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ĮVADAS 

 

Trečiasis tyrimo etapas – atlikti III kokybinio tyrimo dalį: „Empirinio tyrimo 

apibendrinimas: Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių individualios ir kolektyvinės 

integracijos patirtys: rodiklių identifikavimas ir empirinio tyrimo rezultatai“  – yra sudėtinė 

veiklos 1.1.2. Atlikti Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (jų organizacijų) empirinį 

tyrimą dalis.  

Trečiojo tyrimo etapo tikslas – remiantis teoriniu tyrimo modeliu apibendrinti, 

susisteminti ir išanalizuoti kokybinio tyrimo metu surinktus duomenis. Šiam tikslui 

įgyvendinti iškelti šie uždaviniai: 

1) Išanalizavus teorinę literatūrą sukonstruoti teorinį empirinio tyrimo modelį; 

2) Aprašyti empirinio tyrimo metodologiją; 

3) Atskleisti TŠP imigracijos strategijas, integracijos poreikius, TŠP grupių ir/ar 

organizacijų atstovavimo ypatumus, institucinę raidą ir sąrangą bei kitus svarbius aspektus, 

darančius įtaką TŠP integracijos procesams; 

4) pateikti rodiklių sąvadą, tinkantį analizuoti ir vertinti TŠP integracijos procesus 

skirtinguose (kolektyviname ir individualiame) lygmenyse.  

Kokybinio tyrimo naujumas yra grindžiamas tuo, kad analizė neapsiribos vien tik 

etninėmis TŠP organizacijomis, o apims platesnį bendruomenių ir organizacijų ratą, t.y. 

nevyriausybines ir kitas organizacijas, dirbančias ar galinčias dirbti su TŠP, siekiant 

geresnės jų integracijos. Kokybinis tyrimas padės identifikuoti esamus ar potencialius 

tinklus (ryšius) tarp Lietuvoje gyvenančių TŠP (jų organizacijų) ir kitų nevyriausybinių 

organizacijų bei valstybinių institucijų, galinčių skatinti TŠP integracijos priemonių 

įgyvendinimą.  

Ši ataskaita, kartu su kitomis projekto vykdytomis veiklomis, leis atskleisti TŠP 

atstovavimo mechanizmus, galimus integracijos modelius ir sukurti rodiklių sąvadą, 

padėsianti vertinti TŠP (jų organizacijų) integracijos eigą.  
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1. TEORINĖS ANALIZĖS PRIEIGA 

 

Migracijos teorijos aiškina tarptautinės migracijos kilmę bei išskiria bendruosius 

veiksnius, darančius įtaką gyventojų migracijai: demografiniai, socialiniai-kultūriniai 

(migracijos „mada“, tradicijos), politiniai (politinė santvarka), ekonominiai (atlyginimų 

dydis, ekonomika, nedarbas), psichologiniai (gebėjimas priimti asmeninius sprendimus), 

saugumo (dėl karinių ar kitų konfliktų, politinių ar kitų represijų), geografiniai (klimato 

sąlygos) ir kiti veiksniai. Kadangi migracija yra daugiaaspektis ir įvairiapusis fenomenas, 

jai analizuoti skirta daug teorijų. Bendrai migracijos teorijas galima skirstyti į ekonomines 

(neoklasikinė ekonomikos, dvigubos darbo rinkos, pasaulio sistemų teorijas) ir socialines 

(migracijos tinklų, migracijos sistemų) (Brettell, Hollifield, 2000: 51–56). Ekonomistai 

tarptautinę migraciją aiškina stūmties-traukos teorija, o sociologai pažymi 

transnacionalizmo (vienas pirmųjų – Portes, 1985) ir socialinių tinklų svarbą (vienas 

pirmųjų – Massey, 1987). 

Pirmosios migracijos teorijos buvo skirtos paaiškinti darbo migracijos veiksnius. Pagal 

neoklasikinę ekonomikos teoriją, stūmimo veiksniai (demografinė kaita, žemas 

pragyvenimo lygis, atlyginimų skirtumai, nedarbo lygio augimas) skatina žmones palikti 

savo kilmės šalį; traukos veiksniai (darbo pasiūla ir didesnės pajamos, geresnė gyvenimo 

kokybė ir ekonominės galimybės, politinės laisvės) pritraukia migrantus į priimančias šalis 

(Castles ir Miller 2003: 22). 

Migracijos tinklų teoriją formavo ir įtvirtino trys pagrindinės revoliucijos XX a. antroje 

pusėje: komunikacijos, transportavimo ir žmogaus teisių srityse (Martin, 2003:13). Ši 

teorija aiškina migracijos srautų tęstinumą jei tik jie prasidėjo. Šeimos, draugų buvimas 

priimančiose šalyse sumažina kitų potencialių migrantų baimę ar riziką migruoti. Teorija 

migracijos srautus aiškina kaip save generuojantį veiksnį – migrantai suteikia ne tik 

informacijos apie darbo rinkos situaciją, įsidarbinimo, atlyginimo, apgyvendinimo 

galimybes, pateikia savo patirtis, bet suteikdami tą informaciją ją parduoda kaip komercinę 

paslaugą (Brettell ir Hollifield, 2000: 51–56). 

Migracijos sistemų teorija apjungia tarpasmeninius ir institucinius lygmenis. Migracija – 

tai makro ir mikro struktūrų tarp dviejų teritorijų sąveikos rezultatas. Makro struktūromis 
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laikomi instituciniai veiksniai, mikro struktūros – tai pačių migrantų įsitikinimai, praktikos 

ir tinklai. Šie du lygmenys jungiasi įvairiais tarpiniais mechanizmais. Institucinės 

migracijos teorija migracijos procesų tęstinumą aiškina atsižvelgiant į įvairių institucijų 

dalyvavimą migracijos procesuose, kai yra sukuriami glaudūs ryšiai tarp migrantų, 

darbdavių, tarpininkų ir kitų organizacijų. Kadangi tokio pobūdžio ryšiai yra instituciškai 

stabilūs, jie turi instrumentus, galinčius migrantams padėti prieiti prie darbo rinkos (Massey 

et al. 1993). Tokiu būdu kuriasi nuo valstybės vykdomos politikos nepriklausoma neformali 

migrantų integracijos infrastruktūra, kuri susideda iš įvairių institucijų ir individų socialinių 

ryšių tinklų. Šios populiarios teorijos šalininkai pripažįsta, kad kartais sunku atskirti mikro 

ir makro lygmenis ir įvardyti jų sąveiką, kuri dažnai persidengia (Brettell ir Hollifield, 

2000: 51–56). 

Skiriamasis migrantų tinklų bruožas yra tas, jog jie egzistuoja tarp dviejų ar daugiau 

valstybių. Taip pat migrantų socialinių tinklų struktūrai būdinga kompozicija apibrėžiama 

terminais „kilmė“, „etniškumas“, „vietinis“ ar „nevietinis“. Potencialūs migrantai siekia 

minimizuoti keliavimo riziką ir pasirenka vietas, kur jie pažįsta kitus individus ar 

organizacijas, kurios jiems gali padėti lengviau įsikurti. Tad migrantų socialiniai tinklai 

pasiūlo ryšius, užtikrinančius jog migracijos procesas prasidėtų ir tęstųsi. 

Migrantų socialinius tinklus galima skirstyti į dvi grupes: tarpasmeninius ir institucinius 

(Poros, 2011). Migrantų tinklai apibūdinami kaip tarpasmeninis ryšys jungiantis 

giminaičius, draugus, bendruomenės narius jų kilmės ir tikslo šalyse. Tačiau migrantai taip 

pat užmezga ryšius su institucijomis ir organizacijomis, kurios padeda jiems migruoti, gauti 

darbus, ar prisitaikyti prie priimančios visuomenės. Ryšių kompleksiškumas kinta 

priklausomai nuo organizacijos veiklos, tikslų ir dydžio. 

Tačiau įsitraukimas į migrantų socialinį tinklą paprastai nėra pakankama priežastis 

migracijai. Reikalingas socialinis kapitalas, kuris suprantamas kaip realūs ar potencialūs 

resursai, kurie susieti su migrantų socialiniais ryšiais. Kita vertus, negalima teigti, jog 

socialiniai tinklai suteikia vienodas galimybes ir resursus visiems tinklo nariams. 

Susitarimai migrantų tinklo viduje dažnai būna konfliktiški, įtemti ir nutrūksta dėl įstatymo 

pažeidimo ar netesėtų pažadų (Poros, 2011). 
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Faist (2000) apjungia minėtas ekonomines ir socialines migracijos teorijas ir 

sustruktūruoja jas išskirdamas makro, mikro ir mezo lygmenis. Pasak autoriaus (2000:31), 

pirmuoju atveju svarbus kilmės ir tikslo šalių ekonominis išsivystymas, darbo rinkos 

situacija; migracijos bei integracijos politika bei demografinė šalių situacija; kultūriniai 

tikslo ir priimančios šalies skirtumai bei panašumai ir kt. Makro lygmens analizės aspektai 

– tai politinės, ekonominės, kultūrinės, demografinės ir ekologinės aplinkybės. Mikro 

lygmuo apima individo ekonominę situaciją, nuostatas bei vertybes, siekį pagerinti (ar 

išsaugoti) gerovę ir socialinį statusą; dominuoja individualūs aspektai. Mezo lygmenį 

sudaro socialinių ryšių tinklas, migracijos procesų tarp kilmės ir tikslo šalių istorija ir 

patirtis. Šio lygmens analizės aspektai – tai kolektyviniai socialiniai tinklai ir ryšiai, 

sudaromi migrantų, jų draugų, šeimos ir giminių; taip pat tarpininkų ir potencialių 

migrantų, esančių kilmės šalyje. Šiuo atveju socialinių tinklų rezultatas – pats save 

generuojantis migracijos procesas. 

Įtraukiant migracijos teorijas bei skirtingus analizės lygmenis sukonstruotas empirinio 

tyrimo modelis, kuris naudojamas kokybinių duomenų analizei. Atsižvelgiant į kokybinio 

tyrimo tikslą, ekonominiai aspektai bus analizuojami minimaliai, pagrindinę analizę 

orientuojant į migrantų socialinius tinklus (socialinės migracijos teorijos). Tačiau dėl 

migracijos teorijose apimamų veiksnių stipraus sąryšio, analizei jas tikslinga taikyti 

kompleksiškai. 

Remiantis ekonominėmis migracijos teorijomis makro lygmeniu tiriami tokie 

struktūriniai veiksniai kaip darbo jėgos paklausos ir pasiūlos skirtumai tarptautinėse rinkose 

(kartu ir skirtingas valstybių ar regionų ekonominis išsivystymas); neoklasikinė migracijos 

teorija apima imigrantų nuostatų analizę atsižvelgiant į kilmės ir tikslo šalių ekonominę 

situaciją. Svarbu atskleisti migracijos motyvus, apimant kilmės valstybę (prieš migracinė 

situacija), taip pat situaciją, kurioje buvo priimtas sprendimas migruoti (migracinė 

situacija). Makro lygmeniu tai atskleis ekonominius migracijos veiksnius (neoklasikinė 

migracijos teorija), kurie jei nebuvo svarbūs prieš migracinėje situacijoje kilmės valstybėje, 

tampa neišvengiamai aktualūs po migracinėje situacijoje, nes ši teorija akcentuoja darbo 

rinkos vaidmenį, o daugumai imigrantų, nepaisant atvykimo veiksnių (pvz. šeimos 

susijungimo ar mokslo pagrindai) tampa aktualu įeiti į vietinę darbo rinką. 
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Kadangi neoklasikinė ekonomikos teorija išskiria migracijos kilmę, svarbu analizuoti ne 

tik makro lygmens veiksnius, bet ir individualius migracijos motyvus (iki migracinė 

situacija) – užimtumą, šeimyninę padėtį ir kt. Mikro lygmeniu vertinami migracijos naudos 

ir sąnaudų apskaičiavimais pagrįsti individualaus mobilumo veiksniai (Massey et al. 1993). 

Socialinių ryšių analizė leidžia tyrinėti imigracijos procesus esant mezo (t. y. šeimos, 

etninės giminystės ir socialinių ryšių aspektas) ir mikro (individualaus mobilumo veiksnių 

aspektas) lygmenų sąveikai, taip pat makro lygmeniu – besimezgančius neformalius 

migrantų socialinius tinklus. 

Socialinės migracijos teorijos mikro lygmenyje leidžia išskirti neekonominius migracijos 

motyvus kilmės šalyje (iki migracinė situacija) bei tikslo valstybėje (po imigracinė 

situacija). Migracijos tinklo teorija analizuoja tarpasmeninius migrantų ir migracijos 

procese dalyvaujančius veikėjų (šeimos narius, draugus, tarpininkus ir kt.) socialinius 

ryšius, kurie susijungia į migracijos tinklą tarp kilmės ir tikslo valstybių. Šiuo atveju 

analizė apima iki migracinę, migracinę ir po imigracinę situacijas, taip mikro lygmens 

individualius veiksnius perkeliant į mezo lygmenį. 

Institucinė migracijos teorija analizei apjungia migracijos proceso ir socialinių ryšių 

sąsajas. Plačiąja prasme institucijos, dalyvaujančios migracijos procese, sukuria glaudų ryšį 

tarp migrantų ir visų veikėjų, dalyvaujančių procese. Šie instituciniai ryšiai užtikrina 

migracijos tęstinumą, nes yra institucionalizuoti. 

Ši teorinė prieiga mezo lygmenyje apima migrantų ryšių su priimančioje valstybėse 

veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijos (NVO, dirbančios migracijos/integracijos 

srityje), valstybinėmis institucijomis (migracijos administravimo srityje dirbančios 

institucijos; kilmės šalies organizacijos, pavyzdžiui ambasados), tautinių mažumų ir 

migrantų organizacijomis analizę. Pastarieji instituciniai ryšiai yra formalūs. Mezo 

lygmeniu galima išskirti ir neformalius institucinius ryšius, kurie prasideda individualiame 

lygmenyje (mikro), tačiau dėl socialinių ryšių persikelia į mezo: socialiniai ryšiai su 

daugumos visuomene, kolektyvinės integracijos patirtys. Tokiu būdu kuriasi nuo valstybės 

vykdomos politikos nepriklausoma neformali migrantų integracijos infrastruktūra, kuri 

susideda iš įvairių institucijų ir individų socialinių ryšių tinklų (Žibas, 2012: 150). 
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TŠP imigracijos ir integracijos procesų Lietuvoje analizė: empirinio 

tyrimo modelis 
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 Socialiniai ryšiai su daugumos visuomene ir imigrantais  

 Migrantų organizacijų kūrimosi procesai 

 Migrantų ryšiai su tautinių mažumų organizacijomis  

 Kolektyvinės imigracijos ir integracijos patirtys 
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   Individualūs mobilumo veiksniai 

 Aplinka, kurioje buvo priimtas sprendimas migruoti 

 Migracinė elgsena individualiame ir šeiminiame lygmenyse 
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EKONOMINIAI IR STRUKTŪRINIAI TŠP IMIGRACIJOS / 

INTEGRACIJOS VEIKSNIAI 
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 Ekonominė kilmės ir tikslo šalių situacija imigrantų nuostatų atžvilgiu  

 Lietuvoje įgyvendinama imigracijos / migrantų integracijos politika (teisinė 

padėtis) 

 Visuomenės nuostatos TŠP (imigracijos) atžvilgiu  

 Žiniasklaidos „atsakas“ į TŠP imigracijos / integracijos procesus 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 

 

Apibendrinant tyrimo modelį galima teigti, jog analizė apima tris lygmenis:  mikro, 

makro ir mezo, kurių sąveika atsispindi per 1) individualių migracijos motyvų; 2) 

struktūrinių ir ekonominių veiksnių; 3) migracijos tinklų analizę. Kiekvienas iš šių veiksnių 

yra svarbus siekiant išsiaiškinti integracijos potencialą ir problematiką (integracijos 

procesas apima visus tris lygmenis).  
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Pirmuoju atveju analizė apima mikro lygmenį ir migracijos teorijose (neoklasikinė 

ekonomikos ir socialinių tinklų) aiškinamus migraciją įtakojančius veiksnius, analizuojama 

prieš migracinė, migracinė ir po imigracinė situacijos. 

Antruoju atveju struktūriniai veiksniai, apimantys Lietuvoje įgyvendinamos imigracijos 

ir integracijos politikos vertinimą makro lygmeniu remsis 1.1.1 Vyraujančių teorinių ir 

empirinių TŠP (jų organizacijų) integracijos modelių perspektyvoje, apžvelgti ir apibūdinti 

ES taikomas sistemas, skirtas informacijai apie TŠP poreikius rinkti, analizuoti ir vertinti 

projekto veiklos (toliau – 1.1.1 veikla) metu atlikta analize (apibendrinta priimančios šalies 

imigracijos politika, teisinis reguliavimas) ir papildyti kokybinio tyrimo duomenis 

(migracinė ir po imigracinė situacijos).1 

Trečiuoju atveju, mezo lygmeniu sąveikaujant individualiems ir struktūriniams 

migracijos veiksniams analizuojami migracijos tinklai ir instituciniai ryšiai (institucinė 

migracijos teorija). Šie ryšiai plėtojasi po imigracinėje situacijoje atsirandant skirtingo 

pobūdžio ryšiams su daugumos visuomene bei priimančiomis institucijomis, taip pat ir 

migrantų/tautinių mažumų organizacijomis. 

                                                           
1  Reikia pažymėti, jog šioje ataskaitos dalyje makro lygmens veiksniai (Visuomenės nuostatos TŠP 

(imigracijos) atžvilgiu; Žiniasklaidos „atsakas“ į TŠP imigracijos/integracijos procesus) remsis tik kokybinio 

tyrimo rezultatais, kadangi atsižvelgiant į projekto vykdomas veiklas visuomenės nuostatoms ir žiniasklaidos 

monitoringui yra skirtos atskiros veiklos. Taip galutinėje projekto ataskaitoje bus pateikiama visapusiška 

analizė papildant kokybinio tyrimo metu gautus duomenis.   
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2. TYRIMO METODOLOGIJA IR PARAMETRAI 

 

Kokybinis tyrimas buvo pasirinktas, nes suteikia galimybę pamatyti tokią realybę, kokią 

ją mato patys respondentai (Kardelis, 2005), šiuo atveju atskleidžiant migracijos veiksnius 

individualiame lygmenyje ir integracijos proceso vyksmą. Pagal Luobikienę (2006:68): 

„Kokybinių tyrimų interviu metodas yra gera priemonė priartėjimui prie žmonių suvokimo, 

situacijų apibrėžimo, reikšmių ar realybės konstravimo būdas“. Socialiniuose tyrimuose 

kokybiniais metodais sutrinktą informaciją galima plačiai interpretuoti atsižvelgiant į 

situacijos kontekstą ir surinktą papildomą informaciją, o tai ypatingai svarbu šio projekto 

rėmuose dėl plačių vykdomų veiklų. 

Be to, kokybinio tyrimo tipas leidžia pažvelgti į žmogaus asmeninio santykio su 

tiriamuoju reiškiniu prizmę (Valackienė, 2004), t.y. įvertinti integracijos patirtis bei 

išorinius barjerus. Pasak Tidikio (2003), kokybiniuose tyrimuose individas nagrinėjamas ne 

kaip priklausomas nuo bendrų socialinių dėsningumų, kurio kryptingumą iš išorės lemia 

socialinės normos ir tradicijos, bet kaip unikali asmenybė, savaip suvokianti socialinę 

tikrovę. Tyrimo tikslas išaiškinti šią giluminę prasmę, stebint veiksmus, pasisakymus ir juos 

interpretuoti sociologinėmis sąvokomis. Toks tyrimas leidžia atskleisti vyraujančias 

tendencijas ir šiuo konkrečiu atveju – imigracijos ir integracijos patirtis Lietuvoje. 

Kokybinis tyrimas taip pat leidžia nagrinėti naujus reiškinius arba procesus, masiškai 

nepaplitusius, ypač aštrių socialinių pokyčių sąlygomis (Tidikis, 2003), todėl šio projekto ir 

bendrai migracijos tyrimų problematikos Lietuvoje kontekste toks tyrimas geriausiai 

tinkamas.  Be to, anot Degučio (1999) kokybiniai tyrimai dažniausiai nėra reprezentatyvus 

griežtąja prasme, bet pateikia kur kas gilesnę ir platesnę informaciją nei kiekybiniai tyrimai. 

Atliekant kokybinį tyrimą buvo taikomas giluminis pusiau struktūruotas interviu 

metodas. Šiuo metodu nereikia laikytis griežtos struktūros, kuri skatintų susitelkti tik į 

struktūros atitikimą (Kardelis, 2007:65). Toks būdas suteikia galimybę reikšti savo 

asmeninę nuomonę. Pusiau struktūruotas interviu dar vadinamas giluminiu interviu, nes 

neturint griežtos struktūros  tyrėjas turi galimybę dar įžvalgiau gilintis į pateiktus aktualius 

klausimus, todėl leidžia įsigilinti ir plačiau atskleisti unikalias asmenines patirtis ir 

atskleisti konkrečią probleminę situaciją (Ramanauskaitė, 2002:95). Šis tyrimo 
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instrumentas itin tinkamas migrantų atveju, nes pastebėjus, jog tiriamajam nepatogu 

atsakinėti į pateiktąjį klausimą – tyrėjas turi galimybę tą pačią informaciją gauti 

paklausdamas kitaip ar trumpam nukreipdamas tiriamojo dėmesį į kitus, mažiau jautrius 

klausimus, ir sugrįždamas prie jautraus klausimo kita formuluote. 

 

Empirinio tyrimo tikslas 

 

Šio kokybinio tyrimo tikslas – ištirti TŠP organizavimosi ir dalyvavimo visuomenės 

gyvenimo srityse (integracijos) modelius, atskleidžiant TŠP poreikius, TŠP grupių ar 

organizacijų atstovavimo ypatumus, raidą, institucinę sąrangą bei kitus svarbius aspektus, 

darančius įtaką TŠP integracijos procesams. 

Kokybinis tyrimas padės identifikuoti esamus ar potencialius tinklus (ryšius) tarp 

Lietuvoje gyvenančių TŠP (jų organizacijų) ir kitų nevyriausybinių organizacijų bei 

valstybinių institucijų, galinčių skatinti TŠP integracijos priemonių įgyvendinimą. Taip pat 

aprėpiamas individualus lygmuo ir migracijos veiksniai bei struktūriniai veiksniai, galimai 

įtakojantys integracijos procesus. Tokiu būdu bus identifikuoti TŠP atstovavimo 

mechanizmai, galimi integracijos modeliai bei sukurti rodikliai, padėsiantys vertinti TŠP (jų 

organizacijų) integracijos eigą (galutinėje projekto ataskaitoje). 

 

Tyrimo tikslinė grupė 

 

Atsižvelgiant į ankščiau atliktus tyrimus (Etniškumo studijos 2009/2), imigracijos 

tendencijas, projekto tikslinę grupę ir kokybinio tyrimo tikslą, atlikta respondentų ir 

ekspertų atranka. Pirmuoju atveju, tikslinės grupės atranka vykdyta atsižvelgiant į du 

kriterijus: 1) teisinis statusas (TŠP turintys leidimą laikinai arba leidimą nuolat gyventi 

Lietuvoje); 2) kilmės šalis (ne ES valstybės narės pilietis). Atsižvelgiant į tyrimo tikslą 

atvykimo pagrindas, sociodemografinės charakteristikos nebuvo svarbios; veikiau 

atvirkščiai – kuo įvairesni kriterijai leidžia plačiau bei išsamiau vertinti integracijos proceso 

patirtis ir problematiką. Ekspertiam interviu pasirinkti migracijos ir migrantų integracijos 

srityje dirbantys asmenys ir migrantų organizacijų atstovai.  
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Tyrimo imtis 

 

Atlikti 50 interviu2 su tikslinės grupės atstovais (1 Priedas) bei 12 interviu su ekspertais 

(2 Priedas). Atsižvelgiant į pirminės informacijos trūkumą bei tyrimo imties spektrą, 

atliekant kokybinį tyrimą buvo naudojamas platus kontaktinių asmenų ir organizacijų 

ratas3; taip pat sniego gniūžtės metodas, kuris leido užmegzti kontaktą su potencialiais 

respondentais. 

Pabrėžtina, kad įgyvendinant socialinius tyrimus yra nusistovėjusios griežtos tyrimų 

įgyvendinimo etikos normos, kurios apibrėžia respondentų (šiuo atveju, tikslinės grupės – 

TŠP) dalyvavimą tyrimuose. Taigi, dalyvavimas tyrimuose yra anonimiškas ir, kartu, 

savanoriškas.  

Atliekant kokybinį tyrimą buvo naudojamas iš anksto paruoštas klausimynas, kuris buvo 

išverstas į anglų ir rusų kalbas (atitinkamai interviu atliekami lietuvių, rusų arba anglų 

kalbomis). 

Tikslinės grupės klausimynas buvo sudarytas atsižvelgiant į teorines migracijos 

prielaidas, 1.1.1 veiklos metu surinktą informaciją ir tyrimo tikslą. Klausimynui būdingas 

skirstymas pagal migracinę situaciją (horizontalus skirstymas) ir klausimų 

daugiasluoksniškumas (vertikalus skirstymas). 

Pirmuoju atveju, klausimynas suskirstytas į tris grupes: iki migracinė situacija, 

migracinė situacija ir po imigracinė situacija. Antruoju atveju, klausimų blokai suskirstyti į 

11 sekcijų, kuriose pateikiami plataus pobūdžio klausimai, suteikiant respondentui 

galimybę atsakyti plačiai, pateikiant daug informacijos. Dauguma raktinių klausimų turi 

                                                           
2Atliekant kokybinius tyrimus, optimaliausias respondentų skaičius svyruoja nuo kelių (priklausomai nuo 

tikslinės grupės skaičiaus ir charakteristikų) iki 20, 30, 40, bet ne daugiau respondentų. Atsižvelgiant į 

Lietuvoje vyraujančią TŠP imigracijos struktūrą (žr. Žibas, 2009) ir kokybinių tyrimų metodologiją, 

pasirenkamas minimalus, Gairėse pareiškėjams nustatytas skaičius, kuris kokybinių tyrimų įgyvendinimo 

perspektyvoje yra tinkamas ir pagrindžiamas. 
3  Vykdant tyrimą naudotasi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Tolerantiško jaunimo asociacijos, 

Tarptautinės migracijos organizacijos, Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto ir kitų mokslo 

įstaigų, nevyriausybinių (ir imigrantų) organizacijų informacija, turimais ryšiais, kontaktais ir tarpininkavimu. 

Lygiagrečiai minėtų institucijų ir organizacijų atstovams, naudojamasi atskirų asmenų, turinčių įvairaus 

pobūdžio ryšių su TŠP (verslo partneriai, mokytojai ir kt.) kontaktine informacija ir ryšiais. 
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papildomus klausimus, kurie užduodami, jei respondentas nepasakė svarbios tyrimui 

informacijos. 

