip minėta, taip pat kaip ir patys rodikliai bei kriterijai, yra kiekybiniai ir kokybiniai.
Duomenų rinkimo šaltiniai bendriausia prasme skirstomi į pirminius ir antrinius. Pirminiai šaltiniai, naudojami
rodikliams surinkti yra statistiniai duomenys, įstatymai bei teisės aktai, atliktos kiekybinės ir / ar kokybinės
apklausos (tikslinės grupės bei ekspertų). Antriniai šaltiniai apima atliktus tyrimus bei įvairius šalies lygmeniu
renkamus rodiklius (pavyzdžiui šalies ekonominiai rodikliai).
Nacionaliniu lygmeniu sudaromi rodiklių sąvadai turėtų remtis pirmiausiai nacionalinėmis duomenų bazėmis, nes
nacionaliniu lygmeniu renkamų duomenų metodologija turėtų koreliuoti su šalies teisine baze (paprasčiausias
pavyzdys: migranto apibrėžimas renkant statistinius duomenis ir imigranto teisinis apibrėžimas įstatyme).
Huddleston, Niessen, Tjaden (2013:37) tarptautiniuose rodiklių sąvaduose rekomenduoja naudoti tik ES bendras
duomenų bazes bei apklausas, tačiau ne duomenis, surinktus nacionaliniu lygmeniu, nes juos sunku arba net
neįmanoma palyginti dėl skirtingos duomenų rinkimo metodologijos.
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Socioekonominė integracija

Imigracijos politika

LENTELĖ. PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJOS POLITIKOS VERTINIMAS: REKOMENDUOJAMAS RODIKLIŲ SĄVADAS
Sritys
Rodiklių grupės
Rodikliai
Bendri statistiniai duomenys
Bendri
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
duomenys
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Statistiniai duomenys
Specialiųjų poreikių nustatymas ir taikymas
Nagrinėjimo trukmė
Suteikiamo leidimo gyventi tipai
Statuso
Leidimo gyventi pratęsimas
suteikimo
Leidimo gyventi nutraukimas
procedūra
Procedūros skundimas
Mokesčiai
Teigiamų sprendimų procentinė išraiška
Procedūros vertinimas
Šeimos susijungimo teisiniai reikalavimai
Specialiųjų poreikių nustatymas ir taikymas
Nagrinėjimo trukmė
Suteikiamo leidimo gyventi tipai
Leidimo gyventi pratęsimas
Šeimos
susijungimas
Leidimo gyventi nutraukimas
Procedūros skundimas
Mokesčiai
Teigiamų sprendimų procentinė išraiška
Procedūros vertinimas
Dalyvavimo programoje procentinė išraiška
Programos turinys
Programos lankstumas
Programos pritaikymas specialiems poreikiams
Integracijos
Individualios konsultacijos
programos
Mokesčiai
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Programos vertinimas
Apgyvendinimo politika
Gyvenamosios vietos pasirinkimo lankstumas
Būsto prieinamumas
Būsto išlaikymo kaštai
Būstas
Gyvenimo sąlygos
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Pasitenkinimo vertinimas
Teisinės įsidarbinimo galimybės
Nedarbo lygis
Įdarbinimo formos
Kvalifikacijos ir dirbamo darbo atitikimas
Naudojimasis įdarbinimo tarpininkais
Darbo sąlygos ir saugumas
Darbo užmokesčio lygis
Užimtumas ir
darbo rinka
Išsilavinimo pripažinimas
Persikvalifikavimo galimybės
Parama ieškant darbo
Parama pripažįstant ir nustatant kvalifikaciją
Pasitenkinimo vertinimas
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Švietimo politika
Švietimas
Galimybė įsigyti išsilavinimą
Galimybė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose
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Kriterijai
Statistiniai
Administraciniai
Finansiniai
Statistiniai

Teisiniai

Finansiniai
Statistiniai
Pasitenkinimo

Teisiniai

Finansiniai
Statistiniai
Pasitenkinimo
Statistiniai
Teisiniai
Statistiniai
Administraciniai
Finansiniai
Pasitenkinimo

Teisiniai

Administraciniai
Finansiniai
Pasitenkinimo
Teisiniai
Statistiniai
Teisiniai
Statistiniai
Teisiniai
Pasitenkinimo
Administraciniai
Finansiniai
Teisiniai

Sveikatos
priežiūra

Socialinis
saugumas

Sociokultūrinė integracija

Vaikų ir jaunimo
švietimas

Kalbos
mokymasis

Pilietinis
dalyvavimas

Politinis
dalyvavimas

Pilietybės
įgijimas

Rengiamų kursų skaičius ir prieinamumas
Procentinė išraiška dalyvaujančių kursuose
Pasitenkinimo vertinimas
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Sveikatos priežiūros politika
Sveikatos priežiūros prieinamumas
Sveikatos priežiūros užtikrinimas specialių poreikių turintiems asmenims
Informacijos prieinamumas
Pasitenkinimo vertinimas
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Socialinės apsaugos sistema
Socialinės išmokos prieinamumas
Socialinių paslaugų prieinamumas
Procentinė išraiška gyvenančių ties skurdo riba
Poreikių vertinimas
Informacijos prieinamumas
Pasitenkinimo vertinimas
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Švietimo politika
Visų lygių švietimo prieinamumas
Procentinė išraiška dalyvaujančių švietime
Kalbos kursai
Tikslinės švietimo priemonės / programos
Dalyvavimas neformaliame švietime
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Kalbos kursų prieinamumas
Kalbos kursų trukmė
Kalbos kursų kaina
Procentinė išraiška dalyvaujančių kalbos kursuose
Pasitenkinimo vertinimas
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Socialinės orientacijos kursų turinys
Socialinės orientacijos kursų prieinamumas
Socialinės orientacijos kursų pritaikymas poreikiams
Socialinės orientacijos kursų trukmė
Procentinė išraiška dalyvaujančių socialinės orientacijos kursuose
Pasitenkinimo vertinimas
Administraciniai resursai (valstybinis ir nevyriausybinis sektoriai)
Finansiniai resursai (valstybinis, ES ir nevyriausybinės lėšos)
Procentinė išraiška dalyvavimo organizacijose
Procentinė išraiška dalyvavimo migrantų organizacijose
Procentinė išraiška dalyvavimo profesinėse sąjungose
Suteikiamos politinės teisės
Procentinė išraiška narystės politinėse partijose
Procentinė išraiška dalyvavimo rinkimuose
Pilietybės politika
Natūralizacijos reitingas
Natūralizacijos reikalavimai
Pilietybės suteikimas antros kartos migrantams
Pilietybės įgijimo palengvinimas lyginant su kitais migrantais
Vidutinė natūralizacijos trukmė
Mokesčiai
Prašymų atmetimo priežastys
Nagrinėjimo trukmė
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Statistiniai
Pasitenkinimo
Administraciniai
Finansiniai
Teisiniai
Pasitenkinimo
Administraciniai
Finansiniai
Teisiniai
Statistiniai
Teisiniai
Pasitenkinimo
Administraciniai
Finansiniai
Teisiniai
Statistiniai
Teisiniai
Statistiniai
Statistiniai
Administraciniai
Finansiniai
Teisiniai
Finansiniai
Statistiniai
Pasitenkinimo
Administraciniai
Finansiniai
Teisiniai
Statistiniai
Pasitenkinimo
Administraciniai
Finansiniai
Statistiniai
Teisiniai
Statistiniai
Dalyvavimo
Teisiniai
Statistiniai
Teisiniai
Statistiniai
Finansiniai
Teisiniai
Statistiniai

