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S a n t r a u k a : Šiame straipsnyje analizuojami Visagino miesto etninių grupių (rusų, ukrainiečių, baltarusių) socialinės integracijos tam tikri aspektai, t. y. kokios strategijos yra naudojamos siekiant būti sėkmingam (-ai) darbo rinkoje po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo,
kas pačių informantų yra įvardijama kaip svarbiausios charakteristikos siekiant išlikti darbo
rinkoje. Pagrindinis straipsnio duomenų šaltinis – kokybinis tyrimas, kuris buvo atliktas Visagine 2011 m. lapkričio–2012 m. birželio mėn. Straipsnyje analizuojami ir naujausi statistiniai
duomenys. Tyrimas buvo atliktas įgyvendinat LMT finansuotą projektą „Socialiniai iššūkiai
etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ (MIP-029/2011).
Atominės elektrinės uždarymas ir pasaulinė ekonominė krizė nevienodai palietė skirtingas
socialines grupes Visagine. Dauguma informantų, etninių mažumų atstovai, interviu metu
pabrėždavo lietuvių kalbos kompetencijų, etninės kilmės ir socialinių tinklų, pilietybės svarbą
darbo paieškose. Autorė kelia hipotezę, kad atominės elektrinės uždarymas paspartins socialinę integraciją tos Visagino gyventojų dalies, kuri sieja savo ateities planus su Lietuva.
Pa g r i n di n i a i žodži a i : IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ, SOCIALINĖ INTEGRACIJA, DARBO RINKA, ETNINĖS MAŽUMOS, PILIETYBĖ, VALSTYBINĖ KALBA, ETNIŠKUMAS.

Na, uždarė dėl politinių motyvų. Bendrai sakant, trisdešimt pirmą gruodžio nei
vienas šeimininkas namie krosnies nelaužo, tos krosnies kuri šildo namą. O čia
išėjo, kad vidury žiemos, trisdešimt pirmą gruodžio, stabdo atominę elektrinę,
kuri teikia šildymą miestui ir gamina elektros energiją. Argi tai ūkiška? Na, sulauk vasaros ir stabdyk, kada šilta. Juk tai grynai politinis sprendimas. Politikų
žaidimas. (Ivanas Ivanovičius, septyniasdešimt metų, Visaginas, 2012)
Taip, žinoma, tai padarė neigiamą įtaką visų pirma todėl, kad žmonėms nebeliko
perspektyvų, baigėsi perspektyvos, gyvenimo perspektyvos. Kai žiūrėjau šio miesto projektą, jis turėjo būti drugelio formos. Žinote drugelio formą, taip? O dabar
tėra pusė miesto. O už Taikos gatvės turėjo būti antroji pusė. Tada būtų buvęs ketvirtasis blokas. Čia turėjo būti universitetinis institutas, didelė bazė ir taip toliau.
Taigi aišku, kad blogai paveikė. Na, bet išėjo vat taip. (Olegas, penkiasdešimt
treji metai, elektrinės darbuotojas, Visaginas, 2012)
		Straipsnis parengtas mokslinių tyrimų projekto „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų
ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ metu. Tyrimą finansavo Lietuvos
mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).
The paper has been prepared within the framework of research project “Social Challenges
for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU”. This
research was funded by a grant (No.MIP-029/2011) from the Research Council of Lithuania.
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Įvadas
Visagino miestas buvo pastatytas sovietiniu laikotarpiu rytų Lietuvoje kaip
atominės elektrinės darbuotojų ir jų šeimų gyvenvietė. Miesto ir atominės
elektrinės statyba pradėta XX a. aštuntajame dešimtmetyje centrinės
Sovietų Sąjungos valdžios sprendimu. Kadangi miestas buvo susijęs su
atomine energetika, statyboms vadovavo pusiau slapta Sovietų Sąjungos
ministerija (Kavaliauskas 2003). Sovietų Sąjungoje tokio pobūdžio uždari
ar pusiau uždari miestai nebuvo retenybė ir mokslininkai klasifikuoja
tokius miestus pagal juos supusį slaptumo laipsnį (Gentile 2004). Kadangi
sovietų valdžia tam tikrais būdais reguliavo miesto gyventojų kontingentą,
tad dauguma miestą stačiusių specialistų ir atominės darbuotojų buvo ne
vietiniai žmonės, o atvykę iš skirtingų Sovietų Sąjungos respublikų (Kavaliauskas 2003: 47–48).
Miesto ir atominės elektrinės statybos istorija padarė įtaką ir miesto
gyventojų etninei sudėčiai: 2001 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, mieste gyveno 29 554 gyventojai, kurių daugumą sudarė rusų
(52,4 proc.) tautybės žmonės (Lietuvos statistikos departamentas 2002).
Atitinkamai, 2001 m. lietuvių tautybės žmonės sudarė 15 proc., baltarusių –
10 proc., ukrainiečių – 5 proc. miesto gyventojų (Lietuvos statistikos departamentas 2002). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Visagino
savivaldybėje 2001−2011 m. gyventojų skaičius sumažėjo 25 proc. ir 2011 m.
čia gyveno 22 091 gyventojas (Lietuvos statistikos departamentas 2011).
Moksliniai tyrimai atskleidė, kad miesto gyventojai didžiuojasi gyvendami Visagino mieste, apibūdina jį kaip pažangių žmonių, energetikų
miestą (Vosyliūtė 1998; Kasatkina, Leončikas 2003; Kavaliauskas 2003;
Sliavaitė 2005). Visagino miesto gyventojams būdingas tapatinimasis su
pačiu miestu ir su jo specifine industrija – atomine elektrine (Kasatkina,
Leončikas 2003, Kavaliauskas 2003, Sliavaite 2005). Atominė elektrinė ilgą
laiką buvo (Kavaliauskas 1999) ir vis dar yra pagrindinis miesto gyventojų
darbdavys. Nors tarptautinės sutartys dėl Ignalinos atominės elektrinės
uždarymo buvo pasirašytos, bet ilgą laiką vyko diskusijos dėl atominės
elektrinės darbo pratęsimo galimybių. 2000–2004 m. atliktas kokybinis tyrimas atskleidė, kad Visagino gyventojai gyveno apimti socialinio netikrumo
dėl to, ar elektrinė tikrai bus uždaryta, kaip tai paveiks miesto gyventojus
(Sliavaite 2005, Šliavaitė 2010). 2004 ir 2009 m. buvo sustabdytas elektrinės
pirmojo ir antrojo reaktoriaus darbas ir, be jokių abejonių, tai turėjo tam
tikrų pasekmių miesto gyventojų socialiniam, ekonominiam gyvenimui.
Šiame straipsnyje analizuojami Visagino miesto etninių grupių (rusų,
ukrainiečių, baltarusių) socialinės integracijos tam tikri aspektai, t. y. kokios
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strategijos yra naudojamos siekiant būti sėkmingam (-ai) darbo rinkoje
po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, kas pačių informantų yra
įvardijama kaip svarbiausios individo charakteristikos, siekiant išlikti darbo
rinkoje. Visagino atvejis įdomus tuo, kad daugumą miesto gyventojų sudaro
sovietmečiu atvykę imigrantai ir jų šeimos, t. y. pirmos ir antros kartos imigrantai. Vis dėlto, kalbėdama apie etnines grupes Visagine, autorė nevartoja „imigranto“ sąvokos: dešimtmečiai gyvenimo ir darbo Lietuvoje leidžia
sovietmečiu atvykusius žmones laikyti etninėmis mažumomis. Šis atvejis
leidžia įvardyti, kas yra svarbu sėkmingai integracijai arba kas veda į integracijos nesėkmes. Kas įvyksta, kai uždaromas pagrindinis bendruomenės
industrinis objektas, kokios strategijos pasirenkamos individų ir šeimų lygmeniu ir nuo ko jos priklauso.
Kokybinis tyrimas buvo atliktas Visagine 2011 m. lapkričio–2012 m.
birželio mėn.2 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti žvalgomieji interviu
su Visagino miesto ir atominės elektrinės profesinių sąjungų atstovais,
savivaldybės darbuotojais. Buvo teiraujamasi, kaip informantai vertina
socialinę, ekonominę Visagino miesto gyventojų situaciją po elektrinės darbo sustabdymo, kokios pagrindinės socialinės, ekonominės miesto gyventojams iškylančios problemos, kokios strategijos pasitelkiamos siekiant išlikti
sėkmingam (-ai) darbo rinkoje. 2012 m. sausį–birželį buvo atlikta dvidešimt
interviu su pagal tam tikrus apsibrėžtus kriterijus atrinktais miesto gyventojais. Šiame tekste analizuojama septyniolika giluminių interviu. Interviu buvo
atliekami su darbinę patirtį turinčiais informantais, tiek dirbančiais (-usiais)
Ignalinos atominėje elektrinėje, tiek dirbančiais (-usiais) kitose Visagino
miesto įstaigose ar įmonėse. Informantai skirtingo išsilavinimo, interviu atlikti su moterimis (5 interviu) ir su vyrais (12 interviu). Interviu buvo atliekami su gausiausių Visagino etninių mažumų grupių nariais: rusais (devyni
interviu), ukrainiečiais (trys interviu), baltarusiais (keturi interviu), vienas
interviu atliktas su kazachu. Interviu buvo atlikti su trijų kartų atstovais,
turinčiais darbinę patirtį: jauniausioji (25–40 metų amžiaus), vidurinioji (40–
55 metų amžiaus), vyriausioji (vyresni nei 55 metų amžiaus, bet dar dirbantys) grupė. Informantai buvo ieškomi sniego gniūžtės principu, bet atliekant
atranką, vadovaujantis aukščiau paminėtais kriterijais: darbinė patirtis, lytis,
etniškumas, amžius. Interviu vyko rusų kalba. Visų cituojamų informantų
vardai yra pakeisti. Taip pat buvo atlikti šeši interviu su ekspertais Visagine ir
Vilniuje (etninių mažumų švietimo, socialinės politikos ekspertais) siekiant
surinkti papildomos, ekspertinėmis įžvalgomis pagrįstos informacijos apie
analizuojamus klausimus.
2

Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).
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Teorinių perspektyvų ir literatūros apžvalga
Analizuodami etninių mažumų, imigrantų situaciją tam tikrose
visuomenėse, sociologai ir kitų socialinių mokslų atstovai vartoja
„socialinės integracijos“ terminą. „Socialinės integracijos“ termino šaknys
siejamos su Emile Durkheim ir Talcott Parsons tradicijomis sociologijoje
(Muižnieks 2010). Mokslininkai teigia, kad šios sąvokos turinys gali būti
įvairiai interpretuojamas, skirtingai suvokiamas skirtinguose kontekstuose
ar skirtingose šalyse, bet socialinė integracija dažniausiai suprantama kaip
vykstanti tam tikros valstybės ribose ir kaip susijusi su tam tikrom bendrom vertybėm ir socialiniu bendrumu, su asmens galimybe dalyvauti
įvairiose visuomenės veiklose neprarandant savo kultūrinio savitumo
(Beresnevičiūtė 2005, Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008: 3–4, Shadid
1991 etc.).
Socialinės integracijos problematika svarbi tyrinėjant išaugusius (i)migracijos mastus daugelyje Europos šalių. Airijos mokslininkai (Feldman,
Gilmartin, Loyal, Migge 2008) tyrinėja integraciją individo lygmeniu ir
integraciją supranta kaip procesą, kuris vyksta politinėje, ekonominėje,
socialinėje ir kultūrinėje sferose. Politiniai integracijos indikatoriai, pasak
Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge (2008), visų pirma yra individo teisinis
statusas priimančioje šalyje ir su juo susijusios teisės ir pareigos. Ekoniminiai indikatoriai – dalyvavimas darbo rinkoje, darbo paieškų patirtys, darbo ir užmokesčio atitiktis individų kvalifikacijai (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Socialiniai indikatoriai – socialiniai ryšiai su skirtingomis
bendruomenėmis/grupėmis, tapatumo konstravimo tendencijos, ryšiai su
įvairiom institucijom (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Kultūriniai
indikatoriai, pagal autorius, yra vietiniai ir transnacionaliniai socialiniai
tinklai, kalba, vertybės (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Kita vertus, mokslininkai pabrėžia, kad nors integracija vyksta individo lygmeniu,
šiuos procesus veikia platesnis socialinis kontekstas, kuris gali sukurti tam
tikras kliūtis sėkmingai integracijai arba būti jai palankus (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008).
Latvijos sociologas Nils Muižnieks aptaria socialinės integracijos termino turinį moksliniuose tekstuose, politinėse programose, tarptautinių
organizacijų dokumentuose ir teigia, kad prievartinė asimiliacija yra negalima žvelgiant iš žmogaus teisių perspektyvos ir integracija šiame kontekste suprantama kaip asimiliacijos antipodas (Muižnieks 2010: 29).
Socialinės integracijos problematika yra išsamiai tyrinėta Latvijos, Estijos
mokslininkų, kadangi visuomenės bendrumo/solidarumo kūrimas yra aktualus, turint galvoje šių visuomenių etninę diferenciaciją ir imigracijos
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istorinį kontekstą. Nils Muižnieks Latvijos konteksto analizei pasitelkia
tokią socialinės integracijos sampratą, kuri apima skirtingų visuomenės
segmentų dalyvavimo ir socialinės įtraukties, tarpkultūrinių kontaktų ir
nediskriminavimo dimensijas (Muižnieks 2010: 31).
Viena iš svarbių sričių tyrinėjant mažumų integraciją yra etninių mažumų
narių dalyvavimas ekonominėje sferoje, darbo rinkoje. Mokslininkai siekia įvardyti tam tikrus rodiklius etninių mažumų sėkmingai integracijai
į darbo rinką įvertinti. Pavyzdžiui, Latvijos mokslininkai Ilona Kunda ir
Nils Muižnieks, analizuodami etninių mažumų dalyvavimą darbo rinkoje,
pasitelkia tokio pobūdžio klausimus ir rodiklius kaip etniškumo, lyties,
amžiaus įtaka darbo rinkos netolygumams, žmonių požiūriai, nuomonės
apie lygias galimybes darbo rinkoje, ilgalaikės bedarbystės patirtys, etninė
darbo rinkos segmentacija (Kunda, Muižnieks 2010: 286). Tad etninių
grupių integracijos įvertinimui autoriai pasirenka skirtingus analizės aspektus, į teorinį modelį įtraukiami tam tikri pasirinkti integracijos rodikliai (Beresnevičiūtė, Leončikas, Žibas 2009). Kita vertus, svarbi sociologės
Vidos Beresnevičiūtės metodologinė pastaba, kad „sociologijoje tiksliai
išmatuoti (įvertinti) socialinį integralumą yra sunku, lengviau nurodyti tai,
kas yra „ne taip“, t. y. identifikuoti nedalyvavimo socialiniuose dariniuose
ar atskirties tendencijas ir aspektus“ (Beresnevičiūtė 2005: 116).
Mokslininkai diskutuoja, ar tai, jog etninių ar religinių mažumų nariai
dalyvauja „nišinėse“, t. y. būdingose tam tikrai etninei grupei ekonominėse
veiklose, gali būti vertinama kaip sėkminga integracija ar priešingai –
kaip socialinę integraciją stabdantis reiškinys. Eric Fong ir Emi Ooka
aptaria etninės ekonomikos (angl. ethnic economy) termino vartojimą
ir teigia, kad mokslinėje literatūroje etninė ekonomika yra apibūdinama
labai įvairiai ir gali būti siejama su etnine darbuotojų ir darbdavių priklausomybe, darbo vietoje vartojama kalba, etninių mažumų koncentracija
tam tikrose ekonomikos srityse (Fong, Ooka 2002: 127). Vertingas autorių
pastebėjimas, kad bendravimas darbo srityje daugiausia su tam tikros
etninės grupės nariais gali stabdyti pilnaverčio dalyvavimo platesnėje
visuomenėje ir socialinės integracijos procesus (Fong, Ooka 2002). E. Fong
ir E. Ooka teigimu, jei darbo vietoje dominuoja kontaktai tik su tam tikra
etnine grupe, tai apriboja kontaktus su kitomis grupėmis, taip pat ir informacijos iš platesnės visuomenės gavimą (Fong, Ooka 2002: 127–130).
Lietuvos mokslininkai tyrinėja etninių mažumų, imigrantų socialinės
integracijos tam tikrus aspektus (Kasatkina, Leončikas 2003; Beresnevičiūtė
2005; Kasatkina, Beresnevičiūtė 2010; Beresnevičiūtė, Leončikas, Žibas
2009; Taljūnaitė, Labanauskas 2009; Okunevičiūtė Neverauskienė 2010
etc.). Sociologai Natalija Kasatkina ir Tadas Leončikas vartoja adaptacijos
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sampratą ir socialinę adaptaciją apsibrėžia kaip „individo siekių, lūkesčių
derinimą su jo galimybėmis ir su visuomenės lūkesčiais bei reikalavimais“
(Kasatkina, Leončikas 2003: 68). Mokslininkai analizuoja etninių mažumų
Visagine adaptacijos strategijas ir teigia, kad gyvenimas tam tikroje
vietovėje (regione) daro įtaką jų informantų dabartinės situacijos vertinimams ir ateities planams (Kasatkina, Leončikas 2003: 187). Natalija Kasatkina, Vida Beresnevičiūtė analizuoja viešojo sektoriaus etninę struktūrą
Lietuvoje, nelygybės apraiškas ir teigia, kad egzistuoja tam tikri netolygumai lyginant etninių grupių dalyvavimą viešajame sektoriuje (Kasatkina,
Beresnevičiūtė 2010: 12). Mokslininkės pastebi, kad etninių grupių dalyvavimui viešajame sektoriuje (angl. public sector) įtaką daro ir įstatymais
įtvirtintas reikalavimas užimant tam tikras pareigas mokėti lietuvių kalbą
(Kasatkina, Beresnevičiūtė 2010: 13).
Kalbant apie etninių mažumų ir imigrantų integraciją, svarbu paminėti
Vidos Beresnevičiūtės (2005) studiją „Etninių grupių socialinės integracijos dimensijos šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje“. Autorė teigia, kad nors
įstatyminė bazė, politinės priemonės yra svarbios siekiant užtikrinti etninių
grupių socialinę integraciją, ne mažiau svarbios yra ir visuomenės daugumos nuostatos tam tikrų grupių atžvilgiu (Beresnevičiūtė 2005: 13–14).
Empiriniame tyrime autorė pasirenka keturias integracijos analizės dimensijas, kurias įvardija kaip ekonominę, socialinę, komunikacinę ir simbolinę
(Beresnevičiūtė 2005: 44). Viena iš atlikto sociologinio tyrimo išvadų yra ta,
kad etninių mažumų grupės mažiau dalyvauja visuomenės viešajame sektoriuje nei etninė dauguma, jog etninių mažumų nariai pasižymi menkesniu socialiniu mobilumu ir dažniau susiduria su nedarbo problemomis
(Beresnevičiūtė 2005: 114). Tad turint galvoje Lietuvos mokslininkų įdirbį
tyrinėjant etninių mažumų integraciją į darbo rinką, akivaizdu, kad etninių
mažumų dalyvavimo darbo rinkoje Visagine problematika po Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo yra ypač aktuali. Pagrindinis šio straipsnio
duomenų šaltinis yra kokybinis tyrimas, kuris atskleidžia tam tikrus etninių
grupių narių savijautos platesnėje visuomenėje, komunikacinių ar integracijos barjerų vertinimus, pasirenkamų strategijų motyvacijas ir kombinacijas. Kokybinio tyrimo metodologija neleidžia generalizuoti, bet giluminių
interviu metu visoje imtyje pasikartojančios temos, situacijos vertinimai
leidžia kalbėti apie procesus, tendencijas, etninių mažumų atstovų savijautą
kintančiomis socialinėmis, ekonominėmis sąlygomis.
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Ignalinos atominės elektrinės uždarymo socialinės
pasekmės Visagino gyventojams
Ignalinos atominėje elektrinėje dirba didelis procentas Visagino miesto
gyventojų: 2002 m. čia dirbo 4 611 darbuotojų (Kavaliauskas 2003: 314),
2011 m. pab. – 2 033 darbuotojai3. Daugelio kitų miesto įmonių ekonominė
padėtis taip pat buvo susijusi su šiuo didžiausiu regiono industriniu objektu (Kavaliauskas 2002). Be kita ko, Visagino gyventojams iki elektrinės
uždarymo buvo teikiama pigesnė elektros energija, tai leido šeimų ūkiams
daugiau pajamų skirti kitiems poreikiams tenkinti. Po atominės darbo sustabdymo LR Vyriausybė numatė ir taiko kai kurias kompensacines priemones Visagino savivaldybės gyventojams, pavyzdžiui, šildymo kainų lengvatas, papildomas užimtumo ir socialines garantijas iš IAE atleistiems darbuotojams ir jų šeimoms, kitas priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2010). Tačiau šildymo kainų lengvatos, pradėtos taikyti 2010 m., palaipsniui mažėjo ir 2012-ieji yra paskutiniai metai, kai Visagino gyventojams
kompensuojama dešimt procentų šildymo kainos (Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2010). Tad net ir tie Visagino gyventojai, kurie nedirbo pačioje
elektrinėje, tiesiogiai pajuto ekonomines atominės elektrinės sustabdymo
pasekmes. Visagino savivaldybės pateiktais duomenimis, 2009–2012 m.
žymiai išaugo piniginės socialinės paramos (kompensacijų už būsto
šildymą) gavėjų skaičius, socialiai remtinų asmenų ir šeimų (socialinės
paramos gavėjų) skaičius4.
Iki Ignalinos atominės elektrinės uždarymo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai atskleidė, kad Visagino gyventojai yra prieš elektrinės darbo
sustabdymą (Čiužas 1998, Balžeikienė et al 2009, Šliavaitė 2003, Sliavaitė
2005). Ignalinos atominės elektrinės darbo sustabdymą Visagino gyventojai siejo su ekonominiu nuosmukiu, socialiniu nestabilumu, o drauge
ir tam tikru iššūkiu jų identitetams (Kasatkina, Leončikas 2003, Sliavaite
2005, Šliavaitė 2010). Lietuvos gyventojai taip pat supranta, kad po elektrinės uždarymo Visagino miesto gyventojams kyla nauji ekonominiai ir
socialiniai iššūkiai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu 2012 m. atliktos Lietuvos visuomenės nuostatų apklausos
duomenimis5, 82,2 proc. respondentų pritaria, kad po Ignalinos atominės
3

