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Įvadas 

 

Tarptautinė migracija nėra naujas reiškinys. Būdamas globalios ekonomikos ir integracijos 

procesų dalimi, tarptautinis žmonių mobilumas nuolat keičiasi ir palaipsniui didėja. Sparčiai 

besikeičianti tarptautinės migracijos dinamika ir turinys sietinas ne tik su besikeičiančiais 

ekonominiais, politiniais ir kultūriniais šalių ar regionų tarpusavio santykiais, bet ir su pamatinėmis 

Žmogaus Teisėmis, kurios (turėtų būti) neatsiejamos nuo šiuo metu Europos Sąjungos (ES) 

lygmenyje įgyvendinamos migracijos politikos. Nors migracijos politikos kūrimas ir įgyvendinimas 

nacionaliniame lygmenyje neatsiejamas nuo bendrų (šiuo atveju – ES) migracijos politikos 

principų, žvelgiant giliau į ES migracijos politikos įgyvendinimo ypatumus pastebėtina, kad 

diegiant naujus migracijos reguliavimo mechanizmus ES palaipsniui pereinama nuo Žmogaus 

Teisių prie migracijos, kaip ekonominio ir/ar socialinio proceso, saugumizacijos. 

ES bendradarbiavimas politiniu lygmeniu dėl migrantų integracijos prasidėjo 1999 m. priėmus 

Tamperės programą1. Šioje programoje teigiama, kad prieglobsčio ir migracijos klausimai 

reikalauja bendros ES politikos, kuri turėtų apimti bendradarbiavimą su migrantų kilmės šalimis, 

bendrą ES prieglobsčio sistemą ir migracijos srautų valdymą. Nuo 2004 m. lapkričio mėnesio 

priimtos Hagos2 programos vis daugiau dėmesio skiriama migrantų integracijai. Šioje programoje 

akcentuojama, kad integracija – tai nuolatinis dviejų krypčių procesas, apimantis migrantus ir 

priimančią visuomenę bei visas politikos sritis, įskaitant švietimą ir užimtumą bei 

antidiskriminacinę politiką. Migracijos ir integracijos klausimai plėtojami svarbiausiuose ES 

dokumentuose, o integracijos uždaviniai detalizuojami 2009 m. Stokholmo programoje3 bei ES 

2020 strategijoje4. 

Šiuo metu vykdoma ES migracijos ir migrantų integracijos politika rodo keletą tendencijų, 

liudijančių apie ES migracijos politikos fragmentiškumą. Pirma, analizuojant „teisinės viršenybės“ 

principą išryškėja „konfliktas“ tarp ES migracijos politikos ir ES valstybių narių nacionalinių 

interesų įgyvendinimo. Antra, migracijos ir integracijos politikos tikslinių grupių suskirstymas 

pagal fondų veiklą ES valstybėse narėse liudija apie bendros migracijos ir migrantų integracijos 

politikos įgyvendinimo barjerus. ES yra įsteigtos keturios Solidarumo ir migracijos srautų valdymo 

bendrosios programos dalys, kurių pagalba siekiama palaipsniui įdiegti integruotą ES išorės sienų 

valdymą ir įgyvendinti bendras prieglobsčio ir imigracijos politikos kryptis. Minėtos programos 

pagrindu yra įsteigti keturi fondai: Išorės sienų fondas, Europos  grąžinimo fondas, Europos 

pabėgėlių fondas ir Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai. Šie fondai finansuoja 

                                                 
1 Plačiau: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm  
2 Dokumentas lietuvių kalba http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:LT:PDF  
3 Plačiau http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:LT:PDF  
4 Dokumentas lietuvių kalba http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LT:PDF   

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LT:PDF
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skirtingo pobūdžio projektinę veiklą, apimančią (skatinančią) ne bendros migracijos politikos 

įgyvendinimą, bet atskirų imigrantų grupių imigracijos ir integracijos įgyvendinimo infrastruktūros 

plėtojimą. Šiuo atveju tikslinga diskutuoti apie ES migracijos ir migrantų integracijos politikos 

tikslinių grupių (trečiųjų šalių piliečiai, prieglobstį gavę užsieniečiai, pabėgėliai, nereguliarūs 

migrantai, kt.) kategorizavimą, kuris ne tik skirsto migracijos ir/ar integracijos politikos tikslines 

grupes, bet kartu suteikia pagrindą atskiroms politikos sritims formuotis (ir nors nuo 2014 m. 

planuojamas minėtų fondų jungimas, vargu ar tai pakeis per ilgus metus nusistovėjusias sąvokas ir 

nevyriausybinių organizacijų veiklos specifiką). Trečia, migracijos (politikos) teorijų 

kompleksiškumas (žr. Projekte atliekamų tyrimų konceptualizacija) ir ES migracijos politikos 

analizė atskleidžia skirtinguose lygmenyse (regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame) 

įgyvendinamos ES migracijos politikos nesuderinamumą.  

Lygiagrečiai ES lygmeniu įgyvendinamos migracijos politikos fragmentiškumui, būtina 

diskutuoti apie migracijos tyrimų susiskaldymą. Kaip teigia Martiniello ir Rath (2010:9-10), 

migracijos tyrimai Europoje gali būti charakterizuojami šiomis tendencijomis: pirma, vyrauja 

migracijos tyrimų išsiskaidymas į smulkias temas (pvz., imigrantai ir būsto problematika, 

imigrantai darbo rinkoje, imigrantai ir socialinė atskirtis, imigrantai ir švietimas, kt.), kurios 

neleidžia į migraciją pažvelgti kompleksiškai. Antra, vyraujanti nuostata, kad migracijos tyrimai 

gali padėti spręsti socialines problemas iš vienos pusės ir migracijos, kaip grėsmės socialinei 

tvarkai, traktavimas iš kitos pusės. Kadangi migracijos tyrimai yra siejami su socialinių problemų 

sprendimu, mokslinės produkcijos (ir kokybės) vertinimas tampa sudėtingu ir reliatyviu uždaviniu. 

Tiek migracijos tyrimų išsiskaidymas, tiek jų sąveika su socialinių problemų sprendimu liudija apie 

migracijos tyrimuose vyraujantį empirizmą, o tai savo ruožtu neleidžia (apie migracijos tyrimus) 

kalbėti kaip apie nuoseklią socialinių tyrimų sritį (Martiniello ir Rath 2010:9-10). Prie šių dviejų 

probleminių migracijos tyrimų įgyvendinimo aspektų galima pridėti finansavimo klausimą. Kaip 

pabrėžia Martiniello ir Rath (2010:11), pagrindinė problema slypi migracijos tyrimų struktūroje, 

kuri yra išskaidyta pagal disciplinas, temas, institucijas ir finansavimą. Finansavimo klausimas yra 

itin aktualus. Dažniausiai migracijos tyrimų finansavimas priklauso nuo politinių prioritetu, kai 

politikų išlikimas valdžioje – nuo elektorato, kur dažniausiai migracijos procesai tampa jautriu 

klausimu.  

Vis dėlto, migracijos tyrimai gali būti traktuojami kaip atskira ir nepriklausoma tyrimų sritis (su 

savita teorine prieiga ir atskira duomenų baze), o tai migracijos tyrimams suteikia privalumų. 

Martiniello ir Rath (2010:10-11) apibendrina migracijos tyrimų ypatumus ir teigia, kad dalis 

mokslininkų apie migracijos tyrimus diskutuoja kaip apie netvirtą ir nenuoseklią tyrimų sritį 

Europoje su silpnu teoriniu pagrindu: dėl teorinio silpnumo migracijos tyrimai negali pasiekti 

autonominės socialinių tyrimų srities statuso, todėl kaip atskira mokslinių tyrimų sritis negali būti 
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prilyginta sociologijai, antropologijai ar politikos mokslams. Kita vertus, dalis mokslininkų 

prieštarauja šiam teiginiui ir konstatuoja, kad net pati sociologija nėra teoriškai stipresnė už 

migracijos tyrimus (Martiniello ir Rath 2010:11). Vis dėlto, paskutinysis XX a. dešimtmetis liudija 

apie migracijos tyrimų profesionalizaciją ir vienijimo(si) tendencijas: tarptautiniai tyrėjų ir 

migracijos tyrimų centrų tinklai, doktorantūros programos ir specializuoti fondai rodo, kad 

migracijos tyrimai tampa stiprų ir moksliškai išplėtotą teorinį pagrindą turinti atskira socialinių 

tyrimų sritis. 
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1. Imigracijos tyrimai Lietuvoje ir ES 

 

Migracijos tyrimai jau yra tapę atskira, institucionalizuota mokslinių tyrimų sritimi ES. Apie tai 

liudija išimtinai migracijos procesus analizuojantys tyrimų centrai5 ir moksliniai žurnalai6. 

Migracijos tyrimų institucionalizacijos pavyzdžių yra daug, todėl nenuostabu, kad šios tematikos 

tyrimai pasižymi produktyvumu, apimančiu skirtingas tyrimų sritis, kurias sąlyginai būtų galima 

skirstyti pagal analizuojamą problematiką: 

1. Migracijos ir integracijos procesus konceptualizuojantys straipsniai, tyrimai ir kitokio 

pobūdžio mokslo studijos (pvz., Massey 1990; Massey et al. 1994; Jasso 1996, 2000; Portes 1997; 

Gold 2005; Portes ir DeWind 2004; Boswell 2007 ir kt.).  

2. Atskirų migrantų grupių tyrimai, konkrečios problematikos analizei atlikti naudojantys 

skirtingas analizės prieigas. Ši tyrimų sritis išsiskiria gausumu ir įvairove. Analizuojant imigrantų 

grupių imigracijos ir/ar integracijos ypatumus, pasirenkamas konkretus migracijos proceso 

probleminis klausimas: socialinė integracija, skurdas, socialinė atskirtis, integracija į darbo rinką, 

verslumas, migrantų kartų problematika, pilietybė, politinis dalyvavimas, religija, kolonializmas, 

lytis ir kt. Dalis tyrimų analizuoja bendrą imigracijos proceso problematiką, apjungiant skirtingus 

migracijos etapus: nuo migracijos motyvų kilmės šalyse iki socioekonominių procesų tikslo šalyse 

(pvz., Jasso 2000, 2003).   

3. Analizuojant tuos pačius (aukščiau aptartus) probleminius klausimus, pasirenkama ne konkreti 

migrantų grupė (atsižvelgiant į kilmės šalį, atvykimo pagrindus, lyti ir kt.), bet analizuojama šalies 

(šalių grupių, regionų) imigracijos struktūra ir/ar imigracijos procesams įtaką darantys veiksniai: 

migracijos tinklai ir socialiniai ryšiai (pvz., Granovetter 1985; Portes 1994; Vertovec 1999; Gold 

                                                 
5 Pavyzdžiui, ES veikiančios ne pelno organizacijos „Migracijos politikos grupės“ (angl. Migration Policy Group) 

veikla apima tris tyrimų sritis: migraciją, lygias galimybes ir integraciją. Šalia daugelio šios organizacijos atliekamų 

tyrimų migracijos ir integracijos tematika, pabrėžtinas Europos kontinentą ir JAV apimantis projektas „Migrantų 

integracijos politikos indeksas“ (MIPEX), kuris, naudojant 148 politikos rodiklius, vertina ir lygina migrantų 

integracijos politiką Europos šalyse ir Šiaurės Amerikoje šešiose politikos srityse: dalyvavimas darbo rinkoje, šeimos 

susijungimas, švietimas, politinis dalyvavimas, ilgalaikis gyvenimas šalyje, pilietybės suteikimas ir antidiskriminacinės 

politikos įgyvendinimas (plačiau apie tyrimą, žr. http://www.integrationindex.eu/).  

Migracijos procesus analizuojančius mokslo centrus Europoje jungiantis partnerių tinklas IMISCOE (angl. 

International Migration, Integration, and Social Cohesion) apima plačią migracijos tyrimų problematiką (plačiau, žr. 

http://www.imiscoe.org/). Tarptautinį pripažinimą turinčios, šiame partnerių tinkle išleidžiamos mokslo studijos (pvz., 

Bauböck 2009; Bauböck ir Faist 2010; Martiniello ir Rath 2010; Audebert ir Doraï 2010 ir daugelis kitų) apjungia 

prestižinius ir ilgą migracijos tyrimų patirtį turinčius mokslo centrus (Plačiau apie šiuos tyrimų centrus, žr. 

http://www.imiscoe.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=5). Kiekvienas iš 

šių centrų (kurių yra 28) gali būti laikytinas atskiru migracijos tyrimų institucionalizavimo pavyzdžiu. Tai liudija apie 

aukštą migracijos tyrimų kokybę ir aktualumą Europos kontinente. 

Kiti migracijos tyrimų centrai: REMESO Graduate School in Migration, Ethnicity and Society (Linčiopingo 

universitetas), Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations (Stokholmo universitetas), Centre 

for Migration and Intercultural Studies (Antverpeno universitetas), Centre of Migration Research (Varšuvos 

universitetas), Sussex Centre for Migration Research (Jungtinė Karalystė), Institute for Migration and Ethnic Studies 

(Amsterdamo universitetas) ir daugelis kitų. 
6 Pavyzdžiui, http://www.irle.berkeley.edu/immigration/journals/index.html  

http://www.integrationindex.eu/
http://www.imiscoe.org/
http://www.imiscoe.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=5
http://www.irle.berkeley.edu/immigration/journals/index.html
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2005; Schrover ir Vermeulen 2005 ir kt.) bei socialinis kapitalas (pvz., Jacobs ir Tillie 2004; Tillie 

2004). 

4. Bendras migracijos (ir/ar integracijos) tendencijas7 pasirinktų šalių grupėje ar konkrečiame 

regione analizuojantys tyrimai (pvz., Niessen et al. 2007; Huddleston et al. 2011; Leončikas ir Žibas 

2009 ir kt.). Šie tyrimai naudoja tuos pačius analizės indikatorius (ekonominius, socialinius, 

politinius) šalių (regionų) migracijos procesų analizei atlikti. 

Pabrėžtina, kad šis skirstymas yra sąlyginis, kadangi dažniausiai migracijos tyrimuose vyrauja 

tarpdisciplininis požiūris, apimantys skirtingus analizės lygmenis (pvz., tyrinėjant migrantų 

integraciją į darbo rinką mezo lygmenyje, kartu analizuojama integracijos ir/ar darbo rinkos politika 

makro lygmenyje; konceptualizuojant migracijos sampratą, pasirenkama konkreti migrantų grupė ir 

kt.). 

Pažymėtina, kad Europos šalys turi skirtingą migracijos istoriją. Jei vienos šalys su imigracija 

susiduria jau daugelį metų (pavyzdžiui, šalys, turinčios kolonijinę praeitį), kitoms šalims tai naujas 

iššūkis. Pasak Rinus Pennix (Research on migration and integration in Europe 2012), per eilę metų 

migracijos tyrimai pasikeitė iš esmės, nes pats migracijos fenomenas nuolat keičiasi. Tai lyg nuolat 

judančio taikinio (angl. moving target) tyrimas. 

Pagal savo struktūrą ES vykdomi tyrimai skiriasi nuo Lietuvoje įgyvendinamų ne tik mastu, bet ir 

tematika. Tyrėjai daugiau dėmesio skiria ne konkrečioms imigrantų grupėms, bet valstybių 

imigracijos ir integracijos politikai, analizuoja tokius konkrečius integracijos klausimus kaip 

pilietybė ir natūralizacija, dalyvavimas darbo rinkoje ir švietimo sistemoje, priėjimas prie socialinių 

paslaugų teikimo infrastruktūros. Siekdami kokybiškiau įvertinti tarptautinės migracijos 

problemiškumą ir turėti įrankį skirtingų valstybių praktikų palyginimui, mokslininkai stengiasi 

taikyti bendrus migracijos ir integracijos rodiklius. Pastebima, kad tyrėjai dažniausiai vertina 

„kietuosius“ (angl. hard) integracijos procesus. Pavyzdžiui, migrantų dalyvavimą darbo rinkoje ar 

švietimo sistemoje. Mažesnis dėmesys skiriamas sociokultūrinei integracijai. 

Diskutuojant apie bendrus migracijos ir integracijos rodiklius, svarbu akcentuoti sąvokų 

problemiškumą. Vienas iš iššūkių tyrėjams – skirtingų sąvokų taikymas. Pavyzdžiui, vienaip 

atvykėliai įvardinami nacionaliniuose teisės aktuose (užsienietis), kitaip statistiką renkančių 

institucijų ataskaitose (imigrantas) ar strateginiuose dokumentuose (užsienietis, darbo imigrantas). 

Šie skirtumai apsunkina lyginamosios analizės atlikimą, todėl tyrėjai pabrėžia, kad būtinas terminų 

unifikavimas ir integracijos vertinimo rodiklių  susisteminimas. 

Pirmas žingsnis siekiant pritaikyti ir panaudoti unifikuotus migrantų integracijos rodiklius 

Europoje buvo ES statistikos tarnybos Eurostat atlikta pilotinė studija „Imigrantų integracijos 

                                                 
7 Pavyzdžiui, imigracijos srautus, imigracijos, integracijos ir pilietybės politiką, visuomenės nuostatas ir kt.  
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rodikliai: pilotinė studija” (2011)8. Šioje studijoje buvo nagrinėjamos darbo rinkos, švietimo, 

socialinės įtraukties ir visuomeninio dalyvavimo sritys (viso – 15 rodiklių). Renkant duomenis buvo 

naudojama visa prieinama statistinė informacija. Studijos autoriai pabrėžė, kad statistinių duomenų 

pateikimo suvienodinimas visose ES valstybėse narėse vis dar išlieka dideliu iššūkiu.   

Šioje studijoje buvo naudojami tokie integracijos vertinimo rodikliai kaip darbo rinka 

(pavyzdžiui, migrantų ir priimančios visuomenės užimtumo lygis), švietimas (migrantų išsilavinimo 

lygis; iki penkiolikos metų amžiaus paliekančių mokyklą migrantų vaikų skaičius; dalis prastų 

mokslo pasiekimų turinčių iki penkiolikos metų amžiaus migrantų vaikų skaičius; 30–34 m. 

amžiaus migrantai, turintys trečios pakopos išsilavinimą, kt.), socialinė įtrauktis (vidutinės pajamos; 

skurdo rizika; gyventojų dalis vertinanti savo sveikatos statusą kaip gerą ar prastą, kt.) ir aktyvus 

visuomeninis, pilietinis bei politinis migrantų dalyvavimas (natūralizuotų migrantų skaičius; 

nuolatinių migrantų skaičius; politinis dalyvavimas ir politinės teisės, kt.). 

