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Įvadas
Kiekvienai visuomenei yra būdinga tam tikra nelygybė, kur privilegijuoti
sluoksniai neblogai gyvena šalia varganai besiverčiančių šeimų ar individų.
Šiuolaikiniai socialinės stratifikacijos tyrimai siekia aprašyti šios socialinės
nelygybės ribas ir mastą bei paaiškinti jos buvimą, nepaisant deklaruojamų ar
fiksuojamų realiai gyvuojančių visuomenės vertybių ir kriterijų. "Stratifikacijos
sistemų" terminas žymi visą kompleksą socialinių institucijų, kurios vienaip ar
kitaip gimdo tokios rūšies socialinę nelygybę. Pagrindiniais stratifikacijos
sistemų komponentais vardijami: (1) institucionalizuoti procesai, apibrėžiantys
tam tikras gėrybes kaip vertingas ir siekiamas, (2) šių gėrybių paskirstymo tarp
įvairių profesijų ir socialinių sluoksnių taisyklės (pvz., gydytojams, ūkininkams
ar namų šeimininkėms) bei (3) socialinio mobilumo mechanizmai, kurie sieja
individą su grupe ir tuo pačiu pastato jį į skirtingą padėtį pagal skirstomas
gėrybes (Grusky, 1994).
Socialinės nelygybės ar visuomenės struktūrinimosi pažinimo išeities tašku
tampa būtinumas klasifikuoti įvairias stratifikacijos sistemas, nusakant jų
bendriausią pobūdį, pvz., industrinės visuomenės klasių sistema, valstybinio
socializmo sistema ar "išvystyta industrinė" visuomenė. Kita vertus, tokie
tipiniai idealūs modeliai, naudingi istoriniu kontekstu ar lyginamuosiuose

tyrimuose, nelabai gelbsti siekiant pažinti ir aprašyti empirinę konkrečios
visuomenės sistemą. Šiuolaikinės stratifikacijos teorijos plėtra ir jos istorinis
kontekstas žymia dalimi susiję su klasės, statuso ar prestižo hierarchijos

samprata ir interpretacijomis dabartinių išvystytų industrinių visuomenių
atžvilgiu. Kai kas galbūt norėtų pateikti šias diskusijas tik kaip akademinius
mokslininkų ginčus, tačiau nesunku sutikti ir tokių, kurie interpretuoja šiuos

mokslininkų ginčus kaip neišvengiamą politinės strategijos kūrimo preliudiją
(pvz., skiriant darbininkų ir naujai besiformuojančios smulkiosios buržuazijos
klases ir pan.).

Socialinės stratifikacijos tyrėjai taip pat skiriasi savo požiūriu į kintantį
dabartinį socialinį struktūrinimąsi. Vieni teigia, kad ir ateityje stratifikacijos
formos bus nusakomos remiantis gamybos būdo struktūriniais pokyčiais (t.y.
struktūrinis požiūris). Tuo tarpu kiti pabrėžia, kad modernumas ir
postmodernumas gali būti suprantami tik atsitraukus nuo ekonominės sistemos
bei jos prognozuojamų pasekmių (t.y. kultūrinis požiūris). Paskutiniaisiais

dešimtmečiais socialinės stratifikacijos tyrimai buvo sėkmingi, tai ypač
pasakytina apie socialinio mobilumo ir socialinio statuso įgijimo tyrimus. Jie

padarė didžiulį poveikį duomenų kokybei ir jų kiekiui. Lyginamieji tarptautiniai
tyrimai tvirtai įsivyravo analizuojant socialinį struktūrinimąsi. Kita vertus,
istorinės studijos paplito kur kas labiau, nei tai buvo praeityje. Dėl to
dabartinių visuomenių socialinio struktūrinimosi pažinimas ir tyrimai įgavo
neregėtą mastą.

Įvairiose šalyse gauti prestižo, nelygybės bei socialinio mobilumo rezultatai
buvo labai panašūs. Bet šis panašumas gali būti apgaulingas. Nors daugelis
šiuolaikinių industrinių visuomenių, nepaisant jų politinės sistemos, yra

apibūdinamos panašaus darbo pasiskirstymo rodikliais, šių visuomenių
socialinės struktūros dažnai labai skiriasi, ir į tai, siekiant tikrojo vaizdo,
negalima neatsižvelgti. Geras pavyzdys yra Rytų Europos buvusių socialistinių

šalių situacija. Daugeliu atveju šių šalių socialinis struktūrinimasis ir socialinis
mobilumas yra tiriami naudojant klasifikacijas ir analizės būdus, anksčiau
sukurtus JAV ar kitose Vakarų šalyse, todėl rezultatai tampa neįtikėtinai
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panašūs. Nors akivaizdu, kad socialinė buvusių totalitarinių socialistinių režimų
stratifikacija žymiai skyrėsi nuo Vakarų kapitalistinių visuomenių. Todėl
nenuostabu, kad klausimas apie socialinio struktūrinimosi tyrimus pasauliniu

kontekstu jaudina daugelio šalių mokslininkų protus. Neretai sutariama, kad vis
dar galima kalbėti apie socialinės stratifikacijos tyrimų "amerikietiškąsias"
tradicijas, nors reikėtų kurti tarptautinį požiūrį tikrąja to žodžio prasme.
Priešingu atveju, Jungtinės Valstijos atrodo kaip "normalios visuomenės"
modelis, o visos kitos šalys - tik kaip didesni ar mažesni jo "nukrypimai".