4
5

Ignalinos atominės elektrinės informacija pateikta LSTC prašymu. 2011 m. gruodžio
mėn.
Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
Apklausą LSTC Etninių tyrimų instituto užsakymu atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Tyrimą
finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).
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elektrinės uždarymo Visagino gyventojams kyla sunkumų ieškant darbo;
61,1 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų pritaria, kad valstybė turėtų rūpintis Visagine gyvenančių etninių mažumų įdarbinimu po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo (žr. 5 pav. leidinio priede).
Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus duomenimis, registruotų bedarbių skaičius ypač išaugo 2010–2012 m. Pavyzdžiui, 2009 m.
darbo biržoje užsiregistravo 1004 miesto gyventojai, 2010 m. – 2276,
2011 m. – 2 714, 2012 m. – 2 1796. Daugiausia atominės elektrinės darbuotojų buvo atleista 2009 m. – 618 darbuotojų, 2010 m. – 393 darbuotojai, o
2011 m. – 25 darbuotojai7. Vis dėlto, lyginant su kitais Utenos teritorinės
darbo biržos skyriais, bedarbystės lygis Visagine 2012 m. pirmąjį pusmetį
buvo mažiausias. Pavyzdžiui, Ignalinos savivaldybėje bedarbių procentas
2012 m. liepos 1 d. buvo 16 proc., o Visagino savivaldybėje – 10,4 proc.
(Utenos teritorinė darbo birža 2012). Tai galima iš dalies aiškinti sumažėjusiu gyventojų skaičiumi Visagine, išaugusia emigracija. Be to, Ignalinos
atominė elektrinė iki šiol išlieka viena didžiausių darbo vietas sukuriančių
įmonių Visagine.
Visaginui yra būdinga didėlė gyventojų emigracija. Visagino savivaldybėje 2001−2011 m. gyventojų skaičius sumažėjo 25 proc. (Lietuvos statistikos departamentas 2011). Visagine sparčiai mažėja ir mokinių skaičius. Visagino savivaldybės pateiktais duomenimis, 2005 m. keturiose mokyklose
rusų mokomaja kalba dvyliktoje klasėje mokėsi 421 mokiniai, o 2011 m. –
154 mokiniai8. Šie skaičiai interpretuotini kaip susiję su sumažėjusiu gimstamumu ir mažėjančiu gyventojų skaičiumi Visagine. Kita vertus, duomenys rodo išaugusią jaunimo emigraciją, apie kurią interviu minėjo daugelis
informantų. Visagino savivaldybės duomenimis, 2005 m. į aukštąsias mokyklas įstojo 58,5 proc. tais metais baigusių abiturientų, iš kurių 48,5 proc.
įstojo į Lietuvos, o 10 proc. į užsienio aukštąsias mokyklas9. 2011 m. į aukštąsias mokyklas įstojo 60 proc. Visagino abiturientų, iš kurių 28 proc. įstojo
į užsienio (Anglija, Baltarusija, JAV, Latvija, Rusija, Suomija, Ukraina), o
32 proc. į Lietuvos aukštąsias mokyklas10. Švietimo srities ekspertų teigimu,
emigracines jaunimo nuostatas atskleidžia baigiamųjų valstybinių egzaminų pasirinkimo tendencijos: vis mažiau mokinių baigiančių mokyklas rusų
dėstomąja kalba Visagine renkasi lietuvių kalbos valstybinį egzaminą. Pasak
6

