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Įvadas 

 

Ketvirtasis tyrimo etapas (atlikti vyriausybių ir politinių partijų programų analizę trečiųjų šalių 

piliečių imigracijos ir integracijos aspektais) yra 1.1.1 veiklos 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 sudedamoji dalis. 

Šiuo tyrimo etapu siekiama identifikuoti politikos formuotojų nuostatas imigracijos, integracijos 

ir pilietybės įgijimo aspektais. Politinių partijų programų analizė leidžia daryti prielaidas apie 

TŠP imigracijos ir integracijos politikos suvokimą visuomenėje, galimas politikos formavimo 

kryptis ir trajektorijas, tuo tarpu Vyriausybių programų analizė minėtomis nuostatomis parodo 

programinių nuostatų įgyvendinimą ir oficialią formuojamos politikos pozicija. Šių dviejų 

segmentų analizė leidžia atskleisti politinių aktorių nuostatas ir įtaką formuojant TŠP 

imigracijos, integracijos bei pilietybės politiką. Prieš atliekant analizę, aprašomas politinių 

partijų vaidmuo formuojant imigracijos politiką.  

Ketvirtojo tyrimo etapo tikslas – išanalizuoti LR Vyriausybių bei politinių partijų programų 

nuostatas imigracijos ir imigrantų integracijos politikos bei pilietybės politikos klausimais. 

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, pasitelkiami šie uždaviniai: aptarti teorinį politinių partijų vaidmenį 

formuojant imigracijos politiką; išanalizuoti LR politinių partijų rinkimų į LR Seimą ir LR 

Vyriausybių programas. Atsižvelgiant ketvirtojo tyrimo etapo tikslą, ataskaitą sudaro tyrimo 

uždaviniams analogiška struktūra.  

Šiame tyrimo etape siekiama atlikti Vyriausybių ir politinių partijų programų analizę dėl tokio 

pobūdžio analizės poreikio, tikslo atskleisti politinio elito nuostatų raidą ir prognozuoti galimas 

politikos formavimo(si) kryptis. Politinės partijos yra svarbus, nors nevienintelis, imigracijos 

politikos formavimą įtakojantis veiksnys. Politinės partijos apjungia platesnes jėgas ir veiksnius 

(nuo verslo interesų iki valstybingumo tradicijų, žmogaus teisių ir visuomenės lūkesčių). 

Politinių partijų programinių nuostatų analizė svarbi kaip pradinis imigracijos ir integracijos 

politikos formavimo bei proceso suvokimo indikatorius. Atskleidus atskirų partijų nuostatų raidą 

TŠP imigracijos, integracijos bei pilietybės politikos atžvilgiu, galima prognozuoti politinių 

nuostatų formavimo(si) kryptis, kurios ypatingai svarbios ilgalaikės imigracijos ir integracijos 

koncepcijos kūrimui bei įgyvendinimui.   
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1. Politinių partijų įtaka formuojant imigracijos politiką 

 

Šio skyriaus tikslas yra apibūdinti politinių partijų vaidmenį formuojant imigracijos politiką. 

Politinės partijas šiame tyrime priskiriamos prie interesų grupių, kadangi analizuojama siaura 

politikos sritis (migracija), kurioje politinės partijos dažniausiai turi vieningą poziciją ir, 

remiantis teorine literatūra, daro įtaką imigracijos politikos formavimui. Politinių partijų ir 

Vyriausybių programų analizė padeda atskleisti politinių partijų preferencijas ir įtaką formuojant 

imigracijos ir migrantų integracijos politiką Lietuvoje. Kadangi Lietuva nėra tradicinė 

imigracijos šalis ir yra (sąlyginai) jauna demokratinė valstybė, teoriniai politinių partijų 

vaidmens formuojant imigracijos politiką aspektai adaptuojami Lietuvos atvejui, arba taikomi su 

išlygomis.  

Analizuojant imigracijos politiką, valstybę reikia traktuoti ne tik kaip tarptautinėje arenoje 

veikiantį aktorių, siekiantį užtikrinti saugumą ir įtaką, tačiau taip pat kaip vidinių politinių jėgų 

„interesų kovos“ lauką. Atsižvelgiant į faktą, kad demokratinių valstybių politika yra veikiama 

interesų grupių ir elektorato preferencijų, šiame skyriuje pristatomos 1) interesų grupės, 

turinčios/galinčios turėti potencialą formuoti imigracijos politiką, 2) interesų veikimo laukas, 3) 

politinių partijų pozicija ir (atsižvelgiant į ideologinę kryptį) vaidmuo formuojant imigracijos 

politiką. 

 

Imigracijos politikos analizės teorinės prieigos 

 

Imigracijos politikos formavimas nėra tik racionalių sprendimų pasirinkimas ir laukiamų 

rezultatų apibrėžimas. Šis procesas susideda iš kompleksinių veiksnių visumos. Suklasifikuojant 

nacionalinę migracijos politiką ir jai įtaką darančias interesų grupes, galima išskirti šiuos 

pagrindinius veiksnius: 1) identitetas, istorija ir kultūra, 2) interesų grupių įtaka ir 3) institucijos 

bei įstatymai (Brettell ir Hollifield 2008:210-211). 

Iš esmės šis skirstymas apima visas Meyers (2000) įvardytas imigracijos politikos teorijas, 

kaip prieigas prie imigracijos politikos analizės: marksizmo, realizmo, liberalizmo, nacionalinio 

tapatumo, vidaus politikos (interesų grupių) ir institucionalizmo. Šio tyrimo kontekste svarbi 

vidaus politikos prieiga, kuri teigia, kad valstybė tarnauja kaip neutrali arena skirtingų interesų 

įgyvendinimui (pavyzdžiui, „nepolitinėms“ interesų grupėms ir politinėms partijoms). Politikos 
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formavimas yra derėjimosi ir kompromisų siekiant įgyvendinti konkrečius interesus rezultatas. 

Daugelio autorių imigracijos politika studijuojama būtent per vidaus politikos modelį (Divine 

1957; Craig 1971; Zolberg 1981; Hoffmann-Nowotny 1985; Freeman ir Betts 1992; Freeman 

1995; Joppke 1998, 1999; Money 1997, 1999, kt.).  

Remiantis vidaus politikos teorine prieiga, imigracijos politikos formavimo(si) (pokyčio) 

veiksniai išskiriami į „situacinius“ socialinius, ekonominius (pavyzdžiui, intensyvi kitokios 

rasinės ar etninės sudėties imigracija prisideda prie imigracijos apribojimų) ir interesų grupių. 

Massey (1999) teigia, kad imigracijos politika yra politinio proceso rezultatas, kurio metu 

konkuruojančios interesų grupės veikia biurokratinio aparato ir viešosios politikos erdvėse, t.y. 

vidaus politikos lauke. Interesų grupės strateginė pozicija priklauso nuo konkrečių sąlygų ir jų 

pozicijos visuomenėje (grupės statuso ir prestižo, valstybės tarnautojų ir politikų narystės 

grupėje, informacijos resursų ir kt.), vidinių charakteristikų (organizacijos statuso, finansinių 

resursų, lyderystės ir kt.) ir valstybinių institucijų (politinės struktūros). Pasak Truman (1967: 

239), tai yra faktoriai, lemiantys interesų grupės tikslų įgyvendinimą.  

Freeman (1995:885–6) teigia, kad praktikoje mažos, bet gerai organizuotos grupės kuria 

imigracijos kontrolės taisykles, o šių grupių ryšiai ir nuostatos yra viešai nežinomi. Autorius taip 

pat įveda tokius papildomus veiksnius kaip populistinės jėgos (pavyzdžiui, Joerg Haider 

Austrijoje ar Jean-Marie Le Pen Prancūzijoje), kurios bando mobilizuoti rinkėjų dalį 

antiimigracinių nuostatų pagalba.  

Massey (2000) išskiria griežtos imigracijos politikos veiksnius, iš kurių svarbiausias – stiprus 

ir centralizuotas biurokratijos aparatas, sukuriantis griežtą ir nelanksčią imigracijos politiką, 

leidžiančią patirti tik nedidelius imigracijos srautus tose demokratinėse Vakarų Europos 

valstybėse, kurios neturi ilgos imigracijos tradicijos ir, kartu, patirties.  

Boswell (2007:89) teigia, kad tarptautinės migracijos perspektyvoje vyrauja daugiau 

simbolinis suvokimas apie valstybės pajėgumą kontroliuoti sienas ir reguliuoti nepiliečių 

įdarbinimą. Autorė pažymi, kad valdančiosios partijos turi demonstruoti gebėjimus nustatyti šios 

kontrolės teisėtumą atsižvelgiant į šiuos aspektus: teisingumas, su(si)kaupimas, saugumas ir 

institucinis teisėtumas, ir užtikrinti priemones. 
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Imigracijos politiką veikiančios interesų grupės 

 

Interesų grupių vaidmuo politikos formavimo procese taip pat analizuojamas pliuralizmo 

teorijos rėmuose (pavyzdžiui, Dahl, 1982; Lipset 1976). Truman (1967:237) požiūriu, valstybės 

valdymo procesas gali būti suprastas atskleidus interesų grupių vaidmenį politikos formavime. 

Politikos esmė yra konfliktas ir nesutarimai, kylantys tarp aktyvių interesų grupių. Kadangi toks 

varžymasis daro įtaką politinių procesų raidai, vyriausybės uždaviniu tampa sąlygų interesų 

grupių veiklai sukūrimas, užtikrinimas ir reguliavimas. Pagrindinė pliuralistinės teorijos kritika 

pateikiama Lipset (1979). Autorius teigia, kad interesų grupių liberalizmas yra senų ir naujų 

privilegijuotų grupių įsigalėjimas, kurios veikia tiesiogiai įtakodamos biurokratiją. Šiuo atveju 

mažos interesų grupės veikimo lauko neturi.  

Pagal Truman (1967:235-236), interesų grupė dalinasi bendru požiūriu, konfliktuoja ir ieško 

kompromisų su kitomis interesų grupėmis visuomenėje. Siekiant, jog interesų grupė taptų 

politine interesų grupe, reikalingas bendro požiūrio ir tikslo, išsiskiriančio iš kitų grupių, 

įtvirtinimo siekimas. Kai interesai yra pasiekti įtvirtinant juos valstybinėse institucijose, tokia 

interesų grupė gali būti vadinama politine interesų grupe. Remiantis šiuo požiūriu, politinės 

partijos, kaip politizuotos interesų grupės, gali tapti valstybinių institucijų dalis (Truman, 

1967:237).   