Nacionalinis
kontekstas

Skundimo procedūra
Pasitenkinimo vertinimas

Teisiniai
Pasitenkinimo

Visuomenės nuostatų rezultatai

Lygių galimybių

Diskriminacijos atvejų skaičius
Žiniasklaidos monitoringas

Statistiniai
Lygių galimybių
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5. Neapykantos kurstymo draudimo Lietuvoje atitikimo tarptautiniams
standartams, siekiant užkirsti nepakantų visuomenės nuomonės formavimąsi
prieglobstį gavusių užsieniečių atžvilgiu, teisinė analizė
Neapykantos kurstymo draudimas yra pamatinė prielaida, be kurios visuomenėje nėra įmanomas efektyvios
prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos sistemos sukūrimas. Jei nebūtų užkirstas kelias nepakančiam
visuomenės požiūriui, net ir pačios pažangiausios teisės aktuose įtvirtintos integracinės priemonės dažnai liktų tik
formaliai aprašytos popieriuje, bet ne realiai įgyvendinamos praktikoje. Prieglobstį gavusių užsieniečių atžvilgiu
neapykantos kurstymo draudimas yra itin sudėtingas institutas, nes neapykanta prieš juos gali pasireikšti net
keliais aspektais, t. y. rasės, tautybės, religijos, kalbos, kilmės ir kitais požymiais ar net šių požymių
kombinacijomis. Kadangi šiuo metu neapykantos prieš prieglobstį gavusius užsieniečius kurstymo draudimo
Lietuvos institucijų praktikos dar nėra daug, o ji turėtų vystytis analogiškai kaip ir neapykantos kurstymo draudimo
prieš kitas visuomenės grupes Lietuvos institucijų praktika, todėl šiame tyrime yra analizuojama visa neapykantos
kurstymo draudimo Lietuvoje praktika, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja ir prieglobstį gavusių užsieniečių teisių
apsaugą.
Neapykantos kurstymas kėsinasi į teisinėje valstybėje pagrindines įstatymo saugomas vertybes – žmonių
lygiateisiškumą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje skelbiamas siekis puoselėti tautinę santarvę,
siekti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės. Remiantis Konstitucijos 28 straipsniu
įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Konstitucijos ir įstatymų,
nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygybės principas, kuris, be
kita ko, reiškia, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. O Konstitucijos 25 straipsnio 4 dalyje
nustatyta, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės,
rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu.314 Neapykantos kurstymas ir
diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės yra draudžiamas
pagal LR baudžiamojo kodekso 169 – 171 straipsnius. Toks minėtų veikų draudžiamumas išplaukia iš LR
Konstitucijos nuostatų bei Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų.
Svarbiausi tarptautiniai dokumentai, susiję su neapykantos kurstymo draudimu yra 1966 m. Tarptautinis pilietinių
ir politinių teisių paktas315, 1965 m. Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo316, 1950 m. Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija317, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija318 taip
pat pažymėtinas 2008 m. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-359/2014.
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 77-3288.
316
Tarptautinė konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo. Valstybės žinios. 1998, Nr. 108-2957.
317
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolais Nr. 11 ir 14, Valstybės žinios. 2011, Nr. 156-7390.
318
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. [2012] OL, C326/02.
315
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ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis319. Be minėtųjų tarptautinių ir Europos
Sąjungos dokumentų diskriminacijos draudimą taip pat numato ir kiti tarptautiniai ir Europos Sąjungos teisės
aktai: 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos320 1, 2 ir 7 str., 1966 m. Tarptautinio ekonominių, socialinių
ir kultūrinių teisių pakto321 1, 2, 3 ir 7 str., 1989 m. Vaiko teisių konvencijos322 2, 5 ir 30 str., 1979 m. Konvencija
dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims323, 1990 m. Tarptautinė konvencija dėl visų darbuotojų
migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos324, 2006 m. Neįgaliųjų teisių konvencija325, Europos Sąjungos Tarybos
direktyva 2000/43/EB įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės
priklausomybės326 bei Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2000/78/EB nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir
profesinėje srityje bendruosius pagrindus327.
Kalbant apie neapykantos kurstymo draudimą būtų galima išskirti dviejų tipų reguliavimą tarptautiniuose
dokumentuose: tiesioginis draudimas kurstyti neapykantą, kuris įpareigoja valstybes konvencijų dalyves priimti
teisės aktus draudžiančius tokius veiksmus, bei neapykantos kurstymo draudimas, kaip saviraiškos laisvės
ribojimas, t. y. kai leidžiami saviraiškos laisvės ribojimai, kadangi tokia veika kursto neapykantą, kitaip tariant, kai
asmens saviraiškos laisvė nėra ginama, kadangi jo atlikti veiksmai kursto neapykantą.
Tarptautiniai dokumentai, kuriuose yra įtvirtintas tiesioginis draudimas yra 1966 m. Tarptautinis pilietinių ir
politinių teisių paktas bei 1965 m. Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo. Tarptautinis pilietinių ir
politinių teisių 20 str. 2 dalis numato, jog:
Kiekvienas tautinės, rasinės ar religinės neapykantos kurstymo atvejis, kai yra skatinama diskriminacija,
nesantaika ar smurtas, draudžiamas įstatymu.
Tuo tarpu Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 4 str. nustato:
Valstybės dalyvės smerkia visokią propagandą ir visas organizacijas, kurios remiasi vienos rasės ar tam tikros odos
spalvos ar tautybės žmonių grupės pranašumo idėjomis ar teritorijomis arba bando pateisinti ar skatinti rasinę
neapykantą ir diskriminaciją, nesvarbu, kokios formos jos būtų; jos įsipareigoja imtis neatidėliotinų ir veiksmingų
priemonių prieš bet kokį tokios diskriminacijos kurstymą ar diskriminacinius veiksmus ir, atsižvelgdamos į
Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos principus ir į šios Konvencijos 5 straipsnyje aiškiai išdėstytas teises, inter
alia:
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2008 m. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės
priemonėmis. [2008] OL, L328/55.
320
Visuotinės žmogaus teisių deklaracija. Valstybės žinios. 2006, Nr. 68-1501.
321
Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 77-3290.
322
Vaiko teisių konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 60-1501.
323
Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Valstybės žinios. 1996, Nr. 21.
324
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. United Nations, Treaty Series, vol. 2220,
p. 3; Doc. A/RES/45/158.
325
Neįgaliųjų teisių konvencija. Valstybės žinios. 1995, Nr. 71-3561.
326
2000 m. Tarybos direktyva 2000/43/EB įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės.
[2000] OL, L180/22.
327
2000 m. Tarybos direktyva 2000/78/EB nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus. [2000] OL, L303/16.
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a) skelbia įstatymu baudžiamu nusikaltimu idėjų, pagrįstų rasiniu pranašumu ar neapykanta, platinimą, visokį
rasinės diskriminacijos kurstymą, taip pat visus smurto veiksmus ar tokių veiksmų kurstymą prieš kokią nors rasę
ar kitos odos spalvos ar tautybės asmenų grupę, taip pat bet kokį rasistinės veiklos rėmimą, įskaitant jos
finansavimą;
b) skelbia neteisėtomis ir draudžia organizacijas, taip pat organizuotą ir kitokią propagandinę veiklą, skatinančią ir
kurstančią rasinę diskriminaciją, ir laiko dalyvavimą tokiose organizacijose ar tokioje veikloje įstatymu baudžiamu
nusikaltimu;
c) neleidžia nacionaliniams ar vietiniams valstybiniams organams ar valstybinėms įstaigoms skatinti ar kurstyti
rasinę diskriminaciją.
Kaip minėta, valstybės įgyvendindamos šiuos tarptautinius dokumentus, savo nacionalinėje teisėje privalo priimti
teisės aktus, įstatyminio lygmens, draudžiančius šiose konvencijose nurodytus veiksmus. Lietuvos Respublikoje
šios nuostatos yra įtvirtintos LR baudžiamajame kodekse.
Be to, kalbant apie Europos Sąjungos valstybes nares svarbu paminėti ir 2008 m. Tarybos pamatinis sprendimas