Natūralu klausti, ar iš tikrųjų galima lyginti bet kokias šalis tarpusavyje, pvz.,
JAV su Lietuva, o Lietuvą su Singapūru? Formalus politinis šalių
lygiateisiškumas gali klaidinti tyrinėtoją ir neversti ieškoti tikrai tų šalių
visuomenes diferencijuojančių rodiklių. Socialinės stratifikacijos ir socialinio
mobilumo tyrimai JAV (bei kitose Vakarų šalyse), kaip taisyklė, remiasi
hierarchine schema, kurios pagrindą sudaro darbo pasiskirstymas tarp įvairių

profesijų. Daugelis stratifikacijos schemų remiasi įvairių profesijų prestižo
skirtumais; kitur susitelkiama ties išvestiniais dalykais (pvz., darbo užmokesčiu)
ar savarankiškumu. Vienose schemose profesijos tam tikru būdu grupuojamos į
klasterius arba stratas, o kitose (dažniausiai tose, kurios pabrėžia išvestinius

dalykus) profesinė hierarchija pateikiama kaip tam tikras kontinumas. Jeigu
profesinė hierarchija kaip socialinio struktūrinimosi šerdis neginčijama kalbant
apie JAV visuomenę, tai tiriant kitų šalių visuomenes jos dominuojantis
diferencijuojantis vaidmuo nėra tiek išreikštas. Kitas svarbus požiūris (ir
išskiriamas kriterijus) susijęs su tuo ekonomikos gamybos būdu ir jos sektoriais
bei įvairių elementų sąveika (pvz., pasiskirstymu tarp ekonomikos sektorių,
pramonės šakų, miestų struktūros ir pan.). Todėl galima klausti: ar iš tiesų

įvairios koncepcijos, matuojančios socialinę hierarchiją, atspindi tikrąjį
visuomenės struktūrinimąsi, ar jos tėra tik mokslinių ieškojimų instrumentai?
Noras apžvelgti klasikines socialinės stratifikacijos teorijas Lietuvos
socialinio struktūrinimosi pažinimo kontekste, pagal galimybes bandant jas
taikyti empiriniams duomenims, paskatino išleisti šią knygą. Pirmasis
pragmatinis ar siaurai empirinis ketinimas (knygos pavadinimu pasirinkus
"Lietuvos visuomenės socialinė struktūra") pateikti tam tikrą statišką
dabartinės Lietuvos visuomenės socialinės struktūros vaizdą (išskiriant

socialinius sluoksnius ir nusakant jų dydį) nepasiteisino: taikant skirtingas
koncepcijas tų pačių duomenų pagrindu buvo gaunami skirtingi empiriniai
rezultatai. Šiandieninės Lietuvos situacijai adekvačios teorijos paieška,

būtinybė supažindinti su paplitusiais teoriniais požiūriais, siekimas formuoti
šios srities lietuviškąją terminiją ir kuklūs bandymai sieti su empiriniais
rezultatais bei galimybė šiame procese dalyvauti Suomijos sociologams
apsprendė knygos fabulą.

Siame darbe, analizuojant Lietuvos socialinę stratifikacija, naudojamasi trijų
tyrimų duomenimis. Tai trys vieno tarptautinio projekto dalys.

1993 metais buvo pradėtas projektas "Socialiniai pokyčiai Baltijos ir Šiaurės
šalyse". Pirmasis empirinis tyrimas, kurį Lietuvoje atliko Lietuvos filosofijos ir

sociologijos institutas, buvo reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. Jo
metu naudojant išsamias standartizuotas anketas buvo apklausti 1485
respondentai visoje Lietuvoje. Respondentai buvo atrenkami pagal iš anksto
sudarytą tikslinę imtį, kuri buvo formuojama remiantis statistiniais lyties,
tautybės, išsimokslinimo ir gyvenamosios vietos kriterijų atitikimais. Tik neradę
nurodyto tikslinės imties respondento (arba jam atsisakius), interviueriai galėjo
jį pakeisti identiškomis charakteristikomis pasižyminčiu respondentu. Tyrimo
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imties įvairių parametrų statistiniams šalies rodikliams procentinis atitikimas
(nors jie dažnai yra ne per daug tikslūs, vis dėlto tai svarbiausias visuotinai

priimtinas atskaitos taškas) leidžia daryti visos visuomenės, kitaip sakant,
Lietuvos gyventojų visumos, apibendrinimus. Tuo labiau, kad realios imties
tikrinimas kontroliniu - profesinio susiskirstymo - kriterijumi profesinės

struktūros vaizdą parodė labai artimą statistiniam, todėl galima daryti išvadą
apie labai kokybišką, t.y. reprezentatyvią, atranką.
Antras šio projekto etapas - kokybinis šeimų tyrimas pagal programą