Taigi, analizuojant imigracijos politiką valstybę reikia traktuoti ne tik kaip aktorių, veikiantį 

tarptautinėje arenoje, bet ir kaip vidinių politinių jėgų interesų kovos lauką. Tad demokratinių 

valstybių politika (taip pat ir migracijos)  yra veikiama interesų grupių ir elektorato preferencijų 

(Bauböck, 2001: 6).  

Išskiriami šie svarbiausi imigracijos politikos spaudimo faktoriai: visuomenė, žiniasklaida, 

verslo sektorius, politinės partijos, nacionalinės ir tarptautinės organizacijos, sutartys ir 

susitarimai bei migrantai (jų organizacijos). Kiekviena iš šių grupių savaip svarbi. Reikia 

pažymėti, kad interesų grupės sėkmingo spaudimo atveju dažniausiai nėra atstovaujamos 

daugumos rinkėjų nuostatų, nes sprendimai priimami atsižvelgiant į interesų grupės poreikį 

(Meyer 2000). Dažniausiai interesų ir spaudimo grupės skirstomos į proteguojančias imigraciją 

(daugiausiai darbdavių konfederacijos bei etninės mažumos) ir nusiteikusias prieš imigraciją 

(politinės partijos su antiimigracinėmis nuostatomis, populistiniai ir nacionalistiniai judėjimai, 

kt.). 
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Politinės partijos turi resursus formuoti imigracijos politiką. Kai imigracijos politika tampa 

svarbiu politinės dienotvarkės objektu, valstybinės institucijos ir politinės partijos vaidina itin 

svarbų vaidmenį (Brettell ir Hollifield 2008:219). Konsoliduotose demokratijose politinės 

partijos nustato politinę dienotvarkę, tiesiogiai įtakoja įstatymų leidybą ir apsprendžia strategines 

politikos kryptis, todėl politinių partijų vaidmuo formuojant imigracijos politiką yra vienas 

centrinių. Parlamentinės ir neparlamentinės politinės partijos veikia, bet taip pat ir reflektuoja 

visuomenės nuostatas bei viešus debatus migracijos srityje, o jų  programos nulemia imigracijos 

politikos kryptį ir formavimą. Politinės partijos, kaip imigracijos politiką formavimą įtakojantis 

veiksnys politiniame procese, yra ypatingai svarbus. 

Howard (2009) teigia, kad svarbiausia yra ne visuomenės nuomonė, o nuomonės politizavimas 

ir aktyvus jos artikuliavimas; kitaip tariant, visuomenės įtraukimas į politines diskusijas. Kol 

visuomenė nėra įtraukta į debatus, politinis elitas gali nepaisyti jos nuomonės ir vykdyti politikos 

liberalizavimo reformas. Pastebėtina, kad tokios reformos tampa sunkiai įmanomos 

mobilizuojant visuomenę ir įtraukiant ją į aktyvius politinius debatus. Kaip pagrindinę 

mobilizuojančią jėgą Howard (2009) įvardija radikaliąsias dešiniąsias partijas, tačiau neatmeta, 

kad tam gali pasitarnauti ir kiti populistiniai judėjimai.  

Visuomenės nuostatos imigracijos procesų atžvilgiu yra tik pradinis taškas, kuris dažniausiai 

yra neigiamas. Vis dėlto, imigracijos procesai – ne pagrindinis aspektas, nulemiantis piliečių 

rinkiminę elgseną. Visuomenė, kaip politinis veikėjas, tampa labiau organizuota per lobistus, 

socialinius judėjimus, pilietinės iniciatyvas ar išimtinai anti-imigracines politines partijas. Tokiu 

atveju didesnę įtaką politikos formavimui daro ne visuomenės nuostatos, o individualios 

preferencijos ar politinė elgsena individualiame ir/ar grupiniame lygmenyse.  

Gimpel (2000) teigia, kad nuo praeito amžiaus vidurio imigracijos klausimai vis stipriau skyrė 

skirtingų politinių ideologijų partijas. Tyrimai rodo, kad konservatyviosios partijos, skirtingai nei 

liberalios ar kairiosios, yra mažiau linkusios pritarti imigracijai. Kita vertus, nors kairiosios 

partijos dažniausiai pasisako už migracijos politikos lankstumą, jos taip pat turėtų pasisakyti už 

imigracijos ribojimą tuo atveju, jei imigracija turi neigiamą poveikį darbo rinkai, pvz., išstumia 

vietinę nekvalifikuotą darbo jėgą. Hix ir Noury (2007) parlamentinių partijų balsavimo ES 

analizė parodė, jog kairės-dešinės partijų takoskyra yra esminė tuomet, kaip sprendžiami 

imigracijos klausimai. Tai patvirtina ir Fetzer (2006) tyrimas, kuris analizavo rinkėjų 
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preferencijas šimtas devyniuose parlamentuose. Tyrimas patvirtino, kad dažniausiai 

antiimigracines nuostatas turi konservatyvių partijų rėmėjai.  

Analizuojant palankumą politinėms partijoms ir visuomenės nuostatas imigracijos atžvilgiu 

individualiame lygmenyje, visuomenės nuostatų tyrimai rodo, kad kairiųjų pažiūrų asmenys yra 

labiau linkę pritarti imigracijai (Burns ir Gimpel, 2000; Citrin ir Sides, 2008; Facchini ir Mayda, 

2006, 2008; Hainmueller ir Hiscox, 2007;). Freeman ir Kesser (2005) tyrimas, analizuojantis 

rinkėjų pasirinkimą balsuoti už kraštutines dešiniąsias partijas, įtraukė mikro ir makro lygmenis 

bei parodė, kad pasirinkimą balsuoti ir pritarti dešiniųjų partijų nuostatoms labiau lemia 

individualios charakteristikos nei socioekonominiai procesai (pvz., nedarbo lygis). Atsižvelgiant 

į šių tyrimų rezultatus galima teigti, kad imigracijos mastai lemia kraštutinių dešiniųjų partijų 

populiarumą. Kita vertus, socioekonominius veiksnius nuvertinti nėra tikslinga. Facchini ir 

Steinhardt (2011) tyrimas parodė, kad ekonominiai argumentai formuojant nuostatas imigracijos 

atžvilgiu individualiame lygmenyje yra itin svarbūs, o tai formuoja rinkiminę elektorato elgseną.  

Lietuvoje lobistinė veikla ir praktika neturi gilios tradicijos ir praktikos. Kaip pažymi 

Andrikienė (2002:114), nėra atskleistos interesų grupių ir šalies politinių struktūrų sąveikos ir 

koreliacijos, nežinoma kaip interesų grupės yra susietos su politinėmis organizacijomis, veikia 

įstatymus ir visuomenės nuomonę. Todėl ir migracijos politikos formavimo procese interesų 

grupių atskleidimas ir vaidmuo bei veikimo mechanizmai yra sunkiai ištiriami.  

 

Visuomenės nuostatų formavimosi veiksniai ir ryšys su migracijos politika  

 

Užsienio šalių patirtis rodo, kad migracijos procesų suvokimai visuomenėje formuojasi 

įtakojami įvairių aplinkybių. Tyrimų (McLaren 2008:14) duomenimis, individo ekonominiai 

interesai yra svarbus aspektas, rodantis visuomenės priešiškumą imigrantams, nors, jis nėra 

reikšmingesnis už kultūrinį. Todėl teorijos, analizuojančios visuomenės požiūrį į imigraciją (ir 

imigrantus), gali būti skirstomos į ekonomines ir kultūrines: t.y. tos, kurios priešiškumą 

imigracijos atžvilgiu aiškina konkurencijos dėl išteklių aspektu, arba tos, kurios akcentuoja 

„simbolines“ visuomenės vertybes ir kultūros svarbą.  

Šiuo metu vyrauja dvi dominuojančios „baimės“ ar „grėsmės“ paradigmos, svarbios siekiant 

suvokti nuostatas imigracijos atžvilgiu: realistinė konflikto teorija ir socialinio identiteto teorija 

(Bloom et al 2008:5-6). Realistinė konflikto teorija akcentuoja žmonių nerimą dėl gerovės ir 
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bendrų grupės bei jos narių interesų. Šiuo atveju didėjanti imigracija sukuria konkurencijos dėl 

materialių išteklių grėsmę. Tokiu būdu ši „realistinė“ grėsmė daro įtaką išankstiniams 

nusistatymams ir neigiamoms nuostatoms konkrečių grupių, šiuo atveju – imigrantų atžvilgiu, 

atsirasti. Nors ši teorija yra kritikuojama dėl neapibrėžtumo ir termino „realistinė“, tačiau ji yra 

susijusi su priimančiosios visuomenės narių baime konkuruojant su imigrantais prarasti realius 

(turimus) resursus, tokius kaip darbas, socialinės paslaugos, sveikatos apsauga bei kito pobūdžio 

ekonominiai ir socialiniai ištekliai.   

Priešingai šiai teorijai, socialinio identiteto teorija akcentuoja simbolinę visuomenės grupių 

„grėsmę“, susijusią su grupės statusu, vertybėmis, pagarba ir sanglauda. Socialinio identiteto 

teorija dažniausiai siejama su kultūrinėmis baimėmis – t.y. žmonių baime dėl „savo“ šalies 

etninės ir kultūrinės sanglaudos, kuriai įtaką gali daryti imigracijos procesai, didėjanti 

populiacija, skirtingos rasės, kalbos bei kultūrinės vertybės (Bloom et al 2008:5-6). Empiriniai 

tyrimai (McLaren 2008:6), kurie remiasi socialinio identiteto teorija rodo, jog identitetas yra itin 

svarbus aspektas, lemiantis priešiškumą imigrantų atžvilgiu. Teigiama, kad individai yra 

pasiruošę ginti savąjį identitetą net tuo atveju, kuomet jam nėra jokios „grėsmės“. 

Kitas svarbus priešiškumo imigracijai stebėsenos aspektas – kontaktai su etninėmis 

mažumomis ir imigrantais. McLaren (2008:8) teigia, kad dideli imigracijos mastai Europoje nėra 

susiję su didesniu priešiškumu imigrantų atžvilgiu, tačiau imigracijos mastai ir struktūra yra 

susiję su daugumos gyventojų ir imigrantų kontaktais, o kontaktai yra itin svarbus aspektas, 

susijęs su priešiškumu imigracijai. McLaren (2008) pasitelkia tyrimo duomenis, rodančius, kad 

respondentai, nurodę imigrantų tarpe turintys draugų ar pažįstamų, buvo ne taip priešiškai 

nusiteikę imigrantų atžvilgiu nei tie, kurie draugų ar pažįstamų imigrantų tarpe neturėjo, nors 

gyveno teritorijose, tankiai apgyvendintose imigrantų. 