7

8
9
10

Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu.
2012 01 09.
Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu.
2012 01 09.
Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
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ekspertų, lietuvių kalbos mokyklinis egzaminas reiškia, jog toks jaunuolis (-ė)
nebesieja savo ateities ir studijų su Lietuva11. Kokybinis tyrimas atskleidė, kad
mišriose šeimose, kuriose vienas iš tėvų yra lietuvių kilmės, augančių vaikų
išsilavinimas yra planuojamas Lietuvoje.
Svarstant lyties kriterijaus įtaką situacijai darbo rinkoje atsiskleidžia tam
tikras prieštaravimas tarp statistinių duomenų ir pačių informantų požiūrių. Remiantis Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus pateiktais
duomenimis, registruotų moterų bedarbių skaičius Visagine 2004–2008 m.
buvo gerokai didesnis nei vyrų12. Pavyzdžiui, 2004 m. buvo registruoti 474
bedarbiai vyrai ir 1 035 bedarbės moterys, 2005 m. – 347 vyrai ir 885 moterys. Panaši tendencija išlieka iki 2009 m., kada registruotų vyrų ir moterų bedarbių skaičius pradeda susilyginti: 2009 m. registruota 416 bedarbių
vyrų ir 588 moterys, 2010 – 1 207 vyrai ir 1 069 moterys, 2011 m. – 1 339
vyrai ir 1 375 moterys, 2012 m. – 1 044 vyrai ir 1 135 moterys13. Tačiau
interviu metu lytis nebuvo informantų išskiriama kaip turinti esminę įtaką
individo situacijai darbo rinkoje. Neretai buvo minimos tam tikros Visagino įmonės, kuriose dirbo daugiausia moterys ir dėl kurių moterys turėjo
savo darbinę nišą mieste. Kita vertus, darbo apmokėjimas šiose įmonėse
dažnai būdavo apibūdinamas kaip gana žemas.
Priešingai nei buvo tikėtasi, dauguma informantų būtent atominės elektrinės darbuotojus apibūdino kaip turinčius pakankamą socialinį saugumą
ir valstybės garantijas. Informantai ypač palankiai vertino 2003 m. balandžio 29 d. priimtą Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą. Pagal šį įstatymą, iš AE atleistiems darbuotojams, be kitų garantijų,
atsižvelgiant į jų darbo stažą elektrinėje, skiriamos papildomos kompensacijos. Pavyzdžiui, turintiems pakankamą stažą atleistiems Ignalinos atominės
elektrinės darbuotojams, kuriems iki pensinio amžiaus liko ne daugiau kaip
penkeri metai, skiriama priešpensinė bedarbio išmoka. Tam tikros garantijos
šiuo įstatymu teikiamos ir atleisto iš darbo AE darbuotojo šeimos nariams.
Tad Ignalinos atominės elektrinės uždarymas turi skirtingas pasekmes skirtingoms amžiaus grupėms.Vyresnės kartos atominės elektrinės darbuotojai
neretai pasinaudoja Vyriausybės priimtu įstatymu dėl galimybės išeiti į pen11
12

13

Interviu su ekspertais Visagine. 2012 05 22.
Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu.
2012 01 09.
Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus informacija pateikta LSTC prašymu.
2012 01 09.
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siją iki pensinio amžiaus ir gauti tam tikras išmokas. Ši žmonių grupė galėtų
būti apibūdinama kaip ekonomiškai mažiausiai paveikta elektrinės darbo sustabdymo. Kai kuriais atvejais, viena iš pasirenkamų „išlikimo“ strategijų yra
išeiti iš darbo Ignalinos atominėje elektrinėje pagal šį įstatymą ir iki senatvės
pensijos amžiaus gauti priešpensines bedarbio išmokas, kurios, pačių informantų teigimu, yra pakankamos kasdienėms reikmėms patenkinti.
Kitų amžiaus grupių elektrinės darbuotojai ar Visagino gyventojai dažnai
apibūdindavo savo ir savo šeimos ekonominę situaciją po elektrinės uždarymo kaip susijusią tik su jų pačių asmeniniu veiklumu ir iniciatyvomis, o
ne su valstybės institucijų pagalba. Mokslininkai pabrėžia, kad ekonominiai,
socialiniai faktoriai, visuomenės nuostatos yra svarbūs analizuojant etninių
mažumų, imigrantų dalyvavimą darbo rinkoje, bet ne mažiau svarbu ir individo veiklumas (angl. individual agency) (Brettell, Alstaat 2007: 384). Borisas,
trisdešimt dvejų metų atominės darbuotojas, interviu metu akcentavo savo
paties individualų veiklumą, iniciatyvumą, siekiant sėkmės darbo rinkoje.
Boriso teigimu, jis siekia profesinio tobulėjimo, veiklos kaitos ir per savo
darbo elektrinėje stažą nuolat kilo karjeros laipteliais, keitė pareigas, nepasitenkino monotoniška tobulėjimo nereikalaujančia veikla, o tai šiuo metu
jam garantuoja profesine prasme įdomias ir atsakingas pareigas. Informanto
profesionalumas, veiklumas ir prisitaikymas prie situacijos leido jam ne tik
išsaugoti darbo vietą atominėje elektrinėje, bet ir, nepaisant ekonominės krizės ir elektrinės uždarymo, kilti karjeros laipteliais.
Dalis informantų – daugiausia jauni, išsilavinę, kurių profesinė veikla
buvo niekaip nesusijusi su atomine elektrine (pavyzdžiui, verslininkas, interneto dizaineris) – teigė, kad elektrinės darbo sustabdymas jų asmeninei
ar šeimos situacijai esminių pasekmių neturėjo, kadangi jie sąmoningai savo
laiką ir energiją investavo į veiklą, nesusijusią su atomine elektrine. Šiuose interviu taip pat pabrėžiama asmeninė iniciatyva, asmeninė atsakomybė ir strateginis karjeros planavimas. Vis dėlto, kalbėdami apie galimybes įsidarbinti,
karjeros galimybes, informantai dažnai įvardydavo amžiaus kriterijų, kaip
turintį tiesioginę įtaką jų sėkmingam dalyvavimui darbo rinkoje: jaunimas
arba vyresnės kartos atstovai dažnai būdavo matomi kaip turintys mažiau
galimybių rasti darbą Visagine.
Patys informantai įvardydavo grupę žmonių, kurie susiduria su sunkumais darbo rinkoje po elektrinės uždarymo. Ši socialinė grupė galėtų būti
apibūdinta kaip žmonės, nemokantys valstybinės (lietuvių) kalbos, turintys
siaurą profesinę specializaciją, nepakankamus socialinius ryšius už Visagino ribų. Aleksandra, trisdešimtmetė rusų tautybės atominės elektrinės
darbuotojo žmona, teigė:
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Man tai [atominės uždarymas – aut. past.] pasekmių neturėjo, bet aš turiu
daug draugų, pažįstamų, kurie buvo atleisti ir liko prie suskilusios geldos. Kai
tau keturiasdešimt metų ir turi tik vidurinį išsilavinimą, visą gyvenimą dirbai
elektrinėje, atlikai kokią vieną operaciją [elektrinėje – aut.past.], veiksmą. Na,
vat ta rutina kiekvieną dieną. Tu nemoki jokios kalbos be rusų, todėl kad tau
to ir nereikėjo. Ir štai likai už borto. […] Buvo tas stabilumas, žinojai, kad bus
darbas, elektrinė dirbs, ir štai kažkodėl žmonės nepasiruošė uždarymui, nors apie
tai kalba jau penkiolika metų. Na, matyt, tai tokia rusiška nuostata, kad gal kaip
nors savaime…

Informantė beviltiškiausioje situacijoje mato esančius tuos, kurie priklauso tam tikrai amžiaus grupei, kurie neturi adekvataus išsilavinimo,
neplanavo savo profesinės karjeros kaitos ir kurie neturi valstybinės kalbos kompetencijų. Tad elektrinės darbo sustabdymas yra iššūkis Visagino
miesto gyventojų socialinei, ekonominei gerovei. Daugelis informantų sieja
darbo ir socialinio saugumo viltis su naujos elektrinės statybomis, bet ne
visi pasitiki Lietuvos pajėgumu ir technologinėmis galimybėmis pasiekti
šio tikslo.