2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės
priemonėmis. Šio pamatinio sprendimo 1 straipsnis numato, jog valstybės privalo imtis būtinų priemonių jog
užtikrintų baudžiamumą šių veikų:
a) viešą smurto ar neapykantos, nukreiptos prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją,
kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstymą;
b) a punkte nurodytą veiką viešai skleidžiant ar platinant rašytinę, vaizdinę ar kitokią medžiagą;
c) viešą pritarimą genocido nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, kaip apibrėžta
Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Statuto 6, 7 ir 8 straipsniuose, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą
pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį,
atsisakymą šiuos nusikaltimus pripažinti ar didelį jų menkinimą, kai veikos gali kurstyti smurtą ar neapykantą prieš
tokią grupę ar tokiai grupei priklausantį asmenį;
d) viešą pritarimą nusikaltimams, apibrėžtiems Tarptautinio karo tribunolo įstatų, pridedamų prie 1945 m.
rugpjūčio 8 d. Londono susitarimo, 6 straipsnyje, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos
spalvą, religiją, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, atsisakymą šiuos
nusikaltimus pripažinti ar didelį jų menkinimą, arba kai veikos gali kurstyti smurtą ar neapykantą prieš tokią grupę
ar tokiai grupei priklausantį asmenį.
Remiantis šio pamatinio sprendimo 2 straipsniu, valstybės privalo užtikrinti, kad būtų baudžiama ir už pagalbą bei
bendrininkavimą atliekant aukščiau nurodytas veikas, bei už c ir d punktuose nurodytų veikų kurstymą. Taip pat
svarbu pastebėti, jog šio pamatinio sprendimo 5 straipsnis eksplicitiškai įtvirtina, jog už tokių veikų atlikimą turi
būti nustatyta atsakomybė ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims.
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Tuo tarpu prie antrosios grupės priskirtini tarptautiniai dokumentai įtvirtinantys saviraiškos laisvę ir atitinkamai
numatantys šios laisvės apribojimus, tarp jų 1966 m. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir 1950 m.
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. 1965 m. Konvencija dėl visų formų
diskriminacijos panaikinimo. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių
pakto 19 straipsnio 3 dalis nustato, jog:
Naudojantis šio straipsnio 2 dalyje numatytomis laisvėmis [aut. p. saviraiškos laisve] atsiranda ypatingos pareigos
ir ypatinga atsakomybė. Todėl naudojimasis gali būti tam tikrais atžvilgiais ribojamas, tačiau tik tiek, kiek numato
įstatymai ir yra būtina:
a) kitų asmenų teisėms ir reputacijai gerbti;
b) valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ar dorovei apsaugoti.
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio 2 dalis nustato, kad:
Naudojimasis šiomis laisvėmis [aut. p. saviraiškos laisve], kadangi tai yra susiję ir su pareigomis bei atsakomybe,
gali būti priklausomas nuo tam tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias nustato įstatymas ir kurios
demokratinėje visuomenėje yra būtinos valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar visuomenės apsaugos,
siekiant užkirsti kelią viešos tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat
kitų asmenų garbę ar teises, užkirsti kelią įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės valdžios
autoritetą ir bešališkumą.
Be to, kalbant apie saviraiškos laisvės ribojimą, taip pat ne ką mažiau svarbus yra Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 17 straipsnis, kuris draudžia piktnaudžiauti Konvencijoje įtvirtintomis
teisėmis, t. y. numato, jog jokia šios Konvencijos nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti kuriai nors
valstybei, grupei ar asmeniui teisę vykdyti kokią nors veiklą ar atlikti kokį nors veiksmą, kuriais siekiama panaikinti
kokias nors šioje Konvencijoje numatytas teises ir laisves ar jas apriboti daugiau nei numatyta šioje Konvencijoje.
Remiantis šiuo straipsniu asmens, teigiančio, jog jo saviraiškos laisvė buvo pažeista, peticija gali būti nepriimtina
ratione materiae pagrindu, t. y. padarius išvadą, jog asmuo savo veiksmais siekė ne įgyvendinti saviraiškos laisvę,
bet kurstyti neapykantą (pavyzdžiui, Molnar prieš Rumuniją, Nr. 16637/06, 2012 m. spalio 23 d. sprendimas;
Ivanov prieš Rusiją, Nr. 35222/04, 2007 m. vasario 20 d. sprendimas).
Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 5 straipsnio d punkto viii papunktis nustato:
Atsižvelgdamos į šios Konvencijos 2 straipsnyje išdėstytus pagrindinius įsipareigojimus, valstybės dalyvės
įsipareigoja uždrausti ir panaikinti visų formų rasinę diskriminaciją ir garantuoti kiekvieno žmogaus lygiateisiškumą
prieš įstatymą nepriklausomai nuo rasės, odos spalvos, tautybės ar etninės kilmės, ypač realizuojant šias teises:
<...> teisę į įsitikinimų ir jų reiškimo laisvę.
Taigi aukščiau nurodyti konvencijų straipsniai leidžia valstybėms šių konvencijų dalyvėms riboti saviraiškos laisvę,
jei toks minėtosios laisvės įgyvendinimas yra susijęs su neapykantos kurstymu. Atsižvelgiant į tai, minėtuose
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straipsniuose yra nustatyta ne pareiga, o teisė drausti neapykantos kurstymą. Kas savo ruožtu reiškia, jog
remiantis minėtomis nuostatomis gali būti tikrinama, ar nebuvo nepagrįstai suvaržyta saviraiškos laisvė asmeniui
pritaikius teisinę atsakomybę, tačiau netikrinama ar buvo pritaikyta pakankama atsakomybė už neapykantos
kurstymą. Tačiau galima būtų pastebėti, jog pastaruoju metu Europos žmogaus teisių teismo praktika galiausiai
nuėjo toliau ir praplėtė valstybių įsipareigojimus, įtvirtindamas ir pozityvią valstybių pareigą kovoti su neapykantos
kurstymu.
Aksu prieš Turkiją byloje buvo analizuojama, ar valstybė netaikydama sankcijų knygos „The Gypsies of Turkey“
(Turkijos čigonai) autoriui nepažeidė pareiškėjo teisės į privatų gyvenimą, t. y. Konvencijos 8 straipsnio. Nors šioje
byloje teismas nustatė, jog pažeidimo nebuvo, tačiau svarbūs yra teismo išaiškinimai, jog asmens etninė tapatybė
teismo praktikoje traktuojama kaip esminis asmens privataus gyvenimo ir tapatybės aspektas. Ypač, bet kokių
neigiamų grupės stereotipų kūrimas, pasiekęs tam tikrą lygį, gali daryti poveikį grupės tapatybės jausmui ir jos
narių savivertei bei pasitikėjimui savimi. Tokiu atveju, tai yra vertinama, kaip poveikis grupės narių privačiam
gyvenimui328.
Kitoje Europos žmogaus teisių teismo byloje Karaahmed prieš Bulgariją buvo analizuojama, ar valstybė užtikrino
tinkamą pusiausvyrą tarp Konvencijos 10 ir 11 straipsnių, įtvirtinančių saviraiškos ir susirinkimų laisves, bei
konvencijos 9 straipsnio, įtvirtinančio religijos laisvę. Analizuojamoje byloje Bulgarijos politinė partija Ataka
surengė demonstraciją prieš mečetę, kur tuo metu musulmonai atliko savo penktadienines pamaldas. Dauguma
demonstracijos dalyvių buvo apsirengę juodais marškinėliai su užrašais „Erdoganai, tu skolingas mums 10
milijonų“, „Ataka sako: Ne Turkijai ES“, taip pat buvo nešamos vėliavos su užrašais „Atak“, „Atgaukime Bulgariją“.
Demonstracijos metu taip pat buvo užgauliai įžeidinėjami pamaldų dalyviai vadinant juo „Turkijos marionetės“,
„purvini teroristai“, „padugnės“, „janyčarai“, „islamistai“, „lauk į Ankarą“, „neterškit mūsų žemės“, „jūsų pėdos
smirda, todėl jūs jas ir plaunat“. Taip pat pamaldų metu demonstracijos dalyvis paleido groti du garsiakalbius,
siekiant nuslopinti pamaldų garsą. Teismas nustatė, kad valstybės institucijų veiksmai neužtikrinant tinkamo
balanso tarp taikios ir efektyvios demonstracijos ir pareiškėjų bei kitų pamaldų dalyvių teisės melstis taip pat
vėliau tinkamai nereaguojant į įvykusius įvykius, reiškia, kad valstybė pažeidė savo pozityvias pareigas pagal
Konvencijos 9 straipsnį.329
Taigi, remiantis aukščiau nurodyta praktika, valstybėms Konvencijos dalyvėms yra suteikiama ne tik teisė kovoti su
neapykantos kurstymu, bet ir pozityvi pareiga imtis aktyvių veiksmų užtikrinant neapykantos kurstymo nebuvimą
nes šiomis veikomis yra pažeidžiamos kitos Konvencijoje įtvirtintos asmenų teisės ir laisvės.
Be minėtų konvencijų taip pat svarbu pažymėti, jog ir Europos sąjungos pagrindinių teisių chartija, kuri yra
pirminis Europos Sąjungos teisės šaltinis, įtvirtina saviraiškos laivę ir atitinkamai jos apribojimus. Chartijos 11