Atsižvelgiant į platų realių ir simbolinių grėsmių kontekstą taip pat galima teigti, kad 

priešiškumas imigracijai kyla iš visuomenės susirūpinimo dėl (ne)saugumo jausmo ir galimo 

nusikalstamumo lygio padidėjimo. Tyrimų (McLaren 2008 pagal Sniderman et al 2004) apie 

priešiškumą imigrantams duomenys rodo, kad dėl savo asmeninio saugumo susirūpinę asmenys 

yra nei daugiau nei mažiau priešiški imigracijai negu asmenys, nereiškiantys jokio susirūpinimo 

dėl savo saugumo; tuo tarpu baimė dėl nusikalstamumo lygio padidėjimo (kurį gali sukelti 

imigrantai) kyla dėl simbolinių grėsmių: pavyzdžiui, kuomet imigrantai yra pristatomi kaip 

asmenys, nenorintys priimti ir dalintis priimančios visuomenės vertybėmis, įskaitant tokias 
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vertybes kaip įstatymų gerbimą. Pastebėtina, jog visuomenės nuostatose vyraujantis ryšys tarp 

imigracijos ir nusikalstamumo yra stiprus. Tarptautinės Socialinės apklausos programos 

(International Social Survey Program) Nacionalinio identiteto (National Identity) 1995 ir 2003 

m. atliktų tyrimų (Fitzgerald et al 2009:4) duomenimis, dauguma Vakarų europiečių mano, jog 

imigracija iš tiesų gali padidinti nusikalstamumo lygį.  

Vis dėlto, pasak McLaren (2008:12-13), aiškinant visuomenės priešiškumą imigracijai, 

kultūrinis aspektas yra svarbesnis už ekonominį. Tam iliustruoti autorius pasitelkia 

Nyderlanduose atliktą tyrimą (2008), kurio duomenimis, maždaug 80 proc. respondentų sutiktų, 

kad imigracija tūrėtų būti ribojama jei imigrantai nekalba olandų kalba ir negali „kultūriškai 

prisitaikyti“ prie visuomenės, tuo tarpu tik 40 proc. sutinka su apribojimais net jei imigrantai gali 

„kultūriškai prisitaikyti“. Kita vertus, apie 65 proc. sutiktų su imigracijos taisyklių 

sugriežtinimais jei imigrantai negalėtų „prisitaikyti ekonomiškai“ ir beveik pusė apklaustųjų 

sutiktų apriboti imigraciją net jei imigrantai galėtų „prisitaikytų ekonomiškai“.  

Analizuojant visuomenės nuostatas svarbu akcentuoti, jog nuostatos imigracijos atžvilgiu turi 

stiprų ryšį su migracijos politikos įgyvendinimu ir efektyvumu. Migracijos politika ir 

visuomenės nuostatos gali tiek sustiprinti, tiek silpninti vienas kitą (Beutin et al 2006:5). Tačiau 

svarbu paminėti, jog pati visuomenė gali tiesiogiai įtakoti migracijos politikos įgyvendinimą. 

Eurobarometro apklausos rodo visuomenės tikėjimąsi, kad Europos Sąjunga išspręs „migracijos 

problemas“, tačiau ta pati visuomenė ne visada supranta, jog ji yra svarbi bet kokio problemos 

sprendimo dalis (Beutin et al 2006:6), kadangi visuomenės noras ar pasiryžimas priimti 

imigrantus gali tiek paspartinti integracijos procesus sukuriant palankesnę integracijos 

infrastruktūrą, tiek pagerinti imigrantų įvaizdį priimančioje visuomenėje.  

Ryšys tarp migracijos politikos ir visuomenės nuostatų gali būti analizuojamas 5 skirtingais 

aspektais. Pirma, migrantų integracijos politikos nesėkmės turi įtakos neigiamoms visuomenės 

nuostatoms atsirasti. Ir atvirkščiai, visuomenės nuostatos ir priešinimasis integracijos procesus 

padaro labiau sudėtingais ir sunkiai įgyvendinamais. Šiuo atveju, tiek kultūrinė integracija, tiek 

integracija į darbo rinką yra vienodai svarbūs veiksniai. Antra, imigrantai, kurie atvyksta į ES 

nelegaliai, daro neigiamą įtaką visuomenės nuostatoms. Nelegalios migracijos egzistavimas 

skatina kitokio pobūdžio nelegalias veiklas; pavyzdžiui, prekybą žmonėmis ar nelegalų darbą, o 

tai skatina atsirasti neigiamoms visuomenės nuostatoms ne tik nelegalių, bet ir „legalių“ 

imigrantų atžvilgiu. Trečia, neigiamos visuomenės nuostatos prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių 
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atžvilgiu. Pastebėtina, kad pastaraisiais metais prieglobsčio prašytojų įvaizdis visuomenės 

nuostatose radikaliai pasikeitė: nuo humanitarinių aplinkybių septintame ir aštuntame iki 

„fiktyvių prieglobsčio prašytojų“ devintame dešimtmetyje. Dėl nepakankamų teisinių galimybių 

pasinaudoti priimančios visuomenės darbo rinka dalis imigrantų bando pasinaudoti prieglobsčio 

procedūromis norėdami patekti į Europą. Tai savo ruožtu paskatino politinį atsaką sugriežtinti 

teisines procedūras tokiu būdu pabloginant „tikrųjų“ prieglobsčio siekėjų situaciją. Ketvirta, šalia 

nelegalaus sienų kirtimo iškyla kitokio pobūdžio problemos ir iššūkiai, dažnai siejami su 

imigracija – tai terorizmas ir nusikalstamumas. Galiausiai, didelis dėmesys turėtų būti skiriamas 

moterų migracijai, kadangi moterys sudaro puse visų migrantų, o moterų migrančių profilis 

pastaraisiais metais pasikeitė – nuo „priklausomos sutuoktinės“, kuri dažniausiai atvykdavo 

šeimos susijungimo kanalais iki „nepriklausomos moters“, savarankiškai sprendžiančios savo 

asmenines ir šeimos problemas (Beutin et al 2006:6). 
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2. Politinių partijų programų analizė 

 

Šio skyriaus tikslas – išanalizuoti politinių partijų rinkimų programas migracijos politikos 

(procesų) atžvilgiu. Dėl duomenų prieinamumo analizei pasirinktos 2000, 2004, 2008 ir 2012 m. 

rinkimų į LR Seimą partijų programos. Analizuojamos ne tik į Seimą patekusių partijų, tačiau 

pristatomos ir kandidatavusių partijų rinkimų programos. Politinių partijų programų analizė 

atliekama trimis lygmenimis: imigracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos (ne 

lietuvių kilmės asmenims) aspektais. Dalyvavusių LR Seimo rinkimuose partijų ir koalicijų 

sąrašas pateikiamas 1 Priede.  

 

2000 m. Rinkimai į LR Seimą 

 

2000 m. rinkimuose į LR Seimą dalyvavo 15 partijų ir koalicijų.1 Priklausomai nuo prieinamų 

duomenų, analizuojamos tiek koalicijų programos, tiek atskirų partijų, įeinančių į koalicijas, 

programos.   

„Tautos Frontas“ koalicijos2 programoje vienintelė su imigracija susijusi nuostata yra siekis 

nepardavinėti žemės užsieniečiams (Tautos Fronto koalicijos Rinkimų į LR Seimą programa 

“Lietuva – pirmiausiai”. 2000 m. rinkimai į LR Seimą). Dar vienos šios politinės srovės 

rinkiminės koalicijos („Jaunosios Lietuvos”, Naujųjų tautininkų, Politinių kalinių sąjungos ir 

Lietuvos demokratų partijos) trumpojoje programoje migracijos klausimais nuostatų nėra 

(“Jaunosios Lietuvos”, Naujųjų tautininkų ir Politinių kalinių sąjungos bei Lietuvos demokratų 

partijos rinkimų programa. 2000 m. rinkimai į LR Seimą), tačiau Demokratų partijos programoje 

imigracija traktuojama kaip problema: „Siekdama narystės ES, Lietuva sukūrė brangiai 

kainuojančius nelegalių imigrantų centrus, tačiau gyvenimo lygis Lietuvoje atsilieka nuo Vidurio 

Europos kraštų, todėl ji dar nėra migrantų tikslas. Pagerėjus gyvenimui, ekonominiai imigrantai 

sieks likti Lietuvoje ir tuomet sulauksime dar daugiau problemų“ (Lietuvos demokratų partijos 

programa. 2000 m. rinkimai į LR Seimą, P. 10).  

Tėvynės Sąjungos rinkimų programoje galima išskirti vienintelę nuostatą, susijusią su 

migrantų integracija: „mokysime specifinių grupių narius <...>  imigrantus <...>“. Priešingai 

                                                           
1 Vyriausiosios rinkimų komisijos internetinė svetainė http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/20001008/partsarl.htm-13.htm  
2 Koaliciją sudaro Lietuvių tautininkų sąjungą, Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos nacionaldemokratų partija 

http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/20001008/partsarl.htm-13.htm
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nei „Tautos frontas“, ši partija pasisako už žemės pardavimą užsieniečiams (Tėvynės Sąjungos 

(Lietuvos konservatorių) programa „Naujas vėjas“. 2000 m. rinkimai į LR Seimą).  

Naujosios sąjungos (Socialliberalų) programoje buvo numatytos tik institucinės reformos – 

Migracijos departamentus reorganizuoti į civilines institucijas (Naujosios sąjungos 

(Socialliberalų) programa. Priimta II Naujosios sąjungos (socialliberalų) suvažiavime 2000 m. 

balandžio 13 d. 2000 m. rinkimai į LR Seimą). Vienintelė A. Brazausko socialdemokratinė 

koalicija programoje pažymėjo jaunimo emigracijos problemą ir priemones jai spręsti (A. 

Brazausko socialdemokratinės koalicijos rinkimų į LR Seimą programa „Veikime kartu“. 2000 

m. rinkimai į LR Seimą. p. 26). Likusių dvylikos3 kandidatuojančių partijų programose 

migracijos, migrantų integracijos ir pilietybės politikos nuostatų rasta nebuvo.  

 

2004 m. rinkimai į LR Seimą 

 

2004 m. rinkimuose į LR Seimą dalyvavo 18 politinių partijų ir koalicijų (3 iš jų4 

vienmandatėse rinkimų apygardose).  

Lietuvos tautininkų sąjungos programoje išskiriamas imigracijos politikos poskyris, kuriame 

akcentuojamos tik nelegalios migracijos grėsmės: „Nelegalus kitų tautų gyventojų atvykimas į 

Lietuvą nepriimtinas, nes tokie asmenys dažnai skatina kriminalų bei asocialumo augimą, kelia 

grėsmę viešajai tvarkai, teisėtų Lietuvos gyventojų saugumui.“ (Lietuvos tautininkų sąjungos 

programa „Renkuosi Lietuvą”.  2004 m. rinkimai į LR Seimą).  

Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos programoje nurodomas siekis stabdyti 

užsieniečių iš trečiųjų šalių „antplūdį“ (Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos programa 

„Rinkis savą valdžią“.  2004m. rinkimai į LR Seimą). Lietuvos krikščionių demokratų 

programoje nurodoma „nustatyti aiškias ir veiksmingas ribas tarp ekonominės imigracijos ir 

pagalbos politiniams pabėgėliams“ (Lietuvos krikščionių demokratų partijos programa „Tarnauti 

Lietuvai“. 2004 m. rinkimai į LR Seimą).  

                                                           
3 Lietuvos valstiečių partija, Lietuvos Centro sąjunga, Lietuvos Laisvės sąjunga, Lietuvos krikščionių demokratų 

partija, Lietuvos liberalų sąjunga, Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000“, Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga, 

Krikščionių demokratų sąjunga, Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Lietuvos liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą“, 

Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga.  
4 „Jaunosios Lietuvos” ir naujųjų tautininkų sąjunga, Lietuvos rusų sąjunga, Lietuvos lenkų liaudies partija. 
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2004 m. rinkiminės kampanijos metu Respublikonų partija pasisakė prieš žemės pardavimą 

užsieniečiams (Respublikonų partijos rinkimų programa. 2004 m. rinkimai į LR Seimą). Lenkų 

rinkimų akcija savo programoje inicijavo Pilietybės įstatymo pakeitimą, kad ir tautinėms mažu-

moms priklausantys Lietuvos piliečiai įgytų teisę turėti dvigubą pilietybę (Lietuvos Lenkų 

rinkimų akcija programa. 2004 m. rinkimai į LR Seimą). Beje, 2004 m. pradeda ryškėti 

emigracijos veiksnys dviem  aspektais: emigracija kaip problema ir ryšių su emigrantais 

išlaikymas (Nacionalinė Centro partija (Nacionalinės centro partijos programa „Mūsų namai – 

Lietuva“. 2004 m. rinkimai į LR Seimą),  Lietuvos socialdemokratų sąjunga (Lietuvos 

socialdemokratų sąjungos programa. 2004 m. rinkimai į LR Seimą), Krikščionių konservatorių 

socialinė sąjunga (Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos programa „Rinkis savą 

valdžią“.  2004m. rinkimai į LR Seimą)). 

 

2008 m. Rinkimai į LR Seimą 

 

2008 m. rinkimuose dalyvavo 18 politinių partijų ir koalicijų, iš kurių 25 vienmandatėse 

rinkimų apygardose. 

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) rinkiminėje programoje 

emigracijos ir imigracijos procesai priskiriami prie svarbiausių iššūkių, o emigracija vadinama 

didžiule nacionaline grėsme: „Ženklesnis imigrantų pritekėjimas iš už Europos kultūrinės erdvės 

gali sukelti negrįžtamus visuomenės integralumo pokyčius ir turėti rimtų socialinių padarinių.“  

Skyriuje Emigracija ir imigracija aprašoma tuometinė situacija: kvalifikuotos darbo jėgos 

trūkumas, darbdavių spaudimas liberalizuoti darbo imigracijos politiką ir noras pigios darbo 

jėgos ne tik iš artimojo užsienio, tačiau iš Vidurio Azijos bei Kinijos (Tėvynės Sąjungos-

Lietuvos Krikščionių demokratų  programa. 2008 m. rinkimai  į LR Seimą. p.11–12). Imigracijos 

politiką siekiama formuoti gavus visuomenės pritarimą, kartu su ES. Numatoma prioritetą teikti 

vietinei ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgai. Programoje buvo teigiama, kad užsieniečių 

imigracijos į Lietuvą darbo tikslais kontrolė turi išlikti valstybės rankose ir remtis tam tikra 

poreikių tenkinimo atranka pagal prioritetus; numatytas apykaitinės ir laikinos darbo imigracijos 

modelis: „Valstybė turėtų taikyti terminuotų sutarčių užsienio darbininkams sistemą, panašią į 

                                                           
5 Lietuvos laisvės sąjunga ir Lietuvos Liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą“. 
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tą, kuri numatoma leidimo gyventi ir dribti Europos Sąjungoje – ES “mėlynosios kortelės” – 

turėtojams. Tokia sistema ribotų užsienio darbininkų darbo Lietuvoje laiką dvejų metų terminu, 

kuriam suėjus jie turėtų grįžti į savo šalį“.  

Kita vertus, programoje buvo akcentuojamas aukštos kvalifikacijos užsieniečių pritraukimas 

su galimybe pasilikti Lietuvoje: „Leidimas gyventi ir dirbti Lietuvoje galėtų būti pratęstas tik 

tiems, kurie turi aukštą kvalifikaciją, pakankamai išmoko lietuvių kalbą, nepriekaištingai laikėsi 

Lietuvos įstatymų ir elgesio visuomenėje normų“. Tačiau apie užsieniečių integraciją 

užsimenama tik fragmentiškai (užsieniečių integracijos politika turėtų nesukelti neišsprendžiamų 

problemų socialinėje, kultūrinėje, švietimo bei sveikatos apsaugos srityse).  

Lygiagrečiai migracijos politikai, programoje buvo užsiminta apie pilietybės politiką. 

Pilietybės politikos liberalizavimas buvo traktuojamas kaip valstybę silpninantis veiksnys: 

“Naujos pastangos atverti kelią Rytų šalių piliečiams kartu įgyti ir Lietuvos pilietybę; galimas 

neintegruotos rusakalbių diasporos susidarymas dėl nevaržomos imigracijos“ (Tėvynės 

Sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų  programa. 2008 m. rinkimai  į LR Seimą, p. 23).  

Lietuvos Centro partijos programoje buvo akcentuojama migracijos kontrolė (Lietuvos Centro 

partijos programinės nuostatos. 2008 m. rinkimai  į LR Seimą). LR liberalų sąjūdis pasisakė už 

dvigubos pilietybės įteisinimą lietuvių kilmės asmenims (LR Liberalų Sąjūdžio programa “Tavo 

Galimybių Lietuva”. 2008 m. rinkimai  į LR Seimą. p. 9.). Lietuvos valstiečių liaudininkų bei 

Liberalų ir centro sąjungų programose buvo akcentuojama kovą su nelegalia migracija (Lietuvos 

valstiečių liaudininkų sąjungos 2008–2012 m. Seimo rinkimų programa. 2008 m. rinkimai  į LR 

Seimą. p. 116; Liberalų ir centro sąjungos programa “Geresnė Lietuva”. 2008 m. rinkimai  į LR 

Seimą). 

Lietuvos socialdemokratų partijos programoje (LSDP) taip pat buvo pabrėžiamas nelegalios 

migracijos suvaldymas ir socialinės integracijos siekis (tačiau liko neaišku, kaip turėtų būti 

suprantama socialinė integracija ir kokias priemones valstybė turėtų taikyti siekdama integruoti 

imigrantus) (Lietuvos socialdemokratų partijos programa. 2008 m. rinkimai  į LR Seimą). Kitos 

nuostatos buvo susijusios su emigracija.  

Lietuvos socialdemokratų sąjungos programoje emigracijos6 ir imigracijos procesai išskirti 

kaip nacionalinio saugumo rodiklis. Neigiamas migracijos saldo buvo traktuojamas kaip esminė 

                                                           
6 Emigracijos veiksnys buvo išskiriamas kaip problema daugelio partijų programose. Pastebima nauja kryptis – 

emigrantų grąžinimo programos (TS-LKD, LSDP, Lietuvos Centro partija, Pilietinės Demokratijos partija, Lietuvos 
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problema (Lietuvos socialdemokratų sąjungos rinkimų programa „Lietuvos ateitį giname 

šiandien“ 2008 m. rinkimai  į LR Seimą. P. 3).  

 

2012 m. rinkimai į LR Seimą 

 

Paskutiniuose rinkimuose į LR Seimą dalyvavo daugiausiai partijų ir koalicijų – 24  (iš jų 7 

vienmandatėse rinkimų apygardose) ir 36 save išsikėlę nepriklausomi kandidatai. Pagrindinių 

partijų programų analizė yra detalesnė nei prieš tai buvusių rinkimų pirmiausiai dėl to, kad 

migracijai buvo skiriama pastebimai daugiau dėmesio. Be to, pagal programose išdėstytas kai 

kurias nuostatas yra formuojama dabartinė imigracijos politika.  

Tiek 2008, tiek 2012 m. migracijos procesams daugiausiai dėmesio skyrė TS-LKD, tačiau 

programinės nuostatos iš esmės sutapo. Vienais didžiausių iššūkių buvo įvardijami migracijos 

procesai: „globalizacijos pasekmės, nacionalinės tapatybės erozija, vis gilėjanti demografijos 

krizė, emigracijos ir imigracijos problemos <..,>“ (Tėvynės Sąjungos-Lietuvos Krikščionių 

demokratų  programa. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą. P.5).  Skyriuje „Politikos gairės” skirtas 

poskyris emigracijai ir imigracijai, kuriame darbdaviai įvardijama kaip politikos spaudimo grupė, 

siekianti liberalizuoti imigraciją. Identifikuojamos pagrindinės imigracijos kilmės valstybės: 

posovietinės šalys ir naujos tendencijos: imigracija iš Kinijos bei Vidurio Azijos. Beje, ši 

imigrantų kategorija programoje traktuojama kaip „rizikinga“, kadangi „gali sukelti negrįžtamus 

visuomenės integralumo pokyčius ir turėti rimtų socialinių padarinių“.  

2012 m. TS-LKD rinkiminėje programoje taip pat siekiama teisinėmis priemonėmis riboti 

darbo imigraciją. Kaip ir 2008 m. programoje, prioritetas teikiamas vietinei darbo rinkai ir 

aukštos kvalifikacijos bei apykaitinei darbo imigracijai, su išlyga integravusiems aukštos 

kvalifikacijos imigrantams pasilikti Lietuvoje. Užsieniečių integracijos politika TS-LKD 

rinkiminėje programoje įvardijama kaip turinti nesukelti neišsprendžiamų problemų socialinėje, 

kultūrinėje, švietimo bei sveikatos apsaugos srityse.  