Pilietybės svarba darbo paieškose: „vis tiek aš kaip
užsienietis čia“
Pagal 1989 m. įstatymą, pilietybę gavo visi to pageidaujantys, tuo metu
Lietuvos Respublikos teritorijoje nuolat gyvenę žmonės (Lietuvos tarybų
socialistinės respublikos…1989). 2001 m. surašymo duomenimis, dauguma Visagino miesto gyventojų turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę
(26020), Rusijos pilietybę turėjo 2078 miesto gyventojai, taip pat mieste gyveno Baltarusijos (187), Ukrainos (133) ir kitų šalių pilietybę turintys gyventojai bei asmenys be pilietybės (996) (Kavaliauskas 2003: 358). 2011 m.
Visagino savivaldybėje leidimą gyventi turėjo 2346 trečiųjų šalių piliečių,
kurių dauguma turėjo Rusijos (1672), Baltarusijos (233) ir Ukrainos (158)
pilietybes14. Pagal dabartinius Lietuvos Respublikos įstatymus, pilietybės
neturintys gyventojai gali gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos teritorijoje iš esmės turi tokias pats teises kaip ir Lietuvos Respublikos
piliečiai, išskyrus teisę dalyvauti respublikinio lygio (ne savivaldos) politiniuose rinkimuose.
14

Duomenys gauti iš Gyventojų registro tarnybos pagal specialią LSTC užklausą
(2011 09 05).
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Ne viena studija atskleidė, kad teisinis individo statusas ir šio statuso
suteikiamos ar apribojamos teisės yra vienas iš esminių veiksnių, darančių
įtaką etninių mažumų ar naujųjų imigrantų integracijai į priimančiąją
visuomenę (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Mokslininkai
pabrėžia pilietybės svarbą integracijos procesams (Kehris 2010: 94–95).
Pilietybė suteikia teisę užimti tam tikras pareigas, išreikšti savo valią
politinių rinkimų metu, turintis pilietybę asmuo praranda užsieniečio
statusą ir tampa pilnateisiu visuomenės nariu.
Pilietybės pasirinkimo klausimai buvo aktualūs daugumoje interviu. Interviu atskleidė, koks svarbus pilietybės pasirinkimui tampa ekonominio
išgyvenimo, darbo paieškų klausimas. Volodia šiuo metu yra penkiasdešimt
penkerių metų bedarbis Visagino gyventojas. Jo žmona irgi bedarbė, bet
pastarosiomis savaitėmis darbo biržos buvo įdarbinta atlikti viešuosius
darbus. Volodios vaikai jau savarankiški. Šeima – Volodia ir žmona – sunkiai pragyvena iš bedarbių pašalpų ir atsitiktinių uždarbių. Lietuvai tapus
nepriklausoma, Volodia pasirinko Lietuvos Respublikos pilietybę. Tuo
metu Volodia dirbo elektrinėje ir, pasak jo, neturėdamas Lietuvos Respublikos pilietybės, būtų praradęs teisę dirbti šiame objekte. Po keleto metų,
praradęs darbą, Volodia ryžosi atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės
ir giminaičių padedamas gavo Rusijos pilietybę, tikėdamasis rasti darbą
Rusijoje, kurią jis įvardija kaip tėvynę. Volodios teigimu, jis tikėjosi, kad
Rusijoje rasti darbą bus lengviau, bet „situacija susiklostė taip, kad aš ir ten
[Rusijoje – aut.past.] nereikalingas – tai yra amžius nebe tas, suprantate? [...]
Aš kaip svetimas tarp svetimų arba svetimas tarp savų būčiau ten, vat kame
reikalas“. Nepavykus įsitvirtinti Rusijos darbo rinkoje, Volodia sugrįžo į
Lietuvą, Visaginą, pas čia jo laukiančią žmoną, bet sugrįžęs jis jau turi kitą
statusą – užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Interviu su Volodia:
I.: Prašome pasakyti, kokią pilietybę turi jūsų šeimos nariai, žmona?
V.: Mano šeima. Mano žmona turi Lietuvos pilietybę. Kol kas, aš manau, jai nėra
prasmės keisti, ji čia gyvena, tad nereikia sekti mano pavyzdžiu. Tai yra, kaip
ten bebūtų, teisių ji turi daugiau todėl, kad turi lietuvišką pasą. Kaip ten bebūtų.
I.: Na, o pavyzdžiui, kokios jos teisės, kokiose situacijose jūs jaučiate....
V.: Na jos teisės, ji gali į užsienį vykti, į Vokietiją...
I.: O jūs?
V.: O aš jau negaliu turėdamas leidimą gyventi dirbti. Aš ten galiu būti kaip turistas, bet ne dirbti, kažkokį laiką [...]
I: O jūs galite vėl gauti Lietuvos pilietybę?
V.: Negaliu todėl, kad reikia laikyti kategoriją [rus. надо категорию сдавать].
O kategorijos aš jau neįveiksiu.
I.: O kategorija tai...
V.: Kategorija tai egzaminas.
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I.: Lietuvių kalbos?
V.: Taip. Lietuvių kalbos mokėjimas. Konstitucija, lietuvių kalba. Nors trečios
kategorijos man reikia. Pačios žemiausios. Trečioji tai pati žemiausia [...]. Dabar man, norint atsisakyti Rusijos pilietybės, reikia vykti į Rusijos pasiuntinybę,
pildyti ten popierius dėl atsisakymo, o po to Lietuva nepriims, kol aš neišlaikysiu
kategorijos. Taigi... Aš jau praleidau savo laiką. Nesvarbu, ar buvau aš kažkada
Lietuvos piliečiu ar ne [...].
I.: Ar jūs nesigailite, kad pasirinkote Rusijos pilietybę? Kokie pliusai ir minusai?
V.: Kaip pasakyti, dabar taip... dabar taip, teisybę pasakius, iš dalies gailiuosi,
todėl kad aš čia kaip užsienietis esu.
I.: Bet jūs juk ne užsienietis, jūs turite leidimą gyventi.
V.: Na ir kas? Tai nieko neišsprendžia. Vis tiek aš kaip užsienietis čia.