Iš vienos pusės, studijoje diskutuojama apie unifikuotus integracijos rodiklius; iš kitos pusės 

teigiama, kad remiantis statistiniais duomenimis yra sudėtinga suskaičiuoti kiek apskritai yra 

imigrantų ES valstybėse narėse. Viena iš priežasčių – skirtingi imigrantų apibrėžimai. Dėl skirtingų 

sąvokų apibrėžimų (imigrantas, užsienietis, trečiųjų šalių pilietis, kt.) migrantas tampa 

daugiasluoksniu terminu, kuris interpretuojamas ir vertinamas įvairiai. Nors dėl šių priežasčių 

analizuoti ir lyginti studijoje pateikiamus statistinius duomenis yra sudėtinga, vis dėlto Europos 

komisija bendrų integracijos rodiklių naudojimą mato kaip vieną iš pagrindinių priemonių siekiant 

detaliai analizuoti ir įvertinti migrantų integracijos procesus ir, tuo pačiu, įgyvendinti strategijos 

„Europa 2020“ uždavinius.   

Svarstydami galimybes taikyti dar 2010 m. Saragosoje9 numatytus integracijos rodiklius, tyrėjai 

pabrėžia, kad migrantu integracijos rodiklių kūrimas yra svarbus įrankis, kuriuo remiantis galima 

bendradarbiauti tiriant bei vertinant migrantų integracijos procesus. Thomas Huddleston, Jan 

Niessen ir Jasper Dag Tjaden (Using EU Indicators of immigrant integration 2013) teigia, kad 

diskusijos dėl rodiklio naudojimo ir adaptavimo yra būtinos, nes taikant rodiklius praktikoje iškyla 

daug sunkumų ir išryškėja spragos tarp statistinių duomenų rinkimo metodologijų ar lyginamų 

migrantų grupių.  

Tarp kitų studijų ir tyrimų, taikančių ir adaptuojančių unifikuotas migrantų integracijos rodiklių 

sistemas, galima išskirti ES lygmeniu veikiančios ne pelno organizacijos „Migracijos politikos 

grupės“ Europos kontinentą ir JAV apimantį projektą „Migrantų integracijos politikos indeksas“ 

                                                 
8 Plačiau: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-009/EN/KS-RA-11-009-EN.PDF   
9 Dokumentas anglų kalba: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%209248%202010%20INIT 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-009/EN/KS-RA-11-009-EN.PDF
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%209248%202010%20INIT
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(MIPEX)10, kuris, naudojant 148 politikos rodiklius, vertina ir lygina migrantų integracijos politiką 

Europos šalyse ir Šiaurės Amerikoje šešiose politikos srityse: dalyvavimas darbo rinkoje, šeimos 

susijungimas, švietimas, politinis dalyvavimas, ilgalaikis gyvenimas šalyje, pilietybės suteikimas ir 

antidiskriminacinės politikos įgyvendinimas. Atsižvelgiant į šias politikos sritis, naujoje 2011 m. 

pristatytoje MIPEX III studijoje (Huddleston et al. 2011), Lietuva iš 31 šalių užėmė 27-ą vietą. 

Lyginant su 2007 m. studija (Niessen et al. 2007), Lietuvoje vykdoma integracijos politika nukrito 

keliais laipteliais žemiau. Apibendrinant studijoje pateikiamus rezultatus Lietuvoje įgyvendinamos 

integracijos politikos atžvilgiu daroma išvada, kad imigrantų statusas Lietuvoje yra vienas iš 

labiausiai pažeidžiamų visoje Europoje. Nors migrantu prieinamumas prie darbo rinkos yra šiek tiek 

geresnis nei kitose Baltijos šalyse, bendras ekonominis kontekstas gerokai prastesnis už vidutinį. 

Studijos autoriai taip pat pabrėžia imigrantų statuso nesaugumą, menką pilietinį ir politinį 

dalyvavimą (įskaitant galimybę balsuoti ir būti politinių partijų nariais ir/ar steigėjais). Ypač prastai 

įvertinta švietimo sistemos infrastruktūra. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad Lietuvos mokyklos yra 

visiškai nepasiruošusios priimti moksleivius iš kitų šalių. 

„Migrantų integracijos politikos indeksas“, kaip palankią valstybę imigrantams, išskiria Švediją. 

Kitose 9 valstybėse integracijos politika įvardijama kaip šiek tiek palanki. 16 valstybių integracijos 

politika traktuojama kaip esanti „pusiaukelėje“ link gerosios praktikos. Likusių 5 šalių (tark kurių 

yra Lietuva) migrantų integracijos politika vertinama kaip šiek tiek nepalanki (plačiau, žr.: 

http://www.mipex.eu/).  

Analizuojant bendras migrantų integracijos tendencijas tiriančias studijas matoma, kad mažiausiai 

unifikuotas ir problemiškiausias yra aktyvaus visuomeninio, pilietinio ir politinio dalyvavimo 

rodiklis, pilietybės ir natūralizacijos klausimai, tad nenuostabu, kad nemažai tyrėjų analizuoja 

būtent šiuos klausimus. 

Migracijos politikos grupės 2013 m. speciali apžvalga11, skirta migrantų politiniam dalyvavimui, 

atkreipia dėmesį, kad daugelyje šalių imigrantų politinis dalyvavimas yra ribojamas, ypač jei 

imigrantai neturi pilietybės. 16 ES valstybių narių yra suteikusios teisę imigrantams balsuoti 

savivaldos rinkimuose ir tik 2 – nacionaliniuose. Tačiau politinės teisės yra ne tik galimybė 

balsuoti, bet ir teisė būti išrinktam. Tik 10 ES valstybių narių suteikia šią teisę imigrantams 

savivaldos rinkimuose ir 2 – nacionaliniuose rinkimuose. Pažymėtina, kad migrantai ne itin aktyviai 

naudojasi politinėmis teisėmis. Aktyviau savo politinėmis teisėmis naudojasi imigrantai, įgiję 

priimančios valstybės pilietybę. Nors pripažįstama, kad pilietybės įgijimas (natūralizacija) nebūtinai 

yra galutinis integracijos etapas, vis dėlto, natūralizacijos perspektyvoje migrantų politinio 

dalyvavimo potencialas didėja.  

                                                 
10 Plačiau apie tyrimą, žr. http://www.integrationindex.eu/ 
11 Visas dokumentas anglų kalba http://www.migpolgroup.com/portfolio/ewsi-special-feature-201301-migrant-political-

participation/  

http://www.mipex.eu/
http://www.integrationindex.eu/
http://www.migpolgroup.com/portfolio/ewsi-special-feature-201301-migrant-political-participation/
http://www.migpolgroup.com/portfolio/ewsi-special-feature-201301-migrant-political-participation/
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Studijose (Thomas Huddleston ir Maarten Peter Vink 2013; Rainer Baubock et al 2013; Maarten 

Peter Vink, Tijana Prokic-Breuer ir Jaap Dronkers 2013), analizuojančiuose imigrantų pilietybės bei 

natūralizacijos klausimus, atskleidžiama, kad visos ES valstybės narės vienaip ar kitaip riboja 

pilietybės įgijimą. Nuo 2004 m. ES nebeliko nei vienos valstybės su absoliučia ius soli pilietybės 

teise. Pilietybės suteikimas kiekvienoje valstybėje yra griežtai įtvirtintas įstatymuose ir tai vienas iš 

mažiausiai besikeičiančių jurisprudencijos klausimų.  

Lygiagrečiai įstatyminėms bazėms, svarbų vaidmenį natūralizacijos procese užima įstatymų 

įgyvendinimo infrastruktūra. Šiuo atveju akcentuotinas migrantų prieinamumas prie konkrečių 

paslaugų (pavyzdžiui, ar yra sudaromos sąlygos atitikti formalius teisinius reikalavimus; koks 

požiūris į imigrantus visuomenėje ir valstybinėse įstaigose, į kurias asmuo turi kreiptis siekdamas 

pilietybės; koks valstybinės kalbos ir kitų reikalaujamų integracijos kursų prieinamumas, kt.). Ši 

rodiklių grupė yra itin svarbi, tačiau tyrimų įgyvendinimo perspektyvoje – sudėtinga, kadangi šie 

klausimai yra žymiai sunkiau ištiriami bei palyginami su kitomis šalimis. Tyrėjai siūlo analizuoti 

keletą pagrindinių aspektų: kaip valstybinės institucijos padeda imigrantams atitikti įstatymų 

keliamus reikalavimus; kiek ir kokius dokumentus turi pateikti imigrantai; kiek interpretavimo 

laisvės turi dokumentus priimantys valdininkai (Rainer Baubock et al 2013). 

Apibendrinant galima teigti, kad ne visos šalys, kurios įstatymiškai yra palankios imigrantų 

natūralizacijai, iš tiesų sudaro sąlygas užsieniečiams gauti pilietybę; ir atvirkščiai, tose valstybėse, 

kur įstatymai yra griežti, tačiau valstybė skatina ir padeda imigrantams atitikti keliamus 

reikalavimus, natūralizacijos procesai vyksta sklandžiau (Rainer Baubock et al 2013). 

Tyrėjai pabrėžia, kad natūralizacija yra viena iš sričių, kur valstybės politika vaidina lemiamą 

vaidmenį. Kuo šalis atviresnė, tuo natūralizacijos sąlygos palankesnės, todėl tokiu atveju greičiau ir 

dažniau imigrantai tampa konkrečios šalies piliečiais. Viena svarbiausių palankios natūralizacijos 

politikos priemonių yra dvigubos pilietybės toleravimas. Pabrėžiama, kad piliečiais tapę imigrantai 

tampa aktyvesni visuomenės, politikos bei darbo rinkos dalyviai (Thomas Huddleston ir Maarten 

Peter Vink 2013). Tyrėjai, nagrinėjantys natūralizacijos procesus, pastebi, kad natūralizacijos 

procesas taip pat priklauso nuo šalies, iš kurios atvyko imigrantas. Pastebima, kad imigrantai, 

atvykę iš mažiau išsivysčiusių šalių, yra labiau linkę siekti priimančios šalies pilietybės. Šis siekis 

gali būti susijęs su ekonominės ir politinės padėties skirtumais kilmės ir tikslo šalyse (Maarten Peter 

Vink, Tijana Prokic-Breuer, Jaap Dronkers 2013).  
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1.1 Migracijos tyrimai Lietuvoje  

 

Dėl skirtingų imigracijos tyrimų krypčių ir gausos tyrimų apžvalga tampa sunkiai įgyvendinama. 

Atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių imigracijos dinamiką ir kompleksiškumą Lietuvoje bei 

imigracijos tyrimų poreikį, Lietuvoje atliktų tyrimų (imigracijos srityje) apžvalga leidžia atskleisti 

bendrą imigracijos problematikos kontekstą, kuriame gali būti analizuojami TŠP imigracijos ir 

integracijos procesai.  

Apžvelgiant Lietuvoje vykdomus imigracijos tyrimus visų pirma pastebėtina, kad tyrimai nėra 

išplėtoti. Vyraujantis disbalansas tarp emigracijos ir imigracijos tyrimų rodo, kad (priešingai 

emigracijos tyrimams) imigracijos procesai Lietuvoje stokoja mokslininkų dėmesio. Emigracijos 

procesų tyrimai Lietuvoje apima platų analizuojamos problematikos lauką: analizuojami 

grįžtamosios migracijos procesai (pvz., Stankūnienė 1996; Barcevičius et al. 2005, Sipavičienė et 

al. 2009; VPVI 2009 ir kt.), ekonomines emigracijos priežastys ir pasekmės, stūmimo ir traukos 

veiksniai (pvz., Kalytis 2004; Gliosaitė 2004; CIVITAS 2005; Kazlauskienė 2006; Kazlauskienė ir 

Rinkevičius 2006a; 2006b; Labanauskas 2006; Bagdanavičius ir Jodkonienė 2008; Stulgienė ir 

Daunorienė 2009 ir kt.), emigrantų bendruomenių kūrimo(si) tendencijos ir integracijos ypatumai 

(pvz., Kuzmickaitė 2004; Bagdonavičienė 2004 ir kt.), emigracijos proceso atspindys žiniasklaidoje 

(pvz., Marcinkevičienė 2004) ir kt.  

Kaip atskirą demografinių tyrimų sritį galima įvardyti Lietuvos socialinių tyrimų centro 

Demografinių tyrimų instituto12 atliekamus tyrimus, kurie analizuoja transnacionalinės šeimos 

ypatumus Lietuvoje vyraujančių emigracijos procesų perspektyvoje (Maslauskaitė ir Stankūnienė 

2007; Stankūnienė ir Jasilionis (eds.) 2009 ir kt.). Atskirai paminėtina istorinius ir šiuolaikinius 

lietuvių emigracijos tyrimus apimanti Lietuvių išeivijos instituto veikla13; taip pat šiuolaikinius 

lietuvių emigracijos procesus kompleksiškai analizuojantys Vytauto Didžiojo universiteto 

Socialinės antropologijos centro ir Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkai (Taljūnaitė ir 

Labanauskas 2009; Kuznecovienė 2010; Čiubrinskas 2011). 

Priešingai emigracijos procesų problematiką analizuojančių tyrimų gausai, imigracijos tyrimai 

Lietuvoje nėra išplėtoti, todėl svarbu apžvelgti imigracijos ir Lietuvoje gyvenančių imigrantų 

integracijos srityje vykdytus tyrimus, kurie, pagal analizuojamą problematiką, analizės prieigą ir 

tikslines grupes, sąlyginai gali būti skirstomi į (1) Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių ir (2) 

migrantų14 imigracijos bei integracijos procesų tyrimus, (3) migracijos procesų apžvalgas bei (4) 

visuomenės nuostatų tyrimus.  

                                                 
12 Kartu su Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuru.  
13 Institutas leidžia išimtinai migracijos procesams skirtą mokslinį leidinį „OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos 

studijos“.  
14 ES vadinamų trečiųjų šalių piliečių (angl. third country nationals).  
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Imigracijos tyrimų plėtra Lietuvoje pastebima nuo 2004 m. (šaliai įstojus į ES), todėl galima 

teigti, kad tyrimų aktualumas buvo (ir vis dar yra) susijęs su ES integracijos procesais ir 

palankesnėmis finansavimo galimybėmis (t.y. ES fondų vystymu Rytinėje ES dalyje). 

Apibendrinant imigracijos tyrimų plėtros Lietuvoje ypatumus galima išskirti du pagrindinius plėtros 

veiksnius. Tai 2008 m. Lietuvoje pradėjęs veikti Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai  

(toliau – EIF), kuris remia ne tik tiesiogines paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, integracijos 

infrastruktūros kūrimą, bet ir tyrimų įgyvendinimą. Šio naujo finansinio instrumento atsiradimas 

paskatino mokslininkus imtis tirti imigracijos ir integracijos procesus Lietuvoje. Antras veiksnys – 

2008 m. Europos Tarybos įsteigtas Europos migracijos tinklas  (toliau – EMT), kuris vienija ES 

valstybėse narėse ir Norvegijoje įsteigtus Nacionalinius informacijos centrus, kurie renka, 

analizuoja ir dalinasi informacija apie migracijos ir prieglobsčio procesus bei politiką, rengia 

įvairias tematines studijas (pvz., „Apykaitinė ir laikinoji migracija“ 2010 m.; “Studentai iš trečiųjų 

šalių Lietuvoje“ 2012 m.; “Praktinis atsakas į neteisėtą migraciją Lietuvoje” 2011 m. ir kt.). EIF 

remiami tyrimai yra daugiau orientuoti į TŠP integracijos procesus, be to, negali analizuoti visų 

imigrantų grupių tiek pagal atvykimo pagrindus (pvz., prieglobsčio prašytojai neįeina į šio fondo 

tikslinę grupę, nors sudaro tam tikrą dalį imigrantų Lietuvoje), tiek pagal kilmės šalis; tuo tarpu 

EMT studijos labiau orientuotos į pačius migracijos procesus, valstybių narių politiką ir praktinius 

problemų sprendimus, todėl gali apimti visas migracijos ir prieglobsčio sritis. 

1. Pirmieji imigracijos tyrimai buvo skirti Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių15 socialinei ir 

ekonominei situacijai analizuoti. Labiau į praktinius pabėgėlių gyvenimo Lietuvoje aspektus 

orientuoti tyrimai atskleidė platų problematikos lauką.  

2003 m. atlikto „Prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių ir jų šeimų narių socialinių ir 

profesinių poreikių tyrimo“ (DSTI 2003) duomenys parodė, kad didelę įtaką integracijos procesams 

daro socialinis kontekstas, kuriame pabėgėliai atsiduria spręsdami kasdien kylančius sunkumus. 

2005 m. atlikta „Prieglobsčio prašytojų socialinės ir profesinės integracijos galimybių studija“ 

(SEKI 2005) atskleidė, kad kalbos barjeras riboja pabėgėlių įsidarbinimo galimybes ir leidžia rinktis 

tik nekvalifikuotus, prastai apmokamus darbus. 2006 m. atlikto „Pabėgėlių ir jų šeimų poreikių 

Lietuvos Respublikoje tyrimo“ (SEKI 2006) duomenimis, lietuvių kalbos nemokėjimas, vyresnis 

amžius ir lytis tampa kliūtimis pabėgėlių ekonominei integracijai, o sėkminga integracija susijusi su 

miestu, kuriame pabėgėlis gyvena, dažnai priklauso nuo nevyriausybinių organizacijų teikiamos 

pagalbos. Pastebima, kad pačių pabėgėlių vertinimu, socioekonominio statuso sumažėjimas yra 

vienas pagrindinių iššūkių, kuriuos jiems, norint integruotis į Lietuvos visuomenę, reikia įveikti. 

2009 m. Lietuvos vartotojų instituto atliktas „Sociologinis prieglobstį gavusių užsieniečių 

                                                 
15 Ataskaitoje pabėgėlio ir prieglobstį gavusio užsieniečio sąvokos naudojamos lygiagrečiai.  
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nuomonės tyrimas“ (LVI 2009) patvirtino vyraujančią pabėgėlių integracijos problematiką, 

susijusią su darbo paieška, finansine parama ir kalba.  