Rengiant empirinio tyrimo modelį ši klausimyno struktūra atitiko modelio lygmenis: 

mikro lygmuo daugiausiai susijęs su iki migracine situacija siekiant identifikuoti migraciją 

įtakojusius veiksnius; makro lygmuo – migracinę situaciją (struktūriniai migracijos 

veiksniai ir socialinių ryšių svarba migracijos procese) ir po imigracinę situaciją 

(tarpasmeniniai neformalūs socialiniai ryšiai); mezo lygmeniu analizuojami instituciniai 

migrantų tinklai, kurie plėtojasi po imigracinėje situacijoje tikslo valstybėje. Ši struktūra 

nėra griežta, todėl analizės lygmenys ir migracinės situacijos nėra statiškos; priešingai, tam 

tikrais momentais – persidengiančios. 

11 klausimyno sekcijų turinio prasme leido surinkti įvairiapusę infomaciją, aprėpiančią 

empirinio tyrimo modelio analizės lygmenis. Atsižvelgiant į tyrimo tikslą, klausimyno 

sekcijos apėmė: 1) sociodemografines charakteristikas, 2) skirtingo pobūdžio migracijos 

veiksnius (ekonomines ir socialines migracijos teorijas), 3) literatūroje aprašomas 

integracijos sritis: užimtumą, būstą, socialinius ryšius, švietimą, kalbą, integracijos 

barjerus, ateities planus ir kt. 

Ekspertų interviu klausimynas sudarytas remiantis projekto 1.1.1. veiklos metu 

surinktais duomenis, Lietuvos imigracijos politikos analize ir integracijos politikos 

įgyvendinimo infrastruktūra. Ekspertinių interviu tikslas – pagilinti turimus kokybinius 

duomenis. Ekspertų interviu buvo atliekami paskutinėje empirinio tyrimo stadijoje. 
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3. KOKYBINIO TYRIMO DUOMENŲ ANALIZĖ 

 

Tyrimas buvo vykdomas 2013 rugsėjo – 2014 vasario mėnesiais Vilniuje ir Klaipėdoje. 

Atsižvelgiant į imigracijos tendencijas ir tyrimo tikslą, pasirinkti būtent šie miestai, kadangi 

juose reziduoja daugiausiai TŠP, tiek turinčių LLG, tiek LNG. Šiuose miestuose, 

atsižvelgiant į migracijos tradiciją, susibūrusios imigrantų ir tautinių mažumų 

bendruomenės (ypatingai rusų, baltarusių ir ukrainiečių (plačiau Žibas, 2012)) leis išsamiau 

atskleisti socialinių ryšių svarbą ir bendruomenių formavimosi ypatumus. 

Apklausta 50 respondentų (TŠP), iš kurių 44 proc. moterys (3 Priedas). Didžioji dalis 

(68 proc.) atvyko šeimos susijungimo pagrindu (4 Priedas). 46 proc. respondentų atvyko iš 

Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos, 8 proc. respondentų – iš Nigerijos; likusios kilmės 

valstybės pasiskirsto tolygiai (5 Priedas). Didžioji dalis respondentų (72 proc.) yra 

vedę/ištekėjusios. Tai galima sieti su šeimos susijungimo pagrindu kaip vyraujančia 

imigracijos strategija (6 Priedas). Daugiau nei pusė respondentų (56 proc.) turi įgiję 

aukštąjį išsilavinimą (7 Priedas); 38 proc. apklaustųjų Lietuvoje nedirba (8 Priedas). 

Didžiausia dalis respondentų gyvena Lietuvoje 2–5 m. (26 proc.). Naujai atvykusių (tie, 

kurie Lietuvoje gyvena mažiau kaip vienerius metus) – 18 proc. Ilgiau nei 10 m. šalyje 

gyvenančių TŠP tarp respondentų – 16 proc. (9 Priedas). Didžioji dalis respondentų (42 

proc.) 35–44 m. amžiaus; antra pagal skaitlingumą 25–34 m. imigrantų amžiaus grupė (10 

Priedas). Respondentų charakteristikos atitinka bendrą imigracijos struktūrą ir tendencijas 

Lietuvoje (plačiau žr. 1.1.1 veiklos 1.1.1.2. antrąjį tyrimo etapą).  

 

3.1 Imigracijos strategijos 

 

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog esant šeimos migracijos pagrindui sprendimui migruoti 

daro įtaką mikro lygmens veiksniais, o sprendimas daugiau yra priimamas ne individualiai, 

kai partnerystę sudariusių asmenų yra nusprendžiama kurioje iš valstybių gyventi 

(migracinė elgsena šeiminiame lygmenyje). Lietuvos, kaip tikslo ir ilgalaikio gyvenimo, 

pasirinkimą lemiantys individualūs ir šeiminiai veiksniai dažnai yra papildomi makro 

lygmens veiksniais: 
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1) lengvesnė adaptacija rusakalbiams migrantams dėl kalbos: 

„Tikriausiai dėl to kad didelė dalis kalba rusiškai, adaptacija čia lengvesnė nei 

Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje” (Interviu Nr. 48, 2013 12 05, Klaipėda).  

2) geresnė tikslo šalies ekonominė situacija: 

„<...> tai sakė, negi aš liksiu Baltarusijoje, mažai moka darbe juk, nors man 

pakankamai , tačiau jis sakė neišsigalvoti, atvykti čia, čia geriau” (Interviu Nr. 22, 2013 09 

09, Klaipėda). 

„Mes gyvenome Baltarusijoje 15metų su vyru, bet vyras nesugebėjo pritapti, integruotis. 

Žinoma jis mokėjo kalbą, bet nebuvo gero darbo, kažkas maišė tiesiog, ilgėjosi. Ir todėl taip 

nusprendėm” (Interviu Nr. 15, 2013 12 04, Klaipėda). 

3) palankesnės visuomenės nuostatos: 

„Nes vyrui būtų sunkiau Rusijoje įsitvirtinti nei man čia. Čia paprasčiau žiūri į 

imigrantus nei Rusijoje. Mes 3 metus bandėm, bet taip ir negalėjom. Pagrinde dėl to” 

(Interviu Nr. 22, 2013 09 09, Klaipėda).  

4) platesnės savirealizacijos galimybės: 

„Dėl savo šeimos, nes mano žmona gyvena čia. Bet toks buvo mano planas po studijų. 

Dėl savo daktaro laipsnio aš turėjau išvykti, toks buvo mano planas dėl mano tikslų, man 

reikėjo. Nes iš čia aš turėsiu daugiau kontaktų ir galėsiu daugiau savęs panaudoti. Galėsiu 

daugiau savo žinias pritaikyti nei Gruzijoje. Aš galvoju globaliai ir veikiu lokaliai. Ir man 

čia patinka” (Interviu Nr. 41, 2014 01 17, Klaipėda).   

„<..>antras – kad aš čia radau save” (Interviu Nr. 23, 2013 10 08, Klaipėda).  

Šie makro veiksniai paaiškinami tiek ekonominėmis, tiek socialinėmis migracijos 

teorijomis. 

Migrantų, atvykusių verslo pagrindu, sprendimas migruoti dažniau priimamas 

individualiame lygmenyje, priėmimui didesnę įtaką daro struktūriniai veiksniai: 

1) Lietuvoje įgyvendinama imigracijos/integracijos politika: 

„Peržvelgiau visas Europos šalis, pasidomėjau jomis ir nusprendžiau , kad Lietuva man 

labiausiai tinka, nes gyventi čia nėra brangu, palyginti su likusiom Europos šalimis , bei 

taisyklės ir įstatymai man yra priimtini, geri, tai man padėjo apsispręsti atvykti ir būti 

Lietuvoje” (Interviu Nr. 46, 2013 12 06, Klaipėda).  
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2) ekonominė šalies situacija: 

„Lietuva yra kaip naujas kūdikis, dar nėra išaugusi, ir viskas čia tik gėrės ir gėrės, aš 

taip tikiu. Tad čia daug galimybių, nes nėra didelių , milžiniškų įmonių. Tad galimybės, 

tokiam verslui, kokį aš turiu, čia yra labai geros. Nėra labai didelės konkurencijos” 

(Interviu Nr. 38, 2014 01 30, Vilnius).  

3) stabilumo ir saugumo veiksnys: 

„Mes gyvenome Rusijoje ir kažkuriuo momentu supratome, kad mum ten sunku. Sunku, 

nes mūsų šeima didelė, 4 vaikai, o vaikų saugumas yra pats svarbiausias dalykas. Rusijoje 

šiuo metu yra Vasijla vostok didelė dalis žmonių iš Kaukazo ir visi likę. Ir dėl vaikų 

saugumo pradėjome ieškoti, kur mes galime gyventi ir auginti savo vaikus patogiai ir 

nesijaudinant. Mes atvažiavome čia pailsėti (atostogauti), ir anksčiau čia važinėdavom dar 

vaikystėje kai buvo sovietų sąjunga. Tėvai praktiškai kiekvienais metais veždavo į Palangą, 

nes gydytojai sakė, kad jūros oras geras visai kvėpavimo sistemai, sveika. Mes čia 

atvažiavom su vaikais, mum patiko ir taip atsiradom” (Interviu Nr. 16, 2013 10 30, 

Klaipėda). 

„Mano vyras lietuvis, kuris pragyveno Ukrainoje apie 10 metų, taip susidėliojo situacija 

mano šalyje, turbūt Jūs žinote kas darosi dabar, jau tuomet mes priėmėm sprendimą , kad 

norime išvykti. Mes atvažiavome, vyras jau iš anksto žinojo, kur jis dirbs, o aš truputėlį 

buvau išsigandusi nes nežinojau, ką čia veiksiu” (Interviu Nr. 3, 2014 01 29, Vilnius). 

„Žmona atvyko pas mane, gyveno, aš ją suprantu. Moldavijoje neaišku. Santuoka, 

vaikai, reikia galvoti apie ateitį, o Moldavija... Nors aš ten dirbau kompanijoje, ir uždirbau 

gerai , bet nusprendėm vis gi į Lietuvą, nes vaikas, o ten šiandien Moldavija – rytoj 

Rumunija. Niekas neaišku” (Interviu Nr. 42, 2014 01 17, Klaipėda).  

Studijų pagrindu atvykstančių migrantų migraciją lemiantys veiksniai yra aiškinami 

socialinėmis migracijos teorijomis. Dauguma studentų Lietuvą, kaip tikslo šalį studijoms, 

pasirinko dėl čia studijavusių draugų ar pažystamų rekomendacijų: 

„Aš turiu draugę, kuri čia gyveno ir ji man pasiūlė čia atvykti, nes čia yra galimybių. 

Nuo to momento aš aplikavau ir atvykau” (Interviu Nr. 43, 2014 01 03, Kaunas). 

„Baltarusijoje turiu daug draugų, kurie studijuoja ten ir Lietuvoje. Bekalbant su jais 

sužinojau, kad Lietuvoje yra geriau nei Baltarusijoje, jie turi gerą švietimo sistemą, žmonės 
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turi gerus darbus ir yra žinomi, taip pat Lietuva yra Europos Sąjungos narė” (Interviu Nr. 

44, 2013 12 06, Klaipėda).  

Taip pat pastebima tendencija, jog į Lietuvą studijų pagrindu yra atvykstama ne iš 

kilmės valstybės, o jau studijavus kitose šalyse (dažniausiai Baltarusija, Rusija ir Ukraina), 

tai daugeliu atveju grindžiama rusų kalbos mokėjimu ir studijų galimybe šia kalba: 

„Manau tai buvo viena iš priežasčių, dėl kalbos, nes rusų kalba taip pat egzistuoja 

Lietuvoje, ir mano programa buvo rusų, tad tai buvo viena iš priežasčių” (Interviu Nr. 37, 

2014 02 12, Vilnius).  

Šias tendencijas patvirtina ir imigracijos statistiniai duomenys: studijuojantys 

užsieniečiai pagal kilmės šalis pasiskirstę plačiai, didėjantys atvykstančių studijuoti iš 

Afrikos valstybių migrantų skaičius. Visi šie duomenys rodo besiformuojančių migracijos 

tinklų pradžią. 

Papildomai galima išskirti, jog tiek šeimos susijungimo, tiek kitais pagrindais atvykusių 

į Lietuvą migrantų iš buvusių Sovietinių Respublikų imigracijos motyvus galima paaiškinti 

vykusiais tarprespublikinės migracijos procesais (nei ekonominės, nei socialinės migracijos 

teorijos šių veiksnių neapima): 

„Nu, sovietų laiku buvo labai sunku gyventi Rusijoje. Nu, pas mus, jeigu taip sakyt, nu 

pas mus tenai pats didžiausias mėsos kombinatas yra, nu nėra mėsos parduotuvėj, <…> 

Pieno – irgi tas pats – nu nebuvo niekur. Tada aš galvojau, gal Ukrainoj geriau gyventi, gal 

atvažiuosiu ten, pažiūrėsiu. Paskui po Ukrainos, aš biški žiūriu, nu ten yra, nu bet ne taip. 

Paskui galvoj, ai, į Latviją važiuosiu, sužinosiu kaip ten gyvena žmonės. Nu Latvijoj kaip 

pažiūrėjau, nu taip nelabai, nu 10 dienų ten buvau, Jurmaloj tenai, Rygoj pačioj. Ir paskui, 

kai man patarė lietuvis į Klaipėdą važiuot, tenai, kai Lietuvoj tu pažiūrėsi. Tada, kai 

atvažiavau, Jėzus Marija, <..> nu, mėsos yra, pieno yra, nu ko žmogui reikia” (Interviu Nr. 

49, 2013 10 30, Klaipėda). 

„Mano buvęs vyras karininkas, todėl mes pagal paskyrimą atvykome į Latviją. 1990 jo 

tarnyba baigėsi ir tada pervažiavome į Lietuvą” (Interviu Nr. 10, 2013 12 05, Klaipėda).  

„Mes atvažiavome čia pailsėti (atostogauti), ir anksčiau čia važinėdavom dar vaikystėje 

kai buvo sovietų sąjunga. Tėvai praktiškai kiekvienais metais veždavo į Palangą, nes 
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gydytojai sakė, kad jūros oras geras visai kvėpavimo sistemai, sveika. Mes čia atvažiavom 

su vaikais, mum patiko ir taip atsiradom” (Interviu Nr. 16, 2013 10 30, Klaipėda).  

Migracijos šeiminiu pagrindu sprendimo priėmimo aplinkybės išskiriamos į dvi grupes: 

1) pirminiai motyvai yra individualūs ir sprendimas priimamas daugiausiai mikro 

lygmenyje bendru sutarimu šeimoje (kolektyvinis sprendimas); 2) struktūrinių veiksnių 

daroma įtaka (makro lygmuo); Pirmuoju atveju sprendimo pasirinkimą galima aiškinti tiek 

ekonominėmis, tiek socialinių tinklų migracijos teorijomis. Antruoju atveju struktūrinių 

veiksnių ratas platus (ekonominė situacija, saugumo veiksnys, geresnės savirealizacijos 

galimybės, lengvesnė adaptacija rusakalbiams migrantams). Tiek skirtingos migracijos 

patirtys, tiek sprendimo priėmimo aplinkybės ir priežastys liudija apie heterogeninę 

migracijos prigimtį nepaisant aiškaus migracijos tikslo – šeimos susijungimo. 

Taigi, esant šeimos susijungimo pagrindo migracijai, tyrimas atskleidė mikro lygmeniu 

individualius ir šeiminius (kolektyvinius) migracijos naudos ir kaštų apskaičiavimo 

aspektus, kurie paremti platesniais, makro lygmens struktūriniais, veiksniais. 

Migracijos verslo ir studijų pagrindu atvejais sprendimas migruoti dažniau priimamas 

individualiai, tačiau lemiantys tikslo šalies pasirinkimą veiksniai studijų pagrindu yra 

aiškinami socialinių tinklų teorijomis bei struktūriniais veiksniais (geresnė studijų kokybė). 

Migracijos studijų pagrindu atveju tyrimas atskleidė migracijos kelią, kadangi daugeliu 

atveju į Lietuvą studijuoti buvo atvykstama ne iš tikslo valstybės, tačiau iš kitos buvusios 

Sovietų Sąjungos respublikos ir atvykimas dažnai paaiškinamas galimybe studijuoti rusų 

kalbą. Tuo tarpu užsieniečių, atvykstančių verslo pagrindu, atveju struktūriniai veiksniai yra 

apgrendžiantys Lietuvos, kaip tikslo valstybės, pasirinkimą. 

 

3.2 Migracinė situacija: pasiruošimas atvykimui ir pagalba atvykstant 

 

Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, jog Lietuvoje vykdoma imigracijos ir 

migrantų integracijos politika, kaip vienas pagrindinių struktūrinių veiksnių, tiesioginės 

įtakos sprendimui migruoti nedaro, kadangi didžioji dalis respondentų nesidomėjo 

įstatymais, apibrėžiančiais imigracijos reguliavimą ir užsieniečių teisinę padėtį. Tie, kurie 
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domėjosi, tai darė gana paviršutiniškai, daugiausiai informacijos ieškant internete arba 

valstybinėse institucijose: 

„Ne, jokio specialaus pasiruošimo nebuvo. Tik kol buvo ambasada Peterburge ten buvau 

nuėjus, tai jie pasakė to reikės ir to. Tik tiek” (Interviu Nr. 2; 2013 12 04, Klaipėda).  

„Ieškojome informacijos internete, skambinasi į Lietuvos ambasadą, kuomet čia 

atvykome ėjome į migraciją, ten mum viską susakė, kokių dokumentų reikia” (Interviu Nr. 

7, 2013 12 05, Klaipėda).  

Galima išskirti ir trečią grupę migrantų, kurie migracinėje situacijoje informaciją apie 

esamą užsieniečių teisinę padėtį bandė išaiškinti per socialinius ryšius ir jau gyvenančius 

užsieniečius Lietuvoje: 

„Per pažįstamus mano ir vyro domėjomės kaip čia yra viskas. Pačioje pradžioje 

skambinau draugams ir klausdavau: man reikalingas gydytojas, kaip čia viskas vyksta. 

Viską reikėjo sužinoti, kur susitaisyti mašiną ar rasti dantų gydytoją. Ir kiekvieną kartą tu 

taip plėti savo žinias” (Interviu Nr.9, Klaipėda, 2013 12 05).  

„Kai ruošiausi čia atvykti, buvau suradusi forumą rusai Lietuvoje” (Interviu Nr. 21, 

2013 09 09, Klaipėda).  

Galima išskirti, jog migracijos verslo ir studijų pagrindu atvejais vykdoma imigracijos ir 

integracijos politika turėjo svaresnę reikšmę nei šeimos susijungimo atveju. Tai sietina su 

makro veiksniais, kurie šio tipo migracijos atvejais buvo svarbesni: 

„Iš tiesų jei tu planuoji vykti gyventi kitur, tu turi turėti supratimą, kad vyksta toje šalyje, 

internetas yra, informacijos yra daug ir yra informacijos iš žmonių ir iš firmų, iš mes 

kažkaip visą tai peržiūrėjom. Kai kurie įstatymai yra migracijos departamento puslapyje, 

tačiau dalis nėra išversti į rusų kalbą, bet google mums padeda, vis tiek kažkaip aišku” 

(Interviu Nr. 16, 2013 10 30, Klaipėda). 

„Skaičiau apie verslo įstatymus, kadangi atvykau su verslu. Turėjau sužinoti, kas yra 

legalu, o kas ne, kaip mokesčių sistema veikia ir viskas, kas susiję su verslu” (Interviu Nr. 

39, 2014 01 29, Vilnius).  

„Aš ieškojau informacijos internete apie Lietuvą, kai norėjau gauti vizą, aš domėjausi 

visomis Baltijos šalimis. Bet tiesa tokia, kad informacijos iki galo negali suprasti, kol nesi 

sistemoj. Aš galiu paskaityti apie Lietuvą būdamas Nigerijoje. Bet aš gaunu tik įvaizdį, 
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paveiksliuką, bet kai esu čia, aš galiu matyti viską realiai” (Interviu Nr. 36, 2014 02 21, 

Vilnius).  

Apibendrinant galima teigti, jog pirminės informacijos rinkimas apie Lietuvoje vykdomą 

imigracijos politiką migracinėje situacijoje vyksta trimis lygmenimis: internete, 

valstybinėse institucijose (ambasadose) ir per socialinius ryšius. Šiuo atveju identifikuojami 

pagrindiniai informacijos prieinamumo trūkumai: ne visa informacija (taip pat ir migracijos 

srityje dirbančių institucijų) yra pateikiama internete ir ambasados ne visais atvejais 

suteikia reikiamą informaciją: 

„Prieš atvykdamas stengiausi gauti kuo daugiau informacijos apie Lietuvą iš 

ambasados, be jie nebuvo labai draugiški. Prieš atvykdamas į Lietuvą nuėjau į ambasadą ir 

pasakiau, kad norėčiau mokytis lietuvių kalbos, kad būtų lengviau atvykus į Lietuvą, bet jie 

pasakė, kad tokių paslaugų neteikia. Tad atvykau nepasiruošęs” (Interviu Nr. 30, 2013 10 

02, Vilnius). 

Migracijos šeimos susijungimo atveju pagrindinė pagalba prieš atvykstant ir tik atvykus 

buvo iš lietuvių šeimos narių: 

„Aš net neįsivaizduoju kaip viską bučiau padaręs be merginos pagalbos. Prieš 10  metų 

vos keli žmonės tekalbėjo angliškai” (Interviu Nr. 50,2013 10 30, Klaipėda).  

„O kuomet pirmą kartą padaviau dokumentus mano lietuvių kalba buvo nulis, tas buvo 

jau sunkiau, bet man vyras visur padėjo, visur kartu važiavo” (Interviu Nr. 9, 2013 12 05, 

Klaipėda). 

Verslo pagrindu atvykę migrantai tvarkant teisinius dokumentus naudojosi specializuotų 

firmų teikiamomis paslaugomis: 

„Mum padėjo, Vilniuje yra visi įmanomi pagalbininkai, kurie padeda jei ko reikia.  

Atidaryti firmą, sutvarkyti dokumentus. Čia tokia firma” (Interviu Nr. 48, 2013 12 05, 

Klaipėda).  

Imigracijos studijų pagrindu atveju daugiausiai visus su migracija susijusius dokumentus 

tvarko universiteto darbuotojai, todėl biurokratinės procedūros studijuojantiems 

užsieniečiams paprastai nesukelia sunkumų: 

„Aš Baltarusijoje nuvykau į ambasadą dėl vizos, o toliau viską tvarkė universitetas” 

(Interviu Nr. 45, 2013 12 06, Klaipėda).  
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„Ir kai žinojau kad atvykstu į Lietuvą, universitetas mums paskyrė mentorius, mes 

susirašėme facebook'e ir man papasakojo šį bei tą, jau prieš atvykstant į Lietuvą. jautiesi 

labai laukiamas. Kai mes atvykome mūsų jau laukė oro uoste mentoriai, nors mūsų skrydis 

vėlavo. Jie mus nuvežė į oro uostas, atsakydavo į visus klausimus, tad jie visada būdavo 

šalia” (Interviu Nr. 37, 2014 02 12, Vilnius). 

Apibendrinant galima teigti, jog migracinėje situacijoje makro veiksniai (vykdoma 

imigracijos ir integracijos politika) tiesioginės įtakos sprendimui migruoti nedaro, ypatingai 

esant šeiminiai migracijai. Informacijos apie tikslo šalį ir atvykimo reguliavimą bei 

užsieniečių teisinę padėtį rinkimą galima suskirstyti į šias grupes: 1) nesidomėta 

(daugiausia šeimos susijungimo pagrindu); 2) domėtasi paviršutiniškai internete, 

valstybinėse institucijoje (ambasadose), socialinių ryšių pagalba (kontaktuojant su 

Lietuvoje gyvenančiais ar gyvenusiais užsieniečiais); 3) domėtasi detaliai (būdinga tik 

imigrantams atvykstantiems verslo pagrindu).  

Migrantų socialinių išteklių pasitelkimas tvarkant dokumentus taip pat varijuoja 

atsižvelgiant į skirtingus imigracijos pagrindus: 1) šeimos susijungimo atveju pagrindiniai 

pagalbininkai ir informacijos teikėjai yra šeimos nariai; 2) verslo pagrindu naudotąsi 

institucionalizuota teisinės pagalbos forma; 3) studijų atveju universitetai įtraukti į 

migracijos tinklą ir atsakingi už biurokratinių dokumentų tvarkymą migrantams. 

 

3.3 Po imigracinė situacija: migrantų gyvenimo patirtys Lietuvoje 

 

Integracijos pagrindines sritis, kurios daugeliu atveju yra persidengiančios, sekančios 

viena paskui kitą, tikslinga analizuoti kompleksiškai. Tačiau ne visada ir nebūtinai  atskiros 

integracijos sritys yra aktualios visoms imigrantų grupėms vienodai, o jų svarba 

diferencijuoja priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių pirminiai – imigraciją apsprendę 

veiksniai (t.y. migracijos motyvai prieš migracinėje situacijoje) bei migracinė situacija tik 

atvykus į šalį. Probleminiai integracijos aspektai daugeliu atveju yra “užprogramuoti” 

mikro bei makro lygmenyse. 

Integracijos sričių ir probleminių aspektų analizė atliekama dviem etapais: 1) 

aktualiausios integracijos paslaugos tik atvykus ir integracijos probleminiai aspektai; 2) 
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migrantų socialinių ryšių ir socialinių tinklų formavimasis (migrantų tarpe ir su daugumos 

visuomene). Kiekvienas iš šių horizontalių etapų apims vertikalų analizės aspektą: mikro 

lygmens veiksnius (t.y. atvykimo pagrindas). 

Svarbu atskleisti migrantų lūkesčius iki migracinėje situacijoje ir atvykus į tikso šalį (po 

imigracinės situacijos pradžioje). Individualios nuostatos ir lūkesčiai tiksliai atskleidžia 

aktualiausias integracijos sritis. Apibendrintos migrantų patirtys, tik atvykus gyventi į tikslo 

šalį, kokybinio tyrimo metu leidžia surinkti individualias nuostatas ir išskirtines situacijas. 

Išanalizavus respondentų išsakytus lūkesčius, juos galima suskirstyti į šias grupes: 

1) Savirealizacijos ir pilnavertiško gyvenimo lūkestis: 

„Na apskritai paėmus nedirbau, kaip tik užsirašiau į kalbos kursus, kad užsiimčiau 

kažkuo pilnai. Taip pasakyti, kad kažką konkretaus veikiu, negaliu. niekuo neužsiimu, dabar 

į kursus einu” (Interviu Nr. 21, 2013 09 09, Klaipėda).  

„Lūkesčiai buvo tokie, kokius gali turėti vaikas, kuris žiūrėdavo užsienio filmus. Tikiesi, 

kad viskas kieta  (krūta), šilta ir karšta. Žinoma lūkesčiai "nusimušė" atvykus čia. Bet iš 

esmės gyvenimas truputi čia geresnis nei Ukrainoje. Nes nėra tokio užsėdimo ant  tavęs” 

(Interviu Nr. 43, 2013 12 06, Klaipėda).  