Volodiai pilietybės pasirinkimo motyvai keli: darbo paieškų galimybės
ir tėvynės samprata. Jis atvyko į Lietuvą iš Rusijos 1980 m. jau būdamas
vyresnis nei dvidešimties metų. Rusijoje gyvena jo artimiausi giminės
(mama), todėl šią šalį informantas vadina savo tėvyne. Sugriuvius Sovietų
Sąjungai Volodia sunkiai prisitaiko prie įvykusių pokyčių, tikėdamasis
sėkmės Rusijos darbo rinkoje, pasirenka šios šalies pilietybę. Nors Volodia
Lietuvoje (Visagine) gyvena nuo 1986 m., jis save apibūdina kaip užsienietį.
Informantas pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos pilietybė suteikia teisę
dirbti kitose ES šalyse, kuri dabartinėje ekonominio nuosmukio situacijoje jam būtų labai svarbi. Pilietybė informantų yra nurodoma kaip be galo
svarbi siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje, o taip pat apibūdinant save kaip
priklausantį vienai ar kitai politinei bendruomenei. Be šių aspektų, interviu
metu informantai pabrėždavo, kad Lietuvos Respublikos pilietybė suteikia
galimybę laisvai keliauti ir dirbti ES šalyse. Įdomu pastebėti, kad kai kurie
informantai Lietuvos Respublikos pasą apibūdindavo kaip „europietišką
pasą“, „europietišką pilietybę“, t. y. Lietuvos Respublikos pilietybė buvo siejama su Europa, europietiškumu, su šio tapatybės dokumento suteikiamomis teisėmis.
Praktiniai pilietybės pasirinkimo aspektai buvo informantų
pabrėžiami daugumoje interviu. Pavyzdžiui, Aleksandras, trisdešimt
šešerių metų informantas, baltarusis, aukštąjį išsilavinimą įgijo Minske. Baltarusijoje Aleksandras nuolatos gyveno beveik penkiolika metų,
buvo įkūręs ten gan sėkmingą savo verslo įmonę. Tačiau visą tą laiką jis
išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę. Informanto teigimu, Lietuvos
Respublikos pilietybė jam buvo svarbi dėl tam tikrų praktinių dalykų:
dėl galimybės laisvai keliauti po Europą verslo reikalais, saugumo jausenos. Interviu su Aleksandru:
I.: Jūs išvykote į Baltarusiją, gyvenote ten penkioliką metų, bet vis tiek neatsisakėte Lietuvos Respublikos pilietybės. Kodėl?
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A.: Vien tik iš merkantiliškų paskatų, todėl kad pasas leido man vykti pas partnerius visoje Europje be jokių problemų. Ir dėl politinių dalykų – aš su lietuvišku pasu jaučiausi saugesnis [rus. более защищённым], nei kad baltarusis
su baltarusišku.

Tėvynės samprata būdavo svarbi aptariant pilietybės pasirinkimo
klausimus. Daugumai vyresnės kartos informantų, kurie atvyko į Lietuvą
jau būdami brandesnio amžiaus, tiek kilmės šaliai, tiek Lietuvai priskirdavo tam tikrus vaidmenis jų gyvenime ir abi šalys buvo apibūdinamos
kaip svarbios. Pavyzdžiui, vyriausios kartos informantas, ukrainietis,
atvykęs į Lietuvą dar sovietmečiu ir pasirinkęs Lietuvos Respublikos
pilietybę, sakė:
R.: Na, pilietybė, kaip sakyti. Lietuva man davė darbą, suteikė būstą. Čia
žmonės... kai mano mama čia pirmą sykį atvyko, ji pasakė: čia gyvena mūsų
žmonės, tiesiog kalba kita kalba. Na, kažkaip taip. Žmonės, kurie gyvena taip pat
ir daro tą patį, jie gali skirtis kalba. Bet jie supras vienas kitą be žodžių. Man tai
artimi žmonės.
I.: Bet jūs sakėte, kad Ukraina jūsų tėvynė?
R.: Taip, be jokių klausimų, tai mano tėvynė.

Kalbintiems jaunesnės ir vidurinės kartos informantams Lietuva buvo ta
šalis, kurią jie įvardijo kaip tėvynę. Tačiau dažniausiai būdavo pabrėžiama
paties Visagino svarba, t. y. informantams buvo svarbu tapatintis su miestu
ir jo bendruomene. Kita vertus, kalbant apie priklausymą tam tikrai politinei bendruomenei, būdavo akcentuojamas ne tiek konstruojamas santykis
su tėvyne ar gimtine, o valstybės požiūris į savo piliečius. Konstruojant
tapatumą su politine bendruomene svarbu ne tik tautinis ar etninis tapatumas: pilietiškumas kuriamas ir atsižvelgiant į valstybės, kuriai atstovauja įvairios institucijos, santykį su individu. Tarasas yra trisdešimtmetis
ukrainietis, gimęs Lietuvoje, kurį laiką gyvenęs Ukrainoje, vėl sugrįžęs
į Lietuvą. Tarasas yra Lietuvos Respublikos pilietis, šiuo metu bedarbis, vedęs, su žmona augina vaiką, kuriam būtina nuolatinė medicininė
priežiūra. Šeimos padėtis tiesiogiai priklauso nuo to, ar Tarasas turi darbą,
ir valstybės paramos šeimai bei sergančiam vaikui. Interviu metu Tarasas
kalbėjo:
Nežinau, man ar Ukraina, ar Lietuva... Turbūt kad aš neturiu tėvynės. Neturiu.
Todėl kad... Tėvynė, mano supratimu, turi būti, na kaip... vat vokiečiai Vokietijoje, paklausk pas bet kurį vokietį kur jo tėvynė. Jis atsakys, kad jo tėvynė – Vokietija. Todėl kad... tie visi įstatymai, vyriausybė, labai daug kas, ne viskas, bet labai daug kas pas juos tarnauja jiems patiems, vokiečiams. O čia. Pjauna, kai
prasidėjo krizė, viskas, nėra pinigų, nėra iš ko mokėti...Per žinias girdime – nėra
pinigų, pradėjo mažinti pinigus pensininkams ir invalidams. [...] Aš manau, kad
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tarkime, jei aš rusas, gyvenu Lietuvoje, kaip ir lietuvis, todėl kad gyvenu Lietuvoje, dirbu čia, moku mokesčius, kažką juk irgi gero darau Lietuvai. Ir Lietuva
turi kažką gero man padaryti...

Mokslininkai pabrėžia teisinio statuso svarbą individo socialinei integracijai, t. y. teisinis statusas nulemia įgyjamas teises, pareigas (Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008). Interviu Visagine atskleidė, kad informantams
pilietybė buvo svarbi ieškant darbo, planuojant tolesnį gyvenimą Lietuvoje,
ES arba Rusijoje. Pilietybė ir jos pasirinkimas dažniausiai buvo siejamas ne
su tam tikra „savumo“/„svetimumo“ jausena, o su praktiniais aspektais, su
įgyjamom teisėm ir galimybėm. Priklausymas tam tikrai politinei bendruomenei kuriamas ne tik konstruojant kultūrinio bendrumo bei tapatumo jausmą, bet ir kuriant valstybės santykį su šios bendruomenės nariais.

Ar lietuviams darbo rinkoje lengviau?:
kalbos ir socialinių ryšių svarba
2012 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto
užsakymu atliktos visuomenės nuostatų apklausos duomenimis15, 87,4 proc.
apklaustų respondentų Lietuvoje pritarė, kad etninių mažumų atstovai Visagine turi mokėti lietuvių kalbą, tačiau 69,7 proc. pritarė, kad etninių mažumų
atstovai Visagine turėtų galimybę kalbėti gimtąja kalba kasdieniniame gyvenime (žr. 5 pav., leidinio priede). Nors Visagino kontekste lietuviai galėtų
būti traktuojami kaip etninė mažuma, bet kokybinio tyrimo metu, informantai (rusai, ukrainiečiai, baltarusiai) pabrėždavo lietuvių kalbos žinių
svarbą ieškant darbo, taip pat teigė, kad lietuviškos šaknys, lietuviška kilmė
užtikrina lietuviams palankesnes sąlygas ieškant darbo ar sėkmingai konkuruojant darbo rinkoje. Tad pažeidžiamumą darbo rinkoje kai kurie informantai siejo su savo etnine kilme. Pavyzdžiui, trisdešimt dvejų metų rusų
kilmės aukštos kvalifikacijos atominės elektrinės darbuotojas Borisas teigė:
Aš vėlgi kalbu apie save. Galbūt aš nesu dalyvavęs tokiuose rimtuose konkursuose,
kuriuose mane atrinktų iš kitų dalyvių į tam tikrą vietą. Tačiau tarp kitų žmonių,
kuriuos aš pažįstu, taip, yra tokia nuomonė, kad jei neturi lietuviškų šaknų, tau
sunkiau rasti darbą.

Informantų teigimu, tam tikrose situacijose svarbi tampa savo/svetimo skirtis ir tuomet darbdavys prioritetą atiduoda „savam“, t. y. lietuviui.
15

Apklausą LSTC Etninių tyrimų instituto užsakymu atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Tyrimą
finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-029/2011).
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Pavyzdžiui, Olegas, penkiasdešimt trejų metų rusų tautybės elektrinės darbuotojas, teigė:
Jūs žinote, greičiausiai svarbu yra kalbos žinios ir išsilavinimas. Na, kalba, kaip
jums pasakyti, netgi kalba nedaug duoda. Čia, švelniai sakant, čia siekia imti [į
darbą – aut. past.] savo žmones. Netgi vat N įstaigoje, Visagine, tik savo žmones
siekia priimti. Ten retai kada papuola žmonės iš pašalies.