Kadangi dėl įvairių priežasčių ne visiems prieglobstį gavusiems užsieniečiams socialinė 

integracija vyksta vienodai, iškilo esminiai klausimai, susiję ne tik su valstybės teikiamos paramos 

vykdymo efektyvumu ir bendra integracijos problematika, bet taip pat su pabėgėlių socialinių 

išteklių panaudojimu bei integracijos metu teikiamų paslaugų įsisavinimu. Atsižvelgiant į šiuos 

klausimus, Socialinių tyrimų institutas kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo 

centru 2007 m. atliko Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos tyrimą (STI 

2007), kuris atskleidė pabėgėlių poreikius, didžiausias kliūtis sėkmingai integracijai ir didelę įtaką 

integracijos procesui turinčius prieglobstį gavusių užsieniečių socialinius išteklius (kuriais šie 

asmenys disponuoja ir atvykę į juos priimančiąją šalį naujai įsisavina). Tyrimas apibūdino tiek 

pagrindines integracijos problemas ir poreikius (kalbos barjeras, būstas, užimtumas, vaikų švietimas 

ir kt.), tiek naudojamus kolektyvinius ir individualius socialinius išteklius. Tyrimo duomenimis, 

kolektyviniai ryšiai – vienas labiausiai pabėgėlių naudojamų socialinių išteklių. 

Tęsiant pabėgėlių gyvenimo Lietuvoje ypatumų analizę, 2011 m. Vytauto Didžiojo universitete 

buvo apginta disertacija, analizavusi specifinę Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių 

problematiką – pabėgėlių patirtis sveikatos priežiūros srityje (Bartušienė 2011).   

2012 m. Vilmos Žydžiūnaitės monografija „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos vertinimo 

modelis (įrankis)“ atskleidė įvairius prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos aspektus (politinį, 

teisinį, socialinį ekonominį, sveikatos priežiūros, darbo rinkos, užimtumo ir verslumo, socialinių 

tinklų, visuomenės nuostatų ir kt.). Kaip teigia Žydžiūnaitė (2012: 269), dėl apgyvendinimo 

politikos nebuvimo ir apriboto judumo šalyje prieglobstį gavę užsieniečiai patiria skurdą ir 

nesaugumą; dėl veiklumo vyriausybiniu lygmeniu stokos pabėgėlio sąvoka tampa politizuota, o tai 

skatina priešiškumą tarp prieglobstį gavusių užsieniečių ir visuomenės daugumos; dėl 

nevyriausybinių organizacijų veiklos nesistemingumo pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams 

yra fragmentiška, nesisteminga ir neilgalaikė. 

Paskutinysis tyrimas prieglobsčio srityje buvo atliktas 2013 m., įgyvendinant projektą „Europos 

Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai“ . Projekto 

rėmuose atliktais tyrimais (Etniškumo studijos 2013 ) buvo surinkta, išanalizuota ir susisteminta 

informacija apie ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimą Lietuvoje. Atlikus tyrimus autoriai išskyrė 

pagrindinius ES direktyvų (prieglobsčio srityje) taikymo Lietuvoje trūkumus: taikymo srities 

ribotumą ir fragmentiškumą, prieglobsčio prašytojų judėjimo laisvės apribojimus, materialinių 

priėmimo sąlygų ir medicininių paslaugų teikimo problematiką. Tyrimo duomenys leido konstatuoti 

konkrečius nacionalinio teisinio reglamentavimo ir praktikos trūkumus, kuriuos būtina šalinti, 

siekiant išvengti ES prieglobsčio teisyno ir Lietuvos teisės konflikto. Galiausiai, kokybinis tyrimas 
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atskleidė prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis Lietuvos prieglobsčio 

sistemoje: nuo priėmimo sąlygų iki integracijos barjerų (plačiau žr. Etniškumo studijos 2013). 

Apibendrinant Lietuvoje prieglobstį gavusių užsieniečių tyrimus galima teigti, kad pabėgėlių16 

integracijos procesams Lietuvoje įtaką daro ne tik asmeninės savybės (socialinės ir demografinės 

charakteristikos, šeiminės aplinkybės), bet ir socialiniai ištekliai bei aplinka, kurioje pabėgėliai 

atsiduria. Aptartų tyrimų rezultatai rodo, kad analizuojant pabėgėlių integracijos procesus, svarbu 

akcentuoti tiek kalbos barjerą, priėjimą prie darbo rinkos, apgyvendinimo ir švietimo sektorių, tiek 

visuomenės nuostatas, vykdomą politiką ir didelę įtaką integracijos procesams darančius migrantų 

socialinių ryšių tinklus. 

2. Kitais pagrindais17 į Lietuvą atvykstančių ir šalyje gyvenančių imigrantų atžvilgiu, imigracijos 

ypatumai ir probleminiai gyvenimo Lietuvoje aspektai taip plačiai (lyginant su pabėgėlių 

problematika) analizuoti nebuvo (nors, kai kurie tyrimai padengė svarbius imigrantų integracijos 

aspektus). Įgyvendinant projektą „Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos 

vertinimo principai ir rodikliai“, 2009 m. Socialinių tyrimų instituto atliktas kiekybinis imigrantų 

nuostatų tyrimas (Etniškumo studijos 2009/2) pateikė plačią imigrantų gyvenimo Lietuvoje 

situacijos analizę18. Imigrantų patirtys buvo analizuojamos atsižvelgiant į socialinei integracijai 

įtaką darančius procesus: vyraujančias socialinių ryšių formas ir naujų imigrantų grupių 

formavimąsi, darbo sąlygas ir apsaugą nuo išnaudojimo formalaus ir neformalaus užimtumo 

sektoriuose, socialinių paslaugų infrastruktūrą ir imigrantų socialines teises, visuomenės 

nepakantumą ir socialinę atskirtį.  

2009 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto (DSTI) atliktas migrantų integracijos į darbo rinką 

tyrimas (DSTI 2009) analizavo imigrantų dalyvavimo darbo rinkoje problematiką. Tyrimas 

atskleidė Lietuvoje gyvenančių darbo imigrantų socialines ir demografines charakteristikas 

(išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją) ir ekonominės veiklos rodiklius, įvertino darbo imigrantų 

poreikį Lietuvos darbo rinkos19 atžvilgiu ir, tuo pačiu, nustatė imigrantams kylančius poreikius. 

Tyrimo duomenimis, glaudžiausi socialiniai ryšiai užfiksuoti tarp darbo imigrantų ir darbdavių20: 

atvykus dirbti į Lietuvą, imigrantai daugiausiai paramos susilaukė iš darbdavių (pvz., ieškant 

gyvenamosios vietos). Kontaktai su giminėmis ir draugais – kita svarbi socialinių ryšių forma, 

                                                 
16 Prieglobstį gavusių užsieniečių ir pabėgėlių sąvokos projekte naudojamos lygiagrečiai.  
17 Darbo imigrantų, studentų, šeimos susijungimo, teisėtos veiklos pagrindais atvykstančių užsieniečių ir kt.  
18 Įgyvendinant projektą buvo atlikti šie tyrimai: visuomenės nuomonės apie imigrantus tyrimas, kiekybinė imigrantų 

apklausa ir imigrantų integracijos politikos ekspertų apklausa.  
19 Imigracijos ir darbo rinkos poreikius taip pat akcentavo Egidijus Nedzinskas (2008), kuris, straipsnyje „Imigracija 

Lietuvoje: darbo rinkos poreikiai ir perspektyvos“ analizavo teorines ekonominės migracijos priežastis, Lietuvos darbo 

rinkos poreikius, imigracijos įtaką Lietuvos ir Kauno miesto darbo rinkai. Autorius daro išvadą, kad darbo jėgos 

poreikis Lietuvoje auga, o kvalifikuotų darbuotojų imigracija iš kaimyninių valstybių galėtų patenkinti šį poreikį. 

Teigiama, kad esant darbo jėgos trūkumui šalyje, ekonominiu požiūriu imigrantai daro teigiamą įtaką darbo rinkai. 
20 Šią tendenciją pasitvirtino 2009 m. Socialinių tyrimų instituto atliktame kiekybiniame imigrantų nuostatų tyrime 

(Etniškumo studijos 2009/2). Pabrėžtina, kad dėl tokio pobūdžio socialinių ryšių, darbo imigrantai tampa priklausomi 

nuo darbdavių, todėl padidėja tikimybė jų pažeidžiamumui ir išnaudojimui.   
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padedanti imigrantams susirasti darbą ar būstą. Kita vertus, kontaktai su valstybinėmis 

institucijomis yra silpni: tyrimo duomenimis, valstybinių institucijų pagalba siekiantiems įsidarbinti 

buvo nedidelė. Priešingai, darbdaviai išreiškė nuomonę, kad daugumoje institucijų vyrauja 

neigiamos nuostatos į Lietuvą dirbti atvykstančių imigrantų atžvilgiu.  

Plėtojant migrantų integracijos į darbo rinką tematiką, 2011 m. Socialinių tyrimų centro Darbo ir 

socialinių tyrimų institutas atliko tyrimą (DSTI 2011), atskleidusį probleminius darbo imigrantų 

gyvenimo Lietuvoje aspektus (socialines ir demografines charakteristikas, potencialias imigracijos 

kryptis, darbo galimybės ir integracijos siekius) ir verslininkų (darbdavių) prioritetus (t. y. poreikius 

darbo imigracijos srityje). 

Išskirtinio tyrėjų dėmesio susilaukė aukštos kvalifikacijos darbuotojų (mokslininkų, tyrėjų ir kt.) 

imigracijos procesai. 2009 m. Socialinių tyrimų instituto atliktas „Tyrėjų mobilumo ir jų socialinių 

aspektų tyrimas“ (Taljūnaitė et al. 2009) atskleidė kvalifikuotų darbuotojų migracijos ir integracijos 

ypatumus, Lietuvos, kaip aukštos kvalifikacijos imigrantų tikslo šalies, perspektyvas. Tyrimas 

apibūdino tyrėjų (doktorantų, mokslo darbuotojų ir kt.) iš užsienio šalių imigracijos į Lietuvą 

traukos veiksnius ir, kartu, Lietuvos vaidmenį tarptautinės (aukštos kvalifikacijos) migracijos 

kontekste. Tyrimo duomenimis, Lietuva (kaip imigracijos tikslo šalis) pasirenkama tiek dėl 

galimybių vykdyti tyrimus, tiek dėl ekonominių motyvų (tyrėjų atvykimą nemaža dalimi lemia 

pragyvenimo lygių tarp kilmės ir tikslo šalių skirtumai). Tyrimas parodė, kad Lietuva pasirenkama 

kaip tranzitinė (pvz., kai leidimas gyventi reikalingas siekiant pasinaudoti Šengeno erdvės 

privalumas) arba tikslo šalis siekiant įgyti išsilavinimą (tais atvejais, kai atvykstama iš šalių, kuriose 

išsilavinimas yra sąlyginai brangus su ketinimais grįžti į kilmės šalį). Akcentuojama, kad tyrėjai iš 

ne ES šalių dažniausiai užima „nesaugias“ darbo vietas. 

2010 m. vykdytas aukštos kvalifikacijos imigrantų integracijos Lietuvos universitetuose tyrimas 

(Matonytė ir Klementjevienė 2010) atskleidė mokslininkų ir tyrėjų iš ne ES šalių integracijos 

patirtis, užsienio studentus priimančių universitetų ir imigracijos politiką įgyvendinančių institucijų 

veiklos ypatumus. Integracijos patirtys buvo analizuojamos atsižvelgiant į integracijos procesams 

įtaką darančius makro (valstybinis lygmuo), mezo (migrantus priimančiųjų institucijų lygmuo) ir 

mikro (individualus lygmuo) veiksnius. Tyrime analizuojami vidiniai ir išoriniai imigracijos traukos 

veiksniai, respondentų profesinis profilis, integracijos į Lietuvos universitetus ir kultūrinį bei 

socialinį gyvenimą patirtys, kontaktai su įvairiomis institucijomis, ateities planai ir lūkesčiai. 

Tyrimo duomenimis, lietuvių kalba – pagrindinis kvalifikuotų migrantų integracijos barjeras. Šalia 

kalbos barjero, integracijos procesus apsunkina neefektyvi valstybinių institucijų veikla ir 

nepalankus požiūris į užsieniečius. Aukštos kvalifikacijos imigrantų karjeros ir ateities planai yra 

susiję ne su tikslo šalimi (šiuo atveju – Lietuva), bet su karjeros galimybėmis ir šeiminėmis 
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aplinkybėmis. Aukštos kvalifikacijos imigrantų imigracijos problematiką taip pat buvo 

analizuojama Liutauro Labanausko disertacijoje (Labanauskas 2011).  

Tęsiant aukštos kvalifikacijos darbo imigrantų migracijos problematikos tyrimus, paminėtina 

Europos migracijos tinklo studija „Aukštos kvalifikacijos ir kvalifikuotų trečiųjų šalių piliečių 

pritraukimas“ (2013), kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie (aukštos kvalifikacijos) darbo 

imigracijos tendencijas, pristatoma nacionalinė migracijos politika ir priemonės, jų vertinimas bei 

efektyvumas, aptariami iššūkiai ir kliūtys. Daromos išvados, kad Lietuvos darbo migracijos politika 

skatina trumpalaikę migracija, atsižvelgiant į konkrečiu momentu esantį poreikį. Darbuotojų iš 

trečiųjų šalių pritraukimas vyksta iš esmės tik darbdavių iniciatyva ir priklauso nuo ekonominės 

situacijos šalyje; tuo tarpu valstybė atlieka pasyvų vaidmenį, palaipsniui lengvindama imigracijos 

procedūras ir siekdama užkirsti kelią piktnaudžiavimui migracijos sistema. Pabrėžiama, kad į 

ilgalaikius poreikius valstybės vykdoma migracijos politika neatsižvelgia.  

Pereinant nuo skirtingų imigrantų kategorijų21 prie konkrečių imigrantų grupių22 socialinės 

integracijos procesų analizės, paminėtinas 2011–2012 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių 

tyrimų instituto įgyvendinamas projektas (LSTC 2012) „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir 

naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare”, kuris atskleidė rusų, baltarusių ir ukrainiečių 

etninių mažumų Visagine ir į Lietuvą atvykstančių trijų skaitlingiausių imigrantų grupių (rusų, 

baltarusių ir ukrainiečių) socialinės integracijos ypatumus. Projekte pagrindinis dėmesys buvo 

skiriamas analitiniam dabartinės etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupių socialinės padėties 

įvertinimui, lyginimui bei etninių procesų konceptualizavimui Lietuvai tapus ES nare. 

3. Kita svarbi imigracijos tyrimų sritis apima plataus pobūdžio imigracijos ir integracijos 

problematikos apžvalgas, kuriose analizuojama imigracijos situaciją Lietuvoje (konkrečiais atvejais 

analizė atliekama bendresniame tarptautinės migracijos kontekste). 

Nors Lietuva nesusiduria su dideliais iššūkiais nelegalios migracijos srityje, tačiau ir ši sritis 

nelieka be tyrėjų dėmesio. 1999 m. atlikta studija apie darbo imigraciją ir (ne)legalių užsieniečių 

darbą Lietuvoje (Sipavičienė ir Kanopienė 1999) analizavo tokias imigracijos procesų (analizės) 

sritis kaip nelegali (tranzitinė) migracija, Lietuvos darbo imigracijos politikos įgyvendinimas, 

statistinių duomenų rinkimo problematika, socialinės ir demografinės darbo imigrantų 

charakteristikos, nelegalus darbas ir kt. Tyrimas atskleidė Lietuvos vaidmenį tarptautinės migracijos 

procesuose (įskaitant imigracijos ir migrantų tranzito potencialą, silpnąsias sienų kontrolės puses ir 

probleminius nelegalios migracijos aspektus), darbo imigrantų socialinį statusą (įskaitant 

ekonominės veiklos sritis ir nelegalaus darbo potencialą) ir identifikavo galimas imigracijos tyrimų 

                                                 
21 Tyrimo objektas apsibrėžiamas pagal atvykimo pagrindą (pabėgėliai, darbo imigrantai, aukštos kvalifikacijos 

darbuotojai ir kt.).  
22 Tyrimo objektas apsibrėžiamas pagal kilmės šalį.  



17 

 

sritis ateityje (pvz., naujos nelegalios imigracijos formų, migracijos ir prostitucijos problematikos 

analizės poreikį). 

Europos migracijos tinklas atliko dvi studijas, susijusias su nelegalios migracijos procesais: 

„Praktinis atsakas į neteisėtą migraciją Lietuvoje“ (2011) ir “Fiktyvios santuokos, kaip nelegalios 

migracijos kanalas” (2012). Studijų autoriai atskleidė, kad didžiausias iššūkis Lietuvai yra 

neteisėtos migracijos kontrolė tų užsieniečių atžvilgiu, kurie jau yra Lietuvos teritorijoje. 

Pastebėtina, kad nelegalios imigracijos problematika apima fiktyvias užsieniečių įmones, santuokas 

bei fiktyvų įdarbinimą. Šių tyrimų pagalba buvo atskleisti  nelegalios migracijos iššūkiai ir teisinės 

bazės (įrankių galimiems problemų sprendimams) trūkumai.   

Kita dalis tyrimų nagrinėja ne atskiras imigrantų grupes ir jų integraciją, o imigracijos ir 

integracijos procesus platesne prasme, siekia analizuoti Lietuvoje vykdoma imigracijos ir 

integracijos politiką, kuriamą integracijos infrastruktūrą. 

2006 atliktoje studijoje „Tarptautinė gyventojų migracija Lietuvoje: modelio kaita ir situacijos 

analizė“ (Sipavičienė 2006) buvo analizuojami tarptautinės migracijos procesų keliami iššūkiai 

(pvz., ekonominiai ir kriminaliniai migracijos procesai, nelegalios imigracijos, tranzito ir prekybos 

žmonėmis Lietuvoje aspektai), ir apžvelgtos pagrindinės migracijos procesus aiškinančios 

teorijos23.  

Europos migracijos tinklo, Tarptautinės migracijos organizacijos ir Lietuvos socialinių tyrimų 

centro atliktas tyrimas „Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika Lietuvoje“ (Sipavičienė ir 

Jeršovas 2010) siekė kompleksiškai apžvelgti darbo migracijos problematiką. Studijoje aptariama 

ne tik Lietuvos darbo imigracijos politika ir jos įgyvendinimas, bet ir pateikiama trumpa ES 

valstybių narių darbo imigracijos politikos apžvalga. Tyrime akcentuojami praktiniai ekonominės 

migracijos aspektai: darbo imigracijos politikos įgyvendinimo ypatumai, darbo jėgos poreikis, 

užsieniečių įdarbinimo procedūros ir kt. Studijoje tyrėjai siekia atsakyti į šiuos klausimus: kiek ir 

kaip masinė emigracija formuoja darbo jėgos iš trečiųjų šalių paklausą, kiek imigracijos politika 

atitinka darbo rinkos poreikius, kokia turėtų būti ekonominės migracijos strategija. Daroma išvadą, 

kad nors ES direktyvų įgyvendinimas sukuria tam tikras naujoves migracijos politikos srityje, 

Lietuva vykdo konservatyvią ir pasyvią imigracijos politiką. Studijos pabaigoje teikiamos 

rekomendacijos. Teigiama, kad darbo jėgos pritraukimas turėtų būti nukreiptas ne tik į šios dienos 

poreikius, bet ir į ateitį (t.y. susietas su Lietuvos strateginiais planais bei programomis); 

rekomenduojama pereiti prie planavimo politikos, atsižvelgiama į ilgalaikius valstybės poreikius. 