Taip pat akcentuojamas ES migracijos politikos įgyvendinimas ir dvigubos pilietybės 

suteikimas lietuvių kilmės asmenims. Šalia buvusių 2008 m. valstybę silpninančių rizikos 

                                                                                                                                                                                           
lenkų rinkimų akcija, Tautos prisikėlimo partija, LR Liberalų sąjūdis, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, 

Tvarka ir teisingumas, Liberalų ir centro sąjunga).  
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veiksnių išskiriami nauji: nelegalių ir fiktyvių „studijų” organizavimas ir kitokia žalingų 

struktūrų veikla. 

Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“7 programoje pirmame skyriuje “Tauta” 

migracijos procesams buvo skirtas visas poskyris, kuriame numatyta parengti imigracijos 

politikos gaires. Pažymėtina, kad akcentuojama išimtinai ekonominė migracija. Svarbus punktas 

– parengti atvykstančių piliečių iš trečiųjų šalių integracijos politikos Lietuvoje priemonių planą, 

numatantį griežtus užsieniečių ir darbdavių įsipareigojimus integracijos srityje, infrastruktūros, 

būtinos integracijai, sukūrimą bei finansinį pagrindimą. Kita vertus, įtrauktas punktas, susijęs su 

griežtų imigracijos kvotų nustatymu (Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ rinkimų 

programa).  

Respublikonų partija pažymi globalizacijos ir liberalumo grėsmę valstybei: “<…> stabdyti 

valstybės liberalėjimą bei nykimą. Būtina išlaikyti tvirtą vertybinį pagrindą, kad globalumo 

amžiuje liktume lietuviais”. Teigiama, kad verslo sektorius siekia „neapgalvotai įsivežti 

imigrantų“, todėl programoje numatyta: „Visomis išgalėmis priešinsimės pigios darbo jėgos 

invazijai iš kitų šalių. <...>. Sugriežtinsime darbo imigrantų atvykimo į Lietuvą sąlygas, 

nustačius jiems penkerių metų darbo šalyje cenzą“ (Respublikonų partijos programa. 2012 m. 

rinkimai  į LR Seimą).   

Politinė partija „Sąjunga Taip” pažymi, jog tautinė ir kultūrinė įvairovė – kūrybingos ir 

konkurencingos valstybės pagrindas. Programoje rašoma, kad partija sieks, jog aukštos 

kvalifikacijos užsieniečiams būtų sudarytos palankios sąlygos dirbti. Taip pat akcentuojama kova 

su nelegalia migracija ir dvigubos pilietybės įteisinimas “pasitraukusiems iš Lietuvos lietuviams” 

(Politinės partijos “Sąjunga Taip” rinkimų programa “Taip bus”. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą). 

2012 m. Liberalų ir Centro Sąjunga savo rinkiminėje programoje siekė įteisinti dvigubą 

pilietybę, tačiau iš konteksto galima vertinti, kad tikslinė grupė išlieka išimtinai lietuvių kilmės 

asmenys (Liberalų ir Centro Sąjungos LR Seimo rinkimų programa “Trečias kelias – už 

dirbančius”. 2012 08 18, Plateliai. 2012m. rinkimai  į LR Seimą). LR Liberalų sąjūdžio 

programoje taip pat buvo pasisakoma už dvigubą pilietybę („dviguba pilietybė bus plačiau 

įteisinta”), tačiau vėliau patikslinama, kad tikslinė grupė – lietuvių išeiviai  

                                                           
7 Lietuvos Centro partija, Lietuvos Socialdemokratų Sąjunga, Tautininkų Sąjunga ir Tautos Vienybės Sąjunga 
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Darbo partijos programoje nėra kalbama apie imigracija bei užsieniečių integracija, tačiau 

pažymima, jog partija laikysis lygių galimybių politikos ir sieks, jog nebūtų diskriminacijos 

((Darbo partijos rinkimų programa. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą). Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

sąjungos programoje nepritariama žemės pardavimo užsieniečiams sąlygų supaprastinimui 

(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programa. 2012m. rinkimai  į LR Seimą). Drąsos kelio 

partijos programoje imigracijos politikos nėra, tačiau siekiama įteisinti dvigubą pilietybę 

išimtinai lietuvių kilmės asmenims (Partijos Drąsos kelias programa. 2012 m. rinkimai  į LR 

Seimą). 

LSDP programos skyriuje Solidari su ES šalimis migracijos politika  išskiriamas emigracijos 

mažinimas, migracija ir „protų nutekėjimas“ įvardijamos kaip naujos globalizacijos keliamos 

grėsmės. Programoje taip pat akcentuojamas nelegalios imigracijos valdymas ir griežtesnis 

užsieniečių atvykimo įsidarbinimo tikslais tvarkos reglamentavimas prioritetą teikiant vietinei 

darbo rinkai. Pabrėžtinas lygių galimybių integracijos procesuose aspektas: LSDP siekia legaliai 

dirbantiems TŠP užtikrinti tokias pačias teises, kaip ir visiems nuolatos dirbantiems asmenims 

Lietuvoje.  

LSDP programoje taip pat akcentuojamas suvokimo apie migracijos procesus didinimas 

visuomenėje. Nors yra įrašyta nuostata “Ugdyti savo piliečių teisingą požiūrį į integracijos ir 

migracijos problemas”, tačiau nėra aprašytos priemonės ar konkretūs veiksmai. LSDP pamini 

kelis svarbius užsieniečių integracijos aspektus: parengti Europos migrantų chartiją ir skatinti 

imigrantų integracijos į Lietuvos visuomenę politiką. Vėlgi, kokio pobūdžio integracijos modelį 

reikėtų taikyti Lietuvoje, nepasiūloma.  

LSDP pažymėjo ir institucines reformas, išsikeldami tikslą: „Įvertinti visų tarnybų, dirbančių 

migracinių procesų kontrolės bei nelegalios migracijos kontrolės srityje veiklą bei imtis 

konkrečių priemonių, išvengiant jų veiklos dubliavimosi“ (Lietuvos socialdemokratų programa. 

2012 m. rinkimai  į LR Seimą). 

Imigracijos ir migrantų integracijos klausimai nėra aptariami Tvarkos ir teisingumo, 

Krikščionių partijos, Socialistinio liaudies fronto, Jaunosios Lietuvos partijų programose 

(Krikščionių partijos programa.  2012 m. rinkimai  į LR Seimą; Socialistinio liaudies fronto 

programa. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą; Partijos „Jaunoji Lietuva“ Kauno rajono rinkimų  

programa. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą). Demokratinės darbo ir vienybės bei Emigrantų partijų 

programų rasta nebuvo. 
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Emigracijos procesams visų partijų programose skiriamas didesnis dėmesys nei imigracijai. 

TS-LKD iškelia emigrantų “našlaičių” problemą, emigraciją įvardydami kaip “didžiulę 

nacionalinę grėsmę”, todėl siekia emigracijos prevencijos ir migrantų sugrąžinimo programų. 

Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ siekia suformuoti aiškią Vyriausybės 

poziciją Lietuvos piliečių emigracijos klausimais (suformuoti Seime migracijos bei tėvynainių 

grįžimo reikalų komitetą, Vyriausybės lygmenyje sukurti Ekonominės migracijos reikalų 

komisiją). Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ siūlo konkrečius, tačiau 

tarptautinių organizacijų nustatytoms sąvokoms prieštaraujančius sprendimus, susijusius su 

emigracijos mažinimu: „Įteisinsime nuostatas, kad laikinai išvykę Lietuvos piliečiai iškart 

netaptų emigrantais, kaip yra dabar, o iki 5 metų jiems būtų suteikiamas „laikinai išvykusiojo“ 

asmens statusas“.  

Liberalų ir Centro Sąjungos programoje emigracijai skirtas skyrius, kuriame deklaruojamos 

emigracijos priežastys ir pažymimas reemigracijos skatinimas, tačiau priemonės nenurodomos 

(Liberalų ir Centro Sąjungos LR Seimo rinkimų programa “Trečias kelias – už dirbančius”. 

2012 08 18, Plateliai. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą). Darbo partija pažymi jaunimo ir medikų 

emigraciją, Respublikonų – emigrantų susigrąžinimą. Tvarkos ir teisingumo programos skyriuje 

Emigracijos stabdymas taip pat akcentuojamas emigracijos mažinimas ir emigrantų 

susigrąžinimas. Beje, siūlomos konkrečios institucinės reformos. Pavyzdžiui, analizuoti 

migracijos tendencijas ir, remiantis ES tyrimais, įkurti emigracijos reikalų komitetą, kadangi, 

kaip teigiama programoje, „Lietuva dėl emigracijos atsidūrė ties kritine riba“ (Partijos Tvarka ir 

teisingumas rinkimų programa „Trečioji Respublika“. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą). Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos programoje emigracijos stabdymas įtrauktas į pirmą partijos skyrių, 

tačiau siūloma vienintelė priemonė emigracijos mažinimui: “skatinti potencialiai iš karto po 

mokyklos emigruojančio jaunimo integracija į viešo sektoriaus darbo rinką” (Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjungos programa. 2012 m. rinkimai  į LR Seimą). Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

emigraciją ir demografijos problemas aptarė atskirame skyriuje, lakoniškai pažymint, jog 

emigraciją sieks sumažinti ekonominėmis priemonėmis, gerinant gyvenimo sąlygas ir stiprinant 

ryšio išlaikymą su lietuvių emigrantais (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos programa. 2012 m. 

rinkimai  į LR Seimą).  Lietuvos Žmonių partija teigė, kad sieks kurti darbo vietas iš emigracijos 

grįžusiems Lietuvos piliečiams (Lietuvos žmonių partijos trumpoji programa. 2012 m. rinkimai  į 
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LR Seimą). LSDP programoje emigracija vadinama “pragaištinga”, kurios mažinimo priemonė – 

darbo vietų kūrimas. 

 

Apibendrinimas 

 

2000 m. rinkimuose migracijos politika bei procesai nėra svarbūs, tik penkių partijų (koalicijų) 

programose fragmentiškai minimi migracijos procesai. Tai sietina su migracijos procesais bei 

migracine elgsena, nes tuo laikotarpiu naujoji emigracijos banga buvo tik prasidėjusi, o 

imigracija nedidelė. 2004 m. partijų rinkiminėse programose pradeda ryškėti emigracijos 

problema, o imigracija pradedama sieti su grėsmėmis. 2008 m. rinkimuose daugumos partijų 

programose emigracija traktuojama kaip valstybinė problema bei išskiriama nauja kryptis – ryšių 

su emigrantais išlaikymas ir grąžinimo programos. Imigracija plačiausiai aprašyta TS-LKD 

programoje. Daugumos partijų programose migracija dažniausiai siejama su darbu. Taip pat 

pradeda ryškėti imigracijos politikos prioritetai: aukštos kvalifikacijos imigracija ir selektyvi 

imigracijos politika, prioritetą teikiant vietinei darbo rinkai (TS-LKD, LSDP). 2012 m. 

rinkimuose dėmesys emigracijos problemai ypatingai didelis, todėl priemonės aprašomos daug 

plačiau. Imigracijos procesai ir migracijos politika plačiausiai aptarta TS-LKD partijos 

programoje, tačiau nuostatos iš esmės sutampa su 2008 m. programa. Konkrečiausios imigracijos 

ir integracijos politikos nuostatos pateikiamos Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą 

Lietuvoje“ programoje, tačiau pozicija yra griežta – imigracijos kvotų įvedimas. LSDP palaiko 

griežtos imigracijos politikos liniją, tačiau siekia vienodų darbo sąlygų užsieniečiams. Nors ES 

migracijos politika kiekvienuose rinkimuose išskiriama kaip prioritetas, dauguma partijų išlaiko 

nuostatą, kad valstybė turi išlaikyti imigracijos kontrolę nacionaliniu lygmeniu.  