"Šeima ir gyvenimo sąlygos Baltijos šalyse". 1994 metų pabaigoje ir 1995
pradžioje atlikti 25 šeimų, įvardijamų kaip namų ūkiai, išsamūs, pusiau
standartizuoti interviu. Kiekvienos šeimos sutuoktiniai ar kartu gyvenantys
asmenys buvo apklausiami atskirai, todėl iš viso atlikta 49 interviu (vienu atveju
šeimą sudarė moteris, viena auginanti vaikus). Šio etapo imtis suformuota iš

miestiečių (Vilniaus miesto gyventojų) šeimų, turinčių vaikų, iš kurių bent
vienam ne daugiau kaip 16 metų. Tyrinėtojai tipines šeimas atrinko iš skirtingų
sąlyginių socialinių klasių (elito, aukštesnės už viduriniąja, viduriniosios,
žemesnės už viduriniąja) bei jų viduje - iš skirtingų socialinių grupių
(darbininkų, tarnautojų, inteligentijos, vadovų), taip pat įvairios etninės
sudėties (abiejų lietuvių, abiejų kitataučių, mišrių), kad kuo labiau būtų
atspindėtas visuomenės stratifikacijos vaizdas. Namų ūkių tyrimo tikslai -

išsiaiškinti, kiek socialiniai visuomenės pokyčiai turėjo įtakos kasdieniam
žmonių gyvenimui, kiek ir kaip šeimos sugeba kurti ir panaudoti savo

ekonominį, kultūrinį ir socialinį kapitalą dabartinėje situacijoje, kiek
kasdieniam gyvenimui ir veiklai svarbi ir įtakinga socialinė stratifikacija.
Galiausiai dar po metų, 1996-aisiais, atlikti 8 ekspertų interviu. Tikslas surinkti informaciją, neprieinamą kitais metodais, t.y. apie ekonominę ir

technologinę politiką, kultūrinio gyvenimo svarbiausius aspektus, institucijų
tarpusavio santykius ir pan., taip pat įvertinti struktūrinių pokyčių pobūdį bei
gyvenimo sąlygas, sužinoti įsivaizduojamą šalies perspektyvos vaizdą, vystymosi
scenarijų. Ekspertais buvo atrinkti aukštas ir aukščiausias pareigas užimantys

profesionalai, daugiausiai dirbantys valstybės politikos įvairiais klausimais
įgyvendinimo srityje, puikiai žinantys valstybės ir visuomenės situaciją bei
turintys pakankamai žinių ir informacijos numatyti realias ateities vizijas. Tai
buvo dialogai, laisva diskusija atliekami interviu, daugiausiai eksperto darbo
vietoje, dalyvaujant keliems tyrėjams ir ekspertui. Paprastai kiekvieno eksperto
buvo klausiama apie vieną iš keturių sričių - ekonominę situaciją ir

institucionalizaciją, darbo santykius ir socialinį draudimą, politiką ir pilietinę
visuomenę, etniškumą ir etninius santykius - galiausiai paprašant apibūdinti

ateities scenarijų bei pasisakyti globaliais klausimais.
Visi knygos autoriai dalyvavo šiame tarptautiniame projekte, publikavo
straipsnius, kurių sąrašą pateikiame. Knygos struktūra pareikalavo atskiro
skirsnio apie profesijų prestižą, nors jis projekto metu atskirai nebuvo tiriamas.
Pavyko surasti autorę, atlikusią savarankišką profesijų prestižo tyrimą, kurio
analizę čia pateikiame, nors tai ir nėra tarptautinio projekto dalis.
Literatūra
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1 skyrius KLASIKINIŲ TEORIJŲ IR SOCIALINES
TIKROVĖS SANTYKIS STRATIFIKACIJOS TYRIMUOSE
1.1. SOCIALINIS STRUKTURINIMASIS POKYČIŲ METU: TEORIJŲ IR
TIKROVĖS SANTYKIS
Meilutė Taljūnaitė
Įvadas
Buvusių socialistinių šalių sociologai, pradėję tirti savo šalių socialines
struktūras, susidūrė su įvairiausiais sunkumais, kylančiais tiek dėl dinamiškos

naujos socialinės tikrovės, tiek dėl teorijų, tiriančių įvairių šalių socialines
struktūras, gausumo. Suprantama, kad įvairių visuomenių socialinės

stratifikacijos skiriasi iš esmės (kokybiškai), o ne tik savo socialinių stratų
skaičiumi (struktūra) bei jų skaitlingumu (dydžiu). Visuomenės skiriasi tomis
dimensijomis, kurių dėka sudaroma jų hierarchinė organizacija, ir net tuo
atveju, kai šios hierarchijos yra tapačios, jų santykinis reikšmingumas ir
struktūra gali ryškiai skirtis (M.Titma, N.Tuma, 1996). Buvusių socialistinių
šalių tyrinėtojams tenka ^š naujo įprasminti socialinės stratifikacijos tyrimus,
kurių tikslai gali skirtis. Šie tikslai gali būti:
•Suskirstyti žmones pagal stratas (apibrėžiant stratų skaičių bei jų
skaitlingumą).
•Pažinti tikrąją socialinių grupių organizaciją (nusakant išeitines socialines
jėgas, pagrindinius socialinius veikėjus, jų tarpusavio ryšių pobūdį).
•Palyginti skirtingas šalis (pvz., socialinės nelygybės požiūriu).
•Įtvirtinti arba kurti pačios visuomenės įvaizdį apie save, remiantis
pagrindiniais socialinio suskirstymo terminais. (Kartais pabrėžiama, kad
toks

vaizdinys

turi

įtakos

visuomenės

kaip

socialinės

sistemos

funkcionavimui).
•Nusakyti individų tapatumą. Visuomenėje vyraujanti ir visuomeninės
nuomonės palaikoma socialinės stratifikacijos schema, kaip taisyklė, tampa

savo tapatumą nustatančių individų natūraliu pagrindu ir įvairiais būdais
veikia jų gyvenimus.