2) Priėmimas visuomenėje: 

„Visada buvo įdomu sužinoti ar mane čia priims, ar žmonės mane mėgs ar ne, ar žmonės 

galvodami, kad esu iš Anglijos galvos, kad noriu "pasirodyti" prieš juos” (Interviu Nr. 35, 

2013 10 07, Klaipėda).  

„Pradėjau čia gyventi, bet man nelabai patiko, nes žmonės nenori bendrauti rusiškai, 

barė, kodėl čia atvažiavau. Buvo daug neigiamų emocijų man. Nieko neveikiau, nieko 

nepažinojau, nieko nemokėjau, bijojau į parduotuvę nueiti, kad eilinį kartą manęs neįžeistų, 

nes visada sakė, ko čia atvažiavot, Rusija ten ir kalbos nemokat. Man buvo depresija...” 

(Interviu Nr. 22, 2013 09 09, Klaipėda).  

„Aš nesitikėjau išskiestų rankų lyg būčiau išgelbėtojas, tikėjausi bent galimybės įrodyti 

save, bet gavau tik baudą, kad čia atvykau” (Interviu Nr. 28, 2013 11 14, Vilnius).  

 3) Kalbos išmokimas: 
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„Pradžioje galvojau, kad kalba lengva ir greitai ją išmoksiu” (Interviu Nr. 22, 2013 09 

09, Klaipėda). 

„Kad nebuvo tokių kaip rasti darbą iš karto, nes sau nekėliau tokių tikslų, tik galbūt 

išmokti kalbą, kad nebūtų baisu išeiti į gatvę. Anksčiau mokėjau šiek tiek, o dabar norėtųsi 

išmokti tiek, kad galėčiau susirasti darbą. Kol kas nelabai pavyksta, bet aš stengiuosi” 

(Interviu Nr. 6, 2013 12 05, Klaipėda).  

4) Imigracijos politikos nuostatos: 

„Daugelis studentų čia atvykę, tikisi dirbti ir mokintis, nes gana sunku tik mokytis ir 

mokytis, ir neturėti pajamų šaltinio, tad daugelio studentų gyvenimas čia yra sunkus. 

Žmonės tikisi tokių dalykų iš šios šalies, bet jų neranda” (Interviu Nr. 37, 2014 02 12, 

Vilnius).  

„Žinoma, buvo lūkesčių. Aš galvojau galbūt kuomet atvyksiu čia studijuoti, galėsiu 

studijuoti ir dirbti, kad galėčiau išlaikyti save, nes mane remia tėvai, o aš nenoriu būti 

priklausomas. Tai manau buvo mano pagrindinis lūkestis, kad galėčiau nors kiek užsidirbti, 

bet man atrodo, kad šiuo metu tai nėra įmanoma” (Interviu Nr. 44, 2013 12 06, Klaipėda).  

5) Lietuvos, kaip Europietiškos šalies, įvaizdis: 

„Kai atvykai tikėjausi kad bus kažkas kito nei Ukrainoje, bet supratau tai gana panašu” 

(Interviu Nr. 34, 2014 01 03, Kaunas).  

„Aš tikėjausi, jog Lietuva yra labiau europietiška šalis. Atsiprašau, kad taip sakau, bet 

man taip atrodė” (Interviu Nr. 29, 2014 02 14, Vilnius). 

Apibendrinant migrantų situaciją tik atvykus, galima išskirti adaptacijos sunkumus, 

kurie yra psichologiniai: 

„Pirmus 3-4 mėnesius buvo sunku. Vėliau sužinojau, kad tai buvo depresiją, bet tai yra 

normalų nes visi visi imigrantai 3-4 mėnesius turi depresiją, kai nori bėgti į geležinkelį ir 

važiuoti. Kai nebus jos, nebus normalu. Ilgėjausi namų, brolių, seserų, draugų, čia 

atvažiuoji nieko nežinai , o po to po truputi, po truputį” (Interviu Nr. 15, 2013 12 04, 

Klaipėda).  

„Pirmomis dienomis, nes iš namų bijojau išeiti, mano vyras imdavo mane už parankės ir 

eidavome į parduotuvę. O vėliau po truputį pradėjau pati. Pradžioje buvo didelis 

psichologinis barjeras. Man labai padėjo tai, kad aš čia jau buvau gyvenus, nes jei 
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nebūčiau, tai ir toliau bučiau užsidarius. Ir taip pat psichologė čia labai padėjo, mūsų 

grupėje daug kas panašiai jaučiais, kai viena koja čia, kita tenais” (Interviu Nr. 13, 2013 

12 04, Klaipėda). 

Tai pažymėjo ir ekspertai, dirbantys su TŠP, papildomai išskirdami, jog su šiomis 

problemomis daugiau susiduria moterys, nei vyrai: 

„Vienas pagrindinių dalykų, dėl kurio į mus kreipiasi moterys, vyrai rečiau, tai 

depresija, kad nėra su kuo bendrauti. Ir čia pradeda bendrauti, atsiverti. Pirmiausia tai 

bendravimas. Kalbėjau su viena kliente ir ji labai gerai pasakė ‚ten aš buvau viršininkė, čia 

valytoja‘, viskas persisuko. Bet aš čia randu pliusų, ji čia yra tik kelis mėnesius, o jau 

dirba” (Ekspertas Nr. 8, 2014 01 23).  

„Paskui kokios dar pagrindinės, aišku psichologinė adaptacija, <..> iš pradžių toks 

neigimas, nu tokia agresija net sakyčiau, o paskui kaip pradeda lankyti, o pas mus pas 

psichologą buvo tokių moterų, tiesiog jos kaip išprotėjusios buvo...viskas blogai, visi 

žmonės blogi, ta Lietuva bloga, nieko čia gero ir t.t. Nueina pas psichologą, pradeda 

lankyti lietuvių kalbos kursus, pradeda bendrauti, tą pažįsta, jau aną pažįsta.  Po pusės 

metų jau viskas gerai. Myliu Lietuvą, kaip čia gerai gyventi, turiu draugus ir t.t., bet čia 

liečia moteris“  (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23).  

Apibendrinus kokybinio tyrimo rezultatus galima teigti, jog dauguma migrantų lūkesčių, 

turėtų iki migracinėje situacijoje, atvykus į Lietuvą nepasiteisino. Šiuos lūkesčius galima 

suskirstyti į dvi grupes: 1) struktūriniai makro lygmens veiksniai (vidiniai: vykdoma 

imigracijos ir integracijos politika; išoriniai: politinė šalies padėtis); 2) priėmimas 

daugumos visuomenėje ir savirealizacijos galimybės (siauresne reikšme išskiriant kalbos 

mokymosi sunkumus). Tai signalizuoja apie vykdomos imigracijos ir migrantų integracijos 

politikos ribotumą bei visuomenės nuostatų nepalankumą imigrantams. 

Toliau aptariamos aktualiausios integracijos paslaugos, kurios buvo reikalingos 

respondentams tik atvykus ir vėlesniais etapais. Atsižvelgiant į tai, jog po imigracinėje 

situacijoje, tik atvykus į šalį ir esant neišplėtotiems socialiniams ryšiams, integracijos 

paslaugų poreikis ir kryptys, tikėtina, bus skirtingi nuo jau ilgiau tikslo šalyje gyvenančių 

užsieniečių, kai neformalūs socialiniai ryšiai institucionalizuojami ir individualios 

integracijos patirtys perauga į kolektyvines (mezo lygmuo). 
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Apibendrintai, integracijos paslaugų poreikį tik atvykus galima suskirstyti į šias grupes: 

1) Kalbos kursai 

„Aš žinau, kad kitose šalyse valstybė nemokamai duoda kalbos kursus atvykėliams. Ne 

centrai kaip čia organizacijų, bet pati valstybė” (Interviu Nr. 22, 2013 09 09, Klaipėda).  

2) Teisinės paslaugos ir dokumentų tvarkymas 

„Kokios paslaugos? Nu lietuviškuose kursuose pats svarbiausias, po tom advokatas, nu 

ir trečias eta profesinio orientavimo” (Interviu Nr. 20, 2013 10 07, Klaipėda).  

„Manau vienas svarbiausiu dalykų galbūt būtų dokumentų tvarkymas ir viskas kas su 

jais susiję , nes kartais kuomet nueini retai kas iš tiesų žino, kokius tau dokumentus reikia 

priduoti. Kuomet nueini į pagrindinį skyrių, tuomet viskas gerai, bet kuomet nueini pateikti 

dokumentus, viena darbuotoja žino, ko reikia, kita nelabai , viena sako, kad trūksta kokio 

dokumento, kita sako kad ne. Tai pagrinde reikia, kad kažkas padėtų ir susakyti reikia to ir 

to“ (Interviu Nr. 31, 2014  02 25, Kaunas).  

3) Informacijos prieinamumas ir teikimas 

„Dabar yra šitas centras žinau, kur nueiti, kur ne tik pasakys kur tau nueiti, bet ir 

žmonės tokie ir pakalbėti galima ir norisi čia eiti. Man tai labai svarbu, kad atsirado šitas 

centras. Labai svarbu” (Interviu Nr. 11, 2013 12 04, Klaipėda).  

„Tik galbūt tam tikrų žinių, jei norėčiau pradėti savo verslą. Ekonominių visokių teisinių 

dalykų. Mokesčių inspekcijos puslapis man per sunkus, ten sunkiai viskas parašyta, galbūt 

tokių reikėtų paslaugų” (Interviu Nr. 9, 2013 12 05, Klaipėda).  

„Manau  daugelį dalykų daro info centras, kurie yra reikalingi migrantams. Aš buvo 

įtrauktas nuo pirmos dienos , kai tik įžengiau pro duris ir aš labai džiaugiuosi, kad jie yra 

atviri ir priima  ir prašo pasakyti kas galėtų būti ir kaip galėtų būti padaryta. Kai žmonės 

čia atvyksta iš kitur , jie nežino, kaip lietuviškai ‚TA TA TA‘ ar kaip ten, ir sąžiningai čia  

beveik viskas . Kokia yra darbo rinka, kokia yra struktūra? Kokia ... Kaip nuvykti ... Kaip 

rasti butą ? Kaip sužinoti ? Žinoma galite naudotis internetu, bet jei jūs nemokate 

lietuviškai , kaip jums ieškoti? Tikriausiai pats pirmas dalykas gyvenime yra žinoti, kur gali 

gauti informacijos” (Interviu Nr. 25, 2013 09 09, Klaipėda).  
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Remiantis tyrimo duomenimis, šeimos pagrindu imigravę užsieniečiai (kadangi 

dažniausiai atvystama pas šeimos narį, kuris yra lietuvis) dėl socialinių ryšių turėjimo 

mažiau susiduria su informacijos trūkumo problemomis. 

Apibendrinus aktualiausias paslaugas tik atvykus, į kurias turėtų būti atsižvelgiama 

formuojant integracijos politiką ir ją vertinant, analizė tęsiama išskiriant pagrindines 

integracijos kryptis ir veiksnius. 

Išanalizavus kokybinio tyrimo rezultatus galima išskirti šiuos pagrindinius integracijos 

aspektus: Kalbos mokymasis, užimtumo ir darbo paieška, būstas, socialinių ryšių su 

daugumos visuomene užmezgimas ir plėtojimas, daugumos visuomenės nuostatos. Tačiau 

šie aspektai ir jų svarba yra skirtingi ir varijuoja atsižvelgiant į mikro lygmenyje sąlygotus 

veiksnius ir ypatingai atsiskleidžia per probleminius aspektus.  

 

Kalba 

Valstybinės kalbos mokėjimo svarbą pažymi visi respondentai, o pagrindiniai 

probleminiai aspektai, susiję su kalbos nemokėjimu yra: 

1) galimybė bendrauti kasdieniniame gyvenime (tai galima vertinti kaip integracijos į 

daugumos visuomenę pirminį ir būtinį aspektą): 

„Taip, žinoma. Jei atvyksti gyventi į kitą šalį, tai gali bent išmokti kalbą, kad galėtum 

bendrauti su žmonėmis, kad pradėtų vykti integracija” (Interviu Nr. 30, 2013 10 02, 

Vilnius).  

„Dėl darbo ir tiesiog kad suprasčiau, nes gėda. Aš čia gyvenu ir man rodos negražu 

nemokėt kalbos. Žinoma neprivaloma, gerai kai su manim kalba rusiškai, bet jie taip pat 

neprivalo. Ir pati geriau jautiesi, tiesiog nesijauti kaip iš kito pasaulio, žinot kai visi aplink 

kalba o tu nieko nesupranti. Dėl patogumo, kad jausčiausi pilnavertis žmogus ir dėl darbo. 

Viskas kartu” (Interviu Nr. 22, 2013 09 09, Klaipėda).  

2) kalbos nemokėjimas yra įsidarbinimo barjeras: 

„Labai svarbu ir dėl mano specialybės, aš labai norėjau dirbti pagal mano specialybę, 

kuo daugiau susijusių su mano specialybę, tai aišku be kalbos aš niekaip čia negaliu” 

(Interviu Nr. 18, 2013 10 08, Klaipėda).  
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„Nes tikiuosi kada pradėsiu dirbti. Kol yra taip, kaip dabar, mano turimų žinių užtenka, 

bet man pačiai psichologiškai norisi. Kai žmonės kalba aš daug ką suprantu, tik kalbėti 

sunkiau. Aš net neturiu klausimo, kam man jos reikia , reikia ir viskas. Kažkaip gėda 

gyventi šalyje ir nemokėti kalbos” (Interviu Nr. 9, 2013 12 05, Klaipėda).  

„Man svarbu dėl mano profesijos, dėl mano pagarbos šiai šaliai ir jos žmonėms , tai 

pagrindiniai (basic) dalykai ką turi daryti kitoje šalyje. Tai labai svarbu” (Interviu Nr. 41, 

2014 01 17, Klaipėda).  

Šie pagrindiniai aspektai yra būdingi visoms migrantų grupėms, nepriklausomai nuo 

atvykimo pagrindo, t.y. migraciją įtakojusių mikro veiksnių. Galima išskirti atvejus, kuomet 

lietuvių kalbos mokėjimas atvykusiems verslu pagrindu taip pat yra būtinas dėl darbo: 

„Pirmiausia aš turiu būti laisva savo versle, dirbti be niekieno pagalbos, nes čia žmonės 

nemoka anglų kalbos, moka tik jaunoji karta, o žmonės mano amžiaus su kuriais aš 

bendradarbiauju nemoka, todėl man reikia lietuvių kalbos kad galėčiau bendrauti, kalbėti 

su jais” (Interviu Nr. 46, 2013 12 06, Klaipėda).  

„Bendravimui. Jūsų jauni žmonės, daugelis jų, gali kalbėti angliškai labai gerai, bet 

vyresni žmonės ir kai kada žmonės ne iš Vilniaus - ne. Aš nemažai tokių sutikau, bet jie 

nelabai gerai kalba angliškai. Taip pat mano verslas paremtas bendravimu su žmonėmis, 

todėl man reikia mokėti kalbą” (Interviu Nr. 38, 2014 01 30, Vilnius).  

Užsieniečiams atvykusiems šeimos susijungimo pagrindu kalbos mokymasis yra 

aktualus išskiriant iš kitų migrantų grupių dėl pagrindinių dviejų priežasčių: šeimoje nėra 

būtinybės bendrauti lietuvių kalba ir potencialiai migracija šeimos pagrindu yra su 

perspektyva pasilikti nuolatiniam gyvenimui šalyje: 

„Dėl darbo, bet ir tiesiog, nes jei aš čia gyvenu, man reikia mokėti kalbą. O kuomet gims 

vaikai, bus keista jei mama negalės kalbėti kalba, kuria kalba vyras ir vaikai, todėl 

mokausi” (Interviu Nr. 21, 2013 09 09, Klaipėda).  

Tačiau makro lygmens veiksniai, kaip visuomenės nuostatos ir bendra kultūrinė/ istorinė 

Lietuvos situacija, įtakojo, jog rusakalbių migrantų atveju galimybė susikalbėti rusų kalba 

(ypatingai Klaipėdoje) yra papildomas veiksnys mokytis būtent lietuvių ir nevartoti rusų 

kalbos:  
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„Galbūt  man tai ypač svarbu, nes nemoku rusų kalbos. Bet galbūt rusakalbiai kitaip 

galvoja, bet man tai labai svarbu” (Interviu Nr. 33, 2013 10 07, Klaipėda).  

Kita vertus, rusų kalbos vartojamas kasdieniniame gyvenime yra ir lietuvių kalbos 

mokymąsi stabdantis veiksnys: 

„Klaipėdoje labai daug rusakalbių ir daug žmonių, kurie rusų kalbą žino, todėl man 

atrodo, kad būtent dėl to man buvo sunku išmokti lietuvių kalbą , nes aš bandau kalbėti, 

žmonės mato, kad aš visiškai ne lietuvė ir visi bando man padėti ir pradeda kalbėti 

rusiškai” (Interviu Nr. 8, 2013 12 05, Klaipėda).  

Kaip pažymi ekspertai, vis tik rusų kalbos mokėjimas padeda integruotis į Lietuvos 

visuomenę: 

„Kurios moka rusų kalbą, man atrodo, jos vat buvo kelios šeimos su kuriom teko 

bendrauti, joms lengviau adaptuotis, todėl, kad vis tiek rusų kalba, va kad ir mokykla 

rusakalbių vaikui, vis tiek palankesnė terpė augti. Tie vat kurie yra anglakalbiai jiems 

sunkiau, nu va ta kalbinis dalykas vėl trukdo įsilieti” (Ekspertas Nr. 7, 2014 02 03).  

Taip pat galima išskirti, jog kalbos mokėjimas yra ne tik tarp pirminių ir aktualiausių 

įvardijamų paslaugų, tačiau ir tolesnės integracijos pagrindas, kuris yra neatsiejamas nuo 

ilgalaikio gyvenimo perspektyvos: 

„Taip žinoma, jei prieš 10  metų būčiau žinojęs, kad liksiu čia 10-čiai metų, bučiau 

mokėsis jau pirmaisiais metais. Dabar kuomet jau esu apsisprendęs čia likti ilgesniam 

laikui, pasiryžau mokytis kalbą ypač kai turiu verslą” (Interviu Nr. 50, 2013 10 30, 

Klaipėda).  

„Taip pat man kalbą reikia mokėti, nes reikės egzaminą laikyti , norint gauti nuolatinį 

leidimą gyventi .O gal dar dirbti nuspręsiu, galbūt prireiks. Visais klausimais” (Interviu Nr. 

13, 2013 12 04, Klaipėda).  

 

Darbas  

Pagrindiniai barjerai siekiant įsidarbinti būdingi visiems TŠP: 

1) kalbos nemokėjimas: 

„Mano ofisas, kuriame dirbau Kaire, čia turi skyrių, mano ofisas atsiuntė 

rekomendacijas, tad aš nuėjau į šį skyrių, bet jie nenorėjo manęs priimti, nes nemokėjau 
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kalbos, nors turiu itin daug patirties. Tad neturėjau, net galimybės” (Interviu Nr. 30, 2013 

10 02, Vilnius).   

2)  visuomenės nuostatos (makro lygmens veiksnys): 

„Mano vienas kolega yra labai diskriminuojantis, jis mėgsta sakyti juokus apie tavo 

religiją, tavo kūno spalvą, jis dabar yra pakeltas yra aukštesnes pareigas ir yra mano 

vienas iš vadovų, bet gerai, tokie yra kompanijos nuostatai. Ne visada jaučiuosi, kad su 

manim elgiamasi sąžiningai” (Interviu Nr. 28, 2013 11 14, Vilnius).  

„Man atrodo, kad jie nenorėjo, kad žmogus su aukštuoju išsilavinimu būtų pas juos, o 

antra, jiems nepatiko mano tautybė. Aš girdėjau pokalbį koridoriuje belaukdama , kad 

neaišku kas aš tokia” (Interviu Nr. 8, 2013 12 05, Klaipėda).  

„Sunkiausiai yra kuomet ieškai darbo ir tau net neatrašo, arba kaip Barclay parašo, 

kadangi esi Egiptietis ir ten įgijai išsilavinimą, tad kandidatūros nesvarstys” (Interviu Nr. 

30, 2013 10 02, Vilnius).  

„<..> Galbūt jie teikia pirmenybę užsieniečiams, nepasitiki užsieniečiais, ir tai 

normalu” (Interviu Nr. 24, 2013 10 16, Vilnius).  

„Bandžiau ieškotis darbo, bet supratau, kad iškarto gero nerasiu, bet valytoja aš neisiu 

dirbti nenoriu. Pasimokysiu kalbą geriau. Pasimokiusi truputį kalbos, galiu truputi pasakyti 

ir truputi suprantu, nusprendžiau, kad galiu pabandyti dirbti parduotuvėje, ne kur kasa, 

žmonės, bet viduj, kur lentynos. <..> Tad aš nuėjau ir paprašiau darbo, o man atsakė, kad 

ne, manęs neįdarbins, kadangi aš nemoku gerai lietuvių kalbos. Aš jiems, sakiau, kad  

lankau kursus ir suprantu , bet neviską žinoma, prasmę, be to juk aš neprašau darbo su 

žmonėmis, o bendrautume juk tik savo mažame darbuotojų rate, ir man tai būtų didelė 

pagalba iš jų pusės man mokantis ir gerinant kalbą. O jie man sako ne, atneškite pažyma, 

kad išlaikėte egzaminą, kad mokate kalbėti, kitaip mes jūsų negalim priimti. Ir mane tai 

labai išmušė iš vėžių ir nusprendžiau daugiau niekur neieškoti darbo. Aš esu toks žmogus, 

kuris išgyvena dėl tokių grubių atsakymų  be normalių paaiškinimų. Ir paskui pasirodė 

skelbimas, kad jie ieško žmonių, tai mano kalbėjimo neužtenka fasuoti saldainiams ir 

sausainiams. Nors aš žinau, kad kitos merginos dirbo parduotuvėse, kas priėmė be jokių 

problemų, jos gali net mažiau kalbėti ir suprasti nei aš” (Interviu Nr. 22, 2013 09 09, 

Klaipėda).  
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3)  vykdoma imigracijos politika (makro lygmens veiksnys): 

„Po universiteto norėjau dirbti įmonėje ir turėjau laukti leidimo dirbti 1.5 mėnesio, per 

tą laiką praradau darbą, nes darbdavys rado kažką kitą, nors aš visą ta laikotarpį 

mokinausi, kaip dirbti toje kompanijoje” (Interviu Nr. 31, 2014  02 25, Kaunas).  

„Gana sunku jei turi leidimą dirbti ir norsi pakeisti darbą, vėl turi laukti 1.5 mėnesio, 

tad esi įkalintas” (Interviu Nr. 31, 2014  02 25, Kaunas).  

4)  turima kvalifikacija, jos paklausa/ poreikis bei pripažinimas Lietuvoje: 

„Aš esu užsiregistravęs darbo biržoje ir ten dirbanti moteris yra labai paslaugi, ji 

visuomet klausia, kokius darbus aš galiu dirbti, ką norėčiau, ji tikrai tam skiria daug 

dėmesio, bet nėra darbo ekologiškam fermeriui” (Interviu Nr. 33, 2013 10 07, Klaipėda).  

„Taip pat gavau laišką ir Barclays, kad dėl mano patirties ir išsilavinimo įgyto Egipte jie 

manęs negali svarstyti, tad negavau darbo” (Interviu Nr. 30, 2013 10 02, Vilnius). 

„Nesąžininga tuo, kad aš puikiai moku arabų kalbą, ilgai dirbu kompanijoje, turiu 2 

vaikus ir ateina naujas žmogus ir gauna didesnį atlyginimą, nes jis turi Vilniaus 

universiteto diplomą. <…> Aš daug duodu kompanijai ir kompaniją tą pastebi ir žino, bet 

naujam žmogui dirbančiam vos kelis mėnesius pakelia atlyginimą, nes jis turi Vilniaus 

universiteto diplomą. Tai yra nesąžininga, tačiau aš stengiuosi tai palikti nuošalyje, priimti 

kaip yra ir susitaikyti, bet viduje nesijauti gerai” (Interviu Nr. 30, 2013 10 02, Vilnius). 

Šią problemą pažymėjo ir ekspertas:  

„Bet jam į darbo rinką įeiti yra sudėtinga, nes jo diplomas ... odontologas buvo, jam įeiti 

į darbo rinką buvo labai sudėtinga, nu jam nereikia tos lietuvių kalbos, nes nu ten yra visai 

kita specifinė kalba odontologijoj, ir tu esi specialistas savo šaly, bet tavęs nepriima, nes 

tavo dokumentas neatitinka reikalavimų” (Ekspertas Nr. 7, 2014 02 03).  

„Manau čia tokia yra „sufiksuota“ problema, dėl to kad kai kuriems yra sunku 

pripažinti kvalifikaciją, sulyginti, jie turi praeiti didelį kelią, kad jiems pripažintų, arba 

nėra atitikmens tokio lygio Lietuvoje, tai kažkaip tai kitaip ten pripažįsta, reikia išsilyginti 

tą kvalifikaciją. Arba studijuoti papildomai, arba jau nebėra. Čia buvo pavyzdys su felčere. 

Lietuvoje nėra tokios eilutės. Žmogus turi diplomą, kvalifikaciją ir negali dirbti tokio 

darbo. Ir tada jau jeigu jis praeina visus tuos kelius ir jam pripažįsta kvalifikaciją, o tada 
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atsiranda problema, kad jis negali gauti dėl kalbos barjero dirbti tada aukštesnės 

kvalifikacijos darbo“ (Ekspertas N r. 10, 2014 01 23).  

Ekspertai išskiria papildomas užimtumo problemas – informacijos trūkumas iš 

valstybinių institucijų: 

„Pirmiausiai,  nežinojimas, kur kreiptis, žinojimas ar darbo birža, mokymo centras siūlo 

kažką naujo, nes jie visiškai nieko neskelbia. Darbo biržos darbuotojai visiškai nesiūlo 

darbų. O jei blogai žinai kalbą arba jos visai nežinai, gali net nebandyti. Ir žmonės nežino, 

kur ieškoti informacijos. Dažnai nežino, kur ieškoti darbo” (Ekspertas Nr. 8, 2014 01 23).  

Taip pat, dėl kalbos nemokėjimo ir neigiamų visuomenės nuostatų koreliacijų, 

užsieniečiai dažniausiai ieško darbo, neatitinkančio jo kvalifikaciją, o tai sukelia 

psichologines ir savirealizacijos problemas: 

„Labai sunku perlipti per save, kadangi turi ieškotis darbo kuri neatitinka tavo 

išsilavinimo, nereikalautų kalbos. Gali tik būti valytoja ir viskas. Ir labai negatyvu 

Maximoje, Iki, nes jei gerai nemoki kalbos, labai negatyviai į tave žiūri.  Iš karto sako ne” 

(Ekspertas Nr. 8, 2014 01 23).  