Pilietybės politikos nuostatos paskutinių dviejų rinkimų partijų programose suaktyvėja, tačiau  

tai susiję su emigracijos procesais ir siekiu įteisinti dviguba pilietybę išimtinai lietuvių kilmės 

asmenims. Integracijos politika rinkimų programose minima fragmentiškai. 
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3. Lietuvos Respublikos Vyriausybių programų analizė 1990–2012 m. 

 

Šio skyriaus tikslas – išanalizuoti šešiolikos LR Vyriausybių programas 1990–2013 m. 

laikotarpiu. Pagrindiniai trys aspektai, kuriais analizuojamos programos, yra imigracijos 

politikos nuostatos, imigrantų (nuo 2004 m. – TŠP) integracijos politika ir pilietybės politika ne 

lietuvių kilmės asmenims. Šalia oficialių programų analizuojami ir jų įgyvendinimo priemonių 

planai, kurie detalizuoja užsibrėžtų politinių nuostatų įgyvendinimą, atsakingas institucijas ir 

įgyvendinimo laikotarpius. Šiuos priemonių planus iliustruoja įstatymų pakeitimai, leidžiantys 

apibendrinti užsibrėžtų politinių nuostatų (ne)įgyvendinimą praktikoje. 

Vyriausybių programų analizė atskleidžia, kaip ir kokios politinių partijų programose 

įtvirtintos nuostatos yra įgyvendinamos ir kokios priemonės pasirenkamos įgyvendinimui. 

Skirtingų Vyriausybių programų analizė įgalina vertinti tiek priemonių išpildymą, tiek reformų 

tęstinumą (LR Vyriausybių raida pateikiama 2 Priede).  

Vyriausybių, kurių valdymo laikotarpis buvo trumpas (antros, trečios ir ketvirtos), programų 

analizė nėra atliekama. Nors tyrimo objektas yra imigracijos politika, trumpai pristatomos ir 

emigracijos (politikos) nuostatos siekiant atskleisti migracijos politikos prioritetus ir bendrą 

politinių nuostatų kontekstą.   

Pirmojoje Vyriausybės programoje svarbiausias tikslas migracijos srityje – atkurti ryšius su 

lietuvių išeiviais (LR Vyriausybės programa 1990: 11). Ši nuostata išlieka ir Trečiosios 

Vyriausybės programoje (LR Vyriausybės programa 1991: 9). Nors teigiama, kad migracijos 

reguliavimas tarptautinių sutarčių pagrindu tūrėtų tapti sudėtine užimtumo reguliavimo dalimi, 

tačiau kaip priemonė numatoma repatrijavimo programą ((LR Vyriausybės programa 1990: 81). 

Kitaip tariant, imigracija pirmiausiai ir išimtinai siejama su etninės kilmės lietuviais. Vis dėlto, 

tam tikrais atvejais migracija suprantama kaip globalus reiškinys, kadangi sprendžiant 

privatizacijos klausimus numatytas siekis pritraukti užsienio kapitalą, o viena iš priemonių – 

išspręsti klausimą dėl galimybės užsienio piliečiams įsigyti žemę. Nors Programoje 

akcentuojama, kad ūkio raidos stabdis yra darbuotojų kvalifikacijos atsilikimas, lyginant su 

išsivysčiusiomis pasaulio šalimis, tačiau tarp sprendimo priemonių imigracija neminima (ten pat, 

91 – 92). 

Trečiosios Vyriausybės programoje Socialinės reformos skyriuje vienas poskyris skirtas 

migracijai: „Siekiant apsaugoti LR interesus numatoma vykdyti racionalią migracijos politiką bei 
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įstatymiškai ją reguliuoti, parengti tarpvalstybinius susitarimus dėl migrantų socialinių 

garantijų, adaptacijos ir kt., įsteigti LR migracijos politikos valstybinę instituciją“ ((LR 

Vyriausybės programa 1991:37). Prioritetas, kaip ir prieš metus, skiriamas lietuvių kilmės 

asmenims, nurodant, jog per 1991 m. turi būti priimta paramos lietuvių bendruomenėms, 

gyvenančioms už Lietuvos ribų, paramos programa. Tačiau pažymima, jog Vyriausybė sudarys 

tinkamas sąlygas laisvai Lietuvos etninių bendrijų kultūrų – kaip unikalių ir integralių Lietuvos 

kultūrų sandų – sklaidai.  

Poskyryje Nacionalinės politikos nuostatos nurodoma, jog Lietuva remiasi tarptautiniais 

žmogaus teisių dokumentais ir garantuoja lygias politines, ekonomines, kultūrines ir socialines 

teises, tačiau tik Lietuvos piliečiams nepriklausomai nuo jų tautybės. Taip pat išskiriamos 

tautinių mažumų teisės, kurios dėl tyrimo specifikos toliau detalizuojamos nebus.  

Šeštosios Vyriausybės programoje (rasta 1994 m. patikslinta programa) Užsienio politikos 

skyriuje nurodoma, jog bus „siekiama efektyviai kontroliuoti migraciją“ (Žin., 1994 , Nr. 55-

1055, 7 Skyrius). Nurodoma, kad Vyriausybės nacionalinė politika bus vykdoma dviem 

pagrindinėmis kryptimis: siekiama saugoti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų tautinį 

identiškumą ir kultūrinį savitumą, bei integruoti juos į Lietuvos socialinį, politinį, ekonominį ir 

kultūrinį gyvenimą. LR Vyriausybės įgyvendinamų veiksmų ir krypčių programoje nėra 

numatyta teisės aktų ar programų pakeitimo imigracijos srityje (LR Vyriausybė, 1993). 

Septintosios Vyriausybės programoje migracijos procesams skirta pastraipa Darbo ir socialinės 

apsaugos poskyryje. Buvusių politinių kalinių ir tremtinių reemigracijos skatinimas nurodomas 

kaip prioritetas. Nauja tai, jog išskiriamas pabėgėlių klausimas bei prisijungimas prie Ženevos 

konvencijos. Apie darbo migracijos procesus užsimenama vos vienu sakiniu: „Atsižvelgiant į 

darbo rinkos reikmes, toliau bus tobulinamas darbo migracijos reguliavimas“ (Žin., 1996,  Nr. 

27-655,  P. 29 – 30) . Programos įgyvendinimo veiksmų plane numatyta parengti užsieniečių 

teisinės padėties įstatymo projektą (Žin., 1997, Nr. 48-1165).  

Aštuntosios Vyriausybės programoje išryškėja integracijos į ES perspektyva ir migracijos 

klausimai, tačiau akcentuojamas ne tarptautinės migracijos procesas, o LR piliečių emigracijos 

iššūkiai: „Aktyviau bendradarbiauti su ES, Šiaurės Tarybos, kaimyninėmis  Baltijos bei kitomis 

šalimis socialinėje srityje siekiant sukurti bendrą socialinę erdvę ir laisvos darbo jėgos 

migracijos prielaidas.“ Todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įpareigota “inicijuoti ir 
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sudaryti dvišales ir daugiašales socialinės apsaugos bei apibusio piliečių įdarbinimo sutartis su 

ES, Šiaurės Tarybos, Baltijos bei kitomis valstybėmis, pirmiausiai su tomis, tarp kurių didelė 

gyventojų migracija arba kuriose daugiausiai galimybių įsidarbinti LR piliečiams” (Žin., 1997, 

Nr. 48-1165). 

Skyriuje Socialinė apsauga ir darbas akcentuojamas migracijos reguliavimas. Išskiriama 

reemigracijos programa politiniams kaliniams ir tremtiniams, politinių pabėgėlių priėmimo 

sistemos sukūrimas. Šioje programoje numatyta integracijos priemonė – kalbos mokymas, tačiau 

tik tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims (Žin., 1996, Nr.120-2821) 

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane migracijos reguliavimui numatytos 6 priemonės, 

susijusios su prieglobsčio sistemos sukūrimu ir politinių kalinių bei tremtinių repatriacija. Taip 

pat planuojama parengti migracijos procesų kontrolės programą8 (Žin., 1997, Nr. 48-1165).  

Devintosios Vyriausybės programa (Žin., 1996, Nr. 53-1708) yra tęstinė prieš tai buvusios 

Vyriausybės programos, todėl migracijos srityje jokių esminių pakeitimų nepadaryta, o veiksmų 

plane numatyta įgyvendinti buvusios programos 1999–2000 m. veiksmų planą (Žin., 1996, Nr. 

53-1708). 

Dešimtosios Vyriausybės programoje poskyris Migracijos procesų reguliavimas yra Socialinės 

apsaugos ir darbo skyriuje. Šiame skyriuje išskiriami du aspektai: tremtinių grįžimo programos 

plėtojimas ir pabėgėlių socialinės integracijos tvarkos kūrimas (LR Vyriausybė 1999: 28-29). 

Atitinkamai, programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės, skirtos tik 

minėtiems dviem aspektams, numatant teisės aktų suderinimą, apibrėžiant leidimo laikinai 

gyventi išdavimo pagrindą dėl humanitarinių priežasčių (Žin., 1999, Nr. 114-3316).  

Vienuoliktosios Vyriausybės programoje nėra nuostatų, susijusių su migracijos politika (Žin., 

2000, Nr. 98-3081). Priemonių plane numatyta parengti naują UTP įstatymo projektą, siekiant 

Lietuvos teisinę bazę suderinti su ES teise migracijos srityje (laisvas asmenų judėjimas). Taip pat 

numatyta parengti švietimo įstatymo projektą (įgyvendinant 77/486/EEB direktyva dėl 

migruojančių darbuotojų vaikų mokymo) (Žin., 2001, Nr. 14-437, Punktai 3, 71, 115). 