Tiek Rytų, tiek Vakarų šalių sociologai suvokia socialinės stratifikacijos
tyrimų problemiškumą ir dažnai tiesiogiai ar netiesiogiai klausia, ar
stratifikacijos modeliai, sukurti iš esmės besiskiriančioms socialinėms sąlygoms,

gali būti taikomi besivystančioms posocialistinėms šalims. Šį klausimą galima (o
dabartiniame socialinių struktūrų tyrimų rutuliojimosi lygmenyje - net

tikslinga) traktuoti kaip santykio (ryšio) tarp koncepcijos (teorinių schemų) ir
socialinės struktūros (socialinės tikrovės) nustatymą:
•Tai galima formuluoti kaip klausimą, ar iš tiesų įvairios socialinę
hierarchiją matuojančios schemos atspindi socialines struktūras, ar jos tėra
tik mokslinis instrumentas. Atsakyti galima, kad vienos teorijos - taip, o
kitos - ne. Tačiau norint pažinti socialinę tikrovę, tenka naudotis tam tikra
schema, atspindinčia pagrindines socialines struktūras.
•Teorinis konstruktas, net ir nematuojantis visuomenės socialinių grupių

tikrojo pasiskirstymo, gali būti naudingas grynai moksliniais tikslais.
•Kai kurios teorinės schemos neatitinka realios visuomenės socialinės
struktūros (buvusio tarybinio laikotarpio pavyzdžiai).
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•Dominuojančios teorinės schemos veikia visuomenės socialinę organizaciją

ir atskirų grupių vietą joje (pvz., oficialioji statistika, gyventojų surašymai
remiasi konkrečia schema). Ir netgi pavienių individų savo socialinio

tapatumo suvokimas remiasi šia schema, atsispindinčia oficialioje
ideologijoje).
Ne tiek siekimas adaptuoti vieną ar kitą teorinį požiūrį, kiek būtinybė
fiksuoti šių dienų realius mūsų visuomenės socialinius pokyčius, norint suvokti
ir pagrįsti naujų socialinių klasių ar socialinių sluoksnių formavimąsi, verčia
formuluoti tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima teikti pirmenybę
vienai ar kitai teorijai. Jais galėtų būti:
•Geriausiai diferencijuojantys socialines klases ar sluoksnius.
•Apimantys beveik visus gyventojus.

•Socialinių klasių ar socialinių sluoksnių ribos, nusakomos teorijoje, yra iš
tiesų reikšmingos visuomenės požiūriu ir apimančios daugelį individo
gyvenimo aspektų.

•Įgalinantys atsekti šiuos socialinius pasiskirstymus visuomenės sąmonėje.
"Socialinės klasės" samprata
"Socialinės klasės" samprata apima daugelį teorinių ir metodologinių

požiūrių. Socialiniai pokyčiai, įvykę Rytų Europoje per pastarąjį dešimtmetį,
verčia ieškoti naujų, ne tik tradicinių, bet ir alternatyvių perspektyvų,
apibūdinančių socialinę stratifikaciją (marksizmo, Weberio, rasės/klasės/lyties,
postmodernizmo ir kitos). Todėl ir šiandien sociologai diskutuoja tiek apie
klasinę struktūrą, tiek apie socialinių klasių įtaką politikai, tapatumui,
gyvenimo stiliui ir kt. Svarstomas klasių pasiskirstymas, stratifikaciją, darbo

judėjimas ar kitos organizacijos, paremtos klasiniu principu, klasių dalyvavimas
rinkimuose, ryšiai tarp klasių ir vartojimo, klasių ekonominė perspektyva.

Socialinių klasių koncepcija skatina aptarti jų ryšį su kitomis stambiomis
socialinėmis grupėmis, tokiomis kaip rasė, lytis ar skirtingas išsimokslinimas.

Dauguma pastarųjų vienijasi kaip neklasiniai judėjimai, pavyzdžiui, už moterų
teises, "žaliųjų" ar vartotojų teisių gynėjų.
Įvairių visuomenės stratifikacijos ar klasių teorijų lyginimas yra naudingas
tuo, kad:
•Skirtingos teorijos tiria skirtingus tos pačios problemos aspektus.
•Taip pat jos skiriasi savo išeities pozicijomis, pvz., tuo, kaip apibrėžia klases
bei klasių struktūrą.
Tačiau visos teorijos tiria, kaip sudaryta socialinė struktūra bei santykius
tarp ekonominės struktūros, pilietinės visuomenės bei valstybės. Ta pati klasių

