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DARBO MIGRACIJA BALTIJOS JŪROS REGIONE: TENDENCIJOS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS 
 

2013 m. balandžio 25 d.  
Konstitucijos salė, LR Seimas, Gedimino pr. 53, Vilnius 

 
Lietuvos socialinių tyrimų centro, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, Švedijos ambasados ir Lietuvos 
Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu kviečiame į ekspertų seminarą „Darbo 
migracija Baltijos jūros regione: tendencijos ir ateities perspektyvos“. 
 
Ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“ iš arčiau pažvelgs į 
tarptautinės migracijos keliamus iššūkius regioninės migracijos kontekste. Vyriausybės pareigūnai, praktikai, 
NVO atstovai ir tyrėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos ir Švedijos kartu diskutuos tokiais, su 
migracijos iššūkiais susijusiais, klausimais: (1) Rytų-Šiaurės darbo migracija; (2) darbo migracija iš ES 
nepriklausančių šalių į Baltijos šalis ir Lenkiją; (3) darbo migracijos politika (darbo migracijos politikos 
pokyčiai prieš ir po pasaulinių ekonominių pokyčių); (4) iššūkiai su kuriais susiduria imigrantai darbo rinkoje 
(prieiga į darbo rinką ir mobilumas joje, pažeidžiamumas ir išnaudojimas, atstovavimas ir gynimas, kt.). 
 
Seminaras vyks lietuvių ir anglų kalbomis.   
 
Prašome registruotis į seminarą elektroniniu paštu karolis@ces.lt iki š.m. balandžio mėn. 22 d. Tik 
užsiregistravę dalyviai bus įleidžiami į LR Seimą. Įėjimas į seminaro vietą per LR Seimo 3-ųjų rūmų įėjimą. 
Asmens dokumentas (ID kortelė ar pasas) yra privalomi, kad patektumėte į pastato vidų.  
 
Daugiau informacijos: 
 

Karolis Žibas, Etninių tyrimų institutas, Lietuvos socialinių tyrimų centras 

Tel.: (8-5) 2722063 

El. paštas: karolis@ces.lt  
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Paskutinysis XX a. ir pirmasis XXI a. intensyvios tarptautinės migracijos Europoje dešimtmetis atskleidė 
skirtingo pobūdžio migracijos keliamus iššūkius valstybių nacionalinei ir tarptautinei politikai bei 
visuomenių tarpkultūrinei koegzistencijai. ES plėtra (2004 ir 2007 m.) ir paskutinysis Šengeno sutarties 
ratifikavimo etapas (2007 m.) paveikė Europos kontinento geopolitinę situaciją. ES išorinių sienų 
„pasislinkimas“ Rytų kryptimi ir judėjimo laisvės principo liberalizavimas ES „viduje“ tapo vienu svarbiausiu 
tarptautinės migracijos procesus skatinančiu veiksniu, padariusiu įtaką naujiems tarptautinės migracijos 
sistemoms ES atsirasti. Nepaisant griežtos imigracijos politikos, dauguma ES valstybių narių tapo 
didėjančios imigracijos liudininkėmis. Dar XX a. pabaigoje pagrindiniais imigracijos traukos centrais ES buvo 
laikomos Vakarų Europos ir Skandinavijos šalys, tačiau XXI a. vykstantys integracijos procesai Europoje rodo 
naujas migracijos tendencijas: „naujosios“ ES valstybės narės tapo ne tik migrantų kilmės, bet taip pat 
tranzito ir tikslo šalimis. Tuo pat metu, kai Vakarų Europos šalys pradėjo kritiškai vertinti įgyvendinamą 
imigracijos ir integracijos politiką, „naujosios“ ES valstybės narės susidūrė su migracijos srautų reguliavimo 
ir migrantų integracijos strategijų kūrimo iššūkiais. 
 
Baltijos šalys (Estija, Latvija ir Lietuva) tarptautinės migracijos kontekste nėra išimtis. Istorinis migracijos 
kontekstas, vyraujanti migracijos struktūra ir migracijos valdymo patirtys rodo, kad daugiau negu prieš 20 
metų migracija Baltijos šalyse patyrė lūžio momentą, įgaudama naujas formas. Žlugus Sovietų Sąjungai, 
tarprespublikinė migracija į Lietuvą, Latviją ir Estiją iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų posovietinių šalių 
tapo tarptautine. Taigi, politinės transformacijos perspektyvoje tas pats žmonių mobilumas įgavo naują 
turinį: pradedant imigracijos politika ir migrantų integracijos trajektorijomis; baigiant nuostatomis dėl 
imigracijos (politikos) visuomeniniame ir politiniame lygmenyse.  
 
Priešingai imigracijos procesams, kurie tapo dar labiau pastebimi po ES plėtros 2004, emigracija iš Baltijos 
šalių ir Lenkijos į vakarų Europos ir Skandinavijos šalis išlieka dominuojančiu migracijos modeliu regione. 
Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija išlieka emigracijos šalimis, tuo tarpu Skandinavijos šalys (Danija, Norvegija ir 
Švedija) vis dar yra patrauklios migrantams iš Baltijos šalių ir Lenkijos. Atsižvelgiant į migracijos dinamiką ir 
struktūrą iš vienos pusės, ir technologijų vystymąsi bei ES integracijos procesus iš kitos pusės, tarptautinė 
migracija tapo įvairesnė, greitesnė ir (mokslinių tyrimų bei imigracijos politikos įgyvendinimo kontekste) 
problematiškesnė.  
 