Dvyliktos Vyriausybės programoje akcentuojama kova su nelegalia migracija, atsiranda 

klausimai, susiję su emigracijos problematika(LR Seimas 2001:10). Programos įgyvendinimo 

priemonių plane numatomos priemonės, kurios susijusios išimtinai su emigracija: geresnių 

                                                           
8 Atsakingos Vidaus reikalų, Teisingumo, Užsienienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  
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sąlygų legaliai įsidarbinti LR piliečiams kitose šalyse skatinimas, emigrantų vaikų mokymas ir 

paprastesnis pilietybės atkūrimas išeiviams iš Lietuvos) (LR Vyriausybė 2001). 

Tryliktos Vyriausybės programa deklaruoja ekonominių migrantų grįžimo į Tėvynę skatinimo 

priemonių sukūrimą, mokslininkų emigracijos į kitas šalis mažinimą. TŠP imigracijos politikai 

galima priskirti platų tikslą „Tobulinti visą šalį apimančią vientisą migracijos procesų valdymo 

sistemą“ (Žin., 2004, Nr. 181-6703). Tačiau įgyvendinimo priemonių plane numatytos 

priemonės, daugiausiai susijusios su Šengeno sutarties ratifikavimu ir administruojančių 

institucijų vidaus darbo taisyklių pakeitimu. Pabrėžtina, kad buvo numatyta pakeisti pilietybės 

įstatymą, perleidžiant Prezidento funkcijas pilietybės  suteikimo klausimais kitoms institucijoms. 

Ši nuostata liko neįgyvendinta (Žin., 2005, Nr. 40-1290).   

Keturioliktosios Vyriausybės programoje „palyginti didelė emigracija“ priskiriama prie 

didžiausių šalies problemų, o emigrantų  reintegracijos į Lietuvos pilietinę visuomenę skatinimas 

įrašytas kaip pirmaeilis prioritetas. Ekonominių migrantų skatinimo grįžti priemonių parengimas 

ir migracijos procesų valdymo sistemos tobulinimas taip pat išlieka prioritetu (Žin., 2006, Nr. 

80-3143). Programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta Parengti Ekonominės migracijos 

reguliavimo strategiją ir priemonių planą. Prie pastarojo tikslo numatytas migracijos procesų 

monitoringas9 (Žin., 2006, Nr. 112-4273).  

Penkioliktosios Vyriausybės programoje pozicija migracijos politikos klausimais yra apibrėžta 

XXIII programos skyriuje. Vyriausybės pozicija išdėstyta šešiuose punktuose. Išlieka iki tol 

dominavusios migracijos politikos kryptys: ES migracijos politika (siekiant išlaikyti nacionalinę 

kompetenciją reguliuojant darbo imigraciją), nelegalios migracijos prevencija. Programoje 

akcentuojama išimtinai darbo imigracija, išskiriant imigrantų įdarbinimo tvarkos 

reglamentavimo skaidrumą ir teikiant prioritetą vietiniams darbuotojams. Atsiranda aukštos 

kvalifikacijos imigracijos prioritetas ir darbo leidimų išdavimo tvarkos liberalizavimas. 

Migracijos procesai šios Vyriausybės programoje traktuojama kaip grėsmė: „demografiniai 

pokyčiai taps nevaldomi ir didės spaudimas atsiverti nevaldomai darbo jėgos imigracijai.“ (Žin., 

2008, Nr. 146-5870). 

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti UTP įstatymo pakeitimai dėl 

skaidresnio darbo imigracijos reglamentavimo ir aukštos kvalifikacijos imigracijos sąlygų 

                                                           
9 Kasmet atlikti tyrimus, kurių rezultatai leistų nustatyti neoficialios migracijos srautus, migrantų demografinę ir 

socialinę sudėtį 
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supaprastinimo. Numatyta parengti migracijos politikos strategiją. Pastebėtina, kad šiuo 

laikotarpiu dar buvo vadovaujamasi EMRS: „Parengti EMRS įgyvendinimo priemonių 2009–

2012 m. plano projektą ir jį įgyvendinti“ (Žin., 2009, Nr. 33-1268.,  P. 355-356). Tačiau planas 

parengtas nebuvo.   

Dabartinės, Šešioliktos Vyriausybės programoje, emigracijos mažinimo politika yra siejama su 

ekonomikos augimu (Žin., 2012, Nr. 149-7630. 44 str.),  akcentuojamas jaunimo emigracijos 

stabdymas. Migracijos politikai skirtas poskyris Teisės ir Teisėtvarkos skyriuje, kur pagrindiniais 

prioritetais išlieka migracijos valdymas, nelegalios migracijos prevencija ir emigravusios darbo 

jėgos grąžinimas. Programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių plane numatytas leidimų 

dirbti ir gyventi išdavimo procedūrų supaprastinimas. Tačiau svarbiausia priemonė – parengti 

migracijos politikos gaires (Žin., 2013, Nr. 29-1406, 345- 347 punktai ) (dokumentas parengtas ir 

priimtas 2014 m.). 

 

Apibendrinimas 

 

pirmųjų LR Vyriausybių programų tikslai buvo ryšių su užsienio lietuviais atkūrimas ir 

išlaikymas, repatrijavimo programos (aktualu iki Šeštosios Vyriausybės). Tautinių mažumų 

teisių ir integracijos užtikrinimas dominuoja nuo Antrosios iki Devintosios Vyriausybių 

programų. Tačiau palaipsniui šiam klausimui buvo skiriama vis mažiau dėmesio. Septintosios 

Vyriausybės programoje atsiranda nauja kryptis – politinių kalinių ir tremtinių repatriacija bei 

tam skirtos specialios programos, kurios lieka aktualios iki Vienuoliktos Vyriausybės. 

Pastarosios Vyriausybės darbotvarkėje atsiranda nauji prioritetai migracijos srityje – kova su 

nelegalia migracija (nelegalios migracijos aspektas, kaip prioritetinė sritis, išlieka visų likusių 

Vyriausybių programose) ir UTP keitimas dėl Lietuvos narystės ES. Dvyliktos Vyriausybės 

programoje formuojasi nauja prioritetinė migracijos politikos kryptis – naujoji emigracija. Ši 

politikos sritis stiprėja su kiekviena sekančios Vyriausybės programa. Tik paskutinių trijų LR 

Vyriausybių programose yra konkrečios, nors ir fragmentiškos, imigracijos politikos nuostatos. 

Pavyzdžiui, ekonominės migracijos politikos strategijos sukūrimas (2006 m.), kurios turinys 

pirmiausiai susijęs su emigrantų (re)integracijos skatinimu. Penkioliktosios Vyriausybės 

(ekonominio pakilimo laikotarpiu formuotoje) programoje akcentuojama išimtinai aukštos 

kvalifikacijos darbo imigracija kartu su vietinės darbo rinkos apsaugos mechanizmais. Šios 
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Vyriausybės programoje užsibrėžtas strateginis tikslas migracijos politikos srityje – migracijos 

politikos gairių sukūrimas ir darbo imigracijos politikos liberalizavimas. 

Imigrantų integracija nė vienoje iš programų nėra minima kaip prioritetas formuojant 

migracijos politiką. Pilietybės politikos nuostatos nėra įtrauktos į Vyriausybių programas 

(išskyrus Tryliktosios Vyriausybės programą, kurioje minima nuostata perleisti Prezidento 

funkcijas pilietybės teikimo srityje VRM, o tai reiškia ir sprendimą dėl pilietybės suteikimo 

natūralizacijos būdu. Tačiau nuostata įgyvendinta nebuvo).  

Tik penkioliktosios Vyriausybės programoje migracijos politikai skirtas atskiras skyrius. Prieš 

tai buvusių Vyriausybių programose migracijos politika dažniausiai aptariama socialinės 

(apsaugos) politikos srityje, kitų programų – teisės ir teisėtvarkos ar užsienio politikos skyriuose. 

Galima daryti prielaidą, kad migracijos politika nėra vertinama kaip atskira politikos sritis  

(neturinti atskiros institucijos) ir nėra svarbi bendroje politikos dienotvarkėje.  

Apibendrinant galima daryti išvadas, kad per visą nepriklausomybės laikotarpį migracijos 

politika nebuvo svarbi politinės dienotvarkės sritis, o migracijos politikos nuostatos išimtinai 

buvo siejamos su emigracijos procesais. Galima teigti, kad migracijos politika formuojama ad 

hoc principu be reformų tęstinumo. Imigracijos politika, kaip atskiras prioritetas, Vyriausybės 

programoje atsiranda 2006 m. (kartu su siekiu sukurti ekonominės migracijos reguliavimo 

strategiją). Ekonominės krizės laikotarpiu, sumažėjus imigracijos (pirmiausia darbo imigracijos) 

srautams, imigracijai skirtas dėmesys taip pat sumažėjo, tačiau siekis sukurti migracijos politikos 

gaires vertintinas kaip ilgalaikės migracijos politikos formavimo pradžia.    
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Išvados 

 

Migracijos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje, kaip ir daugumoje posovietinių 

valstybių, nėra prioritetinė vyriausybių ir politinių partijų politinės darbotvarkės dalis. Nuo 2000 

m. politinių partijų programose vis labiau diskutuojama apie emigraciją, pristatant procesą kaip 

problemą, bet nesiekiant nuoseklios politikos kūrimo. Tik pastaraisiais metais, kuomet 

emigracijos mastai dar labiau išaugo, politinių partijų ir vyriausybių programose atsirado 

konkrečios priemonės: ryšių su emigrantais išlaikymas, grąžinimo ir reintegracijos programos. 

Apskritai migracija siejama su vidaus politikos iššūkiais, pirmiausiai demografiniais ir 

socioekonominiais.  

Migracijos politika per visą nepriklausomybės laikotarpį buvo orientuota į emigraciją. Tik po 

Lietuvos stojimo į ES, suintensyvėjus imigracijos srautams, politinių partijų ir Vyriausybių 

programose atsiranda fragmentiškos imigracijos politikos nuostatos. Šios nuostatos buvo 

sąlygotos migracijos srautų, tad galima teigti, kad iki šiol politika buvo formuojama ad hoc 

principu. 

Lietuvoje nėra ryškios takoskyros partijų programose tarp antiimigracinių ir proimigracinių 

nuostatų. Daugumos partijų programose, nepriklausomai nuo jų ideologinės orientacijos, 

deklaruojamas valstybingumas tautiniu pagrindu, siekis išlaikyti tautinę savimonę globalizacijos 

amžiuje, lietuvybės puoselėjimas ir išsaugojimas10. Liberalios partijos emigracijos problemą ir 

politiką akcentuoja mažiausiai, o imigraciją vertina sąlyginai neutraliai. Dešiniosios ir kairiosios, 

centro politinės partijos imigraciją dažniausiai sieja su grėsmėmis, iššūkiais ar problemomis. 