Informantų įvardytos „lietuviškos šaknys“ dažniausiai buvo suprantamos kaip apimančios puikias valstybinės (lietuvių kalbos) kompetencijas,
socialinius ryšius, naudingus darbo paieškose. Kita vertus, dalis informantų
manė, kad Lietuvai tapus ES nare, vykstant globalizacijos procesams, etninė
kilmė nebėra tokia svarbi kaip iki tol. Tai yra Lietuvos valstybės sienos
buvo traktuojamos kaip neberibojančios individų ekonominės veiklos ir
įsidarbinimo galimybių. Tokiu atveju Lietuvos Respublikos pilietybė tampa
priemone siekiant įsitvirtinti platesnėje ES erdvėje. Aleksandras, trisdešimt
šešerių metų amžiaus baltarusis verslininkas, manė, kad visi teiginiai, jog
dėl valstybinės kalbos kompetencijų trūkumo, etninės kilmės ir panašiai
yra sunkiau įsitvirtinti daro rinkoje, neatitinka realybės:
I.: Man kai kurie sakė, kad, norint gauti darbą, reikia būti lietuviu, kad niekada
[rusakalbiai] neišmoks taip gerai kalbos.
A.: Netiesa. Visiška netiesa. Tai žmogaus psichologija ir valstybės neapsižiūrėjimas,
kad nesiekia žmonėms įrodyti, jog yra kitaip. Tiesiog žmonės surado sau lengvą
pateisinimą. Kaltininką. Pažiūrėkite, kokia buvo sovietų valdžios istorija. Juk
visada, kai kas nors įvykdavo, ieškodavo ne problemos sprendimo, o kaltininko,
o tik po to spręsdavo problemą. Nereikia ieškoti kaltininko, reikia iš karto spręsti
problemą. O čia lengviausia surasti problemą – vat ne lietuvis, na ir kas? O nereikia mąstyti, kad gyveni Lietuvoje, gyveni – ES. ES – tai didžiulė rinka. Gali čia
gyvendamas dirbti Bulgarijai, Norvegijai, kam tik nori. Bet žmonės iki šiol galvoja, kad jie gyvena mažoje šalyje ir ji uždara.

Valstybinės kalbos įstatymas įtvirtina lietuvių kalbos vartojimą viešajame
Lietuvos gyvenime, valstybinėse institucijose. Pagal dabar galiojančius
įstatymus tam tikras pareigas einantys ar tam tikrose įstaigose dirbantys
žmonės turi gauti atitinkamą valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003). Šis įstatymas ypač aktualus vidurinės
ir vyresnės kartos Visagino gyventojams, kurie baigė vidurines mokyklas
ne lietuvių kalba Visagine dar sovietmečiu ir kurių didelė dalis nemoka
ar pakankamai nemoka lietuvių kalbos. Dažno informanto teigimu, įgyti
atitinkamą valstybinės kalbos kategoriją yra reikalaujama kone kiekvienoje darbovietėje Visagine, taip pat ir Ignalinos atominėje elektrinėje.
Valstybinės kalbos kursai yra organizuojami Visagine nuo Lietuvos
Nepriklausomybės atgavimo ir juos išklausė gana didelis skaičius žmonių.
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Visagino savivaldybės duomenimis, nuo 2004 m.Visagino valstybinės kalbos centre lietuvių kalbos kursus kiekvienais metais išklausydavo apie pusę
tūkstančio žmonių16. Lietuvių kalbos kursų klausytojų skaičius sumažėjo
2010–2011 m. m., kai kursą išklausė tik 160 žmonių, bet šis skaičiaus kitimas visų pirma susijęs su tuo, kad iki tol šiuos kursus finansavo tam tikros
Lietuvos institucijos, o 2010 m. kursai tapo mokami17.
Lietuvių kalbos žinių svarba siekiant sėkmingos profesinės karjeros
buvo akcentuojama visuose interviu. Informantai neretai pastebėdavo, kad
net išklausius valstybinės kalbos kursus ir įgijus reikiamą kategoriją, kalbos
žinios gana greitai pasimiršta todėl, kad Visagine dominuojanti žmonių
tarpusavio kalba yra rusų. Komunikacijos lietuvių kalba kompetencijų
svarba, net siekiant gauti aukštos kvalifikacijos nereikalaujantį darbą, buvo
pabrėžiama daugumoje interviu. Alionos, trisdešimt trejų metų amžiaus
rusų tautybės moters, ieškojusios darbo prekyboje, interviu:
I.: O kas yra svarbiausia, norint rasti darbą? Kalba?
A.: Žiūrint kokio darbo ieškai. Jei prekyboje, tada taip. Aš norėjau, galvojau, eisiu į mažą parduotuvę. Tačiau mažoj parduotuvėje, pasirodo, dar sunkiau nei
didelėje.
I.: O kodėl?
A.: Todėl kad ten reikia dirbti tiesiogiai su pirkėju.
I.: Kalbėtis?
A.: Taip. Siūlyti prekę. Nuolat būti matomai, geros formos, gerai atrodyti. [...]
Vat, aš norėjau pardavinėti kosmetiką. Lyg ir yra visi duomenys, o bendraujant
trūksta lietuvių kalbos.
I.: O tai kažkaip tikrinama?
A.:Jie [darbdaviai – aut. past.] kviečia pokalbiui.
I.: Lietuviškai?
A.: Taip. O po to jau daro išvadas, kiek žmogus tinka.
I.: Bet ar Visagine reikalinga lietuvių kalba?
A.: Na, vis tiek reikalavimai yra. Reikia nereikia, o vis tiek, ateina ir lietuviai,
kurie nekalbės rusiškai. Su jais reikia jų lygiu bendrauti.
I.: Na, o jei pavyzdžiui, ateis lietuvis, kuris nemoka rusų kalbos. Juk jis irgi sunkiai prekiautų Visagine?
A.: Taip, lietuvis irgi nieko neparduotų. Pas mus Visagine rusų kalbos mokėjimas
yra pliusas lietuviams, o rusams – lietuvių kalbos mokėjimas.

Informantė interviu metu pabrėžė lietuvių kalbos žinių svarbą, bet
pastebėjo, kad sėkmingai komunikacijai su žmonėmis, Visagine reikalingos
abi kalbos – tiek lietuvių, tiek rusų kalba. Mokslininkų teigimu, galimybė
dirbti ir darbe tobulinti kalbos žinias paspartina socialinę integraciją (Hazans 2010: 132) ir interviu duomenys tik patvirtina šias įžvalgas. Pavyzdžiui,
16
17

Visagino savivaldybės mero informacija pateikta LSTC prašymu. 2012 04 19.
Šaltinis: interviu su ekspertu. 2012 05 08.
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Aleksandra, keturiasdešimtmetė rusų tautybės Visagino gyventoja teigė,
kad tas faktas, jog nemokant lietuvių kalbos jai pavyko įsidarbinti ir dirbti
lietuviškame kolektyve, paspartino jos lietuvių kalbos kompetencijų įgijimą
ir sykiu – integracijos procesus. Aleksandros teigimu:
A.: Visų pirma, reikia labai norėti [gauti darbą – aut.past.]. Kai aš atėjau į centrą
N, aš nieko nepažinojau. Ir direktorius atvyko iš Kauno. [...] Matomai, mano
akys taip degė, kad po mėnesio man paskambino ir pasiūlė darbą. Reikia labai
norėti. Kita vertus, matyt, reikalingi ir ryšiai, nes bet kuriuo atveju, visus kartus
kai darbinausi, buvo kažkokie ryšiai. Aš nekalbu apie tai, kad už mane kažkas
kalba, bet tiesiog, norint sužinoti, kad tokia darbo galimybė iš viso yra. [...] Kai
darbinausi, aš net kalbos [lietuvių kalbos – aut.past.] nemokėjau.
I.: Lietuvių?
A.: Taip. Aš, galima sakyti, ten ją ir išmokau, nors visas ataskaitas rašiau
lietuviškai.
I.: O kaip taip greitai išmokote?
A.: Na, aš turėjau kažkokius pagrindus. Aš supratau [lietuviškai – aut.past.], nors
pati nekalbėjau ir nerašiau. Bet ten buvo buhalterė lietuvė, direktoriaus žmona
taip pat ten dirbo. Aplink mane buvo vien lietuviai. Na ir po truputį, girdėdamas,
kažko išmoksti. Na juk nelabai skirasi kalbėjimas nuo rašymo. Na taip, patikrindavo: ilgoji, trumpoji, nosinė, ne nosinė [lietuviškai sako – aut.past.], o po to jau
darai pagal šabloną. Na, o jei labai sunku būdavo rašyti, gelbėdavo, padėdavo be
problemų.

Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, pristatydama 2008–2009 m. atlikto sociologinio etninių mažumų tyrimo išvadas teigia, kad 16,6 proc.
respondentų sakėsi patyrę diskriminaciją dėl tautybės siekdami įsidarbinti
(Okunevičiūtė Neverauskienė 2010: 254). Kokybinis tyrimas Visagine
atskleidė, kad dalis informantų jaučiasi pažeidžiami ir nelygiaverčiai darbo
rinkoje dėl savo etninės (ne lietuvių) kilmės. Žvelgiant iš socialinių mokslų
perspektyvos, žmonių savijauta ir interpretacijos yra tiek pat svarbios kaip
ir objektyvūs duomenys, kadangi ji lemia realius žmonių pasirinkimus ir
elgesį (Muižnieks 2010: 31). Kita vertus, sėkmingos profesinės karjeros
pasiekę informantai akcentavo globalizacijos tendencijas ir tai, kad etninių
mažumų atstovai turėtų konkuruoti platesniame ES kontekste, o ne apsiriboti Lietuvos Respublikos erdve.
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Išvados
Analizuodami etninių mažumų, imigrantų situaciją priimančioje
visuomenėje mokslininkai pasitelkia „socialinės integracijos“ sąvoką. Teigiama, kad integracija yra pasiekta tada, jei tam tikrų grupių atstovai gali
pasiekti tokių pačių rezultatų užimtumo, būsto, švietimo ir kt. srityse kaip
ir platesnė visuomenė; kai bendruomenė palaiko socialinius kontaktus su
kitom bendruomenėm; kai turi pakankamai lingvistinių ir kultūrinių žinių,
saugumo jausmą bendraujant su platesne visuomene (Ager ir Strang 2004: 5
iš Feldman, Gilmartin, Loyal, Migge 2008: 25). Straipsnyje analizuojami tyrimo, atlikto Visagine po atominės elektrinės uždarymo, duomenys. Autorę
domina, kokios strategijos yra naudojamos siekiant būti sėkmingam (-ai)
darbo rinkoje po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, tai kas pačių
informantų įvardijama kaip svarbiausios charakteristikos siekiant išlikti
darbo rinkoje.
Tyrimas atskleidė, kad atominės elektrinės uždarymas turėjo skirtingas
pasekmes skirtingoms socialinėms grupėms Visagine ir vieni iš svarbiausių
kriterijų yra amžius, lytis, išsilavinimas. Kokybinio tyrimo metu atlikti giluminiai interviu su mieste gyvenančių Lietuvos etninių mažumų atstovais leidžia įvardyti tuos kriterijus, kuriuos patys informantai įvardija kaip
svarbius jų dalyvavimui darbo rinkoje. Valstybinės kalbos žinios, pilietybė,
socialiniai ryšiai buvo įvardijami informantų kaip patys svarbiausi
siekiant išlikti ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Dalies informantų teigimu,
etninė kilmė (ne lietuviai), socialinių tinklų Lietuvos visuomenėje nebuvimas daro neigiamą įtaką jų įsidarbinimo galimybėms ir šios nuostatos
atskleidžia tam tikrą Lietuvos etninių mažumų pažeidžiamumo ir nesaugumo, nelygiaverčio santykio su etnine dauguma (lietuviais) savijautą.
Tyrimas atskleidė, kad dabartinėmis globalizacijos, ekonominės krizės
sąlygomis pilietybė, pilietiškumas nėra kuriami vien tik kultūrinio identiteto, „tėvynės“ jausenos pagrindu. Individo lygmeniu pilietybė dažnu
atveju pasirenkama siekiant tam tikrų praktinių tikslų: pavyzdžiui,
galimybės gauti legalų darbą vienoje ar kitoje politinėje erdvėje, socialinių
garantijų, saugumo jausmo ir pan. Tad tapatumo su tam tikra politine bendruomene jausmas yra kuriamas ir per socialinius, ekonominius aspektus,
t. y. valstybės piliečiams suteikiamą socialinio saugumo laipsnį. Lietuvos
Respublikos pilietybė informantų buvo vertinama ir dėl šios pilietybės
teikiamų socialinių garantijų ir teisių Europos Sąjungoje.
Manyčiau, kad Ignalinos atominė elektrinė galėtų būti apibūdinta kaip
etninės ekonomikos (Fong, Ooka 2002) pavyzdys. Darbas šioje įmonėje
garantavo reliatyviai aukštą pragyvenimo lygį, nereikalavo kalbinių
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kompetencijų, dažnesnių kontaktų su likusia Lietuvos visuomenės dalimi.
Šio industrinio objekto darbo sustabdymas, be jokių abejonių, kelia tam
tikrus socialinius ir ekonominius iššūkius su juo susijusių etninių grupių
nariams. Apibendrinant tyrimo duomenis, galima išskirti keletą miesto
gyventojų prisitaikymo strategijų po atominės uždarymo. Dalis vyresnio
amžiaus atominės elektrinės darbuotojų, netekę darbo po atominės
uždarymo, gauna įstatymais numatytą valstybės pagalbą ir tokiu būdu
sėkmingai sprendžia ekonomines ir socialines problemas. Tie vyresnio
amžiaus miesto gyventojai, kuriems tokia parama nėra numatyta (nedirbo
AE arba neturi pakankamo darbo stažo, kita), kurie neturi pakankamų
lietuvių kalbos žinių, specifinio išsilavinimo, susiduria su ekonominiais,
socialiniais iššūkiais, kuriuos jiems sudėtinga išspręsti be valstybės pagalbos (specialių socialinių programų). Emigracines jaunimo ir kitų amžiaus
grupių tendencijas atskleidžia tiek statistiniai duomenys, tiek interviu
su ekspertais ar miesto gyventojais. Vis dėlto galima kelti hipotezę, kad
atominės elektrinės uždarymas paspartins socialinę integraciją tos Visagino gyventojų dalies, kurie savo ateities planus sieja su Lietuva.
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Ethnic Minorities in Labour Market: the Importance of
Language, Citizenship and Social Networks (the Case of
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Kristina Šliavaitė
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S u m m a r y: This paper focuses on some aspects of social and economic integraton of ethnic minorities (Russians, Belarusians, Ukrainians) in Visaginas. Specifically, it looks at what
strategies are employed in adapting to the changing socio-economic situation and narrowing
spectrum of job possibilities after the closure of the Ignalina nuclear power plant. The paper
is based on data of qualitative research which was conducted in Visaginas in the framework
of the research project „Social Challenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups
in Lithuania after Joining the EU“ at the end of 2011 – first half of 2012. The research was
funded by a grant (No. MIP-029/2011) from the Research Council of Lithuania. The main
data comes from qualitative in-depth interviews with representatives of different generations of the most prevalent ethnic groups (Russians, Belarusians, Ukrainians) in Visaginas.
Interviews with experts and some related statistical data are used as background material.
The key issues defined by the informants as the most important for successful participation
in the job market are: the knowledge of the state language (Lithuanian), citizenship, and
social networks. One’s ethnic background, i.e. Lithuanian roots, were perceived by part of
the informants as guaranteeing better possibilities in the job market. This can be interpreted
as revealing certain feelings of insecurity among the ethnic minorities. The author suggests
that the closure of the Ignalina nuclear power plant could promote processes of social integration for those residents of Visaginas who plan to spend their future lives in Lithuania.
K e y w o r ds : IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT, SOCIAL INTEGRATION, LABOUR
MARKET, ETHNIC MINORITES, CITIZENSHIP, STATE LANGUAGE, ETHNICITY.
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