straipsnis numato, jog kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo įsitikinimus, gauti
bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijoms nekliudant ir nepaisant valstybių sienų. Turi būti gerbiama
žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas. Tuo tarpu apribojimai yra įtvirtinti Chartijos 21 straipsnyje, draudžiančiame bet
kokią diskriminaciją.
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Pagrindines neapykantos kurstymo formas galima išskirti remiantis ET Europos komisijos prieš rasizmą ir
netoleranciją (angl. ECRI) bendros politikos rekomendacija Nr. 7 dėl nacionalinių teisės aktų kovai su rasizmu ir
rasine diskriminacija. Rekomendacijos 18 punkto a, b, c, d ir e papunkčiuose nurodytos kriminalizuotinos tyčinės
veikos gali būti sugrupuotos į tris pagrindines neapykantos kurstymo formas:
1.
viešas smurto, neapykantos ar diskriminacijos kurstymas, vieši įžeidimai ir šmeižtas arba grasinimai,
nukreipti prieš asmenį ar asmenų grupę jų rasės, spalvos, kalbos, religijos, tautybės arba tautinės ar etninės kilmės
pagrindu;
2.
su rasistiniu tikslu vieša išraiška ideologijos, kuri aukština savo arba žemina kitų asmenų grupę jų rasės,
spalvos, kalbos, religijos, tautybės arba tautinės ar etninės kilmės pagrindu;
3.
su rasistiniu tikslu viešas neigimas, menkinimas, teisinimas ar toleravimas genocido, nusikaltimų
žmoniškumui ar karo nusikaltimų.
Pažymėtina, kad vykdant neapykantos kurstymo situacijų kvalifikavimą tiek pagal Europos Tarybos Europos
komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją bendros politikos rekomendacijoje Nr. 7330, tiek LR baudžiamajame
kodekse nurodytus veikų apibrėžimus, sudėtingiausia yra nustatyti subjektyvios nusikaltimo pusės požymį –
nusikalstamą tikslą. Pavyzdžiui, genocido nusikaltimo buvimą gali neigti bona fide mokslinį tyrimą atlikęs istorijos
ar teisės srities mokslininkas, nesiekiantis rasistinio tikslo, ir tokios saviraiškos ribojimui demokratinėje valstybėje
nebūtų jokio pagrindo. Tačiau genocido nusikaltimą gali neigti ir asmuo, kuris turi rasistinį tikslą tokio neigimo
kontekste įžeisti ar pažeminti tam tikros tautybės ar religijos asmenų grupę, ir tokiu būdu jo veika tampa
neapykantos kurstymo nusikaltimu.
Nusikalstamo tikslo buvimo ar nebuvimo nustatymui yra reikšminga Europos žmogaus teisių teismo, JT Žmogaus
teisių komiteto ir JT Komiteto dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo praktika, nagrinėjant
individualias peticijas, kuriose pareiškėjai teigia buvus arba nebuvus neapykantos kurstymo situacijų.
Byloje Jersild prieš Daniją Danijos žurnalistas Jersild savo laidoje kalbino rasistinės Danijos jaunimo organizacijos
narius, kurių pareiškimai buvo akivaizdžiai rasistiniai. Atitinkamai Danijos teismai už rasinės neapykantos kurstymą
nubaudė tiek rasistinius pareiškimus dariusius jaunuolius, tiek juos kalbinusį žurnalistą, kaip bendrininką. Europos
žmogaus teisių teismas nurodė, kad žurnalisto nubaudimas nėra proporcingas saviraiškos laisvės ribojimas, nes
žurnalisto laidos tikslas buvo ne kurstyti rasinę nesantaiką, o atkreipti visuomenės dėmesį į rasizmo paplitimo tarp
Danijos jaunimo problemą.331
Kitoje Europos žmogaus teisių teismo nagrinėtoje byloje Lehideux ir Isorini prieš Prancūziją buvo vertinami
pareiškimai, neigiantys maršalo Filipo Peteno dalyvavimą nacių vykdytuose holokausto nusikaltimuose.
Pateiktuose pareiškimuose buvo smerkiami nacių vykdyti holokausto nusikaltimai ir pats holokaustas nebuvo
kvestionuojamas, tačiau buvo neigiamas maršalo Filipo Peteno dalyvavimas juose. Pareiškėjai priklausė
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asociacijoms, teisėtai veikiančioms Prancūzijoje, kurios buvo sukurtos maršalo Filipo Peteno atiminimui ginti.
Teismo vertinimu, pareiškėjų pareiškimai, už kuriuos jiems buvo skirtos baudžiamosios sankcijos, buvo geranoriška
istorinių įvykių diskusija, o Prancūzijos teismų pritaikytos sankcijos buvo neproporcingos ir pažeidė Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnyje įtvirtintą saviraiškos laisvę.332
Tuo tarpu byloje Norwood prieš Jungtinę Karalystę Europos žmogaus teisių teismas pritaikė Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 17 straipsnį ir pripažino peticiją dėl Konvencijos 10 straipsnio
pažeidimo nepriimtina ratione materiae. Pareiškėjas buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad savo
buto lange demonstravo Britų nacionalinės partijos didelį plakatą, kuriame buvo vaizduojami degantys bokštai
dvyniai bei perbraukti islamo religijos simboliai ir parašyta „Islamą lauk iš Britanijos – apginkim Britanijos žmones“.
Teismas nurodė, jog toks bendras, stiprus išpuolis prieš religinę grupę, siejantis grupę, kaip visumą, su sunkiu
teroristiniu išpuoliu, yra nesuderinamas su Konvencijoje įtvirtintomis ir jos garantuojamomis vertybėmis,
tolerancija, socialine taika ir nediskriminavimu.333
Byloje Faurisson prieš Prancūziją buvo paskleisti daug mažiau akivaizdūs rasistiniai pareiškimai, tačiau JT Žmogaus
teisių komitetas pareiškėjo saviraiškos laisvės ribojimą laikė proporcingu. Liono universiteto literatūros profesorius
Faurisson davė interviu žurnalui, kuriame neigė faktus, nustatytus Niurnbergo tribunolo sprendimuose,
nurodydamas, kad koncentracijos stovyklose dujų kameros nebuvo naudojamos žydų žudymui ir kad tai yra karo
laimėtojų sufabrikuota ir ypač žydų istorikų paremta istorijos versija. Atitinkamai Faurisson buvo pritaikyta
baudžiamoji atsakomybė pagal 1990 m. Prancūzijoje priimtą “Gayssot aktą”, kuris numatė baudžiamąją
atsakomybę už Niurnbergo tribunolo sprendimų neigimą. JT Žmogaus teisių komiteto sprendime ir individualiose
teisėjų nuomonėse buvo akcentuota, kad Prancūzija proporcingai apribojo Faurisson saviraiškos laisvę, kadangi
literatūros profesoriaus pareiškimų tikslas buvo ne bona fide mokslinis tyrimas, o rasinės neapykantos
kurstymas.334
Byloje Hagan prieš Australiją JT Komitetas dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo nustatė rasinės
neapykantos kurstymą, dėl užrašo stadione, kuris jo darymo momentu neturėjo rasistinio tikslo, bet tapo
įžeidžiančiu rasiniu pagrindu po daugelio metų. 1960 m. stadiono tribūna buvo pavadinta „Negro Brauno tribūna“,
siekiant pagerbti žymų Australijos sportininką Brauną, turėjusį tokią pravardę. Ponas Braunas nebuvo nei
juodaodis, nei Australijos aborigenas, o tokią pravardę buvo gavęs tikriausiai dėl to, kad naudojo „Negro Brauno“
batų tepalą. Ponas Braunas per 12 metų iki savo mirties 1972 metais ir kiti stadiono lankytojai per 39 metus iki
1999 metų nesiskundė pavadinimu „Negro Brauno tribūna“. Vienok, 1999 metais Australijos aborigenas
pareiškėjas Hagan pasijuto įžeistas pavadinimo, kuris buvo užrašytas ant tribūnos ir kurį minėdavo stadiono
pranešėjas, nes dabartinėje kalboje žodis „negras“ yra vartojamas juodaodžiams bei Australijos aborigenams
paniekinti ir įžeisti. Stadiono valdyba ir Australijos teismai rasistinio pavadinimo tikslo neįžvelgė ir pareiškėjo
Hagan reikalavimo pašalinti rasistinį tribūnos pavadinimą netenkino. Tuo tarpu JT Komitetas dėl visų formų rasinės
diskriminacijos panaikinimo įpareigojo Australiją užtikrinti tribūnos pavadinimo pašalinimą, nes ilgą laiką
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neturėjusio rasistinio tikslo tribūnos pavadinimo dabartinis naudojimas jau turi tikslą paniekinti ir įžeisti žmones
rasiniu pagrindu.335
Apibendrinant darytina išvada, kad neapykantos kurstymo kvalifikavime lemiamą reikšmę turi pranešimo/ idėjos
paskelbimo tikslo nustatymas. Būtina atsižvelgti į tai, ar idėjos paskleidimas turėjo geranorišką visuomeninį tikslą informuoti, o ne tik į pažodinį idėjos turinį. Todėl tais atvejais, kai yra pateikiama žinia, t. y. informacija apie faktus
ar duomenis, kuriems gali būti taikomas tiesos kriterijus, tokiais atvejais negalėtumėm nustatyti, jog buvo atlikta
neapykantos kurstymo veika. Būtent faktų, duomenų, informacijos pateikimas yra sąžiningas siekis informuoti
visuomenę apie įvykius, atlikti mokslinį tyrimą ar dalyvauti moksliniame diskurse, t. y. tokiuose veiksmuose
objektyviai nėra tikslo kurstyti neapykantą. Tuo tarpu kai yra reiškiama nuomonė (pavyzdžiui, nepritarimas ar