teorija gali būti vystoma per skirtingas teorines tradicijas.
Kadangi tarp klasių teorijų yra esminių skirtumų, suprantama, kad jie turi
atsispindėti empiriniuose tyrimuose ar pasekmėse. Tai yra svarbu, nes

kiekviena teorija gali turėti labai patrauklią konstrukciją, bet sociologiniu
aspektu vis tiek siekiama nustatyti jos empirinį validumą. Kita vertus, teorijos ir
konkretaus tyrimo santykis taip pat yra rimta teorinė problema.
Dar vienas svarbus bet kurios teorijos vertinimo aspektas yra tas, kiek ji
pritaikoma arba tinka aprašyti bei paaiškinti tarptautinius skirtumus, pvz., kuo
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ir kaip įvairiose šalyse ar visuomenėse skiriasi apmokamų arba samdomų

darbininkų kategorija.
Net tarp Vakarų sociologų (Timo Piirainen, 1995) yra tam tikras sutarimas,
kad tradicinės stratifikacijos teorijos nelabai tinka dabartinės Rytų Europos
tikrovei. Tai reiškia, kad vietoj tradicinio dedukcinio priėjimo, besiremiančio
jau egzistuojančia teorine tradicija, tą patj dalyką galima tirti indukcijos būdu,
kuriant naujas koncepcijas.

Postsocialistinių šalių tyrimai iš esmės rėmėsi dviem pagrindinėm sąvokom,
t.y. postsocializmas ir "pokyčiai". Abi šios sąvokos labai aiškiai apibūdina
esamą būklę, kurią galima nusakyti - tai yra judėjimas nuo kažko seno prie
kažko naujo. Šitų sąvokų patvirtinimas yra faktas, kad mes tiksliai nežinome,

kur šie pokyčiai veda, viskas, ką mes iš tikrųjų žinome, yra tai, kad beveik viskas
kinta. Iki šiol pati "pokyčių" arba "postsocializmo" sąvoka yra naudojama
gana plačia prasme - visos esančios problemos yra nusakomos kaip kylančios iš
"pokyčių" proceso. Bet ką gi iš tiesų aprašo arba paaiškina "pokyčių" sąvoka?

Galima surasti skirtingas pokyčių sąvokos interpretacijas (Raimo Blom, 1996,
p.7):
Pirma - "pokyčiai" kaip tam tikras etapas ilgame vystymosi procese nuo
"mažiau išvystytos" visuomenės formos prie "labiau išvystytos" visuomenės
formos.

Antra - "pokyčiai" gali būti apibūdinami kaipjDereinamasis laikotarpis tarp
dviejų kokybiškai skirtingų socialinių santvarkų. Cia reikia pabrėžti, kad dabar
kapitalizmo formavimasis postsocialistinėse šalyse vyksta esant visai kitokioms
istorinėms sąlygoms, nei tai buvo 18 ir 19 amžiuose.
Tebėra gana atviros diskusijos ir gana daug debatų šia tema. Mums
labiausiai priimtina atrodo antroji interpretacija, nes sena tvarka jau
panaikinta, o nauja dar nėra sukurta.

Kaip aprašyti visuomenę, pergyvenančią staigius socialinius, politinius bei
ekonominius pokyčius?
Kaip tokia besikeičianti visuomenė gali būti tyrimo objektu? Laikantis
tradicinio sociologinio priėjimo, pirmiausia tektų aprašyti socialines struktūras
ir po to patalpinti individus (arba kokius kitokius darinius) į šias hipotetines
struktūras. Bet ką daryti, jeigu mes matome, kad šitos struktūros yra labai
amorfiškos, visaapimančios ir nuolat besikeičiančios? Arba ką daryti, jeigu
tyrimo objektas tam tikra prasme yra istoriškai unikalus ir nei viena

egzistuojanti teorinė tradicija negali visiškai jo apimti, t.y. teorija turi būti
vystoma.

Kitoks tampa ir teorinės hipotezės vaidmuo. Tam tikri teiginiai, kuriais
bandome pagrįsti tyrimą ir kuriuos traktuojame kaip savo išeitines pozicijas,

mums yra greičiau gidas, vedantis per tyrimų medžiagą, nei kaip ontologiniai
argumentai, t.y. kaip teisinga arba klaidinga hipotezė apie visuomenės ar
žmogaus prigimtį. Jie tampa mūsų metodologiniu pasirinkimu, kurie tyrimui

yra naudingi kaip analitiniai įrankiai. Kitaip sakant, tyrėjai lyg ir privengia kelti
hipotezes apie fundamentalų visuomenės arba jos narių prigimties pobūdį.
Teorinės hipotezės apie socialinę struktūrą dažniau siejasi su laiku ir vieta,

nei su esminiais teiginiais, susijusiais su žmonių elgesiu, nors būtent pastarasis
yra įdomiausias. Koncepcijos, grindžiamos klasikinės sociologijos tradicijomis,
žymia dalimi siejamos su industrinių visuomenių modernizavimo problemomis.
Tam tikru aspektu idealizuoti teiginiai, aprašantys žmonių elgesį (pvz.,
racionalaus pasirinkimo teorijos modifikacijos) labiausiai "pažeidžiami"

klausiant, kokiu laipsniu šie teiginiai gali būti pagrįsti, kad jie atitiktų tikrovę.
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Apie klasių teorijos priimtinumą
Klasių tyrimas arba klasių teorijos skirtinguose kontekstuose gali reikšti
skirtingus dalykus. Šie skirtumai gali kilti dėl:
•Susiklosčiusių klasių tyrimo ir teorijų konteksto tam tikrose šalyse ar
visuomenėse, nes yra tam tikra sąveika tarp istorinio bei sociologinio
tyrimo metodų.