Teigiama, kad didelis dėmesys turėtų būti kreipiamas į aukštos kvalifikacijos darbo migrantus, todėl 

rekomenduojama supaprastinti darbo imigracijos procedūras kvalifikuotiems imigrantams ir užkirsti 

                                                 
23 Pastebėtina, kad tai buvo pirmieji bandymai konceptualizuoti migracijos procesus migracijos teorijų perspektyvoje.  
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kelią neteisėtam imigrantų darbui. Teigiama, kad daugiau atsakomybės turėtų prisiimti darbdaviai, 

įskaitant ir atvykusių darbuotojų integraciją. 

Migracijos procesų dėmesio taip pat susilaukė studentų imigracija. 2012 m. EMT atliktoje 

studijoje „Studentai iš trečiųjų šalių Lietuvoje“ teigiama, kad studentai – tai imigrantų grupė, į kurią 

daugumos visuomenė žiūri palankiai. Studijos autoriai konstatuoja, kad ES valstybės narės 

konkuruoja dėl geriausių studentų ir stengiasi juos pritraukti bei sudaryti palankias sąlygas atvykti ir 

gyventi. Studijoje analizuojama studentų iš trečiųjų šalių pritraukimo politika ir priemonės 

Lietuvoje, atskleidžiamos kylančios problemos, galimi piktnaudžiavimo atvejai; siekiama atsakyti į 

klausimą: kokią įtaką studentai turi (gali turėti) universitetų plėtrai bei visuomenės raidai ateityje. 

Pažymima, kad Lietuvos Vyriausybė yra priėmusi dvi Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 

programas, kuriomis siekiama sudominti užsieniečius studijuoti Lietuvoje. Pagrindinės studentų 

pritraukimo priemonės yra studijų viešinimas užsienio šalyse, studijų programų užsienio kalbomis 

kūrimas, universitetų tarptautinio bendradarbiavimo plėtra. Nors tarptautiškumo skatinimas ir 

užsienio studentų pritraukimas programose nurodomi kaip svarbiausi punktai, migracijos politikos 

kontekste studentai iš trečiųjų šalių nėra išskiriami kaip prioritetinė grupė. Studijoje pabrėžiama, 

kad imigracijos politikos kontekste studentai turėtų būti traktuojama kaip viena perspektyviausių 

imigrantų grupių: jauni, išsilavinę, iniciatyvūs, susipažinę su kultūra, pramokę kalbą, užmezgę 

socialinius ryšius. 

Kiti tyrimai imigracijos procesus ir imigrantų gyvenimo Lietuvoje probleminius aspektus 

analizavo bendrame tarptautinės migracijos kontekste. 2008 Tarptautinės migracijos organizacijos 

palyginamoji studija (IOM 2008) nagrinėjo imigracijos procesus reguliuojančią ES valstybių narių 

teisinę bazę ir įvertino naujai atvykstantiems imigrantams suteikimas sąlygas (studija buvo labiau 

orientuota į teisinės bazės apžvalgą o ne į konkrečius imigrantų integracijos probleminius aspektus). 

2009 m. atliktoje studijoje (Leončikas ir Žibas 2009) buvo analizuojami migracijos procesai ir 

migracijos politikos įgyvendinimo ypatumai Soderkopingo (Söderköping) procese dalyvaujančiose 

šalyse (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Baltarusijoje, 

Ukrainoje ir Moldovoje). Studija apžvelgė migracijos politikos įgyvendinimo ypatumus, išanalizavo 

minėtų šalių specifinę situaciją tarptautinės migracijos procesų kontekste ir atskleidė bendrai 

vyraujančias migracijos tendencijas, susijusias su ES, Šengeno plėtra ir kitais migracijai įtaką 

darančiais procesais. Tyrimo rezultatai buvo orientuoti ne į atskirų šalių atvejo studijas, bet į bendrų 

migracijos procesą apibūdinančių vardiklių paieškas. 

Kita 2009 m. atlikta studija buvo orientuota į baltarusių, ukrainiečių ir moldavų situaciją Latvijos, 

Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos darbo rinkose (EK 2009). Studija atskleidė tiek darbo 

migracijos politikos įgyvendinimo aspektus, tiek specifinę migrantų situaciją darbo rinkoje 

(įskaitant administracines užsieniečių įdarbinimo procedūras, socialinį migrantų statusą ir darbo bei 
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gyvenimo sąlygas, imigrantų teisių apsaugą ir visuomenės nuostatas imigrantų atžvilgiu, imigrantų 

dalyvavimą organizacijose). Iš vienos pusės, išvadose akcentuojamas darbo imigrantų poreikis, 

susijęs su ES integracijos procesais; iš kitos pusės, pabrėžtinas darbo imigrantų pažeidžiamumas 

darbo rinkoje (tyrimo duomenimis, imigrantų socialinis statusas priklauso nuo užimamų 

ekonominių pozicijų ir tokių charakteristikų kaip išsilavinimas). Neigiamos visuomenės nuostatos 

imigrantų atžvilgiu traktuojama kaip bendra visų šalių problema. 

2010 m. atlikta studija (Kovalenko et al. 2010) buvo orientuota į Baltijos šalyse (Lietuvoje, 

Latvijoje ir Estijoje) gyvenančių migrantų problemas ir migracijos bei integracijos politikos 

įgyvendinimo ypatumus. Lietuvos atvejo studija (Leončikas ir Žibas 2010) pateikė detalią Lietuvoje 

įgyvendinamos imigracijos politikos analizę ir atskleidė pagrindinius imigrantų gyvenimo Lietuvoje 

probleminius aspektus. Paminėtinas ribotas integracijos politikos priemonių įgyvendinimas, 

neigiamos visuomenės nuostatos, duomenų apie imigrantų gyvenimo ir darbo sąlygas trūkumas, itin 

ribotas imigrantų dalyvavimas profesinių sąjungų veikloje, labiau neigiamas negu teigiamas 

imigracijos atspindys žiniasklaidoje, iššūkis vyriausybinėms institucijoms ir nevyriausybinėms 

organizacijoms užmegzti kontaktus su atvykstančiais imigrantais (siekiant identifikuoti vyraujančią 

problematiką). 

Tyrėjų dėmesio taip pat susilaukė ES itin populiarios migracijos tyrimų prieigos, kurios Lietuvoje 

palaipsniui taip pat tampa aktualios – lytiškumas migracijos ir integracijos procesuose bei migrantų 

politinis dalyvavimas. Ritos Žukauskienės atliktame tyrime „Active civic participation of 

Immigrants in Lithuania“ (2004) aptariama istorinė Lietuvos migracijos situacija, visuomenės 

sudėtis, pilietybės klausimai, šiuolaikinės migracijos srautai bei prieglobsčio politika. Lygiagrečiai 

tarptautinės migracijos procesams, tyrime analizuojamos tautinių mažumų nevyriausybinės 

organizacijos, migrantų dalyvavimas darbo rinkoje bei aktyvus dalyvavimas politiniame šalies 

gyvenime. Išvadose teigiama, kad imigrantai, atvykę į Lietuvą iki Sovietų Sąjungos žlugimo, yra 

integravęsi. Be to, didelė dalis šių imigrantų yra Lietuvos piliečiai, todėl turi teisę dalyvauti ne tik 

religinėse, etninėse, tautinėse bendruomenėse, bet taip pat ir politiniame šalies gyvenime. Tyrimo 

autorės teigimu, vertinti naujųjų imigrantų politinį dalyvavimą yra sudėtinga, nes jų skaičius 

nedidelis, o pilietinis gyvenimas nėra matomas. 

Rasa Erentaitė ir Vilana Pilinkaitė Sotirovič straipsnyje „Lyties aspektas migracijos procesuose: 

trečiųjų šalių piliečių situacijos analizė Lietuvoje“ (2012 m.) teigia, kad lyties kategorija yra vienas 

svarbiausių trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksnių Lietuvoje. Tyrimo duomenys rodo, kad 

lyties skirtumai pasireiškia tiek pačiose migrantų judėjimo tendencijose, tiek integracijos tikslo 

šalyje procesuose. Tyrimo autorės pastebi, kad moterys iš trečiųjų šalių dėl įvairių faktorių sąveikos 

išstumiamos iš ekonominės migracijos sferos. Tyrimo duomenys atskleidė, kad ne tik lytis, bet ir 

kitos socialinės-kultūrinės kategorijos, tokios kaip kilmės šalis, etniškumas, kalba, religija, 
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atvykimo aplinkybės bei migrantų bendruomenių atvirumas, lemia integracijos sąlygas kiekvienu 

individualiu atveju. Dėl šios priežasties, analizuojant trečiųjų šalių piliečių integracijos situaciją, 

būtina taikyti sąveikinį požiūrį (angl. intersectionality), kuris atskleidžia įvairių veiksnių sąveikos 

įtaką imigrantų pažeidžiamumui ir integracijos galimybėms.  

4. Dar viena, bet ne mažiau svarbi imigracijos tyrimų kryptis – visuomenės nuostatų tyrimai, 

kadangi migrantus priimančių visuomenių migracijos procesų suvokimas – svarbus indikatorius, 

rodantis tiek visuomenės toleranciją, tiek sukuriamą aplinką imigrantų integracijai. Nepaisant 

formalių įstatymų ir palankios migrantų integraciją reglamentuojančios teisinės bazės, efektyvi 

integracija į pagrindinius visuomenės gyvenimo sektorius sunkiai įmanoma be visuomenės 

supratingumo ir tolerantiško požiūrio. 

Nors nuostatų tyrimų dėl įvairių etninių grupių yra atlikta nemažai, visuomenės nuomonė 

imigrantų atžvilgiu pradėta analizuoti palyginti neseniai. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių 

tyrimų instituto atliekamos apklausos (2005–2010)24 atskleidžia nuostatas (ir nuostatų kaitą) 

konkrečių etninių (ir imigrantų) grupių atžvilgiu25. Apibendrinant atliktų apklausų rezultatus galima 

teigti, kad iš vienos pusės visuomenėje vyrauja nekintanti neigiamų nuostatų hierarchija vertinant 

skirtingas imigrantų grupes, tačiau iš kitos pusės visuomenė nėra gerai informuota apie imigrantų 

gyvenimą. Tyrimų duomenimis, pabrėžtinas žiniasklaidos vaidmuo imigracijos suvokimo 

procesuose26. Taip pat akcentuotinas ekonominės ir priverstinės migracijos persipynimas, kadangi 

visuomenė vienodai traktuoja skirtingas imigrantų kategorijas, nepaisant jų teisinio ir socialinio 

statuso.  

Du tyrimai buvo išimtinai orientuoti į visuomenės nuostatas Lietuvoje prieglobstį gavusių 

užsieniečių atžvilgiu. Pirmasis tyrimas buvo atliktas 2008 m. Socialinių tyrimų instituto ir Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro. Apklausa (STI 2008) analizavo tokius visuomenės 

nuostatų aspektus kaip socialinė distancija pabėgėlių ir kitų grupių atžvilgiu, vyraujančios kontaktų 

formos, visuomenės informuotumas apie pabėgėliams kylančias problemas ir kt. 2009 m. Lietuvos 

vartotojų instituto atliktas tyrimas (LVI 2009a) analizavo panašius probleminius aspektus, 

papildomai įtraukiant nuostatas integracijos politikos įgyvendinimo, kultūros ir papročių išlaikymo 

atžvilgiu. Tyrimai atskleidė, kad visuomenėje vyrauja labiau neigiamos negu teigiamos nuostatos 

pabėgėlių atžvilgiu (neigiamos nuostatos yra nusistovėjusios). Iš vienos pusės, visuomenei trūksta 

                                                 
24 Plačiau apie apklausas, žr.: Beresnevičiūtė ir Leončikas 2009; Etniškumo studijos 2009/2; Žibas 2010; Vildaitė ir 

Žibas 2010; Pilinkaitė Sotirovič ir Žibas 2011.  
25 Tyrimuose analizuojami tokie visuomenės nuostatų aspektai kaip socialinė distancija ir informacijos apie imigrantus 

(imigraciją) poreikis, imigrantų problemos ir vyraujančios kontaktų formos, visuomenės nuomonė apie įgyvendinamą 

imigracijos ir integracijos politiką, skirtingų socialinių ir demografinių charakteristikų, socialinio ir teisinio statuso bei 

įvairių kilmės šalių imigrantų vertinimai.  
26 Žiniasklaida – bene svarbiausia ir labiausiai paplitusi visuomenės netiesioginių kontaktų su imigrantais forma, todėl 

nenuostabu, kad požiūriui į imigrantus didesnės reikšmės turi ne tiesioginiai kontaktai, bet žiniasklaidos teikiama 

informacija ir viešajame diskurse vyraujančios nuostatos 
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informacijos apie prieglobsčio sistemą ir pabėgėlių gyvenimą Lietuvoje, iš kitos pusės, vyrauja 

netiesioginių kontaktų formos, todėl nenuostabu, kad tuo pačiu dažniausiai vyrauja nepagrįstos 

nuomonės apie Lietuvoje gyvenančius pabėgėlius ir prieglobsčio sistemą apskritai. 2008 m. 

atliktame tyrime akcentuojamas skirtingų migracijos tipų persipynimas: visuomenės nuostatos 

pabėgėlių atžvilgiu atspindi vyraujantį požiūrį į imigraciją apskritai, kadangi pabėgėliai siejami su 

tomis problemomis, kurias visuomenė sieja su bendru imigracijos srautu.   

2010 m. atliktas nuostatų tyrimas (Sipavičienė et al. 2010) analizavo visuomenės nuomonę 

Lietuvoje dirbančių imigrantų atžvilgiu (analizuojamos nuostatos apie Lietuvoje įgyvendinamą 

migrantų integracijos politiką, atskleidžiamas visuomenėje vyraujantis darbo imigranto portretas, 

apibūdinami pagrindiniai nuostatų formavimo(si) veiksniai). Šis tyrimas patvirtino aukščiau aptartų 

tyrimų rezultatus: vertinant darbo imigraciją visuomenė vertina platesnį imigracijos kontekstą, 

įskaitant (ne)legalius imigrantus ir pabėgėlius. Tyrimo duomenimis, visuomenės nuostatos darbo 

imigracijos ir imigrantų atžvilgiu dažnai neatitinka tikrovės, neretai yra nulemtos išankstinio 

nusistatymo. 

Monikos Frėjutės – Rakauskienės straipsnyje „Lietuvos spauda ir visuomenės nuostatos apie 

rusų, ukrainiečių bei baltarusių etnines grupes ir naujuosius imigrantus“ (2012) nagrinėjamas 

visuomenės požiūris į imigrantus iš Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos. Tyrimo autorės teigimu, 

diskutuojant apie naujųjų imigrantų ir apskritai imigrantų grupių vaizdavimą spaudoje 2011–2012 

m., daugiausia dėmesio skiriama darbo imigrantams (dažniausiai Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos 

piliečiams) ir pabėgėliams, nelegaliai kirtusiems valstybės sieną (ypač gruzinų ir čečėnų etninėms 

grupėms). Vieningos nuomonės apie valstybės dėmesio skyrimą naujųjų imigrantų integracijai 

Lietuvos spaudoje nebuvimas atsispindi ir 2012 m. visuomenės nuostatų rezultatuose. Ryškus 

ekonominis akcentas, pateikiamas Lietuvos spaudoje rašant apie naujuosius imigrantus, gali būti 

patvirtinamas ir 2012 m. visuomenės nuostatomis (daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų mano, kad į 

Lietuvą atvykstama dirbti, kad imigrantai susiduria su darbo paieškos sunkumais, kad imigrantai 

nėra naudingi Lietuvos ekonomikai, kad Lietuvos Vyriausybė turėtų leisti atvažiuoti migrantams iš 

mažiau išsivysčiusių šalių tik tuo atveju, jei jiems Lietuvoje yra darbo ir pritaria, kad būtų  griežtai 

ribojamas atvažiuojančiųjų imigrantų skaičius. Be to, daugiau nei pusė apklaustų Lietuvos 

gyventojų mano, kad mokesčių mokėtojai išlaiko imigrantus).  

 

1.2 Apibendrinimas 

 

Analizuojant Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse įgyvendinamus imigracijos tyrimus, galima 

įžvelgti kelis skirtumus. Pirma, Lietuvoje daugiausiai dėmesio skiriama atskiroms migrantų 

grupėms (pagal atvykimo priežastį, leidimo gyventi rūšį, kilmės šalį ir kt.), tuo tarpu ES tyrimai 
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koncentruojasi į konkrečias integracijos problemas. Antra, natūralizacija ir visuomeninis/politinis 

migrantų dalyvavimas Lietuvoje yra mažai nagrinėta sritis, tuo tarpu ES migrantų politinis 

dalyvavimas yra vienas aktualiausių klausimų. Trečia, ES į migraciją ir migrantų integraciją 

bandoma žiūrėti globaliai, vertinant šiuos procesus unifikuotų rodiklių pagalba. Lietuvoje vertinimo 

ir analizės rodiklių sistemų kūrimui dėmesys skiriamas nėra; nors, 2009 m. buvo pasiūlyti 

integracijos rodikliai27. Ketvirta, kitose ES valstybėse narėse veikia specializuoti migracijos tyrimų 

centrai; tuo tarpu Lietuvoje migracijos tyrimų sritis vis dar pasižymi fragmentacija.  

Aukščiau aptarti tyrimai atskleidžia skirtingas Lietuvoje gyvenančių imigrantų integracijos 

patirtis: pabėgėlių gyvenimo Lietuvoje ypatumai yra aiškiai apibrėžiami, tačiau (dėl pabėgėlių 

pažeidžiamumo, ribotų socialinių išteklių ir socialinių ryšių su priimančia visuomene trūkumo) itin 

problemiški. Dėl (palyginti su Lietuvoje gyvenančiais pabėgėliais) didelio imigrantų skaičiaus ir 

heterogeniškos imigracijos struktūros, kitais pagrindais atvykstančių užsieniečių (TŠP) probleminiai 

gyvenimo Lietuvoje aspektai pasižymi įvairove: skirtingi atvykimo pagrindai lemia skirtingą 

socialinį statusą priimančioje visuomenė, o tai savo ruožtu daro įtaką skirtingoms individualioms 

ir/ar kolektyvinėms imigracijos ir gyvenimo Lietuvoje patirtims. 