Tačiau imigracijos procesai ir, juolab, politika nėra svarbus uždavinys, todėl dažniausiai lieka 

fragmentiška ar deklaratyvi. Nors, palaipsniui vis daugiau partijų imigracijos klausimus įtraukia į 

programines nuostatas.  

LR Vyriausybių programų analizė taip pat nerodo pastebimų skirtumu tarp valdančiųjų partijų 

ideologinės orientacijos ir imigracijos politikos formavimo. LR Vyriausybių programinės 

nuostatos formuojamos remiantis migracine elgsena: pirmaisiais nepriklausomybės metais 

siekiant atkurti ir išlaikyti ryšius su lietuvių išeiviją, vėliau migracijos klausimais prioritetą 

teikiant naujajai emigracijai. LR Vyriausybių programų įgyvendinimo planuose daug dėmesio 

                                                           
10 Išlyga poilitinės sąjungos „Taip“ pozicija (2012 m.): tautinė ir kultūrinė įvairovė – kūribingos ir konkurencingos 

valstybės pagridas 
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skiriama administraciniam migracijos valdymo aspektui (dominuojantis tikslas – migracijos 

srautų kontroliavimas).  

Vyriausybių programose ir, ypatingai, politinių partijų programose, imigracija išimtinai 

siejama su darbo rinka, tačiau pagrindiniu prioritetu išlieka vietinės darbo jėgos apsaugojimas ir 

apsaugos mechanizmų kūrimas (tokias kaip griežtas darbo imigracijos reglamentavimas ir  

kontrolė nacionaliniu lygmeniu). Nuo 2004 m. išskiriamas prioritetas aukštos kvalifikacijos ir 

apykaitinei migracijai (pastarasis prioritetas labiausiai pastebimas dešiniųjų ir centro partijų 

programose).   

Formuodamos Vyriausybę valdančios partijos turi visus instrumentus programines nuostatas 

perkelti į Vyriausybės programą ir taip įgyvendinti savo tikslus. Šiuo atveju valstybė tarnauja 

kaip neutrali politinė arena politinėms partijoms (vidaus politikos modelis). Ši teorinė prieiga 

pasitvirtino išanalizavus politinių partijų ir Vyriausybių programas: migracijos politikos 

pakeitimai (Lietuvos atveju ilgalaikės politikos formavimo pradžia) nulemti situacinių 

(migracijos tendencijų) ir ekonominių faktorių.  

Politinių partijų ideologinė takoskyra migracijos klausimais Lietuvoje nėra ryški. 

Antiimigracinių nuostatų partijų, kurios telktų elektoratą, Lietuvoje nėra, todėl formuojant 

politiką svarbiausiu veiksniu išlieka politinė valia siekiant migracijos politiką įtraukti į politinę 

dienotvarkę. Šiuos teiginius patvirtina paskutinių trijų LR Vyriausybių pavyzdžiai: Keturioliktoji 

socialdemokratų koalicijos Vyriausybė strategijos sukūrimą įtraukė į politinę dienotvarkę, todėl 

buvo patvirtinta EMRS. Prieš kadencijos pabaigą priimtos Imigracijos politikos gairės lieka 

neįgyvendintos Penkioliktos konservatorių Vyriausybės, tačiau nors ir fragmentiškai, tęsė šią 

politikos kryptį (aukštos kvalifikacijos darbo imigracija). Dabartinė socialdemokratų koalicijos 

Vyriausybė migracijos politiką pradėjo formuoti priimdama Migracijos politikos gaires, kuriose 

primą kartą atsiranda atskiras poskyris, skirtas užsieniečių integracijai. Tačiau abiejų, 

ideologiškai skirtingų, Vyriausybių programose migracijos politikos pagrindine kryptimi išlieka 

emigracijos procesai. Imigracijos politika išimtinai siejama su darbo rinką, prioritetą teikiant 

vietinei darbo jėgai ir aukštos kvalifikacijos imigracijai (liberalizuojant tam tikrus darbo 

imigracijos reguliavimo mechanizmus). Kita vertus, būtent kairiosios ideologinės orientacijos 

politinių partijų koalicijos pradėjo formuoti imigracijos politikos tikslus ir įtraukė šiuos 

klausimus į politinę darbotvarkę. 
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Kaip esminį skirtumą galima paminėti integracijos politikos įtraukimą į politinę dienotvarkę. 

Dabartinės Vyriausybės programoje su integracija susijusių konkrečių nuostatų nėra, tačiau 

LSDP rinkiminėje programoje siekiama formuoti migrantų integracijos į Lietuvos visuomenę 

politiką.  Šios nuostatos, politiškai deklaruotos minėtose Migracijos politikos gairėse, turėtų būti 

įgyvendinamos jau 2014 m. (2014 m. patvirtinta užsieniečių integracijos darbo grupė, paskiriama 

už integraciją atsakinga instituciją – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – ir pradedamas 

rengti migrantų integracijos politikos strateginis dokumentas).    

Esant dabartinėms imigracijos tendencijoms galima prognozuoti, kad imigracijos klausimai 

politinių partijų programose taps svarbesni. Kadangi imigracijos ir migrantų integracijos politika 

tik pradedama formuoti, o tarp politinių partijų nėra ryškios takoskyros šių klausimų atžvilgiu, 

tikėtinas pradėtos imigracijos ir integracijos politikos tęstinumas Vyriausybės programose, 

nepriklausomai nuo valdančios politinės partijos. Tad sekančios Vyriausybės tikslas imigracijos 

politikos srityje tūrėtų būtų imigracijos ir migrantų integracijos politikos tęstinumas, siekiant 

sustiprinti politikos įgyvendinimo infrastruktūrą.   
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PRIEDAI 

 

1 Priedas. Kandidatavusių į LR Seimą politinių partijų ir koalicijų sąrašas (2000/2004/2008/2012) 

2000 2004 2008 2012 

 Lietuvių tautininkų sąjunga  Lietuvos laisvės sąjunga Lietuvos socialdemokratų partija Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 

Lietuvos valstiečių partija  Nacionalinė centro partija Lietuvos rusų sąjunga Respublikonų partija 

 Lietuvos centro sąjunga Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų 

sąjunga 

"Fronto" partija Darbo partija 

 Lietuvos laisvės sąjunga  Respublikonų partija Lietuvos centro partija Demokratinė darbo ir vienybės partija 

 Lietuvos krikščionių demokratų partija  Darbo partija Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys 
demokratai 

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 

 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)  A.Brazausko ir A.Paulausko koalicija "Už 

darbą Lietuvai" 

Naujoji sąjunga (socialliberalai) „Drąsos kelias“ politinė partija 

 Naujoji sąjunga (socialliberalai)  Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai 
kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji 

demokratai) 

Pilietinės demokratijos partija Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

 Lietuvos liberalų sąjunga  Rolando Pakso koalicija "Už tvarką ir 

teisingumą" 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija Lietuvos socialdemokratų partija 

A.Brazausko socialdemokratinė koalicija  Tautinė partija Lietuvos kelias Tautos prisikėlimo partija Partija Tvarka ir teisingumas 

 Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000"  Lietuvos socialdemokratų sąjunga Koalicija Darbo partija + jaunimas Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ 

(Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų 

sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės 
sąjungos koalicija) 

 Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga  Liberalų ir centro sąjunga Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Krikščionių partija 

 Krikščionių demokratų sąjunga  Lietuvos lenkų rinkimų akcija Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga Lietuvos žmonių partija 

 Lietuvos lenkų rinkimų akcija  Lietuvių tautininkų sąjunga Partija Tvarka ir teisingumas Socialistinis liaudies Frontas 

 Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą 

Lietuvą"  

Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga Liberalų ir centro sąjunga Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 

 "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir 

politinių kalinių sąjunga  

Lietuvos krikščionys demokratai Partija "Jaunoji Lietuva" Partija „Jaunoji Lietuva“ 

 Lietuvos demokratinė darbo partija  "Jaunosios Lietuvos" ir naujųjų tautininkų 

sąjunga 

Lietuvos socialdemokratų sąjunga Liberalų ir centro sąjunga 

 Lietuvos demokratų partija  Lietuvos lenkų liaudies partija Lietuvos laisvės sąjunga Emigrantų partija 

 Lietuvos laisvės lyga  Lietuvos rusų sąjunga Lietuvos liaudies sąjunga "Už teisingą 

Lietuvą" 

Politinė partija „Sąjunga Taip“ 

 Lietuvos nacionaldemokratų partija    Kovotojų už Lietuvą sąjunga 

 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga    Lietuvos pensininkų partija 

 Lietuvos rusų sąjunga    Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ 

 Lietuvos socialdemokratų partija    Politinė partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ 

 Lietuvos socialistų partija    Tautinė partija Lietuvos kelias 

Lietuvos teisingumo partija    Žemaičių partija 

 Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga    Išsikėlę kandidatai 

 Naujosios demokratijos partija     

Respublikonų partija     

Tėvynės liaudies partija    
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2 Priedas. LR Vyriausybių chronologinė lentelė 

Pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybė  1990 03 17 - 1991 01 10 

Antroji Vyriausybė  1991 01 10 - 1991 01 13 

Trečioji Vyriausybė  1991 01 13 - 1992 07 21 

Ketvirtoji Vyriausybė  1992 07 21 - 1992 11 26 

Penktoji Vyriausybė  1992 12 12 - 1993 03 10 

Šeštoji Vyriausybė  1993 03 10 - 1996 02 08 

Septintoji Vyriausybė  1996 02 23 - 1996 11 19 

Aštuntoji Vyriausybė  1996 12 04 - 1999 05 03 

Devintoji Vyriausybė  1999 06 01 - 1999 10 27 

Dešimtoji Vyriausybė  1999 11 03 - 2000 11 09 

Vienuoliktoji Vyriausybė  2000 10 27 - 2001 06 20 

Dvyliktoji Vyriausybė  2001 07 04 - 2004 12 15 

Tryliktoji Vyriausybė  2004 11 29 - 2006 06 01 

Keturioliktoji Vyriausybė  2006 07 06 - 2008 11 17 

Penkioliktoji Vyriausybė  2008 12 09 - 2012 12 13 

Šešioliktoji Vyriausybė  2012 12 13 -  

http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#pirmoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#antroji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#trecioji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#ketvirtoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#penktoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#sestoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#septintoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#astuntoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#devintoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#desimtoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#vienuoliktoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#dvyliktoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#tryliktoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#keturioliktoji
http://www.lrv.lt/lt/vyriausybe/apie-vyriausybe/ankstesnes-vyriausybes/po-1990-metu/#penkioliktoji