Papildomai galima išskirti įsidarbinimo barjerus, apimančius makro lygmenį, su  kuriais 

susiduria skirtingais pagrindais atvykę užsieniečiai. Vienas jų būtų teisiniai apribojimai 

dirbti studijų pagrindu atvykusiems migrantams: 

„Tačiau sužinojau, kad negaliu dirbti pirmus metus. Kuomet gavau antrąjį leidimą, 

paklausiau migracijoje dėl darbo galimybių ir jie man pasakė, kad galiu dirbti ne daugiau 

nei 4 valandas per dieną. Aš bandžiau, bet kalba yra problema. Restorane ar viešbutį, tuos 

studentiškus darbus norint dirbti, reikia mokėti kalbą ir galėti bendrauti su žmonėmis. 

Mano lietuviu kalbos žinios labai limituotos” (Interviu Nr. 36, 2014 02 21, Vilnius).  

„Tai yra labai didelė problema. Mes turime labai daug laisvo laiko ir kadangi aš esu 

studentas ir dėl leidimo aš negaliu dirbti” (Interviu Nr. 32, 2014 02 27, Kaunas). 

Šeimos susijungimo pagrindu atvykę užsieniečiai užimtumo klausimais išsiskiria į dvi 

kategorijas: tie, kurie darbo norėtų, tačiau susiduria su sunkumais, būdingais visiems 

užsieniečiams, ir tie, kurie dėl susitarimų, priimtų šeimoje, nesiekia susirasti darbo: 

„Dar nežinau, aš gal norėčiau, bet mano vyras nenori” (Interviu Nr. 13, 2013 12 04, 

Klaipėda).  
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„Tuomet mano vyras išvyko dirbti ir man pasiūlė darbą – tvarkyti namus. Mano vyras 

sako, kam šito reikia, mažai moka, tau nugarą skauda, aš uždirbu pakankamai, mokykis 

kalbą ramiai, jei nori į gerą darbą. Ir aš pagalvojau teisingai, geriau aš eisiu į kursus, 

mokysiuosi kalbą , nei dirbsiu darbą, kuris niekur manęs nenuves” (Interviu Nr. 22, 2013 

09 09, Klaipėda).  

Kita vertus, tyrimo duomenys atskleidė, jog nepriklausomai nuo mikro veiksnių, 

įtakojusių migraciją ir teisinį statusą Lietuvoje, nors ir nedaugelis respondentų, tačiau su 

nedarbo problema nesusidūrė ir gyvenant šalyje tobulėjo darbo sferoje: 

„Kai tik atvažiavau buvau konsultantas migrantų centre, vėliau gavau darbo pasiūlymą 

iš norvegų kompanijos ir pradėjau dirbti jiems. Tai vienu metu turėjau du darbus. Po vienų 

metų pradėjau savo verslą. <…> importuoju kosmetiką ir kavą” (Interviu Nr. 29, 2014 02 

14, Vilnius).  

„Pradėjau dirbti, tapau vertėju su drauge iš Vokietijos arabiškai, angliškai, lietuviškai, 

po 4 metų <..> dirbu naujoje įmonėje” (Interviu Nr. 26, 2014 02 25, Kaunas). 

 

Būstas 

Skirtingai nei prieš tai aptartose integracijos srityse, bendrus visiems TŠP probleminius 

aspektus susijusius su būstu išskirti yra sunku ir šiuo atveju vyrauja labai skirtinga 

problematika atsižvelgiant į mikro veiksnius. 

Problema dėl būsto yra mažiau aktuali šeimos pagrindu atvykusiems užsieniečiams: 

„Mums pasisekė, mano anyta davė mums būstą, galima taip pasakyt, mes gyvenam jos 

būste” (Interviu Nr. 18, 2013 10 08, Klaipėda).  

„Norime nusipirkti nuosavą butą. O dabar gyvenam pas dėdę, nes dėdę turi ne vieną 

butą” (Interviu Nr. 15, 2013 12 04, Klaipėda).  

Taip pat galima išskirti, jog studijų pagrindu gyvenantys šalyje migrantai su būsto 

paieškos problemomis taip pat susiduria rečiau, kadangi daugeliu atveju gali gyventi 

mokymosi įstaigų bendrabučiuose: 

„Pačioje pradžioje gavau bendrabutį, nes daugiausiai jie yra Erasmus studentams ir 

užsieniečiams. Vėliau per internetą ir draugus susiradau, kur gyventi” (Interviu Nr. 31, 

2014  02 25, Kaunas).  
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Tuo tarpu ieškant gyvenamosios vietos Lietuvoje dažnu atveju naudojamasi socialiniais 

ryšiais. Vienas iš būsto paieškos būdų – per pažįstamus asmenis: 

„Mes kreipėmės į pažįstamą ir tas žmogus dirbo toje sferoje, tad kažkokių esminių 

problemų neturėjom, mum viską rado” (Interviu Nr. 22, 2013 09 09, Klaipėda).  

„Man padėjo pažįstamas, dabar Kaune gyvena” (Interviu Nr. 49, 2013 10 30, Klaipėda).  

Pagrindinės problemos nuomojantis būstą užsieniečiams apspręstos makro lygmens 

veiksnių: 

1) neigiamomis visuomenės nuostatos, kuomet lietuviai ne visada noriai išnuomoja 

butus užsieniečiams: 

„Skambinu, kalbėjau lietuviškai, sako, gerai ateik apžiūrėti, atėjau, žiūri į mane, kad aš 

užsienietis, supranti ah? Sako žiūrėk, aš žiūriu, sakau man patinka, sako gerai, paskambink 

rytoj, skambinu – neatsiliepia. (juokiasi) Supranti? Šitaip tikrai atsitiko, aš tik pamiršau 

pasakyti, bet senai, prieš dvejus metus. Tai jis gal bijo, jis gal turi blogą patirtį” (Interviu 

Nr. 40,  2013 10 18, Vilnius).  

„Tiesą sakant, taip. Turėjau daug situacijų kuomet skambinome savininkui ar agentūrų 

darbuotojams, kurie po tarpusavio pokalbio pasakydavo ne, jie nenori užsieniečių. Tai taip 

pat nėra labai gerai. Dabartinis mano buto savininkas yra rusas, bet neturiu jokių 

problemų” (Interviu Nr. 38, 2014 01 30, Vilnius).  

„Tai tikrai sunku. Neseniai norėjau išsikraustyti iš bendrabučio, ieškojausi buto, kurį 

galėčiau nuomoti. Labai daug radau butų ir skambinau jų savininkams, tačiau man pasakė, 

"o mum labai gaila, mes norim tik lietuvių", kai kurie sako, kad nori tik merginų, kiti tiesiog 

kai sužino, kad esi užsienietis sako, kad butas jau išnuomotas, nors tu jauti, kad ne, jie 

tiesiog nenori pasakyti tiesiai šviesiai. Ir pagal mane lietuvis yra tas, kuris augo Lietuvoje, 

kalba lietuviškai, supranta lietuviškai, tėvai yra lietuviai. Bet aš taip pat suprantu, kad aš 

esu čia, aš mokausi tavo kultūros, tavo kalbos, valgau tavo maistą, dalį savo gyvenimo 

laiko esu čia. Ir daugelis žmonių to netgi nesvarsto, jie tave tiesiog padeda už rėmų, arba 

įdeda tave į rėmus ir taip atskiria nuo visų. Tai yra labai blogai. Tai yra didelis iššūkis” 

(Interviu Nr. 37, 2014 02 12, Vilnius).  
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2) Imigracijos politikos nuostatos: gaunat leidimą gyventi užsieniečiui būtina 

deklaruoti gyvenamą vietą, tuo tarpu butą nuomojantys lietuviai į gyvenamosios vietos 

deklaraciją žiūri įtariai: 

„Tai tarsi koks juokas, nes iš mano patirties galiu pasakyti, kad nei vienas buto 

savininkas nenori registruoti užsieniečių savo bute, galbūt jie bijo dėl mokesčių” (Interviu 

Nr. 38, 2014 01 30, Vilnius). 

„Ir mes dabar gyvename vienur, o esame priregistruoti kitur, juk ne visi nori kuomet 

nuomoja priregistruoti tave savo bute” (Interviu Nr. 14, 2013 12 04, Klaipėda).  

Ši situacija daugeliu atveju nepalieka užsieniečiams kitos galimybės, kaip tik įsitraukti į 

nelegalią veiklą deklaruojant gyvenamą vietą netikru adresu ir mokant už tai pinigus 

tretiesiems asmenims. Ši situacija gali turėti itin skaudžių pasekmių užsieniečiui, kadangi 

tokią veiklą vykdantys asmenys fiktyviai registruoja užsieniečius vienoje gyvenomoje 

vietoje: 

„Tad yra tik vienas, būdas tai padaryti, tu turi nusipirkti tą registracijos adresą iš 

kompanijų kurios dirba nelegaliai. Man tai nesuprantama. Jie parduoda registracijos 

adresą už 1200 litų vieniems metams ir šalia šito tu dar moki už nuomą , nes juk reikia 

kažkur gyventi. Tad tu moki virš 100 litų už kažkokį netikrą adresą. Ir po viso šito, jūs vis 

tiek turėsite problemų migracijoje, nes daugelis iš jų žino šiuos adresus ir gali pasakyti, kad 

tai netikri adresai” (Interviu Nr. 38, 2014 01 30, Vilnius).  

Šią situaciją apibūdino ir ekspertas, įtraukdamas papildomą problemą, jog šeimos nariai, 

jei užsienietis gali juos pasikviesti, turi būti deklaruoti toje pačioje gyvenamojoje vietoje: 

„Kuomet aplikuojame turime deklaruoti, kur gyvename, tačiau labai dažnai buto 

savininkai to nedaro, ir tai yra labai didelė problema. Dabar visi ieško žmogaus, kuris už 

pinigus prideklaruotų pas save.  Dabar kai kurios kompanijos prašo iki 800 eurų už 

deklaravimąsi. Tad ne kiekvienas užsienietis gali .Net ne visi gali savo šeimos narius 

pasikviesti, nes visi šeimos nariai turi būti prideklaruoti toje pačioje vietoje” (Ekspertas Nr. 

5, 2014 03 24).  

Papildomą problemą, susijusią su gyvenamosios vietos deklaravimu, pažymėjo vienas 

respondentas bei ekspertas: Lietuvos pilietis gyvenamąją vietą gali dekraluoti miesto 
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savivaldybėje, jei atvyksta iš kitos savivaldybės, tuo tarpu užsienietis tokios galimybes 

neturi: 

„Jei tu esi ne iš Vilniaus, bet atvažiavai, gali prisiregistruoti savivaldybėje, bet 

užsieniečiams to padaryti negalima, net jei esi vedęs Lietuvos pilietę“ (Interviu Nr. 24, 

2013 10 16, Vilnius).  

„Ir kitas dalykas migracijoj neleidžia deklaruotis savivaldybei migrantams. Tarkim aš 

galiu jeigu aš neturiu savo gyvenamosios vietos deklaruotis save savivaldybei, o tarkim 

migrantas jis negali“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23).  

 

Socialiniai ryšiai 

Socialinių tinklų teorijos, apimančios tarpasmeninius migrantų ryšius su daugumos 

visuomene ir migrantais, pirmiausiai plėtojasi makro lygmenyje, ir kaip minėta ankščiau, 

turėtų peraugti į institucinius tinklus (tokius formalius institucionalizuotus migracijos 

tinklus kaip migrantų organizacijos). Toliau aptariami kokybinio tyrimo duomenys, apimant 

tarpasmeninius ryšius su daugumos visuomene ir kitais užsieniečiais. 

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 suskirstomi į dvi grupes: tarpasmeniniai 

(draugai, kasdienis bendravimas) ir instituciniai (valstybinės institucijos, paslaugas 

teikiančios organizacijos). 

Socialinių ryšių su daugumos visuomene užmezgimas ir plėtojimas, kaip parodė tyrimas, 

taip pat yra sąlygotas mikro lygmens veiksnių, t.y. atvykimo pagrindo. Mikro lygmenyje 

migraciją apsprendę veiksniai socialinių ryšių plėtojimui su lietuviais draugais daro įtaką 

visais atvejais, tik skirtingai. 

Šeimos susijungimo atveju dauguma užsieniečių socialinių ryšių ratą dažniausiai plėtoja 

šeimos narių jau turimame draugų rate, ypatingai tik atvykus į tikslo šalį, tačiau dauguma 

atveju vėliau šie ryšiai šeiminiu pagrindu plečiasi: 

„Patys pirmieji draugai buvo vyro pažįstami, vėliau visi jie visi išvyko. Tuomet atsirado 

tėvai vaikų, su kuriais ėjome į darželį ir mokyklą. Ir pasirodė, kad didelė dalis yra 

atvykusių čia gyventi” (Interviu Nr.9, Klaipėda, 2013 12 05).  
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„Jas vadinu, Lietuvos rusėm. Jos gimė čia. Grynai lietuvių.....  kaip ir yra pažįstama. Tai 

dar draugai mano vyro” (Interviu Nr. 22, 2013 09 09, Klaipėda).  

„Vyro draugai, jie visi lietuviai” (Interviu Nr. 21, 2013 09 09, Klaipėda).  

Tyrimo duomenys parodė, kad šeimos susijungimo pagrindu atvykę užsieniečiai, jei 

mokosi kalbos ir integruojasi į lietuvišką aplinką (dirba tarp lietuvių, vaikus veda į 

lietuviškas mokyklas ir kt.), neturi keblumų plėsti draugų ratą daugumos visuomenėje (ir 

atvirkščiai): 

„Labai daug draugų lietuvių, net čia visą gyvenimą gyvenę, kartais stebisi, kiek turiu 

pažįstamų. Pirmiausiai, tai mano vaikas mažas, jis ėjo į lietuvišką darželį, tai labai daug 

tėvų iš darželio su kuriais  likom draugais po darželio baigimo. Taip pat ėjome kur daug 

lietuvių, ten su mamomis susipažinome, dabar mes einame pas juos per gimtadienius, o jie 

ateina pas mus. paskui draugai tiesiog taip. Taip pat dirbu internetu, čia daug žmonių” 

(Interviu Nr. 17, 2013 10 30, Klaipėda).  

„Ne, sunku sutikti žmones kai nemoki kalbos” (Interviu Nr. 35, 2013 10 07, Klaipėda).  

Studijų pagrindu atvykusių užsieniečių socialinių ryšių ratas yra platesnis ir pirmiausiai 

formuojasi universituose: 

„Su kai kuriais per Erasmus programą universitete, su kitais kur gyvenu, bendrabutyje” 

(Interviu Nr. 45, 2013 12 06, Klaipėda).  

Pagrindiniai probleminiai aspektai plečiant socialinių ryšių ratą yra makro lygmens ir 

gali būti apibendrinti kaip neigiamos visuomenės nuostatos, daugiausiai dėl kultūrinių 

skirtumų sąlygotų veiksnių: 

„Bandau, tokį vieną pavyzdį pateiksiu, aišku jis netinka visiems žmonėms. Su draugu 

egiptiečiu nuėjome į klubą ir vienas lietuvis mane pakvietė pažaisti biliardą, aš sutikau, iš 

20 litų. Aš laimėjau, tad jis man davė 20 litų, bet aš norėjau žaisti, kaip draugas, o ne iš 

pinigų.  Jis sėdėjo prie baro, tad aš jam grąžinau pinigus, ji buvo laimingas, ir pasiūlė 

išgerti, bet aš padėkojau ir pasakiau, kad negeriu. Ir aš pats paskui papašiau jo numerio, 

sakau nueisim kada pažaisti į akropolį ar kur biliardo, bet jis sakė, ne ne aš neduodu 

svetimiems savo numerio. Kitas atvejis, Klaipėdoje gyvenu 4 metus, o kaimynės nepažįstu. 

Kuomet nueinu į klubą ir noriu draugauti tai visada nori į galvą duoti arba galvoja, kad dėl 
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naudos. Ir kadangi aš negeriu ir "nesitūsinu", tai su manim ir nedraugauja” (Interviu Nr. 

26, 2014 02 25, Kaunas).  

 

Vaikų integracija 

Vienas iš atskirų probleminių aspektų, turintis skirtingą specifiką, yra vaikų integracija, 

kuri pirmiausiai vyksta per švietimą. Šiame tyrime nėra siekiama išsiaiškinti mišrių šeimų 

priimamo sprendimo vaikus leisti į lietuviškas ar tautinių mažumų mokyklas motyvų, 

tačiau apžvelgti pagrindines problemas, su kuriomis šie vaikai ir jų tėvai susiduria. 

Vaikams, kurie atvyko į Lietuvą arba gimę šeimoje, kurioje lietuvių kalba nėra gimtoji, 

didžiausia problema yra kalba: 

„<...> kitas mano mažas sūnus mokosi čia, rusišką mokyklą, turi labai daug problemą 

su lietuviška, todėl, kad Klaipėdoje neturi su kuo bendrauti lietuviškai, todėl, kad viskas yra 

rusiškai ir angliškai, ir neturi pas mane praktikos, tik vieną problemą šičia“ (Interviu Nr. 

20, 2013 10 07, Klaipėda).  

Taip pat respondentai pažymėjo, jog vaikui lankant tiek rusišką, tiek lietuvišką 

mokyklas, kalbos problemos išlieka kai šeimoje tėvai negali ugdyti lietuvių kalbos įgūdžių: 

„Ji einą į rusų mokyklą, o pagrindinė problema tik su kalba. Ir tai ji nėra didelė, nes 

mokykloje ji mokosi kalbos, tad kaip problemos ir nėra, galbūt vėliau gali atsirasti kuomet 

reikės laikyti egzaminus, tačiau mane visi ramina, kad vaikai labai greitai išmoksta kalbą. 

Tik reikia su ja lietuviškai kalbėti, o aš nemoku dar, truputuką po kursų bandau namie, bet  

reikia, kad ji girdėtų pilną, normalią kalbą, o ne kaip aš su ja kalbu, kol sugalvoji ką nori 

pasakyti, greičiau tai rusiškai pasakai” (Interviu Nr. 22, 2013 09 09, Klaipėda).  

Kita vertus, kai kurie respondentai priėmė sprendimą pakeisti vaiko ugdymo įstaigą į 

lietuvišką su tikslu, jog vaikas išmoktų lietuvių kalbą: 

„Pirmaisiais metais ėjome į rusų darželį. Tada aš supratau, kad per visus metus rusų 

darželyje jis išmoko 2 žodžius. Laba diena, negalima” (Interviu Nr. 17, 2013 10 30, 

Klaipėda).   

Taip pat patys migrantai pripažįsta lietuvių kalbos svarbą integracijos procese vaikams ir 

mokyklos pasirinkimo problematiką: 
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„Man rodos kuomet užsienietis eina į savo gimtos kalbos mokyklą nevyksta jokia 

adaptacija, taip ir būna nei šiokie nei tokie, dabar tokia situacija, kad baisų vaiką leisti į 

lietuvišką mokyklą, nes jei jis klasėje bus vienas rusakalbis, jam bus sunku, bet jei visos 

mokyklos būtų tik lietuviškos, tuomet klasėje būtų rusakalbių daugiau ir nebūtų tokių 

problemų ir po kelių metų jie jau kalbėtų panašiu lygių. O dabar mes patys šį procesą 

tempiam tad integracija nevyksta” (Interviu Nr. 2, 2013 12 04, Klaipėda).  

Apibendrinant vaikų integracijos problematiką svarbu pažymėti, kad lietuvių kalbos 

mokymasis ankstyvame amžiuje yra esminis integracijos ir tolimesnių siekių veiksnys: 

„Mano vaikui dabar 17 ir jis greičiausiai išvažiuos iš Lietuvos kažkur toliau į Europą, 

nes jis net neįsivaizduoja, kur čia galėtų dirbti” (Interviu Nr. 2, 2013 12 04, Klaipėda).  

„Sūnui buvo sunkiau, nes jam nepatiko lietuvių kalba, todėl nenorėjo pasilikti ir išvyko į 

Angliją” (Interviu Nr. 8, 2013 12 05, Klaipėda).  

Remiantis respondentų patirtimi, neigiamos visuomenės nuostatos Lietuvoje pasireiškia 

net priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Tai tik įrodo, jog visuomenės švietimas ir 

tolerancijos ugdymas būtinas nuo žemiausių švietimo įstaigų lygmens bei šeimoje: 

„Gal pirmaisiais metais kai ėjo į darželį, kažkieno tėvai namie savo vaikam kažką 

pasakė, nes kuomet nuėjau jo paimti iš darželio, jis manės klausė: mama, kodėl manęs 

nepagimdei lietuvio. Aš klausiu kodėl? Jis man sako, kad darželyje sako rusas rusas, o aš 

jam atsakau, rusas - tai ne liga. Rusas - tautybė. Jis buvo vienintelis rusas, galbūt pradžioje 

buvo kažkoks negatyvumas, o paskui aš visas šventes su jais švenčiau, važiavau su vaikais 

visur. Nors aš nekalbėjau lietuviškai, bet aš vis tiek visur vykau, visur padėjau. Ir pamažu 

tas barjeras dingo, o dabar draugaujame su tėvais” (Interviu Nr. 17, 2013 10 30, 

Klaipėda).  

Pagrindinės probleminės integracijos sritys, kurias atskleidė kokybinis tyrimas, lyginant 

su ankščiau vykdytų tyrimų išskirta problematika, praktiškai nesikeičia. Tačiau šis tyrimas 

parodė, jog mikro lygmens veiksniai daro įtaką integracijos eigai ir problematikai tikslo 

šalyje, taip pat jų sprendimo būdams.  

Su valstybinėmis institucijomis ryšių turėjo dauguma respondentų, neišvengiamai su 

migracijos departamentu tvarkant dokumentus, rečiau minėtos darbo birža, savivaldybė, 
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švietimo ir gydymo įstaigos. Pagrindiniai probleminiai aspektai, su kuriais susidurta 

valstybinėse institucijose, yra: 

1) biurokratinių procedūrų įgyvendinimas (plačiai susijęs su migracijos teisiniu 

reguliavimu ir šių nuostatų interpretavimu): 

„O kai susituokėm buvo problema ta, kad mum leido tik 3 mėnesius gyventi per pusmetį 

kartu. Ir taip metus. Ir dar kilo problemų, man atrodo, kad mus apmelavo arba jie nežinojo, 

kai darėme leidimus gyventi, atsisakė išduoti leidimą mano vaikui. Aš nesupratau kodėl, juk 

tai mano vaikas, aš išsiėmiau pažymą, kad esu vieniša motina, kad nereikėtų imti leidimo iš 

vaiko tėčio, mes tiesiog taip sutarėm. Ir mum sakė, kad ne, kad mano vaikas negali gauti 

leidimo gyventi. Aš bandžiau visaip jiems paaiškinti, kad Jūs nežinot, ar turiu aš kam vaiką 

palikti, kaip taip gali būti, o jie man atsakė, kad tai mano problemos jau. Ir aš pagalvojau, 

kad čia viskas labai blogai ir neapgalvota ir tiesiog baisu.  Ir atsitiko taip, kad aš gyvenau 

čia, nes man reikėjo gyventi čia, kad pragyvenčiau tam tikrą laikotarpį, nes kitaip man 

neduos kito leidimo gyventi, o mano vaikas ten. Jeigu būdavo galimybė aš iškarto 

važiuodavau ten, skaičiuodavau mėnesius kiek galiu likti Lietuvoje, plius aš dar mokiausi 

ten, ir aš manau, kad tai yra labai didelė problema“ (Interviu Nr. 22, Klaipėda, 2013 09 

09).  

„Jei reikėtų visas pasakyti, prireiktų 2 metrų ilgio popieriaus, bet to nedarysiu, 

pasakysiu pačią didžiausią. Didžiausia yra ta, kad kas kartą priduodant dokumentus, mum 

reikėjo vykti atgal į Ukrainą, paimti  iš ten dokumentus ir pristatyti juos į Lietuvą.  Ir kas 

yra labai įdomu, kad kol buvome išvykę į Ukrainą paimti dokumentų, čia taip pat visko 

nutiko, Lietuvoje keitėsi įstatymai ir tvarka, ir nebereikėjo tų mūsų atsivežtų dokumentų. Ir 

išeina taip, kad tu nesi dėl savo ateities, nežinai kaip dar įstatymai keisis ir kaip reikės 

viską tvarkytis. Ir dar viena ne itin maloni situacija, kuomet turėjome laikiną leidimą 

gyventi, kiekvieną mėnesį turėjome turėti tam tikrą pinigų sumą sąskaitoje. Na tai logiškai 

suprantama, bet mes įnešame tuo pinigus, parodome, kad jie yra, tačiau nėra taip, kad jie 

visada ten. Tie pinigai leidžiasi ir neauga ten. Jie pastoviai nuplaukia. Truputį nelogiška.).  

2)  informacijos neprieinamumas ir/ar neteikimas: 

„Kazachstano ambasados gavo mums telefonas iš Klaipėdos migracijos įanį las 

konstultieravųtam takaja jiest Daiva, nu labai geras ir protingas moteris. Davė 
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informacijos, patamų što Klaipėdos migracijos departamentas labai kvailas, nieko nežinau, 

nežinau kad, jeigu mes atvažiavom iš Kazachstano mes turi būti legalizuoti mūsų 

dokumentas, nieko nežinau“  (Interviu Nr. 20, Klaipėda, 2013 10 07).  

„Maždaug, viską susiprask pats ir viską atnešk mums idealiai sutvarkyta. Ir nėra 

puslapio kuriame būtų pasakyta, jei tas tuomet tau reiktų turėti šiuos dokumentus, jei tas - 

tai tuos. Per 10 metų neradau dar šito, nors atrodo, taip paprasta” (Interviu Nr. 50, 

Klaipėda, 2013 10 30).  

„Čia vienas sako vienaip, kitas kitaip ir nežinau, ką daryti” (Interviu Nr. 18, Klaipėda, 

2013 10 08).  

„Mes tiek daug dokumentų nunešėme, išleidome 300 svarų kad gautume dokumentus iš 

teismo, legalizuotume juos, išverstume, viską ko jie prašė. Bet jie sako neužtenka mums 

reikia dar daugiau, o mes klausiam ko jums dar reikia, jie sako kad nežino. Tai vienintelis 

atsakymas, kurį aš gaunu“ (Interviu Nr. 35, Klaipėda, 2013 10 07).  

“Mes esam mažuma, mes nenorim kažko keisti, bet gerbkite mus kaip žmones, pvz. 

kuomet migracija atsiunčia jums laišką, jis būna lietuvių kalbą, ne anglų. Kitas dalykas, 

kuris man nepatiko, kad migracija pakeitė dokumentų pateikimo sistemą, man niekas 

nepasakė ir taip vos nepraradau savo leidimo. Nes kuomet nueini į jų puslapį ir nori gauti 

informacijos tai randi tik kas parašyta apie migraciją, o visa likusi informacija lietuviškai” 

(Interviu Nr. 30, Vilnius, 2013 10 02).  