•Dėl skirtingų pradinių teorinių pozicijų ir teorinių konstruktų.
•Skirtingų klasių teorijos sričių (klasių struktūros, klasinės savimonės,
politinės organizacijos).
Gvildenami ir lyginami dviejų klasių teorijų tradicijų skirtumai: vokiškoji
tradicija ir anglų-prancūzų (jai priklauso ir E.Wrighto teorija, Poulantzas).

Vokiškieji klasių tyrimai remiasi faktiškai K.Marxo politinės ekonomijos
kritikos detalizavimu, nuodugnesniu tyrimu, faktiškai - tai "Kapitalo" klasių

teorijos rekonstrukcija. Būdingais šios tradicijos bruožais vardijami (R.Blom,
M.Kivinen, 1989, p.6):

•Klasės ir jų grupės grindžiamos kapitalistinius gamybos santykius
sąlygojančiais veiksniais. Pvz., klasių grupės skiriamos pagal pajamų formas
ir šaltinius.
•Sąmonės formos taip pat yra išskiriamos, kildinamos teoriškai, siekiant
sujungti, kaip socialiniai santykiai atsispindi, pvz., darbininkų sąmonėje.

Tačiau bandoma demistifikuoti tam tikras statistines bei teisines
kategorijas, pvz., tokias kaip "fizinio darbo darbininko", "tarnautojų" ar
"valstybės pareigūnų", įrodant, kad jos visos apima daugiau nei vienos
kurios klasės pozicijas.

•Jie taip pat tiria išvystyto kapitalizmo vaidmenį ekonominei apmokamų
darbininkų pozicijai.
Pačioje Vokietijoje šis teorizavimo lygmuo taip pat turi opoziciją, kuri
remiasi valstybinio-monopolistinio kapitalizmo teorija, bandančia klasių grupes
sudėti į valstybinės monopolijos viešpatavimo sistemą. Tarptautinei apmokamų

darbininkų diferenciacijai tirti toks priėjimas turi trejopą prasmę:
•Tarnautojai valstybiniame ir privačiame kapitalo sektoriuje yra laikomi
valstybinės-monopolistinės buržuazijos dalimi.

•Darbininkų klasės apibrėžimo kriterijai grindžiami tuo, kokiu laipsniu
darbo jėga yra tapusi preke.
•"Apmokamas vidurinysis sluoksnis" yra skiriamas kažkur tarp darbininkų ir
buržuazijos klasės.
Tam tikri elementai yra bendri vokiškajai ir anglų-prancūzų tradicijoms, bet
mums yra svarbiau paminėti du labiausiai jas skiriančius bruožus ir labiausiai
jas skiriančius teorinius tikslus. Visų pirma, anglų-prancūzų priėjimas didžia

dalimi koncentruojasi ties darbininkų kontrolės metodais ir tuo, kokiu laipsniu
skirtingos darbininkų grupės gali kontroliuoti gamybos procesą. Šios problemos
labai siejasi su darbo sociologijos sritimi bei Taylorismu, Fordizmu bei neoFordistinės gamybos problematika. Kita vertus, pastaroji tradicija (iš dalies
Poulantzas) siekia vystyti klasių kovos ir klasinių santykių koncepcijas. Jeigu
Poulantzas įvedė "naujosios smulkiosios buržuazijos" sąvoką, tai Malletas ir
Touraine's - "naujosios darbininkų klasės". Pastarųjų autorių teigimu, mokslinė

ir techninė inteligentija turėtų būti pagrindinė socialinių pokyčių jėga.
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Pagrindinis metodologinis teiginys, padedantis, pvz., susieti socialinę
struktūrą su "veikiančiais asmenimis" gali būti "išlikimo strategijos" koncepcija.

Pokyčių metu atsirandančios naujos socialinės struktūros yra sąmoningų
veikėjų naudojamos strategijos rezultatas. O į naują socialinę santvarką žiūrima
kaip į visų tokių strategijų kolektyvinį rezultatą. Tuomet ir naujų socialinių
struktūrų formavimąsi galima tirti nagrinėjant šias strategijas.

Strategiją sukuria įvairios veiklos rūšys ir yra vystomos per kiekvieno
individo galimybių įgyvendinimo struktūras (pagal Mertoną). Pastarosios
priklauso nuo individui prieinamų resursų. Galimybių struktūra - tai iš principo
individui prieinamų ekonominės veiklos ar aktyvumo formų visuma, kuri gali

būti sukurta iš įvairių individualių objektų, konkrečių institucijų, firmų ir pan.,
bet kurias individas pasirinko savo resursų investicijai. Individo teikiamos

pirmenybės sukuria šių veiksnių pasirinkimo motyvaciją ir, atitinkamai, iš kokių
veiklos rūšių bus sudaryta jo išlikimo strategija. Šiuo atveju veiksniai, nusakomi
kaip kultūriniai, kartu su kitais čia suprantami kaip sąlygojantys pasirinkimą.
Pasirenkant vieną ar kitą strategiją, individui tenka įvertinti alternatyvių
pasirinkimų kainą.