nepritarimas valdžios institucijų veiksmas ar visuomenėje vykstantiems procesams), o ne pateikiami faktai,
informacija, ir jeigu ši nuomonė reiškiama tokiu būdu, kuriuo yra kurstoma neapykanta dėl rasės, religijos,
tautinės priklausomybės, seksualinės orientacijos ir pan., tokia veika yra laikytina nusikalstama. Pažymėtina, kad
pastaruoju atveju asmuo negali pasiteisinti, jog skleisdamas savo pranešimą/idėja turėjo kitokį tikslą, o ne kurstyti
neapykantą, nes atlikdamas tokias veikas, kurios yra nukreiptos prieš konkrečią asmenų grupę pasižyminčią tam
tikrais požymiais (pavyzdžiui, prieš konkrečią religinę grupę), jis turėjo suvokti daromos veikos socialinę reikšmę, t.
y. kad tam tikrų neigiamų požymių, veiksmų ir pan. priskyrimas visai grupei, kaip visumai yra diskriminacinis ir
netoleruotinas teisinėje visuomenėje.
Tuo tarp Lietuvos teismų praktika bylose dėl neapykantos kurstymo yra nenuosekli ir nevienareikšmė ir ne
visuomet atitinkanti tarptautinėje praktikoje suformuotus principus. Pastebėtina, jog veikų, atitinkančių
neapykantos kurstymo nusikaltimo sudėtį, nemažai galima pastebėti internetinėje erdvėje, pavyzdžiui
komentaruose po žiniasklaidos straipsniais, ypač, kai straipsniai yra apie imigrantus ar homoseksualus, pavyzdžiui,
būtų galima paminėti, jog po straipsniu „Sirų pabėgėlio kelias į Lietuvą: gelbėjimosi ratui ir liemenei teko
skolintis“ 336 esančiuose skaitytojų komentaruose, iš paskutiniųjų 50 komentarų netgi 16 galima įžvelgti
neapykantos kurstymo prieš musulmonus, sirus ar užsieniečius nusikalstamų veikų. Tačiau tenka pažymėti, jog ne
visuomet tokios veikos susilaukia ikiteisminio tyrimo institucijų dėmesio arba pradėti ikiteisminiai tyrimai yra
nutraukiami, argumentuojant, jog nėra padaryta nusikalstama veika (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo
nutartys dėl iki teisminio tyrimo nutraukimo baudžiamosiose bylose Nr. 1S-157-628/2015 ir Nr. 1S-1377487/2015).
Kaip jau nurodyta, nusikalstamos veikos susijusios su neapykantos kurstymu ir diskriminacija dėl tautybės, rasės,
lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės yra įtvirtintos LR baudžiamojo kodekso 169-171
straipsniuose. Kadangi pagrinde teismuose buvo nagrinėjamos bylos susijusios su 170 straipsnio taikymu, o kitų
straipsnių atveju buvo nagrinėta po vieną ar dvi bylas, kurios šiam tyrimui nėra aktualios, toliau bus analizuojama
Lietuvos teismų praktika dėl LR baudžiamojo kodekso 170 straipsnio taikymo. Pastebėtina, jog šio straipsnio 2
dalis numato atsakomybę tam, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių
grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
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padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. O šio straipsnio 3 dalis numato atsakomybę tam, kas viešai kurstė
smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės,
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai
rėmė tokią veiklą, 170 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už medžiagos, kurstančios neapykantą,
gaminimą, įsigijimą, siuntė, laikymą, gabenimą, tačiau praktikoje šis straipsnis dar nebuvo taikytas.
Pastebėtina, jog pagrindiniai probleminiai aspektai bylose dėl neapykantos kurstymo yra susiję su padarytos
veikos vertinimu, t.y. ar buvo atlikta uždrausta veika. Teismų praktikoje panašūs savo išraiškos forma ir pobūdžiu
veiksmai (dažniausiai komentarai) yra skirtingai vertinami, sukuriamas teismų praktikos nenuoseklumas. Taip pat
galima pažymėti, jog iš teismų sprendimų duomenų bazėje Infolex prieinamų šešių Lietuvos Aukščiausiojo teismo
sprendimų, kuriuose buvo asmenys kaltinami padarę nusikalstamas veikas, numatytas LR baudžiamojo kodekso
170 str., t.y. neapykantos kurstymas, keturiose kasacinio teismo nutartyse buvo nustatyta, jog nebuvo padaryta
nusikalstama veika. Nors kai kurios bylos buvo susiję su neapykantos kurstymu prieš homoseksualius asmenis,
tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios veikos įtvirtintos tame pačiame straipsnyje, ši teismų praktika, taikant analogiją,
yra aktuali ir neapykantos kurstymui prieš migrantus.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo bylą, kur kaltinamoji komentarų skiltyje paskelbė komentarą „kurie
šiuose komentaruose prijaučia tų homikų išsišokimui, patys yra tokie pat iškrypėliai ir psichiniai ligoniai. Čia
komentarus rašo ir to iškrypėliško sambūrio dalyviai. Gėda šio šlykštaus reginio organizatoriams ir dalyviams. Yra
toks žodis PASILEIDĖLIS, kuris apibūdina žmogų, nemokantį kontroliuoti savo juslių. Taigi prieš mūsų akis -pasileidėliai. Ir ne šiaip kokie, bet ypatingos rūšies pasileidėliai, -- tai IŠKRYPĖLIAI. Juos skubiai reikėjo surinkti ir
išvežti į Psichiatrinę. Jų vieta -- TEN.“. šioje byloje teismas nurodė, jog:
„Teismai neatsižvelgė į įvykių kontekstą, dėl kurių buvo surašytas komentaras. Nebuvo įvertinta tai, kad
vadinamoji akcija buvo nesankcionuotas renginys prie pat Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, todėl bendru požiūriu
nuteistosios negatyvi reakcija į patį neteisėtą renginį buvo natūrali pilietiška pozicija. Šiame kontekste būtina
pažymėti ir provokuojantį šios akcijos aspektą, renginio dalyvių buvo pasirinkta neteisėta savo pažiūrų ir idėjų
reiškimo forma – nesankcionuotas renginys prie pat Seimo rūmų, dalyvių ekscentriškas elgesys tikrai neprisidėjo
prie visuomenėje kitokias pažiūras turinčių asmenų tarpusavio supratimo bei tolerancijos ugdymo. Renginio
dalyviai naudodamiesi laisve reikšti savo įsitikinimus bei ugdyti toleranciją privalėjo atsižvelgti į tai, kad laisvė yra
neatskiriama nuo pareigos gerbti kitų asmenų pažiūras ir tradicijas. Didžioji Lietuvos Respublikos visuomenės dalis
itin vertina tradicinės šeimos vertybės. <...> Nagrinėjamoje byloje svarbu ir tai, kad pirmosios instancijos teismas,
remdamasis teisiamojo posėdžio metu apklausto ekspertas doc. dr. A. S. parodymais, kuriais jis paneigė savo
ekspertizės akto išvados dalį ir nurodė, kad dalimi slapyvardžiu „Visi“ pasirašiusio asmens (kasatorės) komentaro:
„juos skubiai reikėjo surinkti ir išvežti į psichiatrinę“ išreiškiama tik autoriaus nuomonė, šis komentaro sakinys
parašytas būtuoju laiku ir jame raginimo smurtauti prieš žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl
seksualinės orientacijos nėra, [paryškinta aut.] konstatavo, jog J. J. veikoje nėra kurstymo smurtauti prieš žmonių
grupę, išskiriamą seksualinės orientacijos pagrindu ir išteisino kasatorę pagal BK 170 straipsnio 3 dalį nepadarius
veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus likusią
internetiniame portale skelbto kasatorės komentaro (pasisakymo) dalį, pagal skundžiamus teismų sprendimus ir
juose padarytas išvadas akivaizdu, kad kasatorė nuteista pagal BK 170 straipsnio 2 dalį, nes savo komentare viešai
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niekino ir tyčiojosi iš homoseksualios orientacijos asmenų dėl jų seksualinės orientacijos pavartodama žodžius:
„iškrypėliai“, „pasileidėliai“. <...> Nors nurodyti žodžiai ir turi neigiamą ir niekinamą atspalvį lietuvių kalboje,
tačiau tik dėl jų vartojimo parašytame komentare, nesant konkrečių ir tiesioginių pareiškimų skatinančių
neapykantą ar kurstančių diskriminuoti šią asmenų grupę, kasatorės veiksmuose nepagrįstai nustatyta
objektyvieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 170 straipsnio 2 dalyje, požymiai. [paryškinta aut.] Įvertinus tai,
kas nurodyta, internetinėje erdvėje paskelbti kasatorės teiginiai: „iškrypėliai“ ir „pasileidėliai“, išreiškiant jos
nuomonę apie homoseksualių asmenų surengtą nesankcionuotą viešą renginį, vertintini kaip ne korektiški,
prasilenkiantys su etišku savo konstitucinės informacijos, nuomonės sklaidos laisvės įgyvendinimu, tačiau savo
pavojingumo laipsniu neatitinkantys BK 170 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos – kurstymo
aktyviais veiksmais prieš homoseksualius asmenis, tyčiojantis, niekinant, skatinant neapykantą ar
diskriminaciją.“337
Kitoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje buvo analizuojamas kunigo komentaras „Duot į kailį tokies
iįdraskytašikniams“. Pirmosios instancijos teismas asmenį pripažino kaltu pagal LR baudžiamojo kodekso 170