3) Darbuotojų nekompetencija (dėl užsienio kalbų nemokėjimo, tolerancijos stokos ir 

teisinių migracijos nuostatų interpretavimo):  

„Į migraciją imu savo draugą, nes migracijoje niekas nekalba angliškai“ (Interviu Nr. 

46, Klaipėda, 2013 12 06).  

„Dėl tų pažymų ir buvo ne visai maloni istorija, kuomet nuėjau ten ir buvo kita vedėja ir 

aš bandžiau kalbėti lietuviškai, o ji man pradėjo priekaištauti, kad aš tiek metų gyvenu ir 

nemoku kalbėti lietuviškai, bet aš sakau kad aš bandau, aš mokausi, juk ne visi gali būti 

tokie protingi ir ne visi turi galimybes“ (Interviu Nr. 14, Klaipėda, 2013 12 04).  

„Nors leidimus jau darausi 9-10 kartą ir mane ten pažįsta, bei gatvėje pamatę 

sveikinasi, tačiau ten nuėjus, moteriškės, visada piktos, nepaslaugios. Kai tiek metų aš 

darausi leidimus, man rodos, aš turiu jau viską, bet jie niekur neskelbia pakeistų dalykų. Ir 
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kas kartą ateinu ir vis kažko naujo reikia, bet niekur viešai neskelbiama apie pakeistus 

reikalavimus. Nėra draugiškumo iš migracijos departamento jokio. Ypač Klaipėdoje. 

Praėjusiais metais turėjau kitą leidimą ir dariausi jį Gargžduose, viena ponia buvo labai 

paslaugi, bet kita ....“ (Interviu Nr. 50, Klaipėda, 2013 10 30). 

„Čia aiškinom visą situaciją, kad taip negali būti, kad jokia kita valstybė neišskiria 

vaiko ir motinos. <..> Po kažkurio laiko mano vyras nuvyko į Vilnių ir papasakojo , kokia 

yra mūsų situacija, o jie atsakė, kad jokių problemų. Jis klausia, kaip tai gali būti, nes aš 

tiek kartų ėjau, bet mum nedavė. Vilniuje mum davė lankstinuką, kur visa informacija 

surašyta. Tuomet čia vėl jis ėjo, prašė padaryti leidimą dukrytei, na tai ne jo dukrytė, be jis 

ją vadina sava, o jie vėl sako, kad negali išduoti. Tačiau mano vyras tvirtina, kad jie gali 

išduoti leidimą ir padavė gautą lankstinuką, ir tada jie sakė, kad gerai jau, jie pažiūrės ką 

gali padaryti. Ir jokių problemų, mes surinkome visus reikiamus dokumentus ir viskas“ 

(Interviu Nr. 22, Klaipėda, 2013 09 09). 

„Mano vyras jau kokius 11 metų negyveno Lietuvoje, 2010 jis atvažiavo čia. Gal jis ir 

nežinojo apie pasikeitimus šalyje ir kai mes pateikėme dokumentus, mum reikėjo atsakyti į 

pora klausimų, ir ten tikrai buvo parašyti nekorektiški klausimai, tikrai nekorektiškai. O jis 

labai emocionalus, ten tokie klausimai, nesąmonės. Ir mum reikėjo laukti kokius 3 

mėnesius. 3 mėnesiai praėjo, jau ėjo 4, mums nieko nesiunčia, neskambino. Tad mes 

nuėjome pas viršininką ir mums ten pasakė, kad dėl to, kad Jūsų vyras taip negražiai 

elgėsi, mes Jums nenorėjome duoti dokumento. Jis pradėjo rėkti. Ten buvo toks klausimas, 

kiek kartų susitikote su savo vyrų iki vedybų. Ir taip logiškai pagalvojus, koks tai klausimas. 

Jis sako, o kiek Jūs kartų susitikote su savo vyrų iki vestuvių, jūs pamenate? Rašytų 

konkrečius klausimus, kiek laiko Jūs pažįstami buvo ar kažkaip. Jis pradėjo skambinti į 

Vilnių, pakėlė „šumą“ ir tokios buvo mūsų problemos“ (Interviu Nr. 14, Klaipėda, 2013 12 

04). 

Valtybės tarnautojų kompetencijos trūkumą, kalbos barjerą ir informacijos nesuteikimą, 

kaip pagrindines problemas, su kuriomis susiduria TŠP valstybinėse įstaigose,  pažymėjo 

dauguma ekspertų: 

„Personalo aspektas, kodėl banke sugeba išsimuštruoti savo darbuotojus ir jie labai 

pavargę ir galbūt blogos nuotaikos, bet sugeba išspausti šypseną komunikavimui ir būtinai 
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atmosferai, tai tuo tarpu valstybinėse institucijose įsivaizduojama, kad aš esu ponas  ir aš 

nustatinėju taisykles. Tad jei darbuotojas, negali išpildyti savo pareigų, kurios yra iš jo 

reikalaujamos, jis turėtų būti atleidžiamas. O personalo skyrius turi tai užtikrinti, tad 

skyrius arba nežino ką jis daro arba ką daro jo institucija. Šiaip kultūrinis paveldas iš 

tarybinių laikų yra išlikęs. Daug kur” (Ekspertas Nr. 6, 2014 03 24).  

„Taip pat jie labai blogai kalba angliškai. Didelį dalį darbuotojų ten aš pažįstų, 2 gerai 

moka anglų kalbą, kiti nelabai” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24).  

„O, kas liečia jų [Klaipėdos migracijos departamento] valdybos, vot mes šiandien 

buvom su kolege J. Mes atėjome, o prieš tai, A. Nunešė prieš  mūsų lankstinukus, plakatus, 

kad pakabinti. Ten yra toks priimamasis, kur galima informaciją visą sudėti. Žiūrim nėra 

nei lankstinukų, nei plakatų, nieko nėra. Nueinam į kabinetą, vot pas viršininką. Sakom: 

„Laba diena, mes iš migrantų centro.“ – „jo, jo, aš jus prisimenu.“ Sakom: „nu vot 

atnešėm naujus plakatus, naujus lankstinukus. Norim padėti.  Ar galima mes ten padėsim? 

„Sako „ne, negalima. Aš duosiu mūsų  kolegei, kuri ten pildo, padeda pildyti dokumentus, 

kad ji pati išdalintų.“ Ta prasme, ar ji dalina, ar ji nedalina, aš nežinau kaip ten yra. Ar jie 

nori bendradarbiauti ar nenori, aš nežinau“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23).  

Apibendrintai galima pasakyti, jog problemos, su kuriomis susiduria užsieniečiai 

valstybinėse institucijose, yra plataus spektro. Tai rodo,  jog imigracijos politikos 

įgyvendinimas ir įstaigų administravimas nėra tinkamai funkcionuojantys ir reikalauja 

pakeitimų. 

Toliau analizė tęsiama aptariant socialinius ryšius su kitais užsieniečiais. Analizuojant 

socialinius tarpasmeninius ryšius svarbus migracijos pagrindas, nulėmęs socialinių ryšių 

plėtojimą(si). Galima išskirti, jog,  ypatingai pirminėje imigracijos fazėje, socialiniai ryšiai 

plėtojami kitų užsieniečių tarpe, jau gyvenančių ar naujai atvykstančių į Lietuvą. Ir šiuo 

atveju migraciją lėmę veiksniai įtakos neturi. Tai galima paaiškinti socialinėmis migracijos 

teorijomis, kuomet migracinė patirtis yra vienas pirminių socialinių ryšių formavimosi 

pagrindų: 

„O, turim, daugiausiai iš emigrantų, sakyčiau taip, nes bendras interesas (nusijuokia) 

turim, tai vis tiek galbūt lengviau bendrauti dėl to” (Interviu Nr. 18, 2013 10 08, Klaipėda). 
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Su išlyga galima pastebėti, jog mikro veiksniai vis tik turi įtaką socialinių ryšių ratui tuo 

atveju, jei šeimos susijungimas vyksta ne su etniniu lietuviu; tokiu atveju dauguma 

sutuoktinio / partnerio draugų taip pat yra ne lietuvių kilmės asmenys: 

„Tarp lietuvių draugų nėra, nes mano vyras irgi nėra kaip čia pasakius lietuvis, per 

pusę. Mūsų pažįstamų rate retai būna lietuvių, tik darbe” (Interviu Nr. 12, 2013 12 04, 

Klaipėda). 

Taip pa,t tokių šeimų atveju, yra bendrauja ne lietuvių kalba: 

„Visi mūsų lietuvių draugai su kuriais bendraujame, kalba su mumis rusiškai. Mūsų 

draugai tai mišrios šeimos tarp lietuvio/ės ir ruso/ės, dabar pagrinde bendravimas eina iš 

mokyklos tai daugiau rusakalbių” (Interviu Nr. 5, 2013 12 05, Klaipėda). 

Šis, kitų užsieniečių ryšių ratas,yra plečiamas įvairiai; dažniausiai susipažįstant tokiose 

migrantų lankomose vietose kaip konsultaciniai centrai: 

„O mano asmeniniai draugai yra iš kursų, kuriuos aš lankiau” (Interviu Nr. 6, 2013 12 

05, Klaipėda). 

„Raudonojo Kryžiaus draugai” (Interviu Nr. 41, 2014 01 17, Klaipėda). 

Konsultaciniai migrantų centrai yra vienas pirminių socialinių ryšių kūrimosi kanalų. Šią 

tendenciją patvirtino ir ekspertas: 

„Radau skelbimą Raudonajam Kryžiuje, ir pradėjau ten laikyti. Tuo metu galvojau kad 

nėra Lietuvoje užsieniečių. Kad esu vienintelis arabas ar Egiptietis, nes nepažinojau nei 

vieno.  Ten pradėjau susipažinti su kitais” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24). 

Rečiau TŠP etninės giminystės ryšių ieško pasitelkdami internetą: 

„Vilniuje, yra, nu ne mano draugas, mes paznakomilis, susižapinom internete. Jis 

atvažiavo iš Kazachstano Atrau miestas ir dabar jis gyvena Vilniuje. Ir vsio bolša nėra. Nu 

poto aš turiu daug draugių iš Rusijos, nu kur gyvena čia” (Interviu Nr. 20, 2013 10 07, 

Klaipėda). 

„Darau internetu, iš užsieniečių puslapių. Tuomet vieni supažindina su kitais <…>” 

(Interviu Nr. 28, 2013 11 14, Vilnius). 

Nors rečiau, tačiau socialinių ryšių formavimasis taip pat vyksta religiniu pagrindu ir yra 

būdingas daugiausiai islamo religijos išpažinimo atveju: 
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„Reiškia, užvakar, antradienį, mes buvom Alytuj, čia buvo musulmonų šventė, nu ten 

musulmonai, ne tiktai arabai, ir lietuviai ir užsieniečiai. Tai čia tokia proga mes pavyzdžiui 

mes galim bendraut. Bet šventėj buvo daug užsieniečių, ten gi melstis, ne tik tai aš. Tai 

labai gera bendraut su užsieniečiu” (Interviu Nr. 40, 2013 10 18, Vilnius). 

„Mes susipažinome maldos namuose” (Interviu Nr. 46, 2013 12 06, Klaipėda). 

Beveik visi respondentai atsakė, jog nepalaiko ryšių su savo kilmės šalies ambasada, o 

jei palaiko tik tvarkant būtinus dokumentus (kaip paso keitimas ir pan.). Išskirtina tik JAV 

ambasada, kuri glaudžiau bendrauja su amerikiečiais migrantais Lietuvoje: 

„Pirmus metus taip. Vykdavau į jų organizuojamus renginius, kažkas panašaus į ‚rotušės 

susitikimus‘. Kas kelis mėnesius būdavo šie susitikimai. Tačiau nuo 2005 ar 2006 nemanau, 

kad ten lankiausi. Man rodos aš net neužsiregistravau, dažniausiai aš nusiunčiu jiems žinią, 

užsiregistruoju, kad esu šalyje. 2008 vykau beje dar ten dėl paso” (Interviu Nr. 50, 2013 10 

30, Klaipėda).  

Taip pat tyrimas atskleidė, jog socialinių ryšių ratas plečiasi įvairiai ir įtakotas mikro 

veiksnių: šeimos susijungimo pagrindu atvykę užsieniečiai pirmiausiai ratą plečia savo 

šeimos narių draugų tarpe, vėliau šeimos narių pagrindu (dažnas pavyzdys – vaikų 

bendraklasių tėvai), jei šeimos narys yra lietuvis, draugų lietuvių ratas plečiamas jau 

pačioje po imigracinės situacijos pradžioje. Tai nėra būdinga studijų pagrindu atvykusiems 

užsieniečiams, kurių socialinių ryšių ratas yra daug įvairesnis ir dažniausiai plečiamas 

universitete.  

Makro lygmens veiksniai sąlygoja socialinių ryšių rato plėtrą jei integruojamasi į 

lietuviškas institucijas (darbas, švietimo sistema) ir žymiai mažiau priklauso nuo migraciją 

apsprendusių veiksnių. Tačiau viena svarbiausių socialinių ryšių užmezgimo ir plėtojimo 

sąlygų su daugumos visuomene yra kalbos mokėjimas. 

Migracijos pagrindas yra vienas svaresnių socialinių ryšių užmezgimo pagrindų visų 

tipų migracijos atveju. Socialinių ryšių plėtojimas kitų užsieniečių tarpe žymiai silpniau 

sąlygojamas mikro veiksnių, kuomet pagrindinis ryšių užmezgimas vyksta migrantų 

susibūrimo vietose (dažniausiai – konsultaciniai centrai), rečiau – internete.  

Būtent tarpasmeniniai socialiniai ryšiai, prasidedantys mikro lygmenyje, kai kuriais 

atvejais net prieš migracinėje situacijoje, vėliau tikslo šalyje plėtojasi makro lygmenyje ir 
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perauga, sėkmingos integracijos atveju, į mezo lygmenį, t.y. formalius institucionalizuotus 

migrantų tinklus. 

 

3.4 Migrantų organizacijos ir migracijos  tinklai 

 

Kokybinis tyrimas atskleidė esamus ar potencialius tinklus (ryšius) tarp Lietuvoje 

gyvenančių TŠP (jų organizacijų) ir kitų nevyriausybinių organizacijų, galinčių skatinti TŠP 

integracijos priemonių įgyvendinimą. Siekiant išsiaiškinti migrantų atstovavimo 

mechanizmus tyrime analizuoti migrantų organizavimosi ypatumai, raida ir problematika 

Lietuvoje. Ištirtas naujai atvykusių migrantų dalyvavimas tautinių mažumų organizacijoje, 

naujai susikūrusiose migrantų organizacijose ir ryšiai su migracijos srityje dirbančiomis 

NVO. Toks trijų lygmenų skirstymas pasirinktas atsižvelgiant į 1) imigracijos struktūra ir 

raidą Lietuvoje; 2) jau atliktus tyrimus 4 . Apibendrinant, norint įvertinti fragmentiškai 

dirbančių organizacijų ir institucijų poveikį integracijai bei siekiant jų veiklą ateityje 

optimizuoti, būtina žinoti apie esančias TŠP organizacijas ir jų specifiką bei veiklos pobūdį 

bei migrantų įsitraukimą į kitų organizacijų, dirbančių migracijos srityje, veiklą.  

Kaip parodė tyrimo rezultatai, tiek naujai atvykę migrantai, tiek jau ilgai gyvenantys, 

tautinių mažumų organizacijų veikloje dalyvauja pasyviai, dalis respondentų nieko nežino 

apie užsieniečių organizacijas, o žinantys dėl įvairių priežasčių jų veikloje nedalyvauja. 

Šios priežastys gali būti apibendrintos kaip asmeninės (dažnai – motyvacijos trūkumas) 

arba šių organizacijų vykdoma  neaktuali veikla: 

„Žinau, kad čia yra baltarusių bendrija, bet kažkaip nei vieno karto ten nebuvau ir 

nebendravau” (Interviu Nr. 18, Klaipėda, 2013 10 08). 

„Ne, nežinau. Nebent laikraštyje pamatai, kad yra azerbaidžaniečių ar kokia kita 

bendruomenė, bet tik iš laikraščių” (Interviu Nr. 16, Klaipėda, 2013 10 30). 

Šias tendencijas patvirtino ir ekspertai: 

                                                           
4 Remiantis pastarųjų 10 metų Etninių tyrimų instituto atliktų integracijos tyrimų patirtimi  ir atsižvelgiant į 

2009 m. įgyvendinto projekto„ Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo 

principai ir rodikliai“  rezultatus, projekte siekiama tirti TŠP organizavimosi ir dalyvavimo visuomenės 

gyvenimo srityse (integracijos) modelius, atskleidžiant TŠP poreikius, TŠP grupių ar organizacijų atstovavimo 

ypatumus, raidą, institucinę sąrangą bei kitus svarbius aspektus, darančius įtaką TŠP integracijos procesams. 
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„Labai riboti iš tikrųjų, nes čia pas mus netoli yra tautinių mažumų centras, kur jie visi 

susirenka, jie moka nario mokestį pasirodo, kad jie ten organizuoja šventes ir t.t. , bet kas 

liečia žmonių, kurie naujai atvyksta, vot jie buvo patys pasakojo mūsų klientė iš Rusijos, aš 

pati radau jų kontaktus, nuėjau tenais, tarkim į tą rusų kažkaip ji ten  vadinasi. Sako: „ nu 

ir ką man sako, nu mes tik dainuojam, šokam, ką jus norit, galit prisijungti, bet reikia 

mokėti nario mokestį, kad prisijungti, padainuoti ir pašokti. Nu ar žmogus, kuris ką tik 

atvažiavęs gal dėl bendravimo tai ir gerai pašokti, padainuoti, bet tu gi kiekvieną dieną 

nedainuosi ir nešoksi“  (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23). 

Tačiau reikia pažymėti, jog dėl imigracijos raidos ir struktūros Lietuvoje 

susiformavusios daugiausiai tradicinių siunčiančių migrantus valstybių tautinių mažumų 

organizacijos, kurių tikslas labiau orientuotas ne į migrantų integracijos procesus, bet į 

tautinės kultūros puoselėjimą: 

„Yra baltarusių grupelė, kurioje kartais lankau, o daugiau tai nelabai žinau. Mes toj 

grupelėj susitinkam, visokie baltarusiški vakarai būna, koncertai. Tiesiog pramogos, o ką 

daugiau daro tai nežinau” (Interviu Nr.21, Klaipėda, 2013 09 09). 

„Jos žinau kad yra, bet aš ten nedalyvauju, jei man trūksta kultūrinės dalies aš 

nuvažiuoju į Sankt Peterburgą” (Interviu Nr.5, Klaipėda, 2013 12 05). 

„Žinau, kad yra vokiškai kalbantiems asmenim kažkokia grupė, bet niekada ten nesu 

buvęs, žinau tik dėl to, kad mano draugas dirbo ten. Kaip supratau jie yra finansuojami 

vokiečių, kad viešintų Vokietijos kultūra Klaipėdoje” (Interviu Nr. 50, Klaipėda, 2013 10 

30). 

Kaip parodė tyrimo rezultatai, tai ppat ir naujai atvykusių užsieniečių organizacijų  

kūrimasis vyksta etniniu ir / ar kultūriniu pagrindu (pavyzdžiui arabų bendruomenė, 

afrikiečių bendruomenė): 

„Arabų bendruomenė čia, dauguma iš jų egiptiečiai” (Interviu Nr. 24, Vilnius, 2013 10 

16). 

„Anksčiau buvo afrikiečių bendruomenė, bet nežinau ar jie vis dar egzistuoja.. Aš buvau 

jos narys, bet kurio laiko, aš nebesilankiau reguliariuose susitikimuose, kadangi turėjau 

praktiką ir keliavau. Tad nelabai kažką žinau” (Interviu Nr. 37, Vilnius, 2014 02 12). 

„Turiu draugą iš Bolivijos ir jis žino grupę žmonių, kurie pagrinde yra ispanai, taip pat 
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afrikiečių bendruomenę <..>” (Interviu Nr. 27, Vilnius 2014 01 28). 

Šią tendenciją patvirtino ir daugelis ekspertų. Taip pat pažymėtina, jog daugelis tokių 

organizacijų, susikūrusių etniniu pagrindu, yra uždaros kitiems užsieniečiams: 

„Yra Azerbaidžano bendruomenė, tačiau jie bendrauja tik tarpusavyje. Čia lankosi tik 

vienas migrantas iš Azerbaidžano, vienas, ir tai tik dėl to, kad buvo sunkioje jis situacijoje. 

Jie labai uždari” (Ekspertas Nr. 8, 2014 01 23). 

Vienas pagrindinių migrantų organizacijų steigimąsi stabdančių veiksnių yra įtakotas 

migracijos struktūros: maži imigracijos mastai: 

„Nemažai bendruomenių, viena iš jų berods informacijos bendruomenė kuriose galima 

skaityti knygas kartu, jie žiūri dokumentinius filmus. Žinau arabų bendruomenę, taip pat 

tapsiu jos nariu, nes aš manau, kad nėra daug iraniečių Lietuvoje , aš žinau mažiau nei 10, 

tad mes neturim savo bendruomenės” (Interviu Nr. 38, Vilnius, 2014 01 30).  

Šiuo atveju naujai besikuriančių migrantų organizacijų ir migrantų dalyvavimas jų 

veikloje priklauso nuo gyvenamosios vietos Lietuvoje: iš tyrimo duomenų galima 

apibendrinti, jog pavyzdžiui arabų ar afrikiečių bendruomenių veikloje dalyvauja Vilniuje 

gyvenantys užsieniečiai, tuo tarpu Klaipėdoje tokių organizacijų (kaip ir migrantų iš 

Afrikos ir Azijos valstybių skaičius) veikla ribota. Šią tendenciją pažymėjo ir respondentai: 

 „Mes turime dabar arabų bendruomenę, bet jie kol kas tik ant popieriaus, nėra aišku ką 

jie daro ar darys, nieko nesitikiu. Nes jei lygių galimybių kontrolierius nieko negali, tai ką 

gali padaryti NVO, niekas nenori kovoti už imigranto teises” (Interviu Nr. 30, Vilnius, 2013 

10 02).  

Tuo tarpu daug daugiau respondentų žinojo apie NVO, teikiančias paslaugas 

migrantams. Kita vertus, dauguma respondentų negalėjo įvardinti kitų NVO, išskyrus 

konsultacinius centrus,5 dirbančius su TŠP. Iš ankščiau atliktos analizės matyti, jog būtent 

migrantų konsultaciniuose centruose daugelis migrantų praplečia savo socialinių ryšių ratą, 

gauna informaciją ir pagrindines paslaugas: kalbos mokymą, teisines ir psichologines 

konsultacijas, kurios jiems yra aktualiausios integracijos procese: 

„Tik šitą centrą [Klaipėdos migrantų centras, aut.]. Girdėjau kad yra kažkoks kultūros 

                                                           
5  Klaipėdos Migrantų konsultacinis centras, Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS, Carito ir 

Raudonojo Kryžiaus organizacijos Vilniuje. 
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centras, kur šoka ir dainuoja, bet man šito nereikia, man reikia lietuvių kalbos“ (Interviu 

Nr. 15, Klaipėda, 2013 12 04). 

Pagrindinė problema, ribojanti migracijos srityje dirbančių NVO prieinamumą naujai 

atvykusiems TŠP, yra informacijos trūkumas ir sklaida apie šias organizacijas ir jų veiklą: 

„Ne, nežinau, žinau tik čia info centrą ir viskas. Ir jis atsidarė prieš 2 metus ir netyčia 

čia užėjau, pamačius reklamą, labai blogai, kad migracijoje nieko apie tai nėra“ (Interviu 

Nr. 16, Klaipėda, 2013 10 30). 

„Ne, aš apie šį centrą [Klaipėdos migrantų centras, aut.] tik šiais metais sužinojau ir 

netyčia. Pažįstama žmonos papasakojo, kad mokėsi lietuvių kalbos ir sužinojom kad šiais 

metais naujos grupės renkamos“ (Interviu Nr. 43, Klaipėda, 2013 12 06). 

„Šis Raudono Kryžiaus centras pagrinde dirba su užsieniečiais ir aš buvau labai 

laimingas, kad jį radome“ (Interviu Nr. 44, Klaipėda, 2013 12 06). 

„Centras plius ir tas Soros, kur mokė kalbos“ (Interviu Nr. 3, Vilnius, 2014 01 29). 

Respondentai pabrėžė, jog tokių konsultacinių centrų veikla, be teikiamų paslaugų, turi 

ir emociškai svarią reikšmę migrantams adaptuojantis priimančioje visuomenėje: 

„Buvau Klaipėdoje gal šešis mėnesius iki kol sužinojau apie Info Centrą . Nuo tada 

Raudonojo kryžiaus  Info Centras buvo, aš net negaliu pasakyti , apskaičiuoti , aš negaliu 

net pasakyti jo vertės, koks jis yra .. Tai beveik neįmanoma apibrėžti.. Tai ne tik informacija 

. Tai vertybė turėti vietą, kuri visada tarsi mano , kur aš esu priimtas, toks koks esu , kur 

galiu bendrauti gimtąją kalba, kur galiu atsipalaiduoti“ (Interviu Nr. 25, Klaipėda, 2013 

09 09). 

Į institucijų tinklą, dirbančių migracijos srityje, respondentai Klaipėdoje tai pat įtraukė 

du universitetus: LCC ir Klaipėdos universitetą. Pažymėtina, jog universitetai buvo 

įvardinti ir respondentų, kurie atvyko ne tik studijų pagrindu. Tai rodo NVO, dirbančių 

migracijos srityje, trūkumą: 

„LCC turi nemažai renginių . Žinau porą žmonių ten , todėl susitinku  ir pasikalbu su 

fakultetu ir studentai , kai galiu. Tai didelė tarptautinė bendruomenė. Taip pat aš ten galiu 

jaustis patogiai , nes tai yra tarptautinė erdvė“ (Interviu Nr. 25, Klaipėda, 2013 09 09). 

„O kaip Klaipėdos universitetas? Jie netik turi kalbos kursus, bet taip pat man padėjo, 

kai iškildavo klausimų. Aš visada jaučiausi ten laukiamas ir jei turėdavau klausimų, ne tik 
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apie gramatiką, taip pat galėdavau jų pasiklausti“ (Interviu Nr. 33, Klaipėda, 2013 10 07). 