Aptarti tyrimai taip pat atskleidė kompleksinį analizuojamos problematikos lauką, teorinių 

prieigų įvairovę ir skirtingus tyrimo objektus. Pastebėtina, kad tyrimuose dažniausiai 

akcentuojamas atvykimo pagrindas (pabėgėliai, aukštos kvalifikacijos imigrantai, darbo imigrantai), 

bet ne kilmės šalis. Dalis tyrimų akcentuoja siaurą integracijos dimensiją (pvz., dalyvavimą darbo 

rinkoje), kita dalis migrantų integracijos procesus analizuoja atsižvelgiant į skirtingus veiksnius 

(socialinius ryšius, imigracijos politiką, socialinio mobilumo galimybes ir kt.). Be to, aptarti tyrimai 

atskleidė struktūrinių veiksnių (imigracijos ir migrantų integracijos politikos, visuomenės nuostatų) 

įtaką imigracijos Lietuvoje procesams.     

Iš vienos pusės, tyrimų duomenys atskleidžia probleminius TŠP gyvenimo Lietuvoje aspektus; iš 

kitos pusės – pateikia naujus klausimus ir skatina detaliau pažvelgti į imigracijos ypatumus ir 

analizuoti, kokie veiksniai sąlygoja skirtingų TŠP grupių integracijos procesus: imigracijos 

strategijas, atstovavimo mechanizmus, socialinių ryšių pobūdį ir socialinio mobilumo galimybes. 

Lietuvoje šie klausimai yra menkai tyrinėti, todėl reikalauja kompleksinės imigracijos analizės, 

apimančios tiek imigracijos konteksto analizę, tiek kiekybinius ir kokybinius tyrimus.  

Atsižvelgiant į atliktų tyrimų analizuojamą problematiką, rezultatus ir faktą, kad Lietuvoje TŠP 

imigracijos procesai iki šiol buvo analizuojami fragmentiškai, projekte „Trečiųjų šalių piliečių 

integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ siekiama analitiškai pažvelgti į imigracijos 

struktūros ir TŠP imigracijos ir integracijos procesų ypatumus, atskleisti makro (imigracijos 

                                                 
27 Etniškumo studijos 2009/2. Migrantų integracija: Trečiųjų šalių piliečiai Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas. 

Vilnius, Eugrimas. 128 p. ISSN 1822-1041. 
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politikos, visuomenės nuostatų ir žiniasklaidos), mezo (migracijos tinklo ir migrantų organizacijų) ir 

mikro (migracijos motyvų) veiksnių įtaką individualioms ir/ar kolektyvinėms TŠP imigracijos 

patirtims, integracijos trajektorijoms ir atstovavimo mechanizmams. Šiam tikslui pasiekti, 

reikalinga kompleksinė tyrimų prieiga, leidžianti apimti skirtingo pobūdžio imigracijos ir 

integracijos procesų etapus (žr. Projekte atliekamų tyrimų konceptualizacija). 

 

  



24 

 

2. Projekte atliekamų tyrimų konceptualizacija 

 

Migracijos procesus (tikslo šalyje) analizuojančioje literatūroje akcentuojamos tris pagrindinės 

probleminės migracijos tyrimų kryptys: kas (kaip) daro įtaką imigrantų populiacijos dydžiui ir jų 

socialinėms bei demografinėms charakteristikoms, kaip imigrantai prisitaiko priimančios šalies 

visuomenėje ir kokia yra imigracijos įtaka priimančios šalies ekonomikai ir visuomenės etninei bei 

socialinei struktūrai (Borjas 1989).  

Migracijos procesus aiškinančių teorijų yra daug, akademinė literatūra analizuojanti tarptautinę 

migraciją yra plati, aprėpianti įvairių tipų migrantus ir skirtingas socialinių mokslų disciplinas, 

kurioms įtakos turi skirtingos teorinės tradicijos, todėl vienos bendros ir visapusiškos migracijos 

teorijos nėra (Doomernik ir Pennix 1997:61). Kaip teigia Portes ir DeWind (2004: 829–830), siekis 

sukurti unifikuotą teoriją nebūtų tikslingas, nes apjungus tokį heterogeninį reiškinį kaip migracija į 

vieną teorinę koncepciją, visapusiška teorija papultų į tokį abstrakcijos lygį, kad nebebūtų įmanoma 

paaiškinti konkrečius migracijos proceso aspektus.  

Vyrauja skirtingos migracijos teorijos, siekiančios paaiškinti vieną iš minėtų migracijos tyrimų 

krypčių. Migracijos teorijos siekia ne tik suprasti ir paaiškinti fundamentalius, tarptautinį žmonių 

mobilumą skatinančius veiksnius, bet pažvelgti kur kas giliau ir atskleisti, kaip socialiniai tinklai, 

bendruomeniniai lūkesčiai ir namų ūkio strategijos modifikuoja ir, kai kuriais atvejais, paneigia 

struktūrinių veiksnių įtaką migracijai (Portes 1997:801). 

Kadangi projekte „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ 

atliekamų tyrimų konceptualizacijos pagrindu laikytinos migracijos teorijos, tikslinga aptarti 

skirtingas teorijų plėtojimo kryptis, kurias galima išskirti į migracijos kilmės ir tęstinumo priežasčių 

bei imigrantų inkorporacijos aiškinimą. Pirmuoju atveju, plėtojamos labiau fundamentalios, 

migracijos procesus siekiančios paaiškinti akumuliacinio priežastingumo, migracijos tinklo ir 

migracijos sistemų teorijos (pvz., Massey 1990, Massey et al. 1993), kurios gali būti traktuojamos 

kaip neoklasikinės ekonomikos (Lewis 1954; Harris ir Todaro 1970; Sjaastad 1962; Borjas 1990), 

naujos ekonominės migracijos (Stark 1991), dviejų darbo rinkų (Piore 1979) ir pasaulio sistemų 

(Massey et al. 1993) teorijų alternatyva ir/ar rezultatas. Antroje kryptyje plėtojamos migrantų 

inkorporacijos teorijos. Pavyzdžiui, Čikagos sociologijos mokyklos asimiliacijos teorija, lydymosi 

katilo (angl. melting pot) teorija kaip asimiliacijos teorijos plėtojimo rezultatas, Glazer ir Moyniham 

(1963) pasiūlyta trilypio lydymosi katilo (angl. triple melting pot) teorija. Galiausiai, Light (1979, 
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1984) imigrantų etninio verslumo (angl. ethnic entrepreneurship) ir Portes bei jo kolegų (1994, 

1998) išplėtotas etninės ekonomikos (angl. ethnic enclave economies) modelis28.  

Siekiant konceptualizuoti projekte „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo 

mechanizmai“ atliekamų tyrimų sąsajas, remiamasi migracijos kilmės ir tęstinumo priežastis 

aiškinančiomis migracijos tinklo, institucine migracijos, migracijos sistemų, neoklasikinės 

ekonomikos, naujos ekonominės migracijos ir dviejų darbo rinkų teorijomis.  

 

2.1 Migracijos samprata ekonominėse migracijos teorijose 

 

Migracijos tyrimai skirstomi į makro, mezo ir mikro analizę. Pasak Faist (2000:31), politinės, 

ekonominės, kultūrinės, demografinės ir ekologinės aplinkybės – tai makro analizės aspektai; 

individualios vertybės ir siekis pagerinti (ar išsaugoti) ekonominę gerovę ir socialinį statusą – mikro 

analizės aspektai, o kolektyviniai socialinių ryšių tinklai, sudaromi migrantų, jų draugų, šeimos ir 

giminių; taip pat tarpininkų ir potencialių migrantų, esančių kilmės šalyje – mezo analizės aspektai. 

Šiuo atveju socialinių tinklų rezultatas – pats save generuojantis migracijos procesas. 

Atsižvelgiant į makro, mezo ir mikro sąveiką, išskirtinos tarptautinę migraciją aiškinančios 

teorijos, kurias apibendrintai būtų galima skirstyti į ekonomines (migracijos kilmės aiškinimas) ir 

socialines (migracijos tęstinumo aiškinimas) (Brettell ir Hollifield 2000:51-56). Ekonominės 

teorijos akcentuoja makroekonominių (stūmimo ir traukos) veiksnių, o socialinės pabrėžia 

transnacionalizmo ir socialinių tinklų svarbą. Pastebėtina, kad šios teorijos yra viena su kita 

persipynusios, todėl atsižvelgiant į aukščiau aptartas tyrimų kryptis, tikslingas kompleksinis šių 

teorijų taikymas. 

Viena iš plačiausiai naudojamų teorinių koncepcijų migracijos tyrimuose yra „traukos“ ir 

„stūmimo“ perspektyva, kuri, „stūmimo“ veiksnių kilmės šalyje (sprendimas palikti kilmės šalį) ir 

„traukos“ veiksnių tikslo šalyje (sprendimas pasirinkti tikslo šalį) perspektyvoje, siekia paaiškinti 

migracijos priežastis, motyvus ir modelius (EC 2000).  

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). Makro lygmenyje tiriami tokie struktūriniai veiksniai kaip darbo jėgos paklausos ir 

pasiūlos skirtumai tarptautinėse rinkose (kartu ir skirtingas valstybių ar regionų ekonominis 

išsivystymas); mikro lygmenyje vertinami migracijos naudos ir sąnaudų apskaičiavimais pagrįsti 

                                                 
28 Pateikiamos pagrindinės teorijų vystymosi iliustracijos, kurias galima papildyti R. Parko pasiūlytu rasinių santykių 

ciklu (angl. race relation cycle), M. Gordono išplėtotu daugiamatės asimiliacijos (angl. multidimensional assimilation) 

ir A. Portes – išskaidytos asimiliacijos (angl. segmented assimilation) modeliais ir kt.     
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individualaus mobilumo veiksniai (Brettell ir Hollifield 2000:51-56). Atsižvelgiant į makro ir mikro 

analizės lygmenis, neoklasikinė ekonomikos teorija skirstoma į makroekonominį ir mikroekonominį 

modelius. Makroekonominis modelis akcentuoja atlyginimų skirtumus, kurie stimuliuoja migraciją 

iš šalių su žemesniais į šalis su aukštesniais darbo užmokesčiais siekiant padidinti (ar maksimizuoti) 

asmens pajamas. Tokiu būdu migracija skatina darbo užmokesčio skirtumų mažėjimą. Galiausiai, 

anot Massey et al. (1993), įsivyrauja pusiausvyra, kurioje atlyginimų skirtumai atspindi tik 

materialias ir nematerialias mobilumo sąnaudas. Makroekonominiame modelyje atlyginimų 

skirtumai yra matuojami atsižvelgiant į kilmės ir tikslo šalių ekonominę situaciją. Tai yra 

pagrindinis analizės aspektas (EC 2000). Mikroekonomikos modelis taip pat pabrėžia darbo rinkos 

vaidmenį migracijoje, tačiau tuo pačiu pripažįsta, kad individai savarankiškai gali apskaičiuoti 

migracijos naudos ir sąnaudų santykį ne tik priimant sprendimą migruoti, bet taip pat apsvarstant 

kitas alternatyvias galimybes. Individas atsižvelgia ne tik į atlyginimų skirtumus ir užimtumo lygį, 

bet taip pat į tokias mobilumo sąnaudas, kaip kelionės išlaidos, darbo užmokesčio „praradimas“ 

beieškant darbo, pastangos pritampant priimančioje šalyje (kalbos mokymasis, kultūra, socialiniai 

ryšiai ir kt.) ir psichologiniai ištekliai paliekant šeima ir draugus kilmės šalyje. Galiausiai, 

individualios charakteristikos (įskaitant individualius mobilumo veiksnius) paaiškina, kodėl 

asmeninis naudos ir sąnaudų apskaičiavimas daro skirtingą įtaką apsisprendimui migruoti. 

Neoklasikinės ekonomikos teorijos perspektyvoje TŠP imigracijos ir integracijos procesų 

Lietuvoje ypatumai gali būti analizuojami atsižvelgiant į abu – (1) makroekonominį ir (2) 

mikroekonominį – modelius. Pirmuoju atveju, analizuojamas apsisprendimas migruoti šeiminiame 

lygmenyje (pvz., renkantis nuolatinio gyvenimo šalį tarp Lietuvos ir kitos šalies mišrių santuokų 

kontekste, atsižvelgiama į ekonominius aspektus kilmės ir tikslo šalyse: įsidarbinimo galimybes, 

atlyginimų skirtumus, šeimos pajamas, socialines garantijas ir kt.); antruoju atveju, atskleidžiami 

migracijos naudos ir sąnaudų apskaičiavimo29 sąlygojami TŠP individualaus mobilumo veiksniai. 

Kadangi neoklasikinė ekonomikos teorija akcentuoja migracijos kilmę, analizuojant TŠP imigraciją 

tikslinga atsižvelgti tiek į analizuojamų imigrantų grupių imigracijos prielaidas (migracijos 

motyvus), tiek į ekonomines ir socialines TŠP pozicijas (užimtumą, išsilavinimą, šeiminę padėtį) 

kilmės šalyse. Migracijos prielaidų, ekonominių ir socialinių pozicijų (kilmės ir tikslo šalyse) 

palyginimas leidžia atskleisti TŠP imigracijos į Lietuvą kilmę (t. y. aplinką, kurioje buvo priimtas 

sprendimas migruoti).  

Lygiagrečiai aukščiau aptartiems veiksniams, TŠP imigracijos potencialas taip pat tampa svarbiu 

analizės aspektu. Jei makroekonominius rodiklius (o kartu ir vyraujančias migracijos tendencijas) 

nustatyti ir palyginti nėra sudėtinga naudojant dokumentų ir/ar statistikos analizės metodus, 

                                                 
29 Migracijos naudos ir sąnaudų apskaičiavimas apima tiek ekonominius (pvz., įsidarbinimo galimybės), tiek socialinius 

(pvz., socialiniai ryšiai) veiksnius. Pastebėtina, kad migracijos tinklo perspektyvoje šie veiksniai yra tarpusavyje susiję.  
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individualių mobilumo veiksnių ir migracinės elgsenos šeiminiame lygmenyje, imigrantų 

ekonominių ir socialinių pozicijų kilmės bei tikslo šalyse apibūdinimas liudija apie kokybinių ir/ar 

kiekybinių tyrimų poreikį. 

Kitaip negu neoklasikinė ekonomikos teorija, nauja ekonominė migracijos teorija pabrėžia darbo 

rinkos ir namų ūkio santykį kaip pagrindinį migracijos veiksnį. Migracija – tai namų ūkio strategija, 

siekianti ne tik maksimizuoti šeimos pajamas (ką teigia neoklasikinė migracijos teorija), bet taip pat 

minimizuoti šeimos pajamų riziką dalį darbo jėgos perkeliant į užsienio šalių darbo rinkas (Stark 

1991). Ši teorija analizuoja platesnį vyraujančių rinkų spektrą (ne tik darbo, bet ir kreditų ar 

socialinio draudimo rinkas) ir teigia, kad ekonominis išsivystymas nebūtinai sumažina tarptautinės 

migracijos potencialą, kadangi didelės finansinės perlaidos ir migrantų kilmės šalies ekonomikos 

kilimas gali tapti papildomu migracijos „stūmimo“ veiksniu dėl sėkmingų (pvz., finansinių 

perlaidų) investicijų (Massey et al. 1993).  

Analizuojant TŠP imigracijos ir integracijos procesus naujos ekonominės migracijos teorijos 

perspektyvoje, kokybinių tyrimų atlikimas tampa būtina priemone (ypač siekiant atskleisti migraciją 

sąlygojančius veiksnius). Europos Komisijos ataskaitoje (EC 2000) teigiama, kad pagrindiniai 

atskirų šeimos narių mobilumą skatinantys veiksniai yra individualių ir kolektyvinių namų ūkių 

strategijų persipynimas, įskaitant individo ir namų ūkio charakteristikas ir finansinių perlaidų 

investavimo būdus.  

TŠP imigracijos ir integracijos analizė naujos ekonominės migracijos teorijos perspektyvoje 

leidžia atskleisti šeiminį (arba namų ūkio) migracijos strategijos aspektą, įgalinantį giliau pažvelgti į 

esamą ir potencialią TŠP imigracijos bei integracijos modelių kaitą. Taigi, individualių ir 

kolektyvinių (šeiminių) TŠP mobilumo veiksnių sąveikos identifikavimas leidžia apibūdinti 

individo ir/ar šeimos migracijos elgsenos modelius ir atskleisti TŠP imigracijos potencialą. Šiuo 

atveju būtina atsižvelgti į (1) vyraujančius TŠP atvykimo pagrindus Lietuvoje, (2) migracijos 

tendencijas ES ir (3) atliktų tyrimų rezultatus. Pirmuoju atveju, statistinių duomenų analizė liudija 

apie šeiminį (mišrių santuokų) imigracijos aspektą (t. y. šeiminiame lygmenyje įsitvirtinusias TŠP 

migracijos strategijas) ir darbo imigracijos srautų didėjimą. Antruoju atveju, ES vyraujančios TŠP 

migracijos tendencijos rodo, kad po darbo imigracijos dažniausiai seka šeimos imigracija, liudijanti 

apie ekonominės ir šeiminės migracijos persipynimą. Trečiuoju atveju, Lietuvoje atlikti tyrimai 

(Žibas 2012) rodo, kad didžiausių imigrantų iš ne ES šalių grupių (baltarusių, rusų ir ukrainiečių) 

šeiminiai migracijos procesai Lietuvoje turėtų būti analizuojami tarprespublikinės migracijos 

(vykusios iki Sovietų Sąjungos žlugimo) ir tarptautinė migracijos (vykusios po Sovietų Sąjungos 

žlugimo) sąveikos kontekste. Taigi, migracinė elgsena šeiminiame lygmenyje tampa svarbiu TŠP 

imigracijos ir integracijos rodikliu. 
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Priešingai naujai ekonominės migracijos teorijai, dviejų darbo rinkų teorija akcentuoja 

imigracijos tikslo šalių vaidmenį; t. y. tarptautinę migraciją aiškina darbo rinkos faktoriumi ne 

migrantų kilmės, o priimančiose šalyse (Massey et al. 1993 pagal Piore 1979). Ši teorija akcentuoja 

migracijos ir darbo rinkos sąsajas ir siekia paaiškinti šiuo metu labiausiai paplitusią migracijos rūšį 

– darbo migraciją. Darbo jėgos poreikis moderniose industrinėse visuomenėse sukuria darbuotojų 

poreikį pačiame žemiausiame visuomenės socialinės hierarchijos lygmenyje, kuriame imigrantai 

„susitaiko“ su žemu darbo užmokesčiu ir socialinio mobilumo apribojimais (Massey et al. 1993). 