straipsnio 2 ir 3 dalis. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija pažymėjo:
„seksualinių mažumų teisių tema Lietuvoje yra aktuali, ją supa tam tikra socialinė įtampa, susijusi, be kita ko, su
tam tikru konservatyvesniu (neigiamu) dalies visuomenės požiūriu į seksualines mažumas (šiuo aspektu žr. LVAT
nutartį Nr. A-858-2475-13; LAT civ. bylų nutartį Nr. 3K-3-144/2011). Vis dėlto teisėjų kolegijos vertinimu, šis
bendras socialinis kontekstas ir konkretus byloje svarstomo komentaro kontekstas nėra toks įtemptas, kad
savaime pateisintų griežtesnius su juo susijusio saviraiškos laisvės įgyvendinimo ribojimus ir baudžiamosios
atsakomybės kaip ultima ratio taikymą. Taip pat šis prieštaraujantis moralei pareiškimas negalėjo realiai
sukurstyti portalo skaitytojų smurtauti prieš šią žmonių grupę. Tokios išvados darytinos atsižvelgiant į komentaro
lakoniškumą, jame pavartotus žodžius, nekonkretų komentaro pobūdį (neigiamas autoriaus požiūris
nemotyvuojamas detaliau, tokiu motyvavimu siekiant ir kitus nuteikti prieš atitinkamą grupę; nepateikiamas
konkretus neigiamas grupės pristatymas, apie smurtą kalbama tik abstrakčiai, panaudojant frazeologizmus, ir
kt.)“.338
Autoriaus nuomone, negalima sutikti su tokia teismų pozicija, pirmuoju atveju autorė žmonių grupę, kurie yra
homoseksualūs, apibūdina kaip pasileidėlius, iškrypėlius bei nurodo, kad jie visi turi būti surinkti ir nuvežti į
psichiatrinę ligoninę, kas sudaro įspūdį, jog tokie asmenys turi psichikos sutrikimų, todėl jų yra tokia seksualinė
orientacija. Todėl toks žmonių grupės ypač neigiamas apibūdinimas, nepagrįstai juos niekinant, dėl jų seksualinės
orientacijos negali būti laikomas nuomonės reiškimu. Ir šiuo atveju neturėtų turėti įtakos tai, kad buvo rengiamas
nesankcionuotas renginys, nes akivaizdu, kad nurodytais žodžiais autorė apibūdina visus homoseksualus, o ne
šiaip asmenis, kurie dalyvauja nesankcionuotuose renginiuose. Atitinkamai ir kitoje byloje nurodytas kunigo
komentaras, apibūdinantis, homoseksualius asmenis, kaip išdraskytašiknius, bei nurodantis, kad dėl jų tokios
orientacijos reikia prieš juos panaudoti fizinį smurtą, t.y. juos mušti, nelaikytinas tinkamu nuomonės reiškimu. Be
to, pastarojoje byloje, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teismas nurodė, jog pareiškimas negalėjo realiai
337
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sukurstyti portalo skaitytojų smurtauti prieš šią žmonių grupę. Tačiau pažymėtina, jog Europos žmogaus teisių
teismo praktikoje nurodoma, jog neapykantos kurstymas nebūtinai reikalauja kvietimo atlikti tam tikrą smurtinę
ar kitą nusikalstamą veiką. Kėsinimosi į asmenis, padaryto įžeidžiant, išjuokiant ar šmeižiant tam tikras gyventojų
dalis ir grupes pakanka, kad valstybės institucijos suteiktų kovai su rasistiniais pasisakymais prioritetą neatsakingos
saviraiškos laisvės, kuri pažeidžia gyventojų dalių ar grupių orumą, net saugumą, požiūriu.339 Todėl teismo išvada,
kad realiai negalėjo realiai sukurstyti skaitytojų smurtauti, nepaneigia nusikalstamos veikos egzistavimo.
Taip pat paminėtinos Lietuvos Aukščiausiojo teismo bylos, kur buvo padaryta priešinga išvada ir asmenys buvo
patraukti baudžiamojon atsakomybėn už neapykantos kurstymą pagal LR baudžiamojo kodekso 170 straipsnį.
Kasacinio teismo nagrinėtoje byloje buvo nustatyta, jog kaltinamoji viešoje vietoje rodydama nepagarbą
aplinkiniams ir aplinkai, keikėsi necenzūriniais žodžiais, viešai tyčiojosi iš B. C. C., savo viešais pareiškimais žodžiu
niekino nukentėjusiąją bei skatino neapykantą pastarosios rasei. Po to ji tyčia sudavė B. C. C. ne mažiau kaip po
vieną smūgį kumščiu ir diržu į galvą, sukeldama pastarajai fizinį skausmą. Teismas nurodė, jog:
„Tuo tarpu tamsios odos spalvos asmens apibūdinimas „nigger“ yra kalbinė svetimybė – anglicizmas, kuris
angliškai kalbančiose tautose turi neigiamą, žeminančią, niekinančią reikšmę, ypač jei minėtas žodis vartojamas
kartu su žodžiu „fucking“, kuris turi vulgarią norminėje kalboje nevartotiną reikšmę. Todėl teismai pagrįstai
pripažino, jog V. I. viešai, be konkrečios priežasties (nesant tarp nukentėjusiosios ir nuteistosios jokių asmeninių
santykių) apibūdindama šia įžeidžiančia fraze nukentėjusiąją, siekė paniekinti ir pasityčioti iš jos, kaip kitai rasei
priklausančio individo. Šiuo atveju nėra svarbu, jog, kaip teigia kasatoriai, nukentėjusioji ir nuteistoji priklauso tam
pačiam europidų antropologiniam tipui. Minėta angliška fraze nuteistoji išreiškė ne bendrus jų tapatumo
požymius, o priešingai – kaip tik ir siekė pabrėžti jos ir nukentėjusiosios rasės bei tautybės išorinius skirtumus,
suteikdama tam paniekinantį, pažeminantį turinį. Analizuodami tokio nuteistosios elgesio motyvus, pirmosios ir
apeliacinės instancijos teismai pagrįstai rėmėsi baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis, atskleidžiančiais jos
šovinistinio atspalvio nacionalistines pažiūras. Todėl V. I. veika pagrįstai kvalifikuota pagal BK 170 straipsnio 1
dalį.“340
Kitoje byloje teismas pripažino asmenis kaltais dėl neapykantos kurstymo pagal LR baudžiamojo kodekso 170
straipsnio 3 dalį, už tai kad kaltinamieji viešoje vietoje tyčiojosi ir niekino nukentėjusiuosius, viešais pareiškimais –
„Muškit“, „Jūs čia, čigonai, negyvensit“, „Čigonai, jums bus galas“, „Užmušim“, „Čigonai, lauk“ ir pan. bei
panaudojo fizinį smurtą. Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas rėmėsi ne tik LR baudžiamojo kodekso
nuostatomis, bet ir tarptautinėmis konvencijomis. Minėtame sprendime teismas nurodė:
„Taikant BK 170 straipsnį (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę),
svarbios Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, tarptautiniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintos
nuostatos, draudžiančios žmonių grupės ar jai priklausančių asmenų diskriminavimą dėl tautybės, rasės, lyties,
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kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės. Rasistinio pobūdžio idėjoms, kurias išreiškiant siekiama kurstyti
neapykantą ar smurtą, netaikoma saviraiškos laisvės apsauga.“341
Visgi pastebėtina, jog abejose kasacinio teismo bylose, kur buvo pripažinta, jog buvo padaryta nusikalstama veika
– neapykantos kurstymas, kaltinamieji ne tik žodžiu išreiškė niekinantį, žeminantį požiūrį, bet ir panaudojo fizinį
smurtą prieš nukentėjusiuosius.
Taip pat tenka pastebėti, jog didžioji dalis neapykantos kurstymo bylų nepasiekia aukščiausiojo teismo ir yra
nagrinėjamos žemesnės instancijos teismuose. Tačiau nesant susiformavusios vieningos Lietuvos Aukščiausiojo
teismo praktikos šio tipo bylos, žemesnių instancijų teismų praktika taip pat yra nevienoda, tai atspindi žemiau
pateikiama teismų praktika.
Byloje 1A-411-107/2011 Teismas vertino komentarą „Vaikus reikia auklėti, kad netaptų pederastais. O jei
užsimano juo būti, reikia iš namų išmesti, kaip kokią šiukšlę“. Teismo nuomone „Išmesti kaip šiukšlę“ šnekamojoje
kalboje nebūtinai reiškia kokį nors fizinės jėgos pavartojimą, išvarymą iš namų pavartojant jėgą. Jeigu nuteistojo
paniekos žodžius „pederastas“, „išmesti iš namų kaip šiukšlę“ būtų galima laikyti psichinio smurto pasireiškimu, tai
tokį smurtą apima ir BK 170 straipsnio 2 dalyje.342
Byloje 1-82-455/2011 komentaras „Von cigonus is Lietuvos, neisvys vyriausybe, isvysim mes, Lietuvos pilieciai!“
buvo vertinamas kaip neapykantos kurstymas.343
Byloje 1-286-377/2015 komentaras „smirdintys rusu šliuzai. gavau komanda jus kasti po velena. kiekviena rusu
sliuza kankinsiu ir parduosiu i vergija.visi sudrusiai mastantys klaidingai busit nuzudyti“ buvo pripažintas kaip
niekinimas tautiniu pagrindu, todėl asmens veika buvo kvalifikuota pagal LR BK 170 str. 2 d.
Byloje 1-472-873/2012 komentaras „P y D a R u S reikia NAIKINTI, jau valdžioje ju cj prisiveise nemažai yra, kad
tokios nesąmones vyksta, o Žmogaus teisiu stebėjimo institutas gali cbb man uz tokias nesąmones, Lietuva yra
nepriklausoma ir ZODZIO LAISVE buvo duota VISIEMS lygiaverčiai.... krc...“ Teismas tokį komentarą kvalifikavo kaip
LR BK 170 str. 2 d.344
Byloje 1S-762-337/2013 teismas, įvertinęs komentarą „Musti juos“, konstatavo, kad komentaro turinys