Kita vertus, atsižvelgiant į 1.1.1 veiklos rezultatus: vykdomos integracijos priemonės 

paremtos EIF projektine veikla (visi minėti respondentų konsultaciniai centrai) neabejotinai 

turi daug trūkumų – projektai tęsiasi ribotą laiką, negali pakeisti nuoseklios integracijos 

politikos ir priemonių. Tačiau respondentas pažymėjo dar vieną šių projektine veikla 

paremtų centrų problematiką –darbuotojų kompetencija ne visada tenkina migrantų 

poreikius, o vykdomos veiklos per siauros: 

„Yra organizacijos kaip centrai, jie padeda mokyti lietuvių kalbos, bendros 

konsultacijos, bet ne finansinės pavyzdžiui, tačiau man, aš žinau du centrus, jie nėra 

naudingi. Lietuvių kalba, tu jauti jog lektoriai nėra profesionalūs, taip pat teisininkai, bet 

jie taip pat nėra profesionalai, klausi klausimų – ir jie nežino. Aš jaučiu, kad siekiama gauti 

pinigus iš Europos Sąjungos, vykdant paslaugas „tik saviems“, tiesiog gauti pinigus. Tai 

pat visi darbuotojai – lietuviai, jūs žinote, centruose turėtų dirbti užsieniečiai taip pat“ 

(Interviu Nr. 24, Vilnius, 2013 10 16). 

Apibendrinant galima teigti, jog naujai atvykę migrantai praktiškai nedalyvauja tautinių 

organizacijų veikloje dėl jų vykdomos veiklos neaktualumo (orientacija į kilmės šalies 

kultūros sklaidą, tuo tarpu naujai atvykusiems migrantams aktualios yra informacijos 

teikimo, kalbos mokymo, kitokios konsultacijos).  

Naujai atvykusių migrantų organizavimosi ypatumai minimaliai priklauso nuo mikro 

lygmens veiksnių, t.y. atvykimo pagrindas migrantų formaliam instituciniam 

organizavimuisi reikšmės neturi. Pagrindinis veiksnys, pagal kurį naujai atvykę migrantai 

kuria institucionalizuotus migrantų tinklus yra kilmės valstybė/etniškumas ir kultūriniai 

panašumai: Afrikiečių bendruomenė, arabų bendruomenė.  

Kaip parodė tyrimo duomenys, plačiausiai instituciniai ryšiai plėtojami tarp migrantų ir 

NVO, dirbančių migracijos srityje. Respondentų pažymėtų organizacijų pobūdis buvo toks 

pat – konsultaciniai ir paslaugas migrantams teikiantys centrai. Visi minėti respondentų 

centrai yra finansuojami iš EIF  lėšų. Taip pat tyrimo duomenys parodė, jog mikro lygmens 

veiksniai neturi įtakos dalyvavimui konsultacinių centrų vykdomose veiklose. Kita vertus, 

galima daryti prielaidą, jog mikro lygmens veiksnių daroma įtaka neatsiskleidė, kadangi 

tyrime praktiškai nedalyvavo darbo pagrindu atvykę migrantai, paaiškinant jų užimtumu. 
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Šią prielaidą patvirtina vienas iš ekspertų: 

„Jo darbo pagrindu irgi yra. Bet daugiau ateina, jeigu pavyzdžiui šeima atvažiavo tai 

ateina moteris su vaiku mokytis, vyras neturi laiko. <...> Jie mažiausiai laiko turi, gali” 

(Interviu Nr.7, 2014 02 03).  

Konsultacinių centrų veiklos, kaip patvirtino tyrimas, teikia aktualiausias paslaugas 

būtinas naujai atvykusiems imigrantams, o pagrindinė problematika, kurią išskyrė 

respondentai, yra susijusi su informacijos apie šių centrų buvimą ir teikiamas paslaugas 

trūkumas tarp naujai atvykusių migrantų. Kita vertus, esminiai probleminiai aspektai yra 

susiję su makro lygmens struktūriniais veiksniais – Lietuvoje vykdoma migrantų  

integracijos politika. 

 

3.5 Ateities perspektyvos ir pilietybės aspektas 

 

Remiantis kokybinio tyrimo duomenis bei pasitelkiant ekonomines ir socialines 

migracijos teorijas galima prognozuoti būsimas imigracijos tendencijas. Būtent struktūriniai 

veiksniai makro lygmenyje (vykdoma imigracijos ir integracijos politika bei daugumos 

visuomenės nuostatos)  įtakoja dviejų tipų scenarijus: 

1) Migracija studijų pagrindu, kaip parodė kokybinio tyrimo duomenys, vyksta 

socialinių ryšių pagrindu. Tai, jog šie ryšiai plėtosis toliau patvirtina tyrimo duomenys, 

kuomet užsieniečiai, atvykę studijų pagrindu tikina rekomenduosiantys Lietuvą kaip tikslo 

šalį studijų pagrindu (tai patvirtina ir statistiniai migracijos duomenys – sparčiai auganti 

imigracija studijų pagrindų, daugiausiai iš Afrikos valstybių): 

„Žinoma, aš kviečiu savo pusbrolius, kad jie čia atvyktų ir gautų gerą išsilavinimą. Nes 

Nigerijoje nėra lengva, nors studijos geriausios visoje Afrikoje, bet kuomet įgyji 

išsilavinimą užsienyje daugelis tave labiau vertina, gauni didesnį atlyginimą, užimi 

aukštesnes pareigas” (Interviu Nr. 44, 2013 12 06, Klaipėda).  

„Taip taip taip. Aš visiems draugams su kuriais mokiausi, skambinau ir sakiau, kad čia 

yra geriau” (Interviu Nr. 32, 2014 02 27, Kaunas). 

2) Imigracija darbo ir verslo pagrindu, remiantis tyrimo duomenimis, neturi taip stipriai 

išplėtoto migracijos tinklo ir tikėtina priklausys nuo ekonominės tikslo ir kilmės šalių 
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situacijos ir kitų struktūrinių veiksnių makro lygmenyje (apibendrintai – lankstesnės darbo 

imigracijos politikos): 

„Priklauso, kokie yra to užsieniečio planai, ką jis nori čia veikti. Man rodos jei tu 

atvyksti dėl studijų, tai yra viskas gerai, bet jei atvyksti ieškoti darbo, nemanau kad viskas 

yra gerai. Atvykti mokytis - gerai, aplankyti šalį- gerai, pakeliauti – gerai, bet jei dėl darbo, 

jei neturi išankstinio susitarimo su kompanijomis, ir nori pats ieškoti – tai aš nematau čia 

galimybių” (Interviu Nr. 37, 2014 02 12, Vilnius). 

„Dirbti galbūt ne, nes jei jis iš karto neturės darbdavio bus labai sunku ir ilgos 

dokumentų procedūros ir žiūrint į atlyginimus, yra šalių, kur tikrai daugiau moka. Bet 

studijuoti taip, galiu rekomenduoti. Verslo steigimas. Priklauso, kokį verslą nori steigti. 

Būtų įdomu jei dirbtų su arabų šalimis” (Interviu Nr. 31, 2014  02 25, Kaunas). 

„Kai aš buvau turkų verslo asociacijos direktorius Lietuvoje, aš labai stengiausi 

pritraukti turkų verslininkus į Lietuvą, bet vėliau aš pamačiau kokia yra sistema. Dabar aš 

sakau: nevažiuokite čia. Aš pamačiau labai daug problemų, kurios nutiko man pačiam, 

todėl aš negaliu rekomenduoti žmonėms investuoti savo pinigų čia” (Interviu Nr. 29, 2014 

02 14, Vilnius). 

Taip pat, kaip potencialios imigracijos ribojimą respondentai pažymėjo būtent vykdomą 

imigracijos politiką: 

„Turiu draugą iš Sirijos ir jis nori studijuoti Lietuvoje, nes pigiau. Bet ambasada nenori 

jam duoti vizos, nes galbūt jis norės tik dokumento ir išvyks iš Lietuvos. Ir nedavė jam 

vizos, bet davė jam Vokietija ir jis dabar studijuoja Vokietijoje. Ir tai ne vienintelis 

pavyzdys” (Interviu Nr. 26, 2014 02 25, Kaunas). 

„Yra viena problema, aš turiu draugą, su kuriuo mokiaus Ukrainoje. Aš padėjau jam 

susitvarkyti su Lietuvos universitetu dokumentus, bet kuomet jis nuėjo į Lietuvos ambasadą 

Ukrainoje, jam neišdavė vizos” (Interviu Nr. 34, 2014 01 03, Kaunas). 

„Dabar nelabai, daug turi kur būti pasikeitimų. Čia daug gerų žmonių, bet įstatymai turi 

pasikeisti, nes jums reikia žmonių. Tik vienu atveju, jei jis atvyksta čia dirbti didelei 

kompanijoje ir yra geras kontraktas, bet jei jis nori čia gauti kokį šansą, jis jo niekada čia 

negaus” (Interviu Nr. 26, 2014 02 25, Kaunas). 
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Analizuojant respondentų nuostatas apie ateities planus svarbus nuolatinio gyvenimo ir 

pilietybės aspektas. Galima teigti, jog migrantų ateities planai dauguma atvejų yra sąlygoti 

mikro lygmens veiksnių, t.y. atvykimo pagrindo. Šeimos susijungimo atveju nuolatinio 

gyvenimo perspektyva yra pažymima beveik visų respondentų: 

„Tik su Lietuva, pasilikti Lietuvoj, gyventi iki mirties [nusijuokia]” (Interviu Nr. 19, 

2013 10 08, Klaipėda). 

„Jei mano šeimai tiktų , galbūt ir svarstytumėme, bet šio klausimo nesvarstome, kuomet 

mano žmona pasakė, kad nesikraustysime į Angliją” (Interviu Nr. 30, 2013 10 02, Vilnius). 

„Žinoma negaliu vienareikšmiškai pasakyti, bet kol kas taip. Su vyru nusprendėme, kad 

kol kas čia, o dėl tolimos ateities juk sunku pasakyti, kai kada juk dalykai per mėnesį 

pasikeičia” (Interviu Nr. 21, 2013 09 09, Klaipėda).  

„Nu aš galėčiau, bet mano šeima ir mano vyras sako ne, mes gyvename čia. Nu, nežinau 

(nusijuokia). Mano šeima nenori, aš galėčiau. Kitas šalis įdomu” (Interviu Nr. 20, 2013 10 

07, Klaipėda).  

Tuo tarpu studijuoti atvykę užsieniečiai ilgalaikio gyvenimo perspektyvą dažniausiai  

atmeta: 

„Ne, nemanau. Planuoju grįžti namo ir ten dirbti” (Interviu Nr. 45, 2013 12 06, 

Klaipėda). 

„Mano pagrindinis atvykimo tikslas čia, išsilavinimas, kokybiškas. Aš norėčiau grįžti į 

savo šalį, susirasti darbą. Jei man patiks aš gal pasiliksiu, nes žmonės čia yra labai geri” 

(Interviu Nr. 44, 2013 12 06, Klaipėda).  

Verslo pagrindu atvykę užsieniečiai dažniausiai savo ateitį sieja su verslo vystymo 

sėkme Lietuvoje: 

„Pradžioje turėjau tokį planą, ir vis dar jį turiu bet tai priklauso nuo mano verslo” 

(Interviu Nr. 38, 2014 01 30, Vilnius).  

Nuolatinio gyvenimo perspektyva, kita vertus, dažnai yra grindžiama ne geru gyvenimu 

Lietuvoje, bet kitų galimybių neturėjimu ar aplinkybių įtakota būtinybe: 

„Kadangi turiu sūnų tai turiu. Čia jau pripratau prie gero ir blogo. Bet iki šiol nematau 

jokios ateities ir nežinau jei lauksiu dar 5 metus, kas bus” (Interviu Nr. 26, 2014 02 25, 

Kaunas).  
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„Na taip, nes kokia prasmė vėl važiuoti į naują šalį, vėl mokytis kalbą ir kaip aš sakau 

‚gerai ten, kur mūsų nėra‘. Visur juk susidursi su problemom” (Interviu Nr. 22, 2013 09 09, 

Klaipėda).  

„Į Rusiją tikrai negrįžčiau, o kur dar... Vėl kalbą reikia mokėt. Čia dar galiu rusiškai 

kalbėti, o jei į Angliją nuvykčiau ten negalčiau. O į Rusiją negrįžčiau. Man čia patinka. Čia 

taip ramu ir tylu. Visi vieni kitus žino, gera” (Interviu Nr. 17, 2013 10 30, Klaipėda).  

„Na aš čia jau 4 metus. Aš tiktai neturiu ateities planų. Jei ir toliau išliks tokia situacija, 

man patinka čia dirbti, tai aš liksiu. Jei taps blogiau aš išvyksiu. Priklauso nuo situacijos” 

(Interviu Nr. 31, 2014  02 25, Kaunas).  

„Pas mus yra galimybė į Prancūziją išvykti , bet ten mentalitetas visiškai kitas, galim 

sakyti taip, kad mūsų amžiuje yra jau sunkiau, mūsų vaikams būtų paprasčiau, nes jie augtų 

toje aplinkoje, bet mums būtų sunku, todėl Lietuva” (Interviu Nr. 16, 2013 10 30, 

Klaipėda). 

Ilgalaikis gyvenimas Lietuvoje daugeliu atveju yra siejamas su pilietybe ir ketinama ją 

įgyti: 

„Mano dukros eina į lietuvių mokyklas. Man labiau patinka tarptautinė situacija, 

mobilumas, kuomet galiu konsultuoti pvz. Estijoje. Galbūt iki išsikraustymo iš čia dar daug 

metų, kadangi kaip minėjau, mes galvojame apie pilietybe, ir neplanuočiau jos imti jei 

galvočiau apie trumpalaikį būvima čia” (Interviu Nr. 27, 2014 01 28, Vilnius).  

Respondentų nenoro įgyti Lietuvos pilietybę priežastys gali būti suskirstytos į keturias 

kategorijas. Pirmoji yra struktūriniai veiksniai –  sudėtingos natūralizacijos procedūros: 

„Aš manau sunkiausias dalykas yra išmanyti įstatymus, nes jūs turite labai sudėtingą 

sistemą. Kalba nebūtų problema” (Interviu Nr. 29, 2014 02 14, Vilnius).  

„Man norint gauti nuolatinį leidimą reikia mokėti kalbą ir konstituciją, bet dalis žmonių, 

kurie yra lietuviai nežino konstitucijos, tad tai man atrodo kvaila” (Interviu Nr. 30, 2013 10 

02, Vilnius).  

„Turiu omenyje švaistyti savo laiką ir laukti pilietybės, na, jūs suprantate, tai ilgas laiko 

tarpas, nes tu nesi tikras, gausi ar ne. Prezidentas, manau, sprendžia. Prezidentūra net ne 

migracija” (Interviu Nr. 24, 2013 10 16, Vilnius). 

Teisinis pilietybės reguliavimas (dvigubos pilietybės ribojimas): 
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„Kad dabar dėl tų klausimų, galiu pasakyti – moku. Šitą, apie kalba man sunku, apie 

konstituciją man visai visai lengva, kaip vandens, kaip arbatos taip gert (nusijuokia), tai 

čia yra nebaisu, bet problema, jeigu aš gausiu Lietuvos pilietybę tai cancel my egyptian. Aš 

labai mėgtu, man patinka gyvent Lietuvoj, jaučiu, kad Lietuva yra mano antra šalis, tikrai, 

tikrai, jau, beveik tris metus gyvenu. Viskas man čia gerai, viskas man, liuks, bet problema 

yra, kad man patinka ir mano šalis, ir aš supratau, lietuvių pilietybę, kad jeigu aš gausiu, 

tai cancel mano kitą, man būtų labai gera jeigu vieną dieną važiuosiu pas mano brolius ar 

brolių šeimą į Egiptą su Lietuvos pasas ir gaut vizą, aš tikrai verksiu, mano šaly ir gausiu 

vizą. Čia man baisu, supranti, tai dėl to nenoriu Lietuvos pilietybės” (Interviu Nr. 40, 2013 

10 18, Vilnius).  

Trečiuoju atveju pilietybės įgijimo neskatina daugelis teisių, kurias suteikia leidimas  

nuolat gyventi ir/ar kilmės šalies pilietybės suteikiamos teisės: 

„Nes kaip aš supratau skirtumas tik tas, kad jei būsiu pilietė tai galėsiu dalyvauti 

rinkimuose, o kitomis paslaugomis galiu naudotis, turėdama nuolatinį leidimą gyventi. 

Tiesiog jei gausiu lietuvišką pasą tai į Rusiją turėsiu važiuoti su viza, o ten gyvena mano 

tėvai ir man tai nėra patogu, tad man tai nėra taip svarbu, man svarbu kol kas išlaikyti 

Rusišką kol ten yra mano tėvai” (Interviu Nr. 12, 2013 12 04, Klaipėda).  

“Kol kas mane stabdo, kad mano tėvai tenai. Abu yra seni. Man kol kas patogiau turėti 

Rusijos pilietybę, nes galiu bet kuriuo momentu nuvykti kai mama paskambina. Jei 

neturėčiau tuomet prasideda visokie sunkumai su vizomis ir man tai yra nepatogu, mane 

tiktai stabdo, kitaip aš jau būčiau padavusi dokumentus dėl pilietybės” (Interviu Nr. 9, 

2013 12 05, Klaipėda). 

Paskutinė kategorija priežasčių apibendrinta kaip įvairios asmeninės priežastys: 

„Pradžioje girdėjau kad reikia 10 metų gyventi tuomet gausi, dabar kažkur girdėjau, kad 

5,  bet pradėjau galvoti, kam aš galvą suku, nes man jos nereikia” (Interviu Nr. 22, 2013 09 

09, Klaipėda).  

Retais atvejais, bet tyrimas atskleidė ir išorinius veiksnius, kurie daro įtaką Lietuvos 

pilietybės įgijimo ribojimui – kilmės šalies pozicija: 
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„Taip, žinoma. Bet turiu problemą, kaip Irano pilietis aš negaliu atsisakyti savo 

pilietybės, tai yra mūsų įstatymuose. Gali prašyti tik šalių, kurios sutinka su dviguba 

pilietybe, bet žinau, kad Lietuva ne” (Interviu Nr. 38, 2014 01 30, Vilnius).  

„Dabar aš pragyvenau penki metai, aš pretenduoju į Lietuvos pilietybę, sutvarkiau visus 

dokumentus ir prezidentė jau padovanojo man gegužę 25 diena pilietybę, bet rusai nenori 

atiduoti man. Ir praėjo beveik pusė metų ir .. Neleidžia, ir kada aš skambinu, kada, nu, mes 

Jums paskambinsim, mes Jus perspėjom, kad turėsit problemų, nu ir laukit. Tik iš Rusijos 

pusės. Čia pas mane nėra problemų” (Interviu Nr. 19, 2013 10 08, Klaipėda).  

Kai kurie respondentai atskleidžia ir įgyvendinamos pilietybės politikos spragas: 

„Tik vieno nesuprantu. Anglijoje galiu turėti dvigubą pilietybę kai grįšiu, nes mano tėtis 

yra anglas, aš galiu aplikuoti vėl į anglišką pasą, kurį jie man išduos ir man nereikės 

atsisakyti lietuviško, tol kol nepasakysiu Lietuvai, kad turiu anglišką, aš galiu turėti du. Ir 

tą planuoju daryti ateityje” (Interviu Nr. 35, 2013 10 07, Klaipėda).  

Apibendrintai galima teigti, jog ilgalaikio gyvenimo perspektyva daugeliu atvejų yra 

apspręsta mikro veiksnių: šeimos susijungimo pagrindu atvykę migrantai dažniausiai savo 

gyvenimą sieja su Lietuva, studijų pagrindu beveik visi respondentai ketina grįžti į kilmės 

valstybę, tuo tarpu verslo pagrindu atvykusių ateities perspektyvos siejamos su makro 

veiksniais: ekonomine šalies situacija ir imigracijos politikos nuostatomis. 

Pagrindinės neketinimo įgyti  Lietuvos pilietybės priežastys gali būti apibendrintos į šias 

kategorijas: sudėtingas natūralizacijos procesas, dvigubos pilietybės draudimas, teisės, 

kurias suteikia leidimas nuolat gyventi bei kilmės valstybės pilietybės suteikiamos 

privilegijos ir įvairūs asmeniniai motyvai.  

 

4. KOKYBINIO TYRIMO APIBENDRINIMAS: TŠP ORGANIZAVIMOSI IR 

ATSTOVAVIMO MECHANIZMAI BEI RODIKLIŲ SĄVADAS 

 

Kokybinio tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas atliekami atsižvelgiant į 

imigracijos procesą  (mikro lygmuo) ir jį įtakojusius veiksnius aiškinančias migracijos 

teorijas (ekonomines ir socialines), kadangi šie migraciją įtakoję veiksniai daro įtaką 

skirtingai integracijos problematikai. Makro lygmens struktūriniai veiksniai turėtų būti 
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integracijos rodiklių sudėtinė dalis, kadangi įių veiksnių aplinkoje vyksta  integracijos 

procesas. Tuo tarpu organizavimosi ir atstovavimo mechanizmų (mezo lygmuo) rodiklių 

sąvade atspindi kolektyvines integracijos patirtis. Todėl integracijos rodikliai, atsižvelgiant į 

kokybinio tyrimo duomenis, sudaromi įtraukiant mikro, makro ir mezo lygmenyse 

sąveikaujančius veiksnius. 

Šie rodikliai išskirti remiantis kokybinio tyrimo duomenimis ir atsižvelgiant į kitas 

projekte vykdytas veiklas bus papildyti bei praplėsti.  Prieš tai reikia paminėti, jog šių 

preliminarių integracijos politikos vertinimo rodiklių įgyvendinimui reikalinga: 1) 

tęstinumas, kuris atskleis šios politikos srities raidą; 2) nuosekli metodologija; 3) 

tarpsektorinis (valstybinių institucijų, nevyriausybinių ir migrantų organizacijų) ir 

tarpžinybinis (tarp valstybinių institucijų) bendradarbiavimas ir duomenų suteikimas; 4) 

visų integracijos procese dalyvaujančių šalių įtraukimas: politikos formuotojų, 

įgyvendintojų ir migrantų. Taip pat, jog būtų pasiekti sistemingi rezultatai, turėtų būti 

naudojamas visas rodiklių sąvadas. Pažymėtina, jog rodiklių sąvadas turėtų būti pildomas / 

keičiamas  atsižvelgiant į naujų tyrimų duomenis.  

 Vykdomos imigracijos ir integracijos politikos vertinimas 

Nepaisant to, kad migracinis sprendimas priimamas individualiame lygmenyje (šeimos 

susijungimo pagrindu – šeiminiame) iki migracinėje situacijoje tikslo valstybės 

pasirinkimas daugeliu atveju sąlygotas makro lygmens veiksnių. Tai rodo struktūrinių 

veiksnių koreliacinį ryšį su mikro lygmens veiksniais imigracijos ir migrantų integracijos 

procesuose.  

Galima teigti, kad integracijos procesas prasideda mikro lygmenyje, kuriame priimamas 

sprendimas migruoti ir gali būti identifikuojamas per migrantų lūkesčius, turėtus prieš 

atvykstant į kilmės valstybę (remiantis kokybinio tyrimo duomenis daugumos respondentų 

lūkesčiai nepasiteisino) ir domėjimąsi tikslo šalies vykdoma imigracijos politika 

(daugiausia teisine užsieniečių padėtimi nesidomėta, išskyrus verslo pagrindu atvykstančių 

migrantų atveju). Asmeninės savybės ir šeiminės aplinkybės taip pat turi įtakos integracijos 

proceso pradžiai ir eigai.  

Šias aplinkybes galima vertinti kaip vieną iš integracijos rodiklių: atvykusių 

migrantų lūkesčių įvertinimas prieš imigracinėje situacijoje ir jau kurį laiką 
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pagyvenus Lietuvoje bei pradėjus integracijos procesą. Šis rodiklis turėtų būti 

įtrauktas į vykdomos integracijos politikos vertinimą, nes migrantų lūkesčių 

(ne)išsipildymas atspindi integracijos proceso eigą. 

Aktualiausios integracijos sritys, apibendrintos kokybinio tyrimo metu gautą medžiagą, 

neatskleidė naujų tendencijų. Remiantis jau atliktais tyrimais Lietuvoje ir ekspertų 

nuomone galima teigti, kad integracijos probleminės sritys nesikeičia. Viena vertus, tai 

galima vertinti kaip integracijos politikos nesėkmę ir tikslų nepasiekimą. Kita vertus, 

remiantis integracijos politikos analize, atlikta 1.1.1 veikloje, dėl nuoseklios politikos 

nebuvimo ir infrastruktūros stokos šios probleminės sritys ir negalėjo būti išspręstos, o 

projektine veikla grindžiamos integracijos priemonės yra ad/hoc principu formuojamos 

politikos pasekmė.  

Apžvelgus probleminių integracijos sričių raidą galima vertinti integracijos 

politikos bei infrastruktūros efektyvumą. Tai būtų itin sudėtingas ir kompleksinis 

integracijos politikos rodiklis, reikalaujantis nuolatines stebėsenos ir empirinių tyrimų 

bei sudėtingos metodikos. Kita vertus, šis rodiklis ir jo atlikimas galėtų būti sudėtinė 

nuoseklios migrantų integracijos politikos tyrimų dalis Lietuvoje, kartu išsprendžiant 

vieną pagrindinių probleminių aspektų moksliniame lygmenyje vykdant imigracijos 

tyrimus – jų fragmentiškumą, nenuoseklumą bei skirtingų metodologijų taikymą. 

Rodikliui atlikti geriausiai tiktų kokybinis tyrimas pagal aiškią integracijos 

problematikos klasifikaciją.  

Apibendrintai, probleminių integracijos sričių ir jų raidos stebėsena įgalins vertinti 

migrantų integracijos politikos efektyvumą. Kadangi migracijos politika Lietuvoje 

yra dar tik formuojama, šis rodiklis galėtų būti taikomas tik suformavus strateginius 

tikslus ir veiksmų planą jiems pasiekti bei su(si)kūrus integracijos infrastruktūrą. 

Kokybinis tyrimas taip pat atskleidė probleminių aspektų, susijusių su LLG teisiniu 

reguliavimu. LLG išdavimo laikotarpis – vieneriems metams, tačiau neapibrėžtumas dėl 

leidimo pratęsimo tikimybės. Toks trumpas laikotarpis, ypatingai kitais nei šeimos 

susijungimo pagrindais atvykusiems migrantams, kurie nėra tikri dėl nuolatinio gyvenimo 

perspektyvos, ir netikrumas dėl pratęsimo, nemotyvuoja dalyvauti bet kokiose integracijos 

programose ir dėti pastangas nuosekliai integruojantis. 
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Visais atvejais, jei dingsta LLG išdavimo pagrindas, leidimas yra panaikinamas ir 

užsienietis privalo išvykti iš šalies. Dėl įvairių aplinkybių, toks reguliavimas nėra teisingas 

ir turėtų būti suteikiama laiko užsieniečiui neišvykstant iš šalies pasikeisti LLG pagrindą.  

„Žmonės, kurie išsiskiria, taip pat turi problemų. Sakykime yra atvejis, kad asmuo 

gyveno vedęs 4 metus, tačiau išsiskyrė, ir per mėnesį turi palikti šalį. Iš karto kai tik įvykstą 

skyrybos turi palikti šalį, ne bent turi kitą priežastį likti. <..> Tik sakau, tegu duoda daugiau 

laiko iki kol galioja jo leidimas arba kokius 6 mėnesius. Kad jis galėtų pasikeisti pagrindą” 

(Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24). 