Šios teorijos šalininkai migraciją traktuoja kaip struktūrinės darbo paklausos išsivysčiusiose šalyse 

rezultatą, kai postindustriniai pokyčiai išsivysčiusiose šalyse padalina darbo rinką į du sektorius, 

todėl egzistuoja dvi darbo rinkos: viena skirta aukštąjį išsilavinimą turintiems „vietiniams“ 

gyventojams, kita – mažai apmokamu ir neprestižinių darbų rinka, kurioje dažniausiai pozicijas 

užima imigrantai (Brettell ir Hollifield 2000:51-56). Dviejų darbo rinkų ekonomikoje darbo 

užmokestis atspindi tiek santykį tarp darbo jėgos paklausos ir pasiūlos, tiek darbo statusą ir prestižą, 

todėl, anot Hagen-Zanker (2008:7), atsiranda darbo jėgos trūkumas mažai apmokamų ir 

neprestižinių darbų rinkoje, o darbo užmokesčio didinimas neišsprendžia problemos dėl vyraujančio 

neigiamo darbo įvaizdžio visuomenėje. 

TŠP darbo imigracija Lietuvoje dviejų darbo rinkų teorijos perspektyvoje yra itin svarbi dėl kelių 

priežasčių. Pirma, Lietuvoje įgyvendinamos darbo imigracijos politikos kontekstas leidžia TŠP 

darbo imigraciją analizuoti struktūrinių (makro) veiksnių kontekste. Darbo imigracija Lietuvoje yra 

sąlygojama darbdavių poreikių, todėl imigrantai dažniausiai dirba sektoriuose, kuriuose jaučiamas 

darbo jėgos poreikis (t. y. darbo imigrantai į Lietuvą atvyksta atsižvelgiant į paklausiausių profesijų 

sąrašą, kuris sudaro prielaidas dvigubai darbo rinkai formuotis). Antra, 2004–2008 m. padidėjęs ir 

2012–2013 didėjantis darbo imigrantų skaičius iš trečiųjų šalių iškelia aktualius klausimus apie TŠP 

nuolatinio gyvenimo Lietuvoje potencialą ir, kartu, darbo imigracijos Lietuvoje konfigūracijas link 

šeiminės migracijos. Nors dėl griežtos imigracijos politikos darbo imigracija laikoma trumpalaikiu 

procesu, ES patirtis rodo, kad dalis darbo imigrantų lieka tikslo šalyse įgydami skirtingus teisinius 

statusus, todėl TŠP teisinio statuso Lietuvoje kaitą tikslinga atskleisti darbo imigracijos kontekste (t. 

y. struktūrinių imigracijos veiksnių perspektyvoje). 

Pasak Massey et al. (1993), tiek neoklasikinės, tiek naujos ekonominės migracijos teorijos 

atžvilgiu galima daryti skirtingas išvadas apie tarptautinės migracijos kilmės aiškinimą. Nors abi 

teorijos sprendimą migruoti analizuoja mikro lygmenyje30, pagrindiniai skirtumai matomi 

apsibrėžiant objektą (individas ar namų ūkis), pajamas (minimizacija ar maksimizacija), sprendimo 

priėmimo prielaidas (individualūs ir/ar kolektyviniai mobilumo veiksniai) ir ekonominį (gerai 

                                                 
30 Pastebėtina, kad nors migracijos motyvai yra analizuojami mikro lygmenyje, pats migracijos pobūdis yra nulemtas 

makroekonominių rodiklių.   
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funkcionuojanti ir/ar blogai funkcionuojanti darbo rinka) bei socialinį kontekstą, kuriame 

sprendimas migruoti yra priimamas. Šalia šių racionalaus pasirinkimo modelių, dviejų darbo rinkų 

teorija atsižvelgia ne į individualių sprendimų svarbą, bet į modernių industrinių visuomenių darbo 

rinkos poreikius, kurie skatina tarptautinę migraciją. 

Nors analizuojant migraciją „traukos“ ir „stūmimo“ teorijos yra svarbios, norint suprasti ir 

paaiškinti imigracijos priežastingumą ir tęstinumą, jų nepakanka, kadangi, kaip teigia Castles ir 

Miller (Castles ir Miller 1998 pagal Zolberg 1989), migracija gali būti traktuojama ne tik kaip 

racionalus individo pasirinkimas siekiant pagerinti savo ekonominį ir/ar socialinį statusą, bet ir kaip 

tarptautinės kapitalistinės sistemos dinamikos nulemtas žmonių judėjimas. 

Visiškai kitokia migracijos interpretacija buvo pateikta istorinės struktūralistinės paradigmos, 

kuri turėjo gilias marksistinės politinės ekonomikos ir pasaulio sistemų teorijos šaknis. Šiuolaikinė 

istorinė struktūralistinė teorija atsirado kaip priešprieša funkcionalistiniam (arba neoklasikiniam 

ekonominiam) požiūriui į migraciją (Hein de Haas 2007 pagal Castles ir Miller 2003). Ši paradigma 

neišplėtojo konkrečios migracijos teorijos, tačiau migraciją tapatino su natūraliais kapitalistinės 

santvarkos bei didėjančių nelygių prekybos sąlygų tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių 

padariniais (Hein de Haas 2007 pagal Massey et al 1998).  

Priklausomumo (angl. dependancy) teorija praplečia ir papildo istorinės struktūralistinės 

paradigmos argumentus apie ryšį tarp kapitalistinės santvarkos ir migracijos, tačiau šalių 

vystymo(si) perspektyvoje migracijai suteikia neigiamą vaidmenį: teorija akcentuoja globalinį 

kapitalizmą (ir migraciją kaip viena iš kapitalizmo apraiškų), kuris prisidėjo prie valstybių 

neišsivystymo, o tiksliau – prie „neišsivystymo vystymosi“. Priklausomumo teorijoje migracija 

traktuojama ne tik kaip žalingas neišsivysčiusių šalių procesas, bet ir kaip viena iš neišsivystymo 

priežasčių, kai migracija griauna stabilias visuomenes, kenkia ekonomikai ir ardo populiacijas 

(Hein de Haas 2007).  

Pasaulio sistemų teorija klasifikuoja šalis pagal aukščiau aptartą „priklausomumo laipsnį“. Šalys 

skirstomos į kapitalistines, pusiau periferines, periferines ir izoliuotas, kurios dar nėra įtrauktos į 

kapitalistinę sistemą. Periferijų inkorporacija į kapitalistinę ekonomiką yra siejama su emigracijos 

nuostoliais. Priešingai nei neoklasikinei migracijos teorijai (darbo jėga juda į priešingą pusę negu 

kapitalas), pasaulio sistemų teorijos perspektyvoje darbo jėga „seka“ kapitalui iš paskos (Hein de 

Haas 2007 pagal Emmanuel Wallerstein 1974, 1980). Taigi, pasaulio sistemų teorija migraciją (tiek 

vidinį, tiek tarptautinį) aiškina darbo jėgos judėjimu iš periferijos į centrą. Periferija – tai 

besivystantys regionai, centras – kapitalistinės, postindustrinės valstybės (Brettell ir Hollifield 

2000). Ši teorija tarptautinę migraciją sieja ne su konkrečios valstybės ekonomika, darbo rinka ar 

jos segmentacija (kaip tai daro neoklasikinė ekonomikos, nauja ekonominė migracijos ir dviejų 

darbo rinkų teorijos), bet su pasaulinės darbo rinkos struktūra, kurioje kapitalistinės ekonomikos 
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skverbimasis į periferijas ar nekapitalistines visuomenes sukuria mobilią populiaciją, o verslo 

sektoriaus siekis padidinti pelnus skatina verslininkus ieškoti pigios darbo jėgos, žaliavos ir 

vartojimo rinkos besivystančiose šalyse (Massey et al. 1993). 

Aptariant priklausomumo ir pasaulio sistemų teorijos argumentus svarbu aptarti šias prielaidas. 

Pirma, TŠP imigracijos ir integracijos procesų analizė yra susijusi tiek su TŠP nuostatomis dėl 

kilmės ir tikslo (Lietuvos) šalių ekonominės situacijos (įskaitant individualius mobilumo veiksnius 

sąlygojantį migracijos naudos ir sąnaudų apskaičiavimą), tiek su tarptautine darbo rinkos struktūra, 

kurioje viena konkreti valstybė (kilmės, tranzito ar tikslo) migracijoje lemiamo vaidmens nevaidina. 

Šis faktas liudija apie transnacionalinių migracijos tinklų ir globalios ekonomikos svarbą, todėl 

iškelia papildomus klausimus, susijusius su Lietuvos vaidmeniu tarptautinės migracijos procesuose. 

Antra, nors ir skirtingu mastu, tačiau TŠP imigracija į ES buvo (ir yra) sąlygojama globalių 

ekonominių pokyčių ir demografinių iššūkių, kurių perspektyvoje susiformavusi TŠP migracija 

įgauna naujas formas (pvz., migracijos tinklai), padariusias įtaką vidinėms TŠP mobilumo 

tendencijoms ES. Šiuo atveju Lietuva, kaip Šengeno sutartį ratifikavusi šalis, patenka į laivo 

judėjimo ES erdvę, kurioje TŠP migracija vyksta itin intensyviai. Trečia, atsižvelgiant į Lietuvoje 

vyraujančias darbo imigracijos tendencijas (2004–2008 m. ir 20012–2013 m.) ir šių tendencijų 

perspektyvoje vykusią (vykstančią) darbo imigracijos politikos kaitą galima teigti, kad darbdavių 

poreikiai sąlygoja imigracijos politikos Lietuvoje liberalizavimą ir, kartu, darbo imigracijos srautų 

didėjimą31. Taigi, verslo sektoriaus siekis ieškoti pigios darbo jėgos už ES ribų pasiteisina. Tai 

rodo, kad nacionaliniu lygmeniu įgyvendinama imigracijos politika ir darbo rinkos kaita, 

tarptautiniu lygmeniu funkcionuojanti ekonomika ir ES integracijos procesai sukuria erdvę TŠP 

migracijai (makro lygmenyje) vykti.  

Ekonominių migracijos teorijų apžvalga leidžia daryti apibendrinimus apie konkrečių analizės 

rodiklių taikymo ypatumus TŠP imigracijos ir integracijos ypatumams atskleisti. Pirma, kadangi 

ekonominės migracijos teorijos akcentuoja darbo rinkos vaidmenį, integracija į darbo rinką tampa 

neišvengiamu TŠP imigracijos rezultatu, todėl atsižvelgiant į šeiminės imigracijos ypatumus ir 

darbo imigracijos srautų didėjimą 2012–2013 m., TŠP dalyvavimas darbo rinkoje, šeiminės ir darbo 

migracijos konfigūracijos bei teisinio TŠP statuso kaita tikslo šalyje (Lietuvoje) tampa pagrindiniais 

imigracijos ir integracijos analizės rodikliais. Antra, nors aukščiau aptartos teorijos akcentuoja 

ekonominę migracijos prigimtį, kartu jos pateikia argumentus apie individualių ir/ar kolektyvinių 

TŠP mobilumo veiksnių svarbą, todėl atsiranda poreikis apibūdinti socialinių ir ekonominių TŠP 

migraciją skatinančių veiksnių sąveiką. Šiai sąveikai apibūdinti reikalinga ekonominius ir 

                                                 
31 Verslininkų poreikiai sąlygojo tam tikrų (liberalesnių) ekonominės migracijos politikos prioritetų Lietuvoje 

atsiradimą (Leončikas ir Žibas 2010). 
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socialinius migracijos teorijų aspektus apimanti schema, o kartu – integracijos analizės rodiklių 

identifikavimas socialinių migracijos teorijų perspektyvoje.  

 

2.2 Migracijos samprata socialinėse migracijos teorijose 

 

Nors migracijos kilmę aiškinančios ekonominės migracijos teorijos pateikia platų procesą 

apibūdinančių veiksnių spektrą, jos pilnai neatskleidžia individualių ir/ar kolektyvinių mobilumo 

veiksnių (Hein de Haas 2007 pagal Massey et al 1993; Reniers 1999). Kitaip tariant, šios teorijos 

nepaaiškina, kodėl žmonės nusprendžia migruoti ir pasirinkti vieną, o ne kitą tikslo šalį, ir kodėl 

žmonės dažniausiai yra linkę migruoti neatsitiktiniu būdu, neatsižvelgiant į struktūrines migracijos 

priežastis (pvz., ekonominį šalių ar regionų išsivystymą, imigracijos politiką ir kt.). Atsakant į šį 

klausimą, tikslinga pažvelgti į teorijas, kurios siekia paaiškinti migracijos tęstinumą, įtraukiant 

erdvės ir laiko veiksnius. 

Nuo 1970 m. migracijos tyrėjai pradėjo akcentuoti ne tik ekonominius migracijos veiksnius 

(aiškinančius migracijos kilmę), bet ir giminystės bei migrantų (pvz., draugų, šeimos, tarpininkų) 

socialinius ryšius (aiškinančius migracijos tęstinumą), kurie palaiko migracijos procesus ir keičia 

tarptautinės migracijos modelius. Tokio pobūdžio tarpasmeniniai ir tarpinstituciniai ryšiai sujungia 

migrantus, ne migrantus, potencialius migrantus ir tarpininkus tikslo, tranzito bei kilmės šalyse, 

sumažina migracijos rizikos galimybę ir integracijos kaštus (Massey 1990). Tokiu būdu susikuria 

tarptautinis migracijos tinklas su nepriklausoma (dažnai neformalia) migracijos „skatinimo“ ir 

integracijos (tranzito ir tikslo šalyse) infrastruktūra. Palaipsniui (dėka šių tinklų) migracija tampa 

pats save generuojančiu procesu, kuris, nepaisant makroekonominių veiksnių, tęsiasi iš inertiškumo.    

Nors migracijos tęstinumą ir modelių kaitą aiškinantys veiksniai turi stiprų ekonominį aspektą 

(kaip ir ekonominiai – socialinį), tuo pačiu metu socialinės migracijos teorijos gali paaiškinti kodėl? 

migracija tęsiasi ir didėja nepaisant struktūrinių aplinkybių: didelio nedarbo lygio priimančiose 

šalyse, griežtesnės imigracijos politikos ir didėjančių neigiamų nuostatų imigrantų (imigracijos) 

atžvilgiu. Šie argumentai pateikiami socialinėse – akumuliacinio priežastingumo, institucinėje 

migracijos, migracijos tinklo ir migracijos sistemų teorijose (Massey 1990)32. 

Migracijos tinklo, institucinė migracijos ir migracijos sistemų teorijos33 akcentuoja skirtingo 

pobūdžio (socialinių, ekonominių ir institucinių) ryšių vaidmenį migracijos ir integracijos 

procesuose. Šios teorijos migracijos tęstinumą aiškina atsižvelgiant į pačių migrantų kuriamus 

                                                 
32 Pasak Fawcett ir Arnold (1987:6–7), socialinės migracijos teorijos yra pranašesnės už ekonomines. Jos akcentuoja 

kilmės ir tikslo šalių įtaką migracijai, siekia paaiškinti visuomenių mobilumą ir stabilumą, o migraciją traktuoja kaip iš 

eilės įvykių laiko ir erdvės sąveikoje susidedantį dinamišką procesą.  
33 Akumuliacinio priežastingumo teorijos argumentai TŠP migracijos analizei Lietuvoje atlikti nėra pritaikomi, todėl 

teorijos apibūdinimas pateikiamas 3 priede.  



32 

 

institutus ir patirtis. Atsižvelgiant į TŠP imigracijos Lietuvoje pobūdį (pvz., šeiminė, darbo ir 

studentų imigracija), migracijos tinklo ir institucinė migracijos teorijos tampa itin svarbios. 

Migracijos tinklo teorija apima tarpasmeninius migrantų, jų šeimų, giminių, draugų ir kitų 

migracijoje dalyvaujančių veikėjų (pavyzdžiui, tarpininkų) socialinius ryšius, kurie sujungia 

individus tikslo, tranzito ir kilmės šalyse. Socialiniai ryšiai skatina migraciją, kadangi palengvina 

potencialaus migranto apsisprendimą migruoti dėl galimos pagalbos integracijoje (pvz., suteikiant 

informaciją ir/ar paslaugas įsidarbinimo, būsto, švietimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais). 

Migrantų kuriami tinklai plečiasi tiek kilmės, tiek tikslo šalyse, todėl susidaro sąlygos naujiems 

tarptautinės migracijos (Massey et al. 1993) ir migrantų integracijos modeliams atsirasti.  

Migracijos tinklo kontekste besiformuojanti neformalaus pobūdžio migrantų integracijos 

infrastruktūra gali pritraukti naujus imigrantus, tačiau tuo pačiu gali paskatinti jau esamus 

imigrantus padėti naujai atvykstantiems integruotis: susirasti darbą, būstą, mokyklas vaikams ir kt. 

Be to, migracijos tinklai turi tendenciją plėtotis mažinant migracijos sąnaudas ir riziką bei skatinant 

migracijos tęstinumą, todėl, kaip teigia Massey (1993), migracija gali būti traktuojama kaip pats 

save generuojantis procesas. Kita vertus, silpnėjantys ryšiai tarp kilmės ir tikslo šalių ir, tuo pačiu, 

didėjanti migrantų bendruomenė (stiprėjančios imigrantų organizacijos) tikslo šalyje bei didėjantis 

potencialių migrantų skaičius gali sumažinti migracijos tinklo (EC 2000), o kartu ir integracijos 

infrastruktūros efektyvumą, nes didėjantis spaudimas migracijos tinklui gali turėti neigiamos įtakos 

socialinių ryšių plėtrai ir, tuo pačiu, teikiamų integracijos paslaugų kokybei.  