nepatvirtina, kad padaryta nusikalstama veika, numatyta BK 170 str. 3 d. ir ikiteisminis tyrimas turi būti
nutrauktas. Teismo vertinimu subjekto, parašiusio minėtą komentarą bei jo turėtų tikslų, susijusių su aptariamo
komentaro rašymu, nustatymas minėtos išvados nepaneigtų, nes aplinkybė, jog komentaro autorius neįvardino
konkretaus objekto, tai yra ką jis laiko „jais“, patvirtina, kad asmuo nepadarė BK 170 str. 3 d. Toks komentaras –
„Musti juos“ nevertintinas kaip kurstantis kitus visuomenės narius smurtauti prieš kokią nors asmenų grupę,
išskiriamą tautybės, rasės ar kitu pagrindu. Pats straipsnis apie romų tautybės asmenis, kurio skiltyje ir buvo
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patalpintas neinformatyvus bei nevienareikšmiškai suprantamas ir vertinamas komentaras, dar negali patvirtinti
objektyviosios nusikalstamos veikos pusės požymio – veikos buvimo.345
Byloje 1-1212-240/2014 buvo vertinami du komentarai. Pripažinta, kad komentaru „duokit kas snaiperi nuo stogo
visus pydarus išaudisiu“ buvo siekiama įžeisti ir niekinamai išskirti, viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę dėl
seksualinės orientacijos (LR BK 170 str. 2 d.). Tuo tarpu kitu komentaru „pyderus gejus visus susaudit kaip anksčiau
hitleris zydus saudydavo“ viešai kurstė smurtauti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl seksualinės orientacijos
(LR BK 170 str. 3 d.).346
Byloje 1S-1377-487/2015 buvo analizuojamas komentaras „pyzdinkit padugnes ir siuksles i rusija Lietuvos!!!
Nereikia net taikos nei nieko mes nebijom tos rusijos, jei ir rusija pultu Lietuva, bet kokiu atveju pizdy nuo NATO
bus ruskiam ;DDD“ tai padarė vulgaria ir visuotinai priimtų elgesio taisyklių neatitinkančia kalba bei tokiu būdu
galimai įžeidžia tam tikros grupės atstovus, nereiškia, kad į tokius jo veiksmus privalo būti reaguojama
baudžiamosiomis teisinėmis priemonėmis. Nutartyje pažymėta, kad komentare nėra jokių aiškią agresiją, smurtą
propaguojančių teiginių, necenzūrinių ar įžeidžiančių epitetų rusų tautinės mažumos atžvilgiu. Komentaro autorius
aiškiai išreiškia nepagarbą ir savo neigiamą požiūrį į rusų tautybės asmenis, tačiau komentare nėra kvietimo ir
kitiems asmenims nekęsti šios tautinės grupės, ją diskriminuoti ar prieš jai priklausančius asmenis smurtauti.
Komentaras vertintintas kaip amoralus, neetiškas ir piktybinis, tačiau nėra pagrindo teigti, kad šiuo vienkartiniu
išsireiškimu yra viešai tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminacija. Tam, kad
asmens veika būtų pripažįstama nusikalstama, nepakanka vien to, kad ji formaliai atitiktų LR BK specialiosios
dalies straipsnyje (ar jo dalyje) įtvirtintos nusikalstamos veikos sudėties požymius. Veika turi būti ne tik priešinga
teisei, tačiau ir pavojinga.347
Byloje 1-155-334/2016 buvo pripažinta, kad iš teiginių, jog rusai yra fašistai, „šiukšlės“ ir pan. darytina išvada, jog
tyčiojamasi, niekinama bei rodoma neapykanta bei skatinama tokiais išsireiškimais diskriminacija būtent rusų
tautai.348
Byloje 1-293-463/2014 buvo analizuojama ar komentaru „Na nejaugi taip ir pražygiuos iškrypėliai-atmatos,
subines išrietę, nesąmonė. Triumfuoja pyderai. naikinti juos reikia ir kuo greičiau“ buvo kurstoma neapykanta ir
susidorojimas. Teismas pažymėjo, kad byloje nebuvo atliktas joks tyrimas ar paskirta kalbinė ekspertizė kurios
išvados leistų teismui spręsti ar kaltinamosios parašytas komentaras kalbiniu – lingvistiniu požiūriu atspindi realų
kurstymą susidoroti su žmonių grupe dėl jų seksualinės orientacijos. Teismas remdamasis Europos žmogaus teisių
teismo praktika saviraiškos laisvės bylose, kuriose nurodoma, kad ši laisvė, galiojanti su apribojimais, nustatytais
Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje, taikytina ne tik „informacijai“ ar „idėjoms“, kurios priimamos palankiai ar
laikomos nekaltomis arba nereikšmingomis, bet ir toms, kurios žeidžia, šokiruoja ar trikdo, nurodė, jog šios
nuostatos taikomos ir interneto puslapiuose komentarus rašantiems žmonėms. Nebūtinai kiekvienas neigiamas
pasisakymas apie žmonių grupę ar jai priklausančius asmenis dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės,
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kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų yra BK 170 str. numatyta nusikalstama veika.
Tokie pasisakymai negali būti traktuojami kaip nusikalstami vien dėl to, kad jie išsakyti viešai. Sprendžiant A. J.
atsakomybės klausimą svarbu nustatyti LR BK 170 str. taikymo sąlygas. BK 170 str. 3 d. numatyta atsakomybė už
kurstymą smurtauti ar fiziškai susidoroti, t.y. šio nusikaltimo objektyvioji pusė (veika) įvardinta žodžiu kurstė.
Baudžiamojoje teisėje kurstymas yra vienos iš bendrininkų rūšių veikos požymis, o kurstytoju laikomas asmuo,
palenkęs kitą asmenį daryti nusikalstamą veiką (LR BK 24 str. 5 d.). [paryškinta aut.] <...> Kaip matyti iš bylos
medžiagos kaltinamosios veika pasireiškė komentavimu. Savo komentarą ji patalpino tokią galimybę
suteikiančiame interneto puslapyje, kas pripažintina vieša erdve. Jos pasisakymas patalpintas internetinio puslapio
skiltyje „komentarai“, kurių paskirtis yra reikšti savo nuomonę dėl straipsnių, juose išdėstytų teiginių. A. J.
komentaras vertintinas kaip jos nuomonė, išsakyta nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. 4 d. ir
Lietuvos Respublikos BK 170 str. 3 d., todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos ji yra išteisintina.349
Apibendrinant nurodytą praktiką, galima pastebėti, jog tyčiojimasis ir niekinimas asmenų dėl jų priklausymo
grupei, išsiskiriančiai dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ne visuomet laikoma neapykantos kurstymu. Be to, kai kuriais atvejais yra
reikalaujama, jog būtų realiai sukurstyti, palenkti asmenys atlikti nusikalstamą veiką. Tačiau toks aiškinimas
neatitinka LR baudžiamojo kodekso 170 str. 2 ir 3 dalyse numatytos nusikalstamos veikos sudėties, pagal kurio 2
dalį nusikalstami veiksmai gali būti tiek tyčiojimas, tiek niekinimas, o šių nusikalstamų veikų sudėtis yra formali,
nereikalaujanti padarinių kilimo, t. y. kad kitas asmuo būtų sukurstytas. Taip pat minėtasis aiškinimas neatitinka
aukščiau aptartos tarptautinių institucijų praktikos.
Taip pat apibendrinus ištirtą Lietuvos teismų praktiką būtų galima pažymėti, jog iš analizuotų 135 bylų, prieinamų
Infolex sistemoje, 78 neapykantos ir kurstymo atvejai buvo seksualinės orientacijos pagrindu, 41 tautybės
pagrindu (3 romų tautybės atžvilgiu, 8 žydų tautybės atžvilgiu, 19 lenkų tautybės atžvilgiu, 5 rusų tautybės
atžvilgiu), 5 rasės pagrindu (juodaodžių atžvilgiu), religijos pagrindu – 3 atvejai.
Bylose dėl neapykantos kurstymo dažniausiai yra pateikiama specialisto išvada dėl padaryto pareiškimo turinio.
Savo ekspertinę nuomonę gali pateikti Lygių galimybių kontrolieriaus institucija, Generalinės prokuratūros
specialistas, paskirtas specialistas-filologas, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių galimybių kontrolierius
tarnyba, Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Pastebėtina, kad tokia išvada teismas ne visuomet
remiasi priimdamas savo sprendimą.
Remiantis ištirtų bylų praktika, kai kuriose bylose teismo vertinimas sutampa su pateikta išvada:
Byloje 1-122-269/2012 350 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba konstatavo, kad šnekos aktu išreiškiama
neigiama adresanto nuomonė apie visuomenės grupę, skiriamą seksualinės orientacijos pagrindu-homoseksualus.
„reikėjo numesti pora puolamųjų granatu“. Įžeidi yra ne šnekos akto forma, bet turinys. Toks pasakymo turinys
vertinamas kaip diskriminuojantis ir įžeidus. Skatinamasis komunikacijos aktas apskritai nenustatytas, todėl jo
sėkmingumas negali būti įvertintas. Šiuo komunikaciniu aktu išreiškiama neigiama adresanto nuomonė apie
349
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visuomenės grupę, skiriamą seksualinės orientacijos pagrindu, siekiama ją įžeisti, diskriminuoti. Asmuo pripažintas
kaltas pagal LR BK 170 str. 2 d. ir paskirta 6 MGL (780 Lt) dydžio bauda.
Kitoje byloje, 1-1074-246/2012351, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistas analizavo komentarą „Nu