Tokie teoriniai ir metodologiniai pasirinkimai nagrinėja kasdienį žmonių
gyvenimą bei jų naudojamas pragyvenimo (išlikimo) strategijas, kurių dėka jie
vienokiu arba kitokiu būdu organizuoja savo kasdienę egzistenciją. Kaip viso to
pasekmė kuriasi nauji gyvenimo stiliai, formuojasi naujos klasinės struktūros,
kurių analizė tampa įmanoma per šių strategijų tyrimus. Be abejo, ir šiuo atveju

taip pat neišvengiamas naujų klasinių struktūrų formavimosi bei politinių
procesų visuomenėje sąveikos tyrimas.

Tokios išeitinės teorinės pozicijos atrodytų kaip specialios sociologinės
teorijos, bet tiriant iš tiesų naują ir nelabai pažįstamą sritį (o postkomunistinės
visuomenės tam tikra prasme tebėra dar teorinė terra incognita) ar procesus,

jos gali būti efektyvesnės nei nusistovėjusių tyrimo tradicijų taikymas. Tai
daugiau teorijas generuojantis, nei jas tikrinantis būdas.
Besikeičianti ekonomika tampa kasdienio žmonių aktyvumo aplinka. Ją
sąlyginai galima suskirstyti į tris stambiausias kategorijas: "Sovietinės
ekonomikos" reliktą ar tradicijas, "kapitalistinę ekonomiką" bei "šešėlinę".

Pirmoji apima darbą valstybės sektoriuje, iš dalies ir pagal formalų statusą
esančias privačias firmas. Antroji grindžiama privačių įmonių funkcionavimu,
sukurtų kartu su užsienio kompanijomis ir pan.
Prieš pradedant tirti pragyvenimo strategijas, tenka pastebėti, kad prekių

trūkumas, pasireiškęs vargingoje deficitinėje sovietinėje ekonomikoje, dabar
virsta disproporcija tarp pajamų realizavimo ir atlyginimų arba "pramonės

įmonių apie gaminamą, bet oficialiai neapskaitomą produkciją; mažų
personalinių įmonių gaminamą produkciją ir parduodamas prekes;
kontrabandą; neoficialią darbo rinką" (Pranešimas apie žmogaus socialinę

raidą Lietuvoje, 1996, p.17). Klasifikuojant pragyvenimo strategijas pagal
ekonomikos sektorių, į kurį investuojami resursai, tyrimų metu išskiriami trys
idealūs ar tipiniai strategijos būdai: viduriniosios klasės strategija, neformali
strategija bei proletarinė.
Šiandieninę socialinę Lietuvos visuomenės struktūrą galima tirti pačiais
įvairiausiais pjūviais, nes labai įvairus yra ir socialinis pasiskirstymas. Bet
besikeičiančias visuomenes, taikant klasių teorijos sąvokas, yra gana keblu
analizuoti. Senos struktūros miršta, naujos dar formuojasi; klasės yra tapsmo
procese, nors jas tirti yra labai svarbu. Tarybų valdžios metais visos respublikos

buvo pateikiamos kaip neantagonistinių dviejų klasių (darbininkų ir
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kolūkietinės valstietijos) ir vieno socialinio sluoksnio (inteligentijos) socialinis
modelis, nors sociologija jau tuomet fiksavo skirtumus, netelpančius į šį modelį,
parodydama, kad vienos klasės ar sluoksnio skirtumai jau būna didesni nei tarp

skirtingų klasių.
Sociologinės klasių teorijos yra labiausiai pritaikytos išvystytoms
kapitalistinėms šalims. Šiandieninėje Lietuvoje kapitalistiniai socialiniai
santykiai dar nesusiformavo. Didžiulis skaičius apmokamų darbuotojų, kurių
dauguma yra valstybės tarnautojai, ne tiek daug iš tikrųjų privačių darbdavių,
turinčių kiek daugiau darbuotojų, nekalbant jau apie šimtus darbdavių,
turinčių samdomų darbininkų. Daugumą naujų privačių įmonių sudaro
smulkios ar vidutinės, ar net vieno asmens personalinės įmonės. Sunkiai
identifikuojamas ir mažai apmokamas vidurinysis sluoksnis. Nors yra

inžinieriai, gydytojai ar mokytojai, kurie užima viduriniosios klasės pozicijas, iš
tiesų jie nesudaro klasės tikrąja to žodžio prasme.

Klasių tipologijos žymia dalimi perteikia abstraktų empirizmą. Klasinę
analizę verta suprasti kaip apimančią daugelį lygių: klasinės situacijos,
kolektyvinių interesų, klasių bei valstybės. Kol kas beveik neįmanoma kalbėti
apie kokias nors Lietuvos gyventojų klasines organizacijas ar klasinę sąmonę.

Žymaus sociologo Eriko Olino Wrighto klasių teorija visų pirma taip pat yra
pritaikyta šiuolaikinių kapitalistinių visuomenių klasių analizei, kita vertus,
kažkuriuo mastu tinka socialistinėms bei posocialistinėms šalims, kadangi ji
stengiasi aprašyti bet kurios industrinės visuomenės klasių struktūrą.