Analizuojant TŠP imigracijos ir integracijos Lietuvoje ypatumus, migracijos tinklo teorijos 

argumentai tampa svarbūs dėl kelių priežasčių. Pirma, socialinių ryšių analizė leidžia tyrinėti TŠP 

imigraciją mezo (t. y. šeimos, giminės, draugų socialinių ryšių ir etninės giminystės aspektas) ir 

mikro (individualaus mobilumo veiksnių aspektas) lygmenų sąveikoje. Antra, Lietuvoje atlikti 

tyrimai (žr. Imigracijos tyrimai Lietuvoje ir ES) leidžia diskutuoti apie besikuriančias migrantų 

(TŠP) organizacijas ir migracijos tinklą, kurio stiprumas priklauso nuo socialinių ir demografinių 

TŠP charakteristikų (pvz., kilmės šalies, ekonominės veiklos, socialinių išteklių ir kt.). Šiuo atveju 

svarbu pabrėžti projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo 

mechanizmai“ specifiškumą: iš vienos pusės, projekte atliekamų tyrimų pagalba siekiama atskleisti 

mobilumo veiksnių kompleksiškumą ir migracijos tinkle įsitvirtinusius TŠP atstovavimo 

mechanizmus; iš kitos pusės, apibūdinti struktūrinius TŠP imigracijos ir integracijos procesų 

barjerus: imigracijos politiką, visuomenės nuostatas ir žiniasklaidoje vyraujančias temas. Projekte 

siekiama lygiagrečiai atskleisti, kokią įtaką TŠP imigracija daro integracijos procesams 

(atstovavimo mechanizmams ir neformalios integracijos infrastruktūros kūrimuisi); ir atvirkščiai, 

kaip migracijos tinkle besiformuojantys atstovavimo mechanizmai ir neformali integracijos 

infrastruktūra sąlygoja TŠP imigracijos procesus Lietuvoje. Trečia, migracijos tinkle įsitvirtinusi 
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neformali integracijos infrastruktūra ir atstovavimo mechanizmai leidžia atskleisti ne tik 

kolektyvinius TŠP mobilumo veiksnius, bet ir migracijos tinklo turinį, padedantį imigrantams 

įveikti konkrečius integracijos barjerus (pvz., susirasti darbą ir būstą, susitvarkyti imigrantų teisinį 

statusą reglamentuojančius dokumentus, kt.). 

Analizuojant tarptautinės migracijos ir socialinių ryšių sąsajas svarbu paminėti institucinį 

aspektą, kurį aiškina institucinė migracijos teorija. Ši teorija aiškina migracijos tęstinumą 

atsižvelgiant į įvairių institucijų dalyvavimą, kai yra sukuriami glaudūs ryšiai tarp migrantų, 

darbdavių, tarpininkų ir kitų organizacijų. Prasidėjus migracijai, susikuria privačios įmonės ir 

nevyriausybinės organizacijos, siekiančios patenkinti poreikį34, kuris dažniausiai susikuria dėl 

disbalanso tarp didelio kiekio žmonių, siekiančių atvykti į išsivysčiusias šalis ir griežtos imigracijos 

politikos bei riboto vizų skaičiaus, kurį paprastai priimančioji šalis gali „pasiūlyti“. Šis disbalansas 

(kaip ir kiti (ne)formalūs veiksniai), neleidžiantys migrantams laisvai atvykti į šalį, sukuria pelningą 

ekonominę nišą, kuri skatina tarptautinį žmonių mobilumą. Galiausiai, individai, įmonės ir 

organizacijos tampa migrantams (ar potencialiems migrantams) gerai žinomos. Kadangi tokio 

pobūdžio organizacijos yra instituciškai stabilios, jos turi instrumentus, galinčius migrantams 

palengvinti dalyvavimą darbo rinkoje (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. 

Jei migracijos tinklo teorijos perspektyvoje TŠP ryšiai su Lietuvoje veikiančiomis 

nevyriausybinėmis ir migrantų organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis tampa svarbiu 

analizės rodikliu, institucinės migracijos teorijos kontekste TŠP imigracija ir integracija gali būti 

sąlygojama makro lygmenyje veikiančių tarpinstitucinių ryšių, todėl tam tikrus imigracijos tipus 

(studentų ir darbo imigraciją) tikslinga analizuoti atsižvelgiant į platesnį tarpinstitucinių ryšių 

kontekstą (pavyzdžiui, studentų imigraciją analizuoti tarpuniversitetinių ryšių, o darbo ir 

komandiruotu darbuotojų imigraciją – tarptautinių verslo/ekonominių ryšių perspektyvoje). 

Lygiagrečiai šiems ryšiams, institucinis TŠP imigracijos aspektas gali būti iliustruojamas (1) 

nevyriausybiniame lygmenyje veikiančia migrantų integracijos infrastruktūra (projektinė veikla 

migrantų integracijos srityje) ir (2) pelno siekiančių įmonių veiklos ypatumais („migracijos 

verslu“)35.  

                                                 
34 Iš vienos pusės, funkcionuoja valstybinė imigracijos ir imigrantų integracijos politika, kurios kontekste veikia 

nevyriausybinės organizacijos; iš kitos pusės, veikia privačios įmonės, siekiančios iš migracijos procesų gauti pelną 

(įdarbinimas, teisinės paslaugos ir kt.).  
35 Pirmuoju atveju dažniausiai palengvinamas integracijos procesas, sutvarkomi teisinį imigrantų statusą 

reglamentuojantys dokumentai, teikiamos nemokamos teisinės, socialinės ir psichologinės konsultacijos. Antruoju 

atveju (lygiagrečiai mokamoms teisinėms konsultacijoms) skatinamas imigracijos procesas, padedant apeiti tam tikrus 

(griežtus) imigracijos politikos reikalavimus. Be to, „migracijos verslas“ taip pat skatina neformalų imigrantų darbą ir 

išnaudojimą darbo rinkoje.  
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Apibendrinant migracijos tinklo ir institucinę migracijos, tikslinga akcentuoti migracijos sistemų 

teorija, apimančią daugelį aukščiau aptartų migraciją sąlygojančių veiksnių. Migracijos sistemų 

teorija gali būti laikytina migracijos teorijų sintezės36 pavyzdžiu (Bijak 2006:15). Ši teorija pateikia 

plačiausią migracijos sampratą aiškinančių veiksnių spektrą. Migracijos sistema atsiranda tuomet, 

kai migracijos srautai įgyja stabilumą ir struktūrą laiko ir erdvės atžvilgiu, o tai leidžia identifikuoti 

stabilias tarptautinės migracijos sistemas. Migracijos sistema gali būti traktuojama kaip grupė 

geografinių erdvių, sujungta žmonių, prekių, paslaugų ir informacijos srautų (EC 2000 pagal Boyd 

1989, Fawcett 1989, Zlotnik 1992). Traktuojant migraciją kaip dinamišką, o ne statišką procesą 

(kuriame šalys ir regionai yra sujungti skirtingų tipų ryšiais), migracijos analizė leidžia integruoti 

makro ir mikro lygmenis (EC 2000), todėl migracijos sistemų teorija migraciją aiškina dviejų 

teritorijų (tikslo ir kilmės šalių) makro ir mikro struktūrų sąveika. Makro struktūros – tai 

instituciniai veiksniai (migracijos reguliavimo mechanizmai ir integracijos politika), mikro – pačių 

migrantų individualūs mobilumo veiksniai, patirtys ir kuriami socialiniai ryšiai (Brettell ir 

Hollifield 2000:51-56). 

Apjungdama aukščiau aptartas teorijas, migracijos sistemų teorija akcentuoja migracijos sistemas 

tose šalyse, kuriose vyrauja tie patys (ar panašūs) migracijos modeliai. Dinamiškoje sistemoje 

migracija yra įsitvirtinusi besitęsiančioje istorinių, ekonominių, kultūrinių ir politinių ryšių 

sąveikoje makro ir mikro lygmenyse, todėl populiacijos mobilumas tampa tolimesnių ryšių sąveikos 

priežastimi ir, tuo pačiu, rezultatu (Bijak 2006:15 pagal Zlotnik 1998). Tačiau, kaip teigia Bijak 

(Bijak 2006:15 pagal Zlotnik 1998), nepaisant plataus analizuojamos problematikos lauko ir aiškių 

migracijos sistemų teorijos privalumu, jos taikymas migracijos tyrimuose yra sudėtingas, ypač 

atsižvelgiant į migracijos statistikos rinkimo problematiką ir galimybę duomenis palyginti 

tarptautiniu mastu. 

Nors TŠP imigracijos ir integracijos procesų analizei atlikti migracijos sistemų teorijos taikymas 

yra ribotas, tačiau, tuo pačiu, aktualus. Iš vienos pusės, diskutuoti apie TŠP imigracijos į Lietuvą 

sistemas yra anksti; iš kitos pusės, prielaidų migracijos sistemoms atsirasti atskleidimas leistu 

prognozuoti TŠP imigracijos Lietuvoje potencialą. Prielaidų migracijos sistemoms atsirasti analizė 

(makro lygmenyje) gali būti atliekama įtraukiant tokius analizės rodiklius kaip imigrantų 

organizacijų veiklos specifika, kilmės ir tikslo šalyse bei skirtinguose migracijos lygmenyse (pvz., 

imigracijos ir migrantų integracijos) veikiančių institucijų ir organizacijų tarpusavio ryšiai, dvišalės 

sutartys, užsienio investicijos (iš kilmės į tikslo šalis) ir kt. Taigi, nors migracijos sistemų teorija 

                                                 
36 Bandydamas apjungti migracijos teorijas, Massey (2002) pateikė savitą migracijos teorijos koncepciją, kurioje 

sujungė ekonominius, politinius, sociologinius ir psichologinius veiksnius, migracijos procesą traktuodamas kaip 

socioekonominio išsivystymo ir integracijos proceso rezultatą. Tačiau, kaip teigia Bijak (2006:15), dabartinėje 

išsivystymo stadijoje, tokios teorijos taikymas yra sunkiai įmanomas.    
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negali paaiškinti TŠP imigracijos į Lietuvą užuomazgų, tačiau gali atskleisti TŠP imigracijos 

potencialą ir nusistovėjusios migracijos elgsenos ypatumus. 

Apibendrinant migracijos tęstinumo ypatumus galima teigti, kad socialinės migracijos teorijos 

migraciją traktuoja kaip besitęsiančią šiuolaikinių visuomenių integralią gyvenimo dalį, kai 

migracija (migracijos elgsena) yra įsitvirtinusi migracijos tinkle: socialinėse visuomenės taisyklėse 

ir normose kilmės, tranzito ir tikslo šalyse. Šios teorijos siekia migraciją paaiškinti akcentuojant 

proceso tęstinumą, todėl analizuojant TŠP imigracijos ir integracijos ypatumus svarbu atsižvelgti į 

faktą, kad tarptautinė migracija vienu metu gali būti traktuojami tiek kaip makroekonominių 

rodiklių rezultatas, tiek kaip sudėtingas kilmės, tranzito ir tikslo šalis bei visuomenes apimantis 

socialinis procesas.  

 

2.3 Projekte atliekamų tyrimų konceptualizacijos teorinė schema 

 

TŠP imigracijos ir integracijos analizei adaptuotinų rodiklių gausa iliustruoja migracijos proceso 

kompleksiškumą, todėl analizuojant TŠP imigracijos ir integracijos ypatumus, svarbu atsižvelgti į 

šių veiksnių (imigracijos ir integracijos) sąveiką, o sudarant empirinio tyrimo modelius – rasti 

bendrus ekonomines ir socialines migracijos teorijas apimančius analizės rodiklius. 

Nepaisant migracijos procesus aiškinančių veiksnių gausos, migracijos teorijos išryškina 

vyraujančius bendrus vardiklius, o tai leidžia kalbėti apie bendrus analizės aspektus. Migracijos 

teorijos buvo plėtojamos atsižvelgiant į pasaulyje vyraujančias migracijos tendencijas, susijusias su 

regioniniais integracijos procesais, sparčiu technologijų vystymusi, (ne)kariniais konfliktais, 

klimato kaita ir kitais procesais. Tačiau XXI a. vyraujančių migracijos tendencijų ir besikeičiančios 

migracijos sampratos kontekste, detaliam šiuolaikinės migracijos (šiuo atveju – TŠP) ypatumų 

apibūdinimui vienos konkrečios teorijos nepakanka. 

Apibendrinant migracijos kilmę iliustruojančius veiksnius ekonominėse migracijos teorijose iš 

vienos pusės, ir migracijos tinklo analizės aspektus socialinėse migracijos teorijose iš kitos pusės 

pabrėžtina, kad aukščiau aptarti TŠP imigracijos ir integracijos rodikliai gali būti pritaikomi tyrimų 

schemoje, apimančioje skirtingus makro, mezo ir mikro analizės lygmenis. Ekonominių migracijos 

teorijų perspektyvoje akcentuotinas individualiu mobilumo veiksnių aspektas ir struktūriniai 

migracijos veiksniai; socialinių migracijos teorijų perspektyvoje – integracijos procesų analizės 

indėlis į migracijos (kaip socialinio ir/ar ekonominio proceso) konceptualizaciją. Atsižvelgiant į 

TŠP imigracijos ir integracijos veiksnius, projekte „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos 

ir vertinimo mechanizmai“ atliekamų tyrimų37 sąsajos konceptualizuojamos sudarant skirtingus 

                                                 
37 Imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos analizė; Imigracijos politika vyriausybių ir politinių partijų 

programose; Kokybinis tyrimas su Lietuvoje gyvenančiais TŠP; Imigrantai Lietuvos žiniasklaidoje: 2013 metų spaudos 
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migracijos lygmenis apimančią schemą (žr. 1 lentelę: Projekte atliekamų tyrimų konceptualizacija), 

kurioje TŠP imigracijos ir integracijos procesai išskiriami pagal tam tikras priklausomumo 

kategorijas. 

Schemoje pateikta tyrimų konceptualizacija leidžia diskutuoti tiek apie socialinius ir institucinius 

TŠP ryšius, tiek apie šių ryšių kontekste įsitvirtinusios neformalios migrantų integracijos 

infrastruktūros turinį: TŠP atstovavimo mechanizmus, migrantų organizacijas, dalyvavimą darbo 

rinkoje, apgyvendinimo, švietimo ir socialinės apsaugos sektoriuose. Taigi, TŠP atstovavimo 

mechanizmai, migracijos tinkle įsitvirtinusi neformali integracijos infrastruktūra, dalyvavimas 

darbo rinkoje ir socialinių ryšių su daugumos visuomene bei kitais Lietuvoje gyvenančiais 

imigrantais plėtojimas tampa neišvengiamu imigracijos rezultatu – integracija. Atsižvelgiant į šį 

argumentą, projekte „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ 

atliekamų tyrimų konceptualizacija tampa aktuali, nes TŠP imigraciją skatinantys veiksniai vienu 

metu gali būti laikytini ir integraciją sąlygojančiais veiksniais. Kadangi socialiniai ir ekonominiai 

imigracijos veiksniai vienu metu gali būti įvardijami kaip integracijos rodikliai, TŠP integracija 

analizuojama tiek struktūrinių (migracijos politika, visuomenės nuostatos, žiniasklaidoje vyraujanti 

tematika apie imigracijos procesus), tiek individualių mobilumo veiksnių (migracijos motyvai ir 

aplinka, kurioje priimamas sprendimas migruoti) perspektyvoje (žr. 1 lentelę: Projekte atliekamų 

tyrimų konceptualizacija). 

  

                                                                                                                                                                  
monitoringas; Imigrantai Lietuvos visuomenėje: teisinės padėties monitoringas; Imigrantai Lietuvos visuomenėje: 

visuomenės nuostatų monitoringas.  
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1 lentelė: Projekte atliekamų tyrimų konceptualizacija 

 

Šaltinis: sudaryta autoriaus 

 

 

  

TŠP MIGRACIJOS TINKLAI 
 

Migrantų organizacijų kūrimosi procesai (prielaidos); 
Socialiniai, instituciniai ir ekonominiai ryšiai su daugumos visuomene, imigrantais, 

valstybinėmis institucijomis ir NVO;  

Kolektyvinės imigracijos ir integracijos patirtys. 
Neformalios integracijos infrastruktūros formavimas(is)  

 

Mezo lygmuo 

 

 

MAKROEKONOMINIAI IR STRUKTŪRINIAI TŠP  

MIGRACIJOS VEIKSNIAI  

 
 Lietuvoje įgyvendinama imigracijos ir TŠP integracijos politika; 

 Imigracijos, integracijos ir pilietybės politikos sąsajos 

 Imigrantų organizacijų veiklos ypatumai  

 Visuomenės nuostatos imigracijos ir Lietuvoje gyvenančių TŠP atžvilgiu  
 Imigracijos ir TŠP integracijos procesai žiniasklaidoje 

 
Makro lygmuo 

 

TŠP MIGRACIJOS MOTYVAI 
 

 Individualūs mobilumo veiksniai; 

 Aplinka, kurioje priimamas sprendimas migruoti; 

 Migracinė elgsena individualiame ir šeiminiame lygmenyse. 

 
Mikro lygmuo 
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3. Vietoje išvadų: trečiųjų šalių piliečių imigracijos ir integracijos procesų analizė mikro, 

mezo ir makro veiksnių sąveikos kontekste  

 

Migracijos politiką analizuojančioje literatūroje nurodomi trys pagrindiniai migrantų integracijos 

politikos vertinimo būdai. Pirmasis – tai įstatymų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių integracijos 

procesus, apžvalga ir analizė. Šis būdas daugiau dėmesio skiria imigrantų teisėms ir galimybėms: 

t.y. lygios galimybės užimtumo, švietimo ir sveikatos priežiūros srityse, pilietybės suteikimo 

mechanizmai, šeimos susijungimo aplinkybės, taip pat antidiskriminacinės politikos priemonės. 

Vienas išsamiausių šio vertinimo pavyzdžių – 2007–2011 m. ES valstybėse narėse atliktas tyrimas 

„Migrantų integracijos politikos indeksas“ (Migrant Integration Policy Index, MIPEX38). Šis 

vertinimo būdas leidžia nustatyti, įvertinti ir palyginti pagrindines šalyse vyraujančias priemones, 

reikalingas integracijos procesui vykti. Tačiau šis tyrimas nevertina politinių mechanizmų 

efektyvumo. 

Kitas vertinimo būdas – rodiklių sistemos, matuojančios integracijos procesus, kūrimas. Europos 

Komisijos finansuotas projektas „Imigrantų integracijos rodikliai“ (Immigrants Integration 

Indicators, Bijl R. V. 2008 pagal Gil, Pérez, Bijl et al. 2007; Beresnevičiūtė ir Žibas 2012)39, 

priešingai negu anksčiau minėtasis, didžiausią dėmesį skiria imigrantams ir jų esamų pozicijų kaitai 

socialinėje erdvėje. Ši metodika siekia įvertinti politikos rezultatus. 

Trečiasis būdas apima abi anksčiau minėtas integracijos politikos vertinimo prieigas ir atspindi jų 

sintezę. Šiuo atveju didžiausias dėmesys skiriamas imigrantų pozicijoms visuomenėje vertinant 

integracijos politikos efektyvumą (Bijl R. V. 2008 pagal Kulu Glasgow et al. 2007).  