jau sitokiu beprociu elgesio Lietuvos zmones nepakes! Tokius „didvyriu“ reiketu istremti ten kur buvo istromtas
Napaleonas it tegu ten jie dauginasi, jeigu sugeba. Niekam ju tokie slykstus poelgiai neuzkliutu“ ir priėjo išvadą,
kad tai yra atviras kvietimas smurtauti, fiziškai susidoroti su asmenimis dėl jų lytinės orientacijos. Teismas veiką
kvalifikavo pagal LR BK 170 str. 3 d. ir skyrė 6 MGL (780 Lt) baudą.
Kitose bylose teismo vertinimas skyrėsi nuo pateiktų išvadų:
Byloje 1-455-269/2011352 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pateikė išvadą, pagal kurią konstatuota, jog
kalbamu komunikacijos aktu raginama smurtauti prieš seksualine mažumą, tačiau komunikacijos akto
sėkmingumas abejotinas dėl kai kurių sėkmingo komunikacijos akto sąlygų dalinio tenkinimo, kylančio iš adresanto
bei adresato hipotetiškumo. Taip pat šiuo komunikacijos aktu siekiama įžeisti seksualine mažumą. Teismas tuo
tarpu išreiškė nepritarimą ir pažymėjo: Kalbamu komunikacijos aktu nėra raginama smurtauti prieš seksualinę
mažumą gėjus, ją diskriminuoti ar tyčiotis. Todėl šis komunikacijos aktas nelaikytinas skatinamuoju ir sėkmingas ar
nesėkmingas negali būti. Šiuo komunikacijos aktu informuojama, kad kalbantysis padės susidoroti su seksualine
mažuma. Tai yra atviras grasinimas, kuriam kvalifikuoti ir vertinti reikalinga teisininko, o ne lingvisto kvalifikacija.
Byloje 1-1441-270/2011353 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba analizavo komentarą „zydus reikia saudyti“.
Išvadoje teigiama, kad šiuo komunikacijos aktu yra kurstoma fiziškai susidoroti (reikia šaudyt) su visuomenės
grupe, skiriama tautiniu pagrindu, tačiau dėl kai kurių komunikacijos akto sąlygų dalinio ar visiško netenkinimo,
kylančio iš adresanto ir adresato hipotetiškumo, adresato pajėgumo įvykdyti propoziciją, negali būti laikomas
sėkmingu. Šiuo šnekos aktu kurstoma diskriminuoti visuomenės grupę – žydus. Taigi, jeigu Teismas pritartų išvadai,
asmens veiksmai būtų kvalifikuoti kaip LR BK 170 str. 2 d. Šioje byloje Teismas veiką kvalifikavo kaip BK 170 str. 3
d. ir paskyrė 9 MGL (1170 Lt) baudą.
Taip pat būtų galima pastebėti kartais kylančią problemą, jog atliekant ikiteisminį tyrimą ar nagrinėjant bylas
teisme yra remiamasi kalbininkų-filologų išvadomis, o ne specialistų turinčių reikiamų žinių, kad pateiktų
pareiškimo vertinimą atsižvelgiant į socialinį kontekstą. Žiniasklaidoje yra aprašytos bylos, kuriose buvo priimti
išteisinamieji nuosprendžiai, tačiau pažymėtina, jog prokurorai palaikydami kaltinimą jose rėmėsi specialistųfilologų išvadomis, o ne socialinį tokios saviraiškos kontekstą domėn priimančių specialistų, pavyzdžiui, Etninių
tyrimų instituto, išvadomis.354
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Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 22 d. baudžiamasis įsakymas baudžiamojoje byloje Nr. 1-1074-246/2012
Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 9 d. baudžiamasis įsakymas baudžiamojoje byloje Nr.1-455-269/2011.
353
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 21 d. baudžiamasis įsakymas baudžiamojoje byloje 1-1441-270/2011.
354
Kaip gimsta kova su šėtonu. 2016 m. birželio 17 d. [interaktyvus]. [žiūrėta 2016-12-20] < http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kaip-gimsta-kova-susetonu.d?id=71509454>
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Išvados
Neapykantos kurstymo draudime būtų galima išskirti dviejų tipų reguliavimą tarptautiniuose dokumentuose.
Pirmas tipas yra valstybių pareiga apsaugoti nuo neapykantos kurstymo (t.y. TPPTP, KPRD, ES). Antras tipas yra
valstybių teisė apsaugoti nuo neapykantos kurstymo saviraiškos laisvės ribojimo formoje (t. y. EŽTK TPPTP ESPTC ir
kituose dokumentuose numatyta teisės į saviraišką ribojimo galimybė).
Be to, valstybėms Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos dalyvėms, plėtojant teismo
praktiką, yra suteikiama ne tik teisė kovoti su neapykantos kurstymu, bet ir pozityvi pareiga imtis aktyvių veiksmų
užtikrinant neapykantos kurstymo nebuvimą, nes šiomis veikomis yra pažeidžiamos kitos Konvencijoje įtvirtintos
asmenų teisės ir laisvės (pvz., teisė į religiją ar privatų gyvenimą).
Neapykantos kurstymo kvalifikavime lemiamą reikšmę turi pranešimo/ idėjos paskelbimo tikslo nustatymas.
Būtina atsižvelgti į tai, ar idėjos paskleidimas turėjo geranorišką visuomeninį tikslą - informuoti, o ne tik į pažodinį
idėjos turinį. Todėl tais atvejais, kai yra pateikiama žinia, t. y. informacija apie faktus ar duomenis, kuriems gali
būti taikomas tiesos kriterijus, tokiais atvejais negalėtumėm nustatyti, jog buvo atlikta neapykantos kurstymo
veika. Būtent faktų, duomenų, informacijos pateikimas yra sąžiningas siekis informuoti visuomenę apie įvykius,
atlikti mokslinį tyrimą ar dalyvauti moksliniame diskurse, t. y. tokiuose veiksmuose objektyviai nėra tikslo kurstyti
neapykantą. Tuo tarpu kai yra reiškiama nuomonė (pavyzdžiui, nepritarimas ar nepritarimas valdžios institucijų
veiksmas ar visuomenėje vykstantiems procesams), o ne pateikiami faktai, informacija, ir jeigu ši nuomonė
reiškiama tokiu būdu, kuriuo yra kurstoma neapykanta dėl rasės, religijos, tautinės priklausomybės, seksualinės
orientacijos ir pan., tokia veika yra laikytina nusikalstama. Pažymėtina, kad pastaruoju atveju asmuo negali
pasiteisinti, jog skleisdamas savo pranešimą/idėja turėjo kitokį tikslą, o ne kurstyti neapykantą, nes atlikdamas
tokias veikas, kurios yra nukreiptos prieš konkrečią asmenų grupę pasižyminčią tam tikrais požymiais (pavyzdžiui,
prieš konkrečią religinę grupę), jis turėjo suvokti daromos veikos socialinę reikšmę, t. y. kad tam tikrų neigiamų
požymių, veiksmų ir pan. priskyrimas visai grupei, kaip visumai yra diskriminacinis ir netoleruotinas teisinėje
visuomenėje. Taip pat pažymėtina, kad saviraiškos tikslo nustatyme reikėtų remtis ne vien pažodiniu lingvistiniu
aiškinimu, bet ir tokios saviraiškos išraiškos įgyjama prasme atitinkamame socialiniame kontekste.
Tuo tarpu Lietuvos teismų praktika bylose dėl neapykantos kurstymo yra nenuosekli ir nevienareikšmė ir ne
visuomet atitinkanti tarptautinėje praktikoje suformuotus principus. Pagrindiniai probleminiai aspektai bylose dėl
neapykantos kurstymo yra susiję su padarytos veikos vertinimu, t.y. ar buvo atlikta uždrausta veika. Teismų
praktikoje panašūs savo išraiškos forma ir pobūdžiu veiksmai (dažniausiai komentarai) yra skirtingai vertinami,
sukuriamas teismų praktikos nenuoseklumas. Apibendrinant nurodytą praktiką, galima pastebėti, jog tyčiojimasis
ir niekinimas asmenų dėl jų priklausymo grupei, išsiskiriančiai dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ne visuomet laikoma neapykantos kurstymu.
Kai kuriais atvejais yra reikalaujama, jog būtų realiai sukurstyti, palenkti asmenys atlikti nusikalstamą veiką. Tačiau
toks aiškinimas neatitinka LR baudžiamojo kodekso 170 str. 2 ir 3 dalyse numatytos nusikalstamos veikos sudėties,
pagal kurio 2 dalį nusikalstami veiksmai gali būti tiek tyčiojimas, tiek niekinimas, o šių nusikalstamų veikų sudėtis
yra formali, nereikalaujanti padarinių kilimo, t. y. kad kitas asmuo būtų sukurstytas. Minėtasis aiškinimas
neatitinka tarptautinių institucijų praktikos, kurioje nurodoma, jog neapykantos kurstymas nebūtinai reikalauja
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kvietimo atlikti tam tikrą smurtinę ar kitą nusikalstamą veiką. Kėsinimosi į asmenis, padaryto įžeidžiant, išjuokiant
ar šmeižiant tam tikras gyventojų dalis ir grupes pakanka, kad valstybės institucijos suteiktų kovai su rasistiniais
pasisakymais prioritetą neatsakingos saviraiškos laisvės, kuri pažeidžia gyventojų dalių ar grupių orumą, net
saugumą, požiūriu.
Pažymėtina, kad visuomenės suvokimas, jog negatyvus tam tikros grupės asmenų apibūdinimas yra pagal savo
pavojingumą į baudžiamosios teisės reguliavimo sritį patenkanti nusikalstama veika, pirmiausia pasiekiamas per
teismų, prokuratūros, ikiteisminio tyrimo institucijų, kitų vyriausybės ir parlamentinių valstybės institucijų,
žiniasklaidos savivaldos institucijų principingą reagavimą, jų nuoseklioje ir nebaustinų situacijų nepaliekančioje
praktikoje parodantį, kad tokie veiksmai yra netoleruotini ir kriminalizuoti.
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