Taip pat pragyvenimo laikotarpis leidimo nuolat gyventi įgijimui nėra liberalesnis 

užsieniečiams, kurie turi šeimą ir ypatingai vaikų. Eksperto nuomonę tai nėra adekvatus 

teisinis reguliavimas: 

„Lietuvoje turi gyventi 5 metus ir išlaikyti egzaminus, jei esi vedęs lietuvė Lietuvoje, kuri 

nėra išsideklaravus savo gyvenamosios vietos. Nesuprantu skirtumo. Kodėl sveikatos 

draudimas galioja tik nuolatiniams leidimams. Turi būti kažkokios nuolaidos šeimoms. Jei 

aš turiu vaiką, kuris yra lietuvis, galbūt būtų galima leidimą gauti po 2-3 metų” (Ekspertas 

Nr. 5, 2014 03 24). 

Šie ir kiti tyrime paminėti imigracijos teisinio reguliavimo niuansai stabdo 

integracijos procesą ir turėtų būti sprendžiami. Todėl vienas iš integracijos politikos 

vertinimo rodiklių turėtų būti integracijos teisinio reguliavimo kaitos vertinimas 

atsižvelgiant į rekomendacijas. Šios rekomendacijos turėtų/galėtų būti teikiamos 

įvairių institucijų ir organizacijų, dirbančių migracijos srityje, taip netiesiogiai į 

politikos formavimo procesą įtraukiant svarbiausius veikėjus.  

Vienas dažniausiai pasitaikančių probleminių aspektų laukas apima migrantų ir 

valstybinių institucijų ryšius. Atsižvelgiant į kokybinio tyrimo metu išskirtas problemas, su 

kuriomis migrantai susiduria valstybinėse institucijose (biurokratinių procedūrų 

įgyvendinimas, informacijos prieinamumas ir priimtinumas, darbuotojų kompetencija) ši 

sritis reikalauja ypatingos stebėsenos ir pakeitimų. 

Kaip vieną iš problemos sprendimo būdų ekspertai pažymi valstybinėse institucijose 

dirbančių kompetencijos kėlimą, kurį turėtų organizuoti NVO: 

„Tai NVO darbas , jie turi organizuoti su vidaus reikalų ministerija ilgalaikius tęstinius 
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seminarus . Šie mokymai turėtų būti skirti darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba su 

užsieniečiais, tiesiog mokinti juos požiūrio” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24).  

Valstybinių institucijų  darbo vertinimas turėtų būti įtraukti į integracijos politikos 

vertinimą ir sudaryti atskirą rodiklį, kadangi būtent praktinis teisinių nuostatų 

įgyvendinimas užtikrina sklandų imigracijos ir migrantų integracijos procesą. Šis 

rodiklis turėtų būti atskleidžiamas kiekybiniais tyrimais vertinant migracijos srityje 

dirbančių valstybės tarnautojų darbą, nuolatine problematikos stebėsena kokybiniais 

tyrimais bei darbuotojų kompetencijos kėlimo rodikliais.  

 

 Integracijos infrastruktūros migrantams vertinimas.  

Remiantis empirinio tyrimo modeliu išskirta mikro lygmens veiksnių įtaką integracijos 

procesui, t.y. atvykimo pagrindas lėmė skirtingas problemines sritis  ir jų sprendimo būdus. 

Viena vertus tai parodo, jog skirtingais pagrindais atvykusiems imigrantams reikėtų taikyti 

kiek skirtingas integracijos priemones, kita vertus, remiantis respondentų gyvenimo 

patirtimi Lietuvoje toks skirtingas priemonių taikymas gali būti ydingas atsižvelgiant į tai, 

jog migrantų teisinis statusas gyvenant tikslo šalyje keičiasi. 

Pavyzdžiui Interviu Nr. 50 kalbėjęs respondentas atvyko laikinai su viza, vėliau 

nusprendė studijuoti, tuomet leidimo pagrindą pakeitė į darbo, o dabar sukūręs verslą turi 

leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu. Kitas pavyzdys yra respondentas (Interviu Nr. 26), 

kurio pirmasis leidimas gyventi išduotas laikinosios apsaugos pagrindu, pratęstas šeimos 

susijungimo, vėliau verslo, o dabar studijų pagrindu.  

Atsižvelgiant tiek į TŠP, tiek į ekspertų tyrimo duomenis galima teigti, jog aktualiausios 

paslaugos migrantams tik atvykus yra kalbos kursai, informacijos teikimas ir prieinamumas 

bei teisinės paslaugos. Dauguma šių paslaugų tik atvykus yra pirminis integracijos į 

daugumos visuomenė pagrindas ir vėliau suponuoja daugumą integracijos probleminių 

aspektų, todėl turėtų būti prieinamos visais pagrindais atvykusiems migrantams.  

Šias paslaugas migrantai daugiausiai gauna NVO įsteigtuose konsultaciniuose migrantų 

centuose, kurie finansuojami daugiausiai EIF lėšomis, ir yra sukūrusios, nors ir laikiną bei 

fragmentiška, tačiau prieinamą integracijos priemonių teikimą bei turi patirtį šioje srityje. 
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Todėl galima teigti, jog būtent NVO turėtų teikti aktualiausių paslaugų paketą migrantams 

tik atvykus, išplėtojant integracijos infrastruktūros tinklą, kuriamą ir remiamą valstybės.  

Šiandieninė situacija lėmė, jog valstybė nėra sukūrusi integracijos infrastruktūros ir 

finansiškai investuoja 25proc. ESFA biudžeto ir taip netiesiogiai prisideda prie projektinių 

veiklų finansavimo. Tačiau kuriant integracijos infrastruktūrą ir įtraukiant NVO, būtini tam 

tikri finansavimo šaltiniai, kaip pavyzdžiui patalpų užtikrinimas. 

„Jeigu kalbėti iš vyriausybinės pusės tai yra užtikrinamos infrastruktūros ir sąlygų 

realiai nes tai yra svarbiausia, o iš NVO suteikiamas  priėjimas prie jų. Jei suteikiamas 

priėjimas tai gali būti ir konkursas ir labai aiškus paketas, kokius kriterijus turėtų atitikti, 

kad organizacija galėtų tą daryti ir tada viskas išsisprendžia be problemų, nes kitų atvejų 

aš nematau. Nes turėtų užtikrinti visom organizacijom, jei yra daug konkuruojančių, tuomet 

konkursas skelbiamas” (Ekspertas Nr. 6, 2014 03 24).  

Ekspertai pažymi, jog būtent NVO turėtų teikti paslaugas migrantams dėl darbo patirties 

bei neformalaus statuso. Kaip parodė tyrimas, NVO įtraukimas į integracijos procesą taip 

pat grindžiamas efektyvumo principo, kadangi daugelis migrantų, nesaugiai jausdamiesi 

tikslo valstybėje, dažnai bijo kreiptis į valstybines institucijas, tuo tarpu NVO daugeliu 

atveju gali užtikrinti konfidencialumą.  

„Organizacijos kurios padeda žmonėms, kurie yra atitrūkę, gyvena gatvėje ir kiekvieną 

akimirką bijo, slepiasi, o tos NVO saugodamos su konfidencialumą išjudina juos ir 

galiausiai jie prieina prie to, kad jie sugeba susitvarkyti tuos dokumentus, kad galėtų 

pradėti tą integracinį procesą, o ne bėgioja ir gyvena tą dezintegruotą gyvenimą” 

(Ekspertas Nr. 6, 2014 03 24). 

Sėkmingam pirminio integracijos priemonių paketo teikimo įgyvendinimui ir 

efektyvumui būtinas tarpsektorinis bendradarbiavimas ir informacijos sklaidos tinklo 

sukūrimas. Šis bendradarbiavimas padėtų išspręsti daug problemų, su kuriomis susiduria 

migrantai, kurių pirminė – informacijos trūkumas ir neprieinamumas: 

„Klaipėdos migracijos departamentas, buvome nunešę skrajutes ir plakatus, neseniai 

ten nuvykome, visur perėjom, bet niekur jų neradom. Mes ir šiandien palikom, bet nežinia 

kaip čia bus, jie visada sugalvoja priežastis, sako daug darbuotojų. Yra 3 kabinetai 

dirbantys su TŠP, ar yra sunku 3 darbuotojams pasakyti, kad yra toks migrantų centras, 
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kuris gali patarti TŠP, į kurį galima paskambinti. Darbuotoja sako, aš neseniai čia dirbu, 

nėra vietos atneštiems daiktams. Šiais metais su Klaipėdos darbo birža geriau, jau 

pradėjau ateidinėti iš ten žmonės” (Ekspertas Nr. 8, 2014 01 23). 

Identifikuojant nevyriausybinių organizacijų tinklą (skaičių, teikiančių (pirminį) 

integracijos paslaugų paketą, pasiskirstymą pagal regionus), veiklą ir paslaugų 

pobūdį bei tarpsektorinį bendradarbiavimą galima vertinanti migrantų integracijos 

infrastruktūrą. Tai išskiriama rodiklis migrantų integracijos infrastruktūrai vertini. 

Centralizuotas integracijos infrastruktūros kūrimas ir valdymas įgalintu unifikuoti 

paslaugų teikimą, diferencijuoti pagal imigracijos struktūrą ir migrantų regioninį 

pasiskirstymą , užtikrinti tęstinumą, būtų išvengta paslaugų dubliavimosi bei tikėtina, 

pagerintų paslaugų kokybę.  

Unifikuota integracijos struktūra išspręstų dar vieną probleminį aspektą, kurį atskleidė 

tyrimas: bendros ir specialios migrantų mokymo metodikos nebuvimą ir užtikrintų 

kompetentingą paslaugų teikimą specialiai apmokytų specialistų. 

Kadangi kalbos mokymą organizuoja skirtingos institucijos, daugiausiai EIF projektinės 

veiklos rėmuose, ir universitetai, naudojamos skirtingos mokymo metodikos. Lietuvoje, 

nesant centralizuotos ir nuoseklios kalbos mokymo migrantams sistemos, nėra ir 

metodikos, kuri būtų taikoma užsieniečių mokymui. Kaip pažymi ekspertai, tokios 

metodikos poreikis grindžiamas įvairiais aspektais, kurių vienas pirminių yra tarpkultūriniai 

skirtumai, lemiantys skirtingų mokymosi metodų veiksmingumą: 

„Turėtų būti koks vienas krūtas projektas, kuris tirtų jų mokymosi specifiškumą, pagal 

etnines grupes. Nes tarpkultūrinis bendravimas yra visai visai kitoks. Ir tuos metodus, 

galėtų integruoti” (Ekspertas Nr. 3, 2014 04 14). 

Taip pat ekspertas pažymi ne tik metodikos, tačiau ir specialistų ruošimo problemą, nes 

atsižvelgiant į darbo specifiką, reikalingas papildomas pasirengimas: 

„Visos Lietuvos mastu kai žiūriu, nėra gerai parengtų specialistų. Ne tik metodikos, bet 

kaip ir specialistų. Reikia labai būti profesionalu didaktine prasme, turi būti patyręs, kokius 

metodus gali taikyti” (Ekspertas Nr. 3, 2014 04 14). 

Specialiai sukurtų metodikų migrantų švietimui (apimančių mokymo metodus, 

atsižvelgiant į bendrą migrantų problematiką Lietuvoje bei tarpkultūrinius mokymosi 
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skirtumus ir kt.) sukūrimas, taikymas bei vertinimas ir atnaujinimas vėlesniais metais 

būtu dar vienas integracijos infrastruktūros vertinimo rodiklis. 

 

 Migrantų socialinės atskirties / socialinės distancijos tarp migrantų ir 

daugumos visuomenės vertinimas 

Migrantai neturi socialinių išteklių, atstovavimo mechanizmo, stokoja priėmimo prie 

socialinių teisių ir paslaugų bei susiduria su kitais papildomais nuo daugumos visuomenės  

socialinės atskirties rizikos faktoriais. Todėl migrantų socialinės atskirties vertinimas ir 

prevencinių priemonių užtikrinimas sudaro palankesnes sąlygas migrantams integruotis, 

todėl turėtų būti įtrauktas kaip integracijos vertinimo rodiklis.  

Imigracijos teisinis reguliavimas sukuria nors ir siaurus, tačiau žmogaus teisių 

perspektyvoje neteisingus ribojimus, kurių pagrindiniai yra susiję su socialinių teisių 

užtikrinimu, imigracijos teisiniu reguliavimu šeimos susijungimo atveju ir kitais teisinius 

imigracijos reguliavimus.  

Daugelis socialinių teisių, kaip parodė 1.1.1 veikloje atlikta analizė, priklauso nuo 

dalyvavimo darbo rinkoje – jei TŠP, turintis LLG nedirba, nepretenduoja į socialines 

garantijas. Kokybinis tyrimas atskleidė tokius ribojimus, kurie atsiranda dėl LLG atsiejimo 

nuo daugelio socialinių teisių, kurių viena svarbiausių yra priėjimas prie sveikatos apsaugos 

sistemos. 

Ekspertų minimas atvejis, kuomet LLG gyventi šeimos pagrindu turintis TŠP turi 

neįgalumą, dėl kurio negali dalyvauti darbo rinkoje ir tuo pat metu nemokamai gauti 

sveikatos priežiūros paslaugų, kurios jam yra būtinos dėl sveikatos būklės. Tokios 

specifinės situacijos, atsižvelgiant į žmogaus teises, turėtų būti įtraukos į imigracijos teisinį 

reguliavimą užtikrinant pažeidžiamoms imigrantų grupėms būtiniausias paslaugas ir 

užtikrinant socialinės atskirties prevenciją. 

Kitas ekspertas atpasakoja dar vieną situaciją: 

„<...> jinai nėščia, jinai pagimdė vaiką, po dviejų mėnesių sužinojo, kad vėl laukiasi. Ir 

aišku iš senojo darbo ji kaip ir jau pasiėmė tą  biuletenį, paskui motinystės atostogas, ji 

neturi teisės dabar grįžti atgal į darbą, bet ji turi jau gimdyti antrą vaikelį, o ji motinystės 

atostogose ir jai neapmoka to gimdymo. Ta prasme gaunasi taip, kad jai reikia dabar 
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kažkur įsidarbinti arba mokėti į ligonių kasą vot 90 litų, bet kadangi ji su laikinu leidimu ji 

negali mokėtų tų 90 litų. Ir ji turi dabar, kad gimdyti eiti dirbti, o gerai, kad vyras jai rado 

kad  prieš mėnesį įdarbins, nu kad per tą laikotarpį ji tiesiog pagimdytų, viskas būtų gerai 

ir toliau ji paskui pratęs motinystės atostogas, bet čia absurdas“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 

23). 

Atsižvelgiant į migrantų teisinį statusą, prieinamumas prie socialinių paslaugų 

turėtų būti vienas iš socialinės atskirties vertinimo rodiklių. 

Kalbos mokymasis, kaip viena pirminių ir svarbiausių integracijos sąlygų bei socialinės 

atskirties prevencinių priemonių, turėtų būti prieinamas visiems migrantams, 

nepriklausomai nuo atvykimo tikslo. Valstybinės kalbos mokėjimas yra pagrindas kitoms 

integracijos sritims. Todėl kalbos mokymosi ir rezultatų įvertinimas turėtų būti vienas 

iš socialinės atskirties vertinimo rodiklių.  

Šio rodiklio turinys yra mokslinės diskusijos objektas, vienas iš galimų vertinimo 

kriterijų galėtų būti migrantų, įgijusių tam tikrą kalbos mokėjimo kategoriją, skaičius, 

suteiktų mokymų valandų skaičius, užsieniečių besimokančių kalbų skaičius ir kiti 

kiekybiniai vertinimo instrumentai. Taip pat gali būti naudojami kokybiniai vertinimo 

metodai. 

Migrantų darbo sąlygų stebėsena ypatingai svarbi dėl šios grupės pažeidžiamumo darbo 

rinkoje. Darbo problematika apibendrintai mini beveik visi respondentai, pabrėžiant, jog ji 

nesikeičia: 

„Negali, nes pirmiausiai nežino kalbos, antras dalykas kad neatitinka kvalifikacijos, 

arba turi labai aukštą kvalifikaciją, kurią reikia čia legalizuoti“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 

23). 

Kaip pažymi ekspertai, opi problema yra TŠP išnaudojimas darbo rinkoje. Migrantai, 

kaip pažeidžiama grupė, neturi užtikrintų apsaugos mechanizmų, nes jų buvimas Lietuvoje 

tiesiogiai priklauso nuo darbdavio: darbo leidimas panaikinamas jei nutraukiama darbo 

sutartis. Taip pat, nemokant kalbos, nežinant teisių bei informacijos, darbuotojai nežino kur 

kreiptis esant išnaudojimo bei teisių pažeidimo atvejams: 

„Jie jau būna be gyvenamosios vietos, ateina pas mus ir sako: „ mums jis dar 

nesumokėjo už tris, keturis, penkis kažkiek tai mėnesių, ką mums daryti?“. Jis [darbdavys] 
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nesumoka, jie čia būna legaliai, bet jie neturi nei kur gyventi, nei ką valgyti, nei nieko. 

Reiškia išvažiuoti iš šalies jie irgi negali, nes pinigų gi nėra ir kur juos taip pagalvojus, 

logiškai. Skambinam darbdaviui, darbdavys: „ jo, jo, sumokėsiu, sumokėsiu.“ Klausiam: 

„kur miegojot“, ai ten radom  pas pažįstamus irgi pas ukrainiečius kažkur ten rado, kur 

pernakvoti, tai vat bet vot su ukrainiečiais jie buvo čia dvi ar tris savaites, vot buvo visas 

tas procesas. Galų gale kol mes ten kiek mes ten iš darbdavio buvom trys ukrainiečiai, mes 

gavom iš darbdavio jiems po 600 litų tiktais. Jie sumokėjo už bilietą atgal į Ukrainą ir davė 

į rankas po 600 litų, nes ir mes kalbėjom su L. Ir sako jeigu jie būtų pasilikę čia, ir jeigu 

praneštų ankščiau mes galėtume ką nors padaryti, bet mes negalim, nes jie išvažiuoja iš 

šalies ir viskas, kaip tu iš Ukrainos tu turi jau paduoti į teismą ir t.t.  Ir mūsų tada, vot 

tokioj situacijoj mūsų galimybės yra apribotos“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23). 

Papildoma niša darbuotojų išnaudojimui atsiveria komandiruotų užsieniečių atveju: 

„Gaunasi taip, kad tarkim yra įmonė nu pavyzdžiui Estijoj. Estijos įmonė, ji užperka, 

nežinau kaip čia pavadinti tarkim reikalingą jiems brigadą ukrainiečių, kurie ką nors 

darys. Šita įmonė perparduoda tuos žmones, ne asmenį, vot tarkim aš M.P. įsidarbinau 

tenais, mane kaip vienetą perparduoda kitai įmonei, kuri yra kur nors Lenkijoje. Paskui šita 

Lenkija pareina užsakymas iš mūsų Baltijos laivų gamyklos, vot man reikia 10 žmonių, 

kurie atvažiuotų ir man per savaitę suremontuotų. Ir mane nusiunčia. Realiai aš atvažiuoju 

be jokių dokumentų, nes aš buvau perparduota tris kartus. <..> jie neturi tos sutarties, bet 

jie gali būti tikrai legaliai įdarbinti.“ Jie net nežino, kad jie tarkim atvažiavo be sutarties, 

nes tenai tai jie pasirašė kažkur tai sutartį“ (Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23).  

Atsižvelgiant į šiuos duomenis ir integracijos problematiką, apimančią užsieniečių 

darbą, socialinės atskirties vienas iš rodiklių turėtų vertinti migrantų darbo sąlygas, 

apimant diskriminaciją patenkant į darbo rinką, struktūrinius veiksnius: visuomenės 

nuostatas (darbdavių ir bendradarbių), darbo aplinką, išnaudojimo atvejus ir kitus 

aspektus.  

Ekspertai pažymi papildomų paslaugų, kurių šiuo metu neteikia NVO, įgyvendinančios 

migrantų integracijos programas, – nėra veiklų, skirtų migrantų vaikams. Būtent vaikų, 

atvykusių šeimos susijungimo pagrindu, integracija, kaip parodė ir kokybinis tyrimas, turi 

būti atskira integracijos sritis, kuriai būtinos specialios priemonės. Vaikai, augdami tikslo 
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šalyje ir susiduriantys su integracijos problemomis, tikėtina gali patekti į socialinės 

atskirties rizikos grupę ir patirti papildomus integracijos barjerus ateityje. 

Vienas iš socialinės atskirties vertinimo rodiklių turėtų būti orientuotas į vaikų 

integraciją, naudojant kiekybinius ir kokybinius tyrimus.  

 

 Migrantų organizavimosi ir atstovavimo mechanizmų vertinimas 

Analizuojant socialinius tarpasmeninius ryšius svarbūs mikro lygmens veiksniai, 

darantys įtaką socialinių ryšių turiniui (būtent migracinis pagrindas yra vienas pirminių 

socialinių ryšių užmezgimo ir plėtojimo pagrindų). Dažniau, ypatingai pirminėje 

imigracijos fazėje, socialiniai ryšiai plėtojami kitų užsieniečių tarpe, jau gyvenančių ar 

naujai atvykstančių į Lietuvą.  Šiuo atveju migraciją apsprendę veiksniai įtakos neturi. Tai 

galima paaiškinti socialinėmis migracijos teorijomis, kuomet migracinė patirtis yra vienas 

pirminių socialinių ryšių formavimosi pagrindų. 

Būtent socialiniai ryšiai, prasidedantys mikro lygmenyje, net prieš migracinėje 

situacijoje, vėliau tikslo šalyje plėtojasi makro lygmenyje ir perauga, sėkmingos 

integracijos atveju, į mezo lygmenį, t.y. formalius institucionalizuotus migrantų tinklus. 

Formalūs institucionalizuoti migrantų tinklai yra tolesnės integracijos pagrindas. Visi 

migrantai, išsprendę pagrindinę ir pirminę integracijos problematiką (NVO  teikiamas 

aktualiausių paslaugų tik atvykus paketas) susiduria su gilesnės integracijos ir atstovavimo 

mechanizmo poreikiu, kuris galimas per migrantų organizacijas.  

Kaip parodė tyrimas, naujai atvykusių migrantų organizavimas Lietuvoje yra vangus, o 

kelios naujos organizacijos kuriasi etniniu ir kultūriniu pagrindu (Arabų, Afrikiečių 

bendruomenės). Tą patvirtina ir ekspertai bei arabų ir afrikiečių bendruomenių kūrimosi 

pavyzdys: 

“Pradėjome kurti afrikiečių bendruomenę. Aš buvau tarybos narys, nes Afrikos šiaurėje 

yra arabiškos šalys ir jie norėjo pritraukti į bendruomenę ir arabų. Turime Maroką, Tunisą 

ir Egiptą. Buvo keli žmonės iš Alžyro. Ir tuo metu aplikavome pirmą projektą, multikultūrinį 

centrą, ir laimėjome. Vėliau pradėjau galvoti apie arabų bendruomenę, kadangi afrikiečiai 

ir arabai yra per daug skirtingi. Kaip rusai ir lietuviai. Pirmas dalykas ko mes norėjome, 

tai mečetė, nes Vilniuje nėra. Turime tik centrą, bet nėra mečetės. Tad įsteigiau arabų 
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bendruomenę legaliai ir oficialiai. NVO.  Asociacija. Afrikiečių bendruomenė turi 

problemų, nes neturi prezidento ir norėjo, kad juo tapčiau aš, tačiau aš noriu kuo daugiau 

dėmesio skirti, arabų bendruomenei” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 24).  

Bene vienintelį migrantų organizacijų vykdomos veiklos pavyzdį, kurį įgyvendino 

afrikiečių bendruomenė, pateikia ekspertas. Šis pavyzdys patvirtina, jog integracijos 

procesas yra dvikryptis, būtina interakcija su daugumos visuomenėmis, švietimas ir 

tolerancijos skatinimas, kurio sėkmė žymiai išauga per asmenines patirtis ir kontaktus: 

„Multikultūrinis centras buvo labai sėkmingas, jis buvo susijęs su mokyklomis. 

Afrikiečiai pasiėmė instrumentus , ėjo į mokyklas aplink Vilnių ir į senelių amus, ten 

grodavo šokdavo ir bendraudavo su vaikais. Ir tai buvo labai pavykęs reikalas, nes gavome 

daug noro iš mokyklų, kad atvyktume. Ir norėtume vėl tai daryti. Bet tik tada kai turėsime 

prezidentą ir išspręsime vidines problemas. Mes turėjome stabilią organizacija, bet dabar 

ne. Bet pamažu tvarkomės, mokomės iš klaidų. Tikiuosi tada galėsime aplikuoti,  nes idėja 

labai gera. Nes vaikai turi žinoti, kad kiti žmonės gyvena čia” (Ekspertas Nr. 5, 2014 03 

24).  

Todėl atsižvelgiant į esamą situaciją, migrantų organizavimas į formalius tinklus turėtų 

būti skatinimas, sukuriant atstovavimo mechanizmus ir užtikrinant tolesnę integracija. 

Atsižvelgiant į ekspertų įžvalgas, pirmiausiai turėtų būti skatinamas migrantų dalyvavimas 

veiklose, susijusiose su savo interesų atstovavimu, socialinių ryšių plėtojimu ir patirtimi 

integracijos srityje. Migrantų savanorystė galėtų būti kaip pirminis žingsnis, skatinantis šios 

grupės organizavimąsi ir nereikalaujantis didesnių investicijų bei visapusiškai naudingas. 

Tokių pavyzdžių pateikia ekspertai: 

„Va beje praktiką atliko, aš buvau pasiėmusi afrikiečius praktiką atlikti, ir Carite 

daugiau jų atliko, jie socialinį darbą studijuoja ar ką, bet čia jau Riomery” (Ekspertas Nr. 

7, 2014 02 03). 

Užsieniečių įkurtų organizacijų poreikį ir naudą pagrindžia dauguma ekspertų, 

daugiausiai per paslaugų teikimą, geresnį situacijos ir problematikos išmanymą bei 

sklandesnį atstovavimo mechanizmą: 

„Taip! Tegul kuria, nes pirmiausias dalykas tai bus jų savarankiškumas, antras dalykas, 

kad tarkim jie galės patys sau teikti paslaugas, kurios yra naudingiausios. Kitas dalykas, 
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kad vis tiek žmonės žino geriau, ko jiems reikia, ko nereikia žinai ir kaip jie jaučiasi“ 

(Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23). 