Ekspertų seminaras „Darbo migracija Baltijos jūros šalyse: tendencijos ir perspektyvos“ pažvelgs iš arčiau į 
tarptautinės migracijos keliamus iššūkius regioninės migracijos kontekste. Vyriausybės pareigūnai, praktikai, 
NVO atstovai ir tyrėjai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos ir Švedijos kartu diskutuos tokiais, su 
migracijos iššūkiais susijusiais, klausimais: (1) Rytų-Šiaurės darbo migracija; (2) darbo migracija iš ES 
nepriklausančių šalių į Baltijos šalis ir Lenkiją; (3) darbo migracijos politika (darbo migracijos politikos 
pokyčiai prieš ir po pasaulinių ekonominių pokyčių); (4) iššūkiai su kuriais susiduria imigrantai darbo rinkoje 
(prieiga į darbo rinką ir mobilumas joje, pažeidžiamumas ir išnaudojimas, atstovavimas ir gynimas, kt.). 
 
 

D I E N O T V A R K Ė 
 
Balandžio 25 d. 
 
9:00 Dalyvių registracija. Kava  
 
09:30 Seminaro atidarymas. Dr. Karolis Žibas  
 
09:40 Sveikinimo žodis. Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė 

Kristina Miškinienė 
 
09:50 Sveikinimo žodis. Šiaurės ministrų tarybos atstovas 
 
10:00 I-asis pagrindinis pranešėjas dr. Tadas Leončikas, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 

(Eurofound) tyrimų vadovas, Dublinas (Airija): Darbo migracijos ir migrantų integracijos politika ES: 
pagrindiniai akcentai. 

 
10:20 II-asis pagrindinis pranešėjas prof. Charles Woolfson, Švedijos Linköping universiteto Migracijos, 

etniškumo ir visuomenės tyrimų institutas (REMESO): Migracija, ekonominė krizė ir nauji iššūkiai 
Baltijos/Skandinavijos regiono darbo rinkoms. 

 
10:40 III-asis pagrindinis pranešėjas Kjell Skjaervo, Norvegijos jungtinė profesinių sąjungų federacija: 

Lenkijos ir Baltijos šalių darbininkai bendroje darbo rinkoje – prieinamumas ir mobilumas, 
pažeidžiamumas ir išnaudojimas, atstovavimas ir gynimas. 

 
11:00 Klausimų-atsakymų sesija (moderuoja: Lisa Pelling, Global Challenge)  
 
11:30 Kavos pertrauka 
 

PLENARINĖ SESIJA 1: Rytų-Šiaurės darbo migracija: iššūkiai ir galimybės (moderuoja: Lisa Pelling, 
Global Challenge) 

 
12:00 Johanna Roto, NordRegio, GIS/Kartografijos koordinatorė (derinama) 
12:15 Dr. Donatas Burneika ir Rūta Ubarevičienė, Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos instituto 

Visuomenės geografijos skyrius: Populiacijos pokyčiai ir migracija Lietuvoje: perspektyvos ir užslėpti 
procesai. 

12:30 Prof. dr. Irena Juozeliūnienė, Vilniaus Universitetas, Sociologijos katedra. Šeima ir migracija 
Lietuvoje: iššūkiai ir sunkumai. 

12:45 Tuuli Stewart, Talino Universitetas, Politikos mokslų ir valdymo institutas: Atskirties ir 
marginalizacijos formos – baudžiamosios sankcijos. Baltijos šalių piliečiai Šiaurės šalyse.   

 
13:00 Diskusija (moderuoja: Lisa Pelling, Global Challenge) 
 
13:30  Pietūs 
 



 
 
14:30 IV-asis pagrindinis pranešėjas Jan Niessen, Migracijos politikos grupės vadovas, Briuselis (Belgija): 

Darbo migracijos pasekmės: integracija ir pilietybė 
 
14:50  V-asis pagrindinis pranešėjas Anna Platanova, Tarptautinė Migracijos Organizacija, Regioninės 

darbo migracijos/ Migracijos ir vystymosi specialistė, regioninis biuras EEA, ES ir NATO, Briuselis 
(Belgija): Darbo imigracijos ateitis Baltijos šalyse ir Lenkijoje: darbo rinkos poreikiai ir politikos 
dilemos 

 
15:10  Klausimų-atsakymų sesija (moderuoja: András Kováts, Menedék – Vengrijos migrantų asociacijos 

vadovas) 
 
15:30 Kavos pertrauka 
 

PLENARINĖ SESIJA 2: Darbo migracija Baltijos šalyse ir Lenkijoje: pamokos, kurias reikėtų išmokti 
(moderuoja: András Kováts, Menedék – Vengrijos migrantų asociacijos vadovas) 

  
16:00 Dace Akule, Viešosios politikos centras PROVIDUS, Latvia: Darbo imigracija į Latviją: politika ir 

realybė.  
16:15 Dr. Kristina Kallas,  Baltijos studijų institutas, Estija: Ar gali būti imigracija po imigracijos? Darbo 

jėgos trūkumo Estijoje iššūkiai rusakalbių populiacijos integracijos kontekste. 
16:30 Dr. Maciej Duszczek, Socialinės politikos institutas, Varšuvos universiteto Migracijos tyrimų centro 

tarybos narys (Lenkija): Liberali imigracijos politika? Ukrainos darbininkų atvejis Lenkijos darbo 
rinkoje. 

16:45 Vija Platačiūtė, Vytauto Didžiojo Universiteto doktorantė (Lietuva): Lietuvos darbo imigracijos 
politika: nuostatos ir rezultatai.  

 
17:00 Baigiamoji diskusija (moderuoja: András Kováts, Menedék – Vengrijos migrantų asociacijos 

vadovas). 
 
18:00  Seminaro pabaiga. 