Šiuo metu sukurti bendrą ES integracijos politikos mechanizmą yra sudėtinga, nes valstybės 

narės naudoja skirtingus migranto apibrėžimus bei skirtingai apibūdina integracijos procesą. Taip 

pat nėra bendro sutarimo, kas ir kaip turi būti integruojami; nėra sutarta ir dėl bendro požiūrio, 

kokiose socialinėse srityse integracijos procesai turėtų vykti pirmiausiai. Be to, trūksta lyginamųjų 

duomenų, kurie leistų sudaryti bendrą vertinimo metodiką (Bijl R. V. 2008; Council of Europe40, 

kt.).  

Daugelyje šalių yra kuriamos integracijos politikos vertinimo metodikos, kurių sudėtingumas 

reikalauja kartotinių, tęstinių studijų. Pavyzdžiui, 2008 m. Nyderlanduose buvo atlikta studijų 

                                                 
38 Niessen J., Huddleston T., Citron L. et al. (2007) Migrant Integration Policy Index. British Council and Migration 

Policy Group: Brussels http://www.integrationindex.eu/ žiūrėta 2009 12 16.       
39 Rob V. Bijl. (2008) Evaluating the social integration of immigrants: how to measure successes and failures? The 

Netherlands Institute for Social Research / SCP, The Hague, Netherlands; Beresnevičiūtė V., Žibas K. (2012). 

Monitoring systems on integration of ethnic minorities and immigrants in Lithuania. Measuring and Monitoring 

Immigrant Integration in Europe. Integration Policies and Monitoring Efforts in 17 European Countries. Bijl R., 

Verweij A. (eds.). The Netherlands Institute for Social Research/SCP, p. 221–238 ISBN 9789037705690. 
40 Measurement and indicators of integration. Council of Europe. Community Relations. Directorate of Social and 

Economic Affairs. Council of Europe Publishing 

http://www.integrationindex.eu/
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sintezė, apimanti 16 skirtingų vertinimo tyrimų, kurie apėmė tokius migrantų integracijos aspektus 

kaip dalyvavimas darbo rinkoje, švietimas, sveikatos apsauga, integracijos programos, 

natūralizacija, žiniasklaida ir nusikaltimų prevencija (Bijl R. V. 2008). Integracijos politikos 

vertinimo metodikos apima platų integracijos procesams darančių veiksnių spektrą bei reikalauja 

imigracijos konteksto analizės.     

Atsižvelgiant į aukščiau aptartas migracijos teorijas, duomenų apie migrantų integraciją rinkimo 

metodikas, Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą ir TŠP integracijos politikos formavimo(si) 

prielaidas (Žibas 2009; Žibas 2012; Beresnevičiūtė ir Žibas 2012), projekte „Trečiųjų šalių piliečių 

integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ atliekamų tyrimų pagalba siekiama apjungti 

skirtingus imigracijos lygmenis (mikro, makro ir mezo) atskleidžiant kompleksinę TŠP imigracijos 

ir integracijos kilmę iš vienos pusės, ir apimant tuos TŠP integracijos probleminius aspektus, kurių 

perspektyvoje kuriama TŠP integracijos infrastruktūra Lietuvoje (t. y. nevyriausybinių organizacijų 

projektinė veikla pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metines programas). 

Pateiktoje schemoje (žr. 1 lentelę) kiekvienas iš analizės lygmenų yra vienodai svarbus: 

struktūriniai migracijos veiksniai (Lietuvoje įgyvendinama imigracijos ir migrantų integracijos 

politika, visuomenės nuostatos, imigracijos procesų atspindys žiniasklaidoje), migracijos motyvai  

(individualūs ir/ar kolektyviniai TŠP mobilumo veiksniai) ir migracijos tinklas (įvairios TŠP 

socialinių ryšių formos ir migrantų organizacijos) sąlygoja TŠP imigraciją, daro įtaką naujoms 

imigracijos tendencijoms atsirasti ir, galiausiai, prielaidas neformaliai integracijos infrastruktūrai 

formuotis. Abiem (imigracijos ir migracijos tinklo) atvejais dalyvauja kilmės, tranzito ir tikslo 

šalyse veikiantys aktoriai, todėl tikslo šalyje vykstantys migracijos tinklo formavimo(si) procesai 

gali daryti poveikį potencialių TŠP imigrantų individualiems ir/ar kolektyviniams mobilumo 

veiksniams41 kilmės šalyje (ir atvirkščiai – TŠP mobilumo veiksniai gali daryti poveikį migracijos 

tinklo formavimuisi42). 

Projekte „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ iškelto 

tikslo43 perspektyvoje suformuotos veiklos skirstomos atsižvelgiant į aukščiau aptartus imigracijos 

proceso (makro, mezo ir mikro) lygmenis. Pirmosios veiklos44 įgyvendinimas – tai teorinis ir 

                                                 
41 Kai lemiamą įtaką apsisprendimui migruoti daro imigrantų organizacijų veikla tikslo šalyje (t. y. išvystyta 

(ne)formali) integracijos infrastruktūra). 
42 Kai dėl susiformavusių nuolatinių migracijos srautų kuriasi migracijos tinklas, kuriame migrantų organizacijos, kitos 

(ne)formalios institucijos ir atskiri individai formuoja integracijos infrastruktūrą.     
43 Projekto tikslas – identifikavus Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (grupių, organizacijų) integracijos 

poreikius, galimus atstovavimo mechanizmus ir integracijos trajektorijas, sukurti rodiklių sistemą, taikytiną TŠP 

integracijos procesams vertinti. Atsižvelgiant į projekto tikslą, iškeltas uždavinys, apimantis skirtingus TŠP imigracijos 

ir integracijos lygmenis – pasitelkus skirtingo pobūdžio socialinių tyrimų metodus ir teorines prieigas, susisteminti 

Lietuvoje prieinamus duomenis apie TŠP (grupių ar organizacijų) poreikius, integracijos procesus, jų raidą ir sukurti 

sistemą, leidžiančią stebėti, rinkti, analizuoti ir vertinti informaciją, susijusią su TŠP imigracijos ir integracijos 

procesais Lietuvoje 
44 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.  
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empirinis TŠP integracijos elementas makro lygmenyje, apimantis skirtingo pobūdžio teorinių ir 

empirinių studijų analizę ir apibendrinimą: pirmasis tyrimo etapas susideda iš dviejų dalių: 1) 

migrantų integracijos teorinės sampratos sociologiniais ir politologiniais aspektais analizės ir 2) ES 

taikomų sistemų, skirtų informacijai apie TŠP poreikius rinkti, analizuoti ir vertinti, apžvalgos. 

Antrasis tyrimo etapas apima imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos teorinių ir 

empirinių sąsajų apibūdinimą. Trečiasis tyrimo etapas siekia apžvelgti trečiųjų šalių piliečių (ir jų 

organizacijų) integracijos procesų Lietuvoje ir ES valstybėse narėse tyrimus. Ketvirtasis tyrimo 

etapas apima vyriausybių ir politinių partijų programų analizę trečiųjų šalių piliečių imigracijos ir 

integracijos aspektais.  Kadangi migracijos politikos kūrimas ir įgyvendinimas (kaip ir šio proceso 

analizė) susideda iš dviejų, vienas su kitu susijusių ir vienas kitą papildančių etapų – 1) migracijos 

reguliavimo ir 2) migrantų integracijos mechanizmų (Meyers 2000) – pirmuoju atveju migracijos 

politikos analizė atliekama makro, antruoju – makro, mezo ir mikro lygmenyse45. Imigracijos ir 

integracijos politikos analizė atliekama atsižvelgiant į pačių TŠP imigrantų nuostatas: siekiama 

įvertinti ar Lietuvoje vykdoma imigracijos ir migrantų integracijos politika daro poveikį TŠP 

imigracijos motyvams ir migracijos tinklo formavimui(si) (jei taip, tuomet kaip?). Vienodas 

dėmesys skiriamas tiek TŠP imigrantų nuostatų, tiek įgyvendinamų politikos priemonių analizei 

atlikti46.  

Antrosios veiklos47 įgyvendinimas siejamas su sociologiniu TŠP integracijos aspektu, apimančiu 

tris kokybinio tyrimo etapus mikro, mezo ir makro lygmenų analizės perspektyvoje. Pirmuoju 

tyrimo etapu siekiama atskleisti TŠP (jų organizacijos) Lietuvoje integracijos ypatumus, 

atstovavimo mechanizmus ir jų raida. Antruoju tyrimo etapu siekiama adaptuoti gerąsias ES 

praktikas Lietuvos imigracijos kontekstui. Trečiasis tyrimo etapas apima gautų duomenų 

apibendrinimą ir integracijos rodiklių įvardijimą. 

Trečiosios veiklos48 įgyvendinimas siejamas su makro lygmenyje vykstančiais TŠP integracijos 

procesais, kurie analizuojami teisinėje, sociologinėje ir politologinėje perspektyvoje. Ši veikla 

apima žiniasklaidos, visuomenės nuostatų ir teisinės padėties monitoringą. Ketvirtosios veiklos49 

įgyvendinimas apima visų projekte įgyvendintų veiklų rezultatus, skirtingo pobūdžio kiekybinius ir 

kokybinius tyrimus.  

                                                 
45 Analizuojant integracijos procesus politikos įgyvendinimo lygmenyje, analizė gali būti atliekama makro lygmenyje; 

analizuojant šiuos procesus visuomenės socialinių santykių kontekste – mikro ir/ar mezo lygmenyse. 
46 Lygiagrečiai migraciją skatinantiems makroekonominiams veiksniams, procesui įtaką daro tikslo šalyje 

įgyvendinama imigracijos ir integracijos politika, todėl kartu su vyraujančiais makroekonominiais veiksniais, schemoje 

akcentuojama politikos analizė praplečia tyrimo lauką – parodo, kuris iš individualių ar kolektyvinių TŠP mobilumo 

veiksnių buvo (yra) lemiamas ar padarė didesnę įtaką migracijos motyvams ir/ar migracijos tinklo formavimui(si).  
47 Atlikti Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių (jų organizacijų) empirinį tyrimą. 
48 Atlikti kompleksinį trečiųjų šalių piliečių padėties Lietuvoje monitoringą: teisinę analizę, visuomenės nuostatų ir 

žiniasklaidos stebėseną. 
49 Pateikti tyrimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas; 5) Parengti TŠP integracijos rodiklių sąvadą. 
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Apibendrinant projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo 

mechanizmai“ turinį galima teigti, kad plėtojant 2009 m. įgyvendinamo projekto „Lietuvoje 

gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai“ ir kitų 

tyrimų kryptis, metodologijas ir veiklas, šiuo projektu, pagrindiniu informacijos rinkimo būdu 

pasirenkant kokybinius ir kiekybinius tyrimus, siekiama susisteminti duomenis apie TŠP (jų 

organizacijų) integracijos eigą, turinį ir procesus, akcentuojant TŠP socialinės organizacijos ir 

atstovavimo aspektus, jų raida ir institucine sandarą. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai 

kompleksiškai papildo kiekybiniais metodais 2009 m. ir vėliau (kitų tyrimų perspektyvoje) surinką 

informaciją ir leidžia pateikti išsamią tyrimų duomenų interpretaciją. Tokiu būdu projektas 

„Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai“ ne tik tęsia 2009 m. 

įgyvendinto projekto „Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo 

principai ir rodikliai“ ir kitų tyrimų migrantų integracijos srityje veiklas, bet taip pat jas sistemingai 

pildo. 

Struktūrinių migracijos veiksnių, migracijos tinklo ir motyvų sąveiką apimanti schema leidžia 

analizuoti TŠP imigraciją bei migracijos tinklo formavimą(si) migracijos teorijų kontekste, o kartu 

pagrindžia migracijos teorijų sintezės poreikį. Schemoje vyraujanti migracijos kilmę ir tęstinumą 

aiškinančių veiksnių sintezė projekto rėmuose atliekamiems tyrimams suteikia teorinį vientisumą. 

Viena vertus, leidžia apibūdinti platų analizuojamos problematikos lauką, kita vertus, įgalina 

paaiškinti sąveiką tarp skirtingų analizės lygmenų: t. y. kaip TŠP grupės viduje ir/ar išorėje 

veikiantis migracijos tinklas daro įtaką tikslo šalies pasirinkimui, vėliau – bendrai migracijos 

elgsenai ir, galiausiai, neformalios integracijos infrastruktūros kūrimui(si) tikslo šalyje. Pabrėžtina, 

kad įtakos formavimas(is) gali būti atvirkštinis, kai neformali integracijos infrastruktūra gali daryti 

įtaką TŠP migracijos elgsenai ir/ar migracijos tinklo formavimui(si), todėl vienas iš pateiktos 

schemos uždavinių yra apibūdinti konkrečias TŠP imigracijos bei integracijos procesų sąveikos 

formas. 

Nors plėtodami migracijos teorijas tyrėjai teigia, kad visus migracijos veiksnius apimančios 

teorijos taikymas yra sunkiai įmanomas, vis dėlto, kalbant apie kokybinių tyrimų taikymą 

migracijos tyrimuose (ypač, kai analizuojamos konkrečios imigrantų grupės ar atskiri migracijos 

modeliai), migracijos teorijų sintezės privalumai išryškėja, kadangi tokiu atveju apleliuojama ne į 

bendrą migracijos  aiškinimą, o į pasirinktų imigrantų grupių (šiuo atveju – TŠP) imigracijos ir 

migracijos tinklo formavimo(si) apibūdinimą. 
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REKOMENDACIJOS50 

 

Atlikus Lietuvos imigracijos ir integracijos politikos analizę galima teikti rekomendacijas šios 

politikos srities formavimui. Tačiau pažymėtina, jog šios rekomendacijos yra tik preliminarios, 

kadangi kompleksiniam rekomendacijų paketui, kuris bus pateikiamas įgyvendinus visas projekto 

veiklas, reikalinga ne tik vykdomos TŠP integracijos ir  imigracijos politikos teisinių nuostatų 

analizė. Kompleksiniam rekomendacijų TŠP integracijos politikos formavimui pateikimui būtina 

įtraukti kokybinio tyrimo, visuomenės nuostatų ir žiniasklaidos monitoringo rezultatus. Todėl 

atsižvelgiant į 1.1.1 veiklos rezultatus pateikiamos TŠP integracijos politikos formavimo 

rekomendacijas atsižvelgiant tik į teisines nuostatas: 

1. Formuojant TŠP integracijos politiką būtinas strateginis, nuoseklus ir ilgalaikės valstybės 

požiūris. Todėl tikslingiausia ilgalaikę priimti migrantų integracijos strategiją, kuri apimtų visas 

integracijos sritis, ir šios strategijos veiksmų įgyvendinimo planą. Svarbu jog šie dokumentai būtų 

tęstiniai ir nuolat atnaujinami atsižvelgiant į vykdomų migracijos tyrimų Lietuvoje rezultatus. Taip 

pat šiuose strateginiuose dokumentų turėtų būti apibrėžta integracijos sąvoka bei sėkmingos 

integracijos (arba integracijos rezultato) siekiamybė, kaip pavyzdžiui pilietybės įgijimas.  

2. Būtina sukurti migrantų integracijos infrastruktūrą, kuri remtųsi jau esama integracijos 

vykdomų priemonių praktika, t.y. įtraukti nevyriausybines organizacijas. 

3. Apibendrinant imigracijos tyrimų plėtrą Lietuvoje, imigracijos tyrimų kryptis tikslinga plėtoti 

skirtingomis perspektyvomis. Pagrindiniu uždaviniu turėtų tapti empirinės duomenų bazės ir 

teorinio migracijos tyrimų pagrindo kūrimas. Diskutuojant apie tyrimų metodus, pabrėžtinas 

kiekybinių tyrimų poreikis tiek analizuojant imigracijos struktūrą, tiek atskiras (skaitlingiausias) 

imigrantų grupes.  

4. Tikslinga įgyvendinti (planuoti) tiek atskirų imigrantų grupių, tiek imigracijos struktūros 

pakartotinius tyrimus, nes dėl sparčiai besikeičiančių imigracijos srautų keičiasi imigracijos 

struktūra, integracijos problematika ir imigrantų poreikiai. Neatsižvelgiant į imigracijos tyrimų 

rezultatus, įgyvendinama politika tampa nelanksti, neatitinkanti nei imigrantų, nei tarptautinės 

migracijos procese dalyvaujančių valstybių poreikių. 

5. Atsižvelgiant į griežtą TŠP imigracijos teisinį reglamentavimą tikslinga taikyti liberalesnes 

šeimos migracijos procesus reglamentuojančias taisykles, kurios ne tik užtikrintų universalias 

Žmogaus Teises susijungti su šeima (sutuoktiniu ar vaikais), bet taip pat didintų sėkmingo 

imigrantų verslumo Lietuvoje potencialą, skatintų darbo vietų kūrimą ir užsienio investicijas. Tokiu 

būdu galima pasiekti papildomų rezultatų: iš vienos pusės, gerinti imigrantų ekonominę situaciją 

mažinant socialinės atskirties riziką ir prevenciškai žvelgiant į kitus integracijos proceso keliamus 

                                                 
50 Rekomendacijos suformuluotos taip pat atsižvelgiant į projekte įgyvendintą poveiklę Nr. 1.1.1.2. 
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iššūkius; iš kitos pusės, keisti neigiamas visuomenės nuostatas traktuojant imigrantus tiek kaip 

ekonominius, tiek kaip socialinius bei kultūrinius išteklius. Šie papildomi rezultatai turėtų 

netiesiogiai gerinti TŠP integracijos potencialą ir sėkmingą įsiliejimą į visuomenę.  

6. Atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, socialines ir demografines TŠP 

imigrantų charakteristikas, ekonominės veiklos ypatumus ir turimus socialinius išteklius, tikslinga 

taikyti vietines (angl. local) integracijos programas. 

7. Pradedant formuoti nuosekli imigracijos politika, nors ir fragmentiškai, politiniai prioritetai 

perkeliami į teisės aktus, naujas imigracijos politikos prioritetas – aukštos kvalifikacijos darbo 

imigracija, todėl norint pasiekti šio prioriteto įgyvendinimą būtina ne tik liberalizuoti atvykimo 

taisykles, tačiau ir kurti pritraukimo programas.  

7. Būtina liberalizuoti natūralizacijos proceso teisinį reguliavimą, ypatingai šeimos susijungimo 

atveju, arba suteikti migrantams pasiruošimą natūralizacijos procesui (kalbos ir Konstitucijos 

pagrindų kursai). 

8. Atsižvelgiant į teisinį pilietybės suteikimo vaikams reguliavimą, būtina įtraukti natūralizaciją 

socializacijos pagrindu, t.y. vaikams, užaugusiems Lietuvoje, pilietybės įgijimas būti liberalesnis.  
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