Bendruomenių kūrimasis, kuris dabar fragmentiškai vyksta etniniu pagrindu, turėtų 

apjungti ne konkrečios kilmės užsieniečius, bet asmenis su migracine patirtimi apskritai. Tą 

patvirtina ir ekspertai. Tokios organizacijos galėtų ne tik atstovauti migrantų teises, bet ir 

užtikrinti integracijos proceso tęstinumą: 

„Nes tarkim irgi neturi būti taip kad rusai su rusais, kinai su kinais ir t.t. <..> net 

nežinau, būtų migrantų sukurtas centras, man atrodo kad iš tikrųjų būtų aktyvesnis, nes 

tada prisijungtų tų pačių bendruomenių atstovų iš išorės, ne tik migrantai. Ir jie galėtų 

padėti žinai ir finansiškai ir jie galėtų kartu ir verslą kažkokį kurti ir būtų daugiau galbūt 

kažkokių tai susitikimų. Įmonės turi vis tiek daugiau ryšių. <...> bendruomenės aš 

nesuprantu jų logikos, kodėl jie nenori tarkim bendrauti visai kitame lygyje, ne tik dainuoti 

ir šokti žinai. O jeigu tarkim  ir patys migrantai aktyviai, o ypač bendruomenių atstovai 

aktyviai atstovautų tarkim savo teises, kartu dar su jais sakytų: „Vot mes turim tokią idėją, 

jūs mums padėkit ir mes jums kuo nors padėsim.“ Tai visai kitaip būtų, bet aišku čia turi 

būti, supranti dalyvauti labai aktyvūs žmonės, juos dar  reikia surasti, kurie norėtų“ 

(Ekspertas Nr. 9, 2014 01 23).  

Todėl, atsižvelgiant į empirinio tyrimo duomenis ir integracijos problematiką, 

galima teigti, jog vienas iš integracijos politikos rodiklių turėtų apimti migrantų 

organizavimosi vertinimą (įkurtos organizacijos, vykdomos veiklos ir rezultatų 

vertinimas) ir šių organizacijų įtraukimas į integracijos politikos formavimą bei 

įgyvendinimą.  
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IŠVADOS 

 

Kokybinio tyrimo duomenų analizei ir apibendrinimui sukonstruotas tyrimo modelis, 

apimantis tris lygmenis:  mikro, makro ir mezo, kurių sąveika atsispindi per 1) individualių 

migracijos motyvų, 2) struktūrinių ir ekonominių veiksnių tikslo šalyje ir 3) migracijos 

tinklų analizę. Kiekvienas iš šių veiksnių svarbūs siekiant išsiaiškinti migrantų integracijos 

potencialą bei problematiką. Pirmuoju atveju, analizė apima mikro lygmenį ir migracijos 

teorijose (neoklasikinė ekonomikos ir socialinių tinklų) aiškinamus, migracijai įtaką 

darančius veiksnius; analizuojama prieš migracinė, migracinė ir po imigracinė situacijos. 

Antruoju atveju, remiantis kokybinio tyrimo duomenimis, atskleidžiama struktūrinių 

veiksnių (Lietuvoje įgyvendinama imigracijos ir integracijos politika, ekonominė šalies 

situacija, visuomenės nuostatos) daroma įtaka migrantų integracijos procesui (migracinė ir 

po imigracinė situacijos). Trečiuoju atveju, mezo lygmenyje vyraujantiems individualiems 

ir struktūriniams migracijos veiksniams analizuojami migracijos tinklai ir instituciniai 

ryšiai (institucinė migracijos teorija). Šie ryšiai plėtojami po imigracinėje situacijoje 

atsirandant skirtingo pobūdžio ryšiams su daugumos visuomene bei priimančiomis 

institucijomis, taip pat migrantų/tautinių mažumų organizacijomis (formalūs ir neformalūs 

instituciniai ryšiai). 

Pasitelkus sukonstruotą empirinio tyrimo modelį galima teigti, jog mikro lygmens 

veiksniai, lėmę migracijos priežastis, daro įtaką integracijos procesui tikslo valstybėje. Tiek 

skirtingos migracijos patirtys, tiek sprendimo priėmimo aplinkybės ir priežastys liudija apie 

heterogeninę migracijos prigimtį, nepaisant aiškaus migracijos tikslo, todėl skirtingais 

atvykimo pagrindais atvykę migrantai susiduria su skirtingomis integracijos problemomis  

ir jų sprendimo būdais.  

Individualios ir šeiminės migracijos atveju tyrimas atskleidė naudos ir kaštų 

apskaičiavimo aspektą mikro lygmeniu, kuris paremtas struktūriniais veiksniais esant 

šeimos susijungimo migracijos pagrindui. Sprendimą migruoti verslo ir studijų pagrindu 

atvykstantys TŠP dažniau priimama individualiame lygmenyje, tačiau tyrimas  parodė, jog 

studijų pagrindu atvykstančių užsieniečių migracijai be struktūrinių veiksnių (geresnė 

studijų kokybė) daro įtaką socialiniai tinklai (socialinių tinklų teorijoje aprašomi veiksniai). 
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Tyrimas atskleidė studijuoti atvykusių užsieniečių migracijos kelią: daugeliu atveju į 

Lietuvą studijuoti buvo atvykstama ne iš tikslo valstybės, tačiau iš kitos buvusios Sovietų 

Sąjungos respublikos, o atvykimas dažnai paaiškinamas galimybe studijuoti rusų kalbą. 

Tuo tarpu verslo pagrindu atvykstančių užsieniečių atveju Lietuvos, kaip tikslo valstybės, 

pasirinkimą lemia struktūriniai veiksniai. 

Migrantų pasitelkiami socialiniai ištekliai tvarkant dokumentus taip pat skiriasi 

atsižvelgiant į imigracijos pagrindus: šeimos susijungimo atveju, pagrindiniai pagalbininkai 

ir informacijos teikėjai yra šeimos nariai; atvykstantys verslo pagrindu naudojasi 

institucionalizuota teisinės pagalbos forma; universitetai įtraukti į migracijos tinklą ir 

atsakingi už dokumentų tvarkymą migrantams, kurie atvyksta studijuoti.  

Tyrimo duomenys atskleidė socialinio tinklo formavimąsi tarp studijų pagrindu 

atvykstančių migrantų. Atsižvelgiantį į dabartines imigracijos tendencijas (auganti 

migracija studijų pagrindu) ir struktūrą (dauguma imigrantų yra iš naujų siunčiančių 

valstybių, daugiausiai Afrikos) bei kokybinius tyrimo duomenis (dauguma studijuoti 

atvykstančių užsieniečių Lietuvą pasirinko dėl rekomendacijų ir teigia rekomenduosiantys 

draugams studijuoti Lietuvoje), galima teigti, jog migracijos tinklas darys įtaką studijų 

migracijos dinamikai Lietuvoje. 

Pagrindinis aktualiausių integracijos paslaugų migrantams tik atvykus paketas yra kalbos 

mokymasis, informacijos teikimas ir prieinamumas, teisinių konsultacijų teikimas. Šios 

integracijos priemonės, esant dabartiniai integracijos politikos praktikai, vykdomos 

nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla yra projektinė. 

Imigrantams aktualiausios integracijos sritys ir pagrindinės problemos, su kuriomis jie 

susiduria integracijos proceso metu, yra įtakotos mikro (t.y. atvykimo pagrindo) ir makro 

lygmens veiksnių. Nepaisant bendrų probleminių aspektų (kalbos nemokėjimas, neigiamos 

visuomenės nuostatos), dauguma jų skiriasi priklausomai nuo atvykimo pagrindo 

(pavyzdžiui, šeimos pagrindu atvykę užsieniečiai rečiau susiduria su būsto problema 

(dažnai gyvenama pas šeimos narį ar jo giminaitį), tuo tarpu studijų pagrindų – su 

dokumentų tvarkymu (dažniausiai tuo pasirūpina universitetas)).  

Tačiau atsižvelgiant į aktualiausių integracijos paslaugų paketą tik atvykus bei 

migracijos proceso dinamiškumą (teisinio statuso pasikeitimai gyvenant tikslo šalyje), 
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remiantis tyrimo duomenimis, galima teigti, jog integracijos priemonės tik atvykus turėtų 

apimti aktualiausias paslaugas ir nebūti diferencijuojamos tarp skirtingais pagrindais 

atvykusių ir skirtingą teisinį statusą turinčių  migrantų.  

Migrantų socialiniai ryšiai formuojasi makro lygmenyje su daugumos visuomene ir 

migrantų tarpe. Pirmuoju atveju, mikro veiksniai kartu su struktūriniais veiksniais 

(daugumos visuomenės nuostatos migrantų atžvilgiu) daro įtaką socialinių ryšių 

formavimuisi. Antruoju atveju, migracijos pagrindas yra pagrindinis veiksnys socialinių 

ryšių formavimuisi; šiuo atveju mikro lygmens veiksnių įtaka nežymi. Daugiausiai ryšiai 

migrantų tarpe užmezgami užsieniečių lankomose vietose (konsultaciniuose migrantų 

centruose), rečiau ieškant internete. Silpnus tarpasmeninius socialinius ryšius turintys 

migrantai sunkiau integruojasi, pirmiausiai dėl informacijos ir socialinių išteklių trūkumo/  

neturėjimo.  

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog užsieniečių ryšiai su valstybinėmis institucijomis yra itin 

problematiški, išskiriant integracijos proceso eigą ribojančias problemines grupes: 

biurokratinių procedūrų įgyvendinimas, informacijos prieinamumas ir priimtinumas, 

darbuotojų kompetencija. 

Remiantis tyrimo duomenimis Lietuvoje formalūs migrantų tinklai tik užmezgami ir 

institucionalizuojami silpnai. Naujai atvykusių migrantų organizacijos tik pradeda kurtis, jų 

veikla yra ribota, neturinti konkrečių tikslų. Šiuo atveju kokybinis tyrimas atskleidė tik 

vieną priežastį, kuri yra struktūrinė – imigracijos mastai ir tendencijos Lietuvoje. Migrantų 

organizacijos dažniausiai kuriasi etniniu ir/ar kultūriniu pagrindu, o naujai atvykę migrantai 

nedalyvauja tautinių mažumų veikloje dėl neaktualios veiklos vykdymo.  

Atsižvelgiant į tai, jog 1) migrantų organizacijos institucionalizuojasi silpnai, 2) naujai 

atvykę migrantai nedalyvauja tautinių mažumų veikloje (kurios yra tik tradicinių 

imigracijos valstybių bei uždaros kitoms etninėms grupėms), 3) migracijos srityje dirbančių 

NVO veikla yra fragmentiška, galima teigti, jog migrantų atstovavimo mechanizmo 

nebuvimas Lietuvoje stabdo gilesnę užsieniečių integraciją.  

Tyrimas duomenys ir esama integracijos infrastruktūra rodo, jog NVO turėtų aktyviai 

dalyvauti migrantų integracijos procese. Kadangi integracijos priemonės iki šiol paremtos 

projektine NVO veikla (yra sukurti integracijos infrastruktūros pamatai) valstybės vaidmuo 
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yra minimalus. Siekiant kurti nuoseklią ir efektyvią integracijos politiką, valstybės vaidmuo 

turėtų būti didesnis, pirmiausiai politiniame lygmenyje apibrėžiant ilgalaikę integracijos 

politikos koncepciją ir sukuriant migrantų integracijos infrastruktūrą. Pirmuoju atveju, 

stokojant ilgalaikės migrantų integracijos politikos vizijos, projektinė NVO veikla yra 

fragmentiška, nevisada užtikrinamas šios veiklos tęstinumas, sudėtingiau kontroliuojama 

paslaugų kokybė bei veiklos rezultatai. Antruoju atveju, turėtų būti kuriama valstybės 

koordinuojama ir finansiškai remiama (užtikrinant nuoseklumą, tęstinumą ir stabilumą) 

centralizuota migrantų integracijos infrastruktūra, į kurią būtų įtrauktos nevyriausybinės 

organizacijos, kaip pagrindinės paslaugų teikėjos. Neesant centralizuotai integracijos 

infrastruktūrai, migrantams paslaugas teikiančios NVO veiklą vykdo atsižvelgiant į 

imigracijos struktūrą (daugiausiai Vilniuje ir Klaipėdoje, kur didžiausi imigrantų skaičiai), 

todėl mažesniuose miestuose gyvenantiems užsieniečiams kai kurios (arba visos) 

paslaugausos yra neprieinamos. 

Atsižvelgus į tyrimo duomenis, formuojamą integracijos politiką ir dabar esamą migrantų 

integracijos praktiką galima teigti, jog migrantų integracijos procesas turėtų būti orientuotas 

į du lygmenis: svarbiausių paslaugų6 teikimas visiems migrantams tik atvykus į Lietuvą ir 

migrantų organizavimosi ir institucionalizuotų tinklų palaikymas, kūrimas ir  stiprinimas. 

Pirmuoju atveju, nevyriausybinės organizacijos (turinčios įdirbį, patirtį ir kompetenciją) 

turėtų teikti pirminį aktualiausių paslaugų paketą ir būti įtrauktos į centralizuotos 

integracijos infrastruktūros kūrimą. Antruoju atveju, gilesnė migrantų integracija galima tik 

sukūrus atstovavimo mechanizmus: migrantų organizavimasis į institucinius migrantų 

tinklus (organizacijas) siekiant spręsti iškilusias problemas, atstovauti interesus, dalyvauti 

politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose. 

                                                           
6 Kalbos mokymasis, informacijos teikimas bei prieinamumas ir teisinės konsultacijos;  
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REKOMENDACIJOS 

 

Nuosekliai ir kryptingai imigracijos procesų ir TŠP integracijai (mikro, makro ir mezo 

lygmenyse) stebėti būtini tęstiniai kokybiniai tyrimai. Šie tyrimai, remiantis ankstesnių 

tyrimų duomenimis, leis palyginti imigracijos procesus sąlygojančių veiksnių kaitą 

atsižvelgiant į globalius migracijos procesus ir struktūrinius veiksnius Lietuvoje 

(visuomenės nuostatas, imigracijos politiką, ekonominę situaciją) bei suteiks instrumentus 

raidos atskleidimui ir ateities prognozėms. Taip pat tęstiniai kokybiniai tyrimai leis stebėti 

TŠP integracijos raidą atsižvelgiant į struktūrinių veiksnių pokytį, pasikeitusius migracijos 

veiksnius bei suteiks instrumentus nuoseklioms integracijos priemonių ir infrastruktūros 

gerinimui. 

 

Pagrindinis aktualiausių integracijos paslaugų migrantams tik atvykus paketas yra kalbos 

mokymasis, informacijos teikimas ir prieinamumas, teisinių konsultacijų teikimas. Šios 

paslaugos formuojant TŠP integracijos politiką ir priemones turėtų būti  prieinamos visiems 

imigrantams vienodai, nepaisant atvykimo pagrindo.  

 

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog užsieniečių ryšiai su valstybinėmis institucijomis yra itin 

problematiški, išskiriant integracijos proceso eigą ribojančias problemines grupes: 

biurokratinių procedūrų įgyvendinimas, informacijos prieinamumas ir priimtinumas, 

darbuotojų kompetencija. Atsižvelgiant į šiuos duomenis valstybinėms institucijoms, 

dirbančioms migracijos srityje, rekomenduojama: 

 migracijos srityje dirbančios valstybinės institucijos turėtų pateikti aktualią 

informaciją keliomis užsienio kalbomis taip pat ir internetiniuose puslapiuose, 

operatyviai atnaujinti informaciją atsižvelgiant į teisinio reguliavimo pokyčius; 

 bendradarbiauti su migracijos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis informacijos teikimo ir sklaidos srityje (užtikrinti lankstinukų, 

plakatų ir kitų informacijos šaltinių sklaidą valstybinėse institucijose, pateikti 

informaciją apie nevyriausybinio sektoriaus organizacijų veiklą integracijos 
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srityje institucijų tinklapiuose ir išduodant dokumentus ar kitais klausimais 

besikreipiantiems TŠP); 

 užtikrinti nešališką ir sklandų teisės aktuose numatytų nuostatų įgyvendinimą, 

įtraukiant priemones maksimaliai sumažinti žmogiškojo faktoriaus, priimant 

sprendimus, aspektus.  

 kelti migracijos srityje dirbančių valstybės tarnautojų kompetenciją ir 

kvalifikaciją (užsienių kalbos žinių gilinimas, tolerancijos ir pakantumo 

ugdymas); 

 sukurti ir užtikrinti migracijos srityje dirbančių specialistų darbo kokybės 

vertinimo mechanizmą įtraukiat suinteresuotas ir procese dalyvaujančias 

trečiąsias šalis.  

 

Remiantis tyrimo duomenimis Lietuvoje formalūs migrantų tinklai tik užmezgami ir 

institucionalizuojami silpnai. Naujai atvykusių migrantų organizacijos tik pradeda kurtis, jų 

veikla yra ribota, neturinti konkrečių tikslų, todėl būtina remti ir stiprinti migrantų 

organizavimąsi šiomis priemonėmis:  

 Savanorystės skatinimas migrantų tarpe (taip migrantai įtraukiami į vietinės 

bendruomenės socialinį, kultūrinį, ekonominį gyvenimą, skatinimas jų pilietiškumas 

bei didinama daugumos visuomenės tolerancija); 

 Migrantų organizacijų steigimosi skatinimas ir palaikymas (būtinas atstovavimo 

mechanizmo sukūrimas, kuris yra gilesnės integracijos pagrindas). 

 

Siekiant kurti nuoseklią ir efektyvią integracijos politiką, valstybės vaidmuo turėtų būti 

didesnis, pirmiausiai politiniame lygmenyje apibrėžiant ilgalaikę integracijos politikos 

koncepciją ir sukuriant migrantų integracijos infrastruktūrą. Kadangi integracijos 

priemonės iki šiol paremtos projektine NVO veikla (yra sukurti integracijos infrastruktūros 

pamatai) nevyriausybinis sektorius toliau turėtų likti pirminių integracijos paslaugų 

teikėjas, įtraukiant valstybės vaidmenį kuriant ir stiprinant infrastruktūrą šiomis 

priemonėmis: 
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 Užtikrinant projektinės veiklos pagrindu vykdomų veiklų tęstinumą (atsižvelgiant į 

ES struktūrinių fondų, kaip kol kas vienintelio finansavimo šaltinio, kryptingą ir 

tęstinį veiklų apibrėžimą); 

 Sukuriant stabilią integracijos infrastruktūrą ir skatinant jos plėtrą (suteikiant 

priemones nuosekliai projektinei veiklai,kaip pavyzdžiui nuolatinės ir nuo projektų 

nepriklausomos patalpos, kur veiktų migrantų konsultaciniai centrai nepriklausomai 

nuo paslaugas teikiančių NVO kaitos; plečiant konsultacinių centrų skaičių 

skirtinguose Lietuvos regionuose); 

 Sukurti vieningus migrantams teikiamų paslaugų kokybės, kontrolės ir veiklos 

rezultatų vertinimo standartus; 

 Sukuriant ir taikant (esant unifikuotai integracijos infrastruktūrai, kuri 

koordinuojama centralizuotai) bendrą migrantų mokymo metodiką  ir užtikrintų 

kompetentingą paslaugų teikimą specialiai apmokytų specialistų. 

 

Vaikų, atvykusių šeimos susijungimo pagrindu, integracija, kaip parodė ir kokybinis 

tyrimas, turi būti atskira integracijos sritis, kuriai būtinos specialios priemonės. Vaikai, 

augdami tikslo šalyje ir susiduriantys su integracijos problemomis, tikėtina gali patekti į 

socialinės atskirties rizikos grupę ir patirti papildomus integracijos barjerus ateityje, todėl 

būtina: 

 užtikrinti  migrantų vaikų sklandų įtraukimą į visų lygių ugdymo programas su-

kuriant darbo metodikas, didinant su migrantų vaikais dirbančių ugdymo specia-

listų kompetenciją, užtikrinant tam finansavimą; 

 Įtraukti vaikus, kaip atskirą tikslinę grupę, teikiant integracijos paslaugas;  

 Pakeisti teisinį reguliavimą pašalinant diskriminacines nuostatas pilietybės nete-

kimo / atėmimo atveju (jei tėvai, ne gimimu įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę, 

ją praranda, vaiko pilietybė, įgijus ją ne gimimu, neturėtų būti atimta); 

 Pakeisti pilietybės įgijimo natūralizacijos būdu teisinį reguliavimą įtraukiant ga-

limybę lengvinančiomis aplinkybės įgyti pilietybę socializacijos pagrindu (vai-
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kams, kurie augo Lietuvoje ir/ ar baigė lietuviškas mokyklas, neatsižvelgiant į 

tėvų teisinį statusą).  
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PRIEDAI 

 

1 Priedas. Respondentų sąrašas 

 Lytis Amžius Kilmės šalis Atlikimo vieta Atlikimo Data 

Interviu Nr. 1 Moteris 35 Vietnamas Klaipėda 2013 09 09 

Interviu Nr. 2 Moteris 75 Rusija Klaipėda 2013 12 04 

Interviu Nr. 3 Moteris 32 Ukraina Vilnius 2014 01 29 

Interviu Nr. 4 Moteris 37 Rusija Klaipėda 2014 01 17 

Interviu Nr. 5 Moteris 37 Rusija Klaipėda 2013 12 05 

Interviu Nr. 6 Moteris 28 Ukraina Klaipėda 2013 12 05 

Interviu Nr. 7 Moteris 37 Rusija Klaipėda 2013 12 05 

Interviu Nr. 8 Moteris 45 Rusija Klaipėda 2013 12 05 

Interviu Nr. 9 Moteris 40 Rusija Klaipėda 2013 12 05 

 Interviu Nr. 10 Moteris 49 Azerbaidžanas Klaipėda 2013 12 05 

Interviu Nr. 11 Moteris 57 Rusija Klaipėda 2013 12 04 

Interviu Nr. 12 Moteris 36 Rusija Klaipėda 2013 12 04 

Interviu Nr. 13 Moteris 50 Rusija Klaipėda 2013 12 04 

Interviu Nr. 14 Moteris 37 Rusija Klaipėda 2013 12 04 

Interviu Nr. 15 Moteris 43 Baltarusija Klaipėda 2013 12 04 

Interviu Nr. 16 Moteris 43 Rusija Klaipėda 2013 10 30 

Interviu Nr. 17 Moteris 40 Rusija Klaipėda 2013 10 30 

Interviu Nr. 18 Moteris 30 Baltarusija Klaipėda 2013 10 08 

Interviu Nr. 19 Moteris 53 Rusija Klaipėda 2013 10 08 

Interviu Nr. 20 Moteris 42 Kazachstanas Klaipėda 2013 10 07 

Interviu Nr. 21 Moteris 29 Rusija Klaipėda 2013 09 09 

Interviu Nr. 22 Moteris 31 Baltarusija Klaipėda 2013 09 09 

Interviu Nr. 23 Vyras 35 Egiptas Klaipėda 2013 10 08 

Interviu Nr. 24 Vyras 26 Jordanija Vilnius 2013 10 16 

Interviu Nr. 25 Vyras  JAV Klaipėda 2013 09 09 

Interviu Nr. 26 Vyras 26 Irakas Kaunas 2014 02 25 

Interviu Nr. 27 Vyras 48 Belizas Vilnius 2014 01 28 

Interviu Nr. 28 Vyras 37 Egiptas Vilnius 2013 11 14 

Interviu Nr. 29 Vyras 39 Turkija Vilnius 2014 02 14 

Interviu Nr. 30 Vyras 32 Egiptas Vilnius 2013 10 02 

Interviu Nr. 31 Vyras  Sirija Kaunas 2014  02 25 

Interviu Nr. 32 Vyras 29 Tunisas Kaunas 2014 02 27 

Interviu Nr. 33 Vyras 50 Vokietija Klaipėda 2013 10 07 

Interviu Nr. 34 Vyras 21 Kongo Resp. Kaunas 2014 01 03 

Interviu Nr. 35 Vyras 21 Lietuva Klaipėda 2013 10 07 

Interviu Nr. 36 Vyras 37 Nigerija Vilnius 2014 02 21 

Interviu Nr. 37 Vyras 25 Nigerija Vilnius 2014 02 12 

Interviu Nr. 38 Vyras 43 Iranas Vilnius 2014 01 30 
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Interviu Nr. 39 Vyras 35 Egiptas Vilnius 2014 01 29 

Interviu Nr. 40 Vyras 26 Egiptas Vilnius 2013 10 18 

Interviu Nr. 41 Vyras 25 Gruzija Klaipėda 2014 01 17 

Interviu Nr. 42 Vyras 41 Moldavija Klaipėda 2014 01 17 

Interviu Nr. 43 Vyras 19 Ukraina Klaipėda 2013 12 06 

Interviu Nr. 44 Vyras 25 Nigerija Klaipėda 2013 12 06 

Interviu Nr. 45 Vyras 24 Nigerija Klaipėda 2013 12 06 

Interviu Nr. 46 Vyras 60 Egiptas Klaipėda 2013 12 06 

Interviu Nr. 47 Vyras 36 Baltarusija Klaipėda 2013 12 05 

Interviu Nr. 48 Vyras 42 Rusija Klaipėda 2013 12 05 

Interviu Nr. 49 Vyras 63 Rusija Klaipėda 2013 10 30 

Interviu Nr. 50 Vyras 41 JAV Klaipėda 2013 10 30 

 

2 Priedas. Ekspertinių interviu sąrašas 

 

Atlikimo da-

ta Institucija 

Atlikimo vie-

ta 

Ekspertas Nr. 1 2014 01 20 Lygių galimybių plėtros centras  Vilnius 

Ekspertas Nr. 2 2014 05 13 Klaipėdos Universitetas Klaipėda 

Ekspertas Nr. 3 2014 05 12 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Vilnius 

Ekspertas Nr. 4 2014 04 14 Centras PLIUS Vilnius 

Ekspertas Nr. 5 2014 03 31 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Vilnius 

Ekspertas Nr. 6 2014 03 24 Arabų bendruomenė Vilnius 

Ekspertas Nr. 7 2014 03 24 Tolerantiško jaunimo asociacija Vilnius 

Ekspertas Nr. 8 2014 02 03 Caritas Vilnius 

Ekspertas Nr. 9 2014 01 23 Klaipėdos migrantų centras Klaipėda 

Ekspertas Nr. 10 2014 01 23 Klaipėdos migrantų centras Klaipėda 

Ekspertas Nr. 11 2014 01 23 Klaipėdos migrantų centras Klaipėda 

Ekspertas Nr. 12 2014 01 23 Klaipėdos migrantų centras Klaipėda 
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5 Priedas. Respondentai pagal kilmės šalį 

 

 

3 Priedas. Respondentai pagal lytį 4 Priedas. Respondentai pagal atvykimo 

pagrindą 
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6 Priedas. Respondentai pagal šeimyninę padėtį 

 

 

7 Priedas. Respondentai pagal išsilavinimą 
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8 Priedas. Respondentai pagal užimtumą 

 

 

9 Priedas. Respondentai pagal gyvenimo Lietuvoje trukmę 
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10 Priedas. Respondentai pagal amžiaus grupes 

 

 