Skirtingi keliai, vedantys į socialinę klasę
Daniel Bertaux ir Paul Thompson savo bendrame darbe "Pathways to Sočiai

Class. A Oualitative Approach to Sočiai Mobility" (Oxford university press,
1996) pateikia naują, alternatyvią prieš tai vyravusiai, socialinio mobilumo
tyrimo koncepciją, kurią grindžia kokybiniu tyrimu. Pagrindiniais kokybinio
tyrimo vienetais tampa gyvenimo aprašymai bei pavienių šeimų istorijos (family
case studies), apimančios kelias žmonių kartas, arba pavienių vietinių bendrijų

studijos. Jų tikslas - giliau pažinti mobilumo dinamiką bei nusakyti labiau
fundamentinius sociologinius klausimus. Iki šiol sociologinė literatūra apie

socialinį mobilumą ne tik vystėsi "ekstensyviu keliu", bet ir būdavo grindžiama
tam tikru tyrimo metodu. To rezultatu tapo statistinių duomenų gausa, bet

labai skurdi informacija, kuria remiantis būtų galima paaiškinti kaip ir kodėl
žmonės pasirenka ir pragyvena tam tikrą gyvenimo kelią. Pavienių atvejų

studijos neužkerta kelio struktūrinių pokyčių analizei, atvirkščiai, autorių
nuomone, jos leidžia kolektyvinius procesus tirti remiantis jų vietiniais efektais,
parodant ryšius su klasikine sociologine mintimi. Minėtame veikale jie stengėsi

apčiuopti tokias problemas kaip:
•Kas iš tikrųjų yra perduodama tarp kartų: ar tai yra vien turtas bei žemė,
tam tikras profesinės veiklos modelis bei įgūdžiai, socialiniai ryšiai ar

vertybės bei orientacijos?
•Kokios rūšies turtus gali perimti imigrantai?
•Kaip gali išlikti socialinis elitas vykstant socialinėms revoliucijoms?
•Kokią įtaką santuokos vyrų bei moterų turi socialiniam mobilumui?
•Kaip stipriai priklausomybė vienai, o ne kitai vietinei bendrijai arba net
tam tikro savo būsto pasirinkimas gali paveikti mobilumo kelius bei
siekius?
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•

Ar įgyvendinamos svajonės apie savo gyvenimo kelią (mobilumą)?
Abu šie autoriai ilgai dirbo kiekvienas savo srityje kol galiausiai šiame darbe

suvienijo savo ieškojimus. Jų naujas požiūris labiau koncentruojasi ties
gyvenimo tikrove nei siekia vystyti, t.y. tarti savitą žodį, kurios nors teorijos

rėmuose. Jie pripažįsta, kad tai greičiau socialinis-psichologinis nei griežtai
sociologinis požiūris. Kita vertus, jis artimas antropologiniam tyrimui. Sunkiau

nusakyti apibendrinimų galimybę esant įvairiausių atvejų gausybei. Kaip
sudaryti kokią nors skalę norint įvertinti socialinį mobilumą?
Dar 1988 metais Danielis Bertaux ir Izabelė Bertaux-Wiame parašė

straipsnį "Paveldimumas ir giminė: penkių kartų trancliacija ir socialinis
mobilumas". Pirmieji sociologai, pradėję tirti socialinę stratifikaciją,
pagrindiniu tyrimo vienetu skirdavo šeimą, o ne individą. Tik pradėjus taikyti
reprezentatyvios atrankos techniką, kurios pagrindą sudaro individas, pirmasis
sociologinis požiūris pateko užmarštin. Teko gailėtis, kad toks techninis

sąlygotumas užmarštin paliko ištisą teorinę kryptį. Todėl jau tuo metu Bertaux
paskelbė savo ketinimus atgaivinti šią "šeimyninę" kryptį socialinės
stratifikacijos bei socialinio mobilumo tyrimuose. Pagal ją socialinis statusas yra
nagrinėjamas kaip šeimos, o ne pavienių izoliuotų individų, atributas: pastarieji
turi tam tikrą profesinį statusą kas toli gražu nėra tas pats. Socialinio statuso

kaip tam tikro šeimos atributo idėja įgalina šeimos socialines trajektorijas
nusakyti kaip tam tikrą "šeimos" socialinių statusų kaitą. "Socialinių

trajektorijų formavimosi" problematika yra grindžiama transliacijos idėja.
Pagrindinė autoriaus darbo prielaida buvo apie tai, kad "klasinėje visuomenėje
skirtingai nuo kastinės ar luominės visuomenės trokštamas statusas negali būti

tėvų paprasčiausiai perduotas jų vaikams: tėvai tegali užtikrinti priėjimą prie
tam tikrų elementų arba perduoti pačius elementus (ekonominius, kultūrinius
ir pan.), kurių dėka šis socialinis statusas būna sukonstruojamas. Atgaminimas
nėra mechaninis - tai dinaminis procesas. Vėliau, aprašydamas amatininkų
šeimos istoriją, autorius padaro prielaidą, kad net ne profesinis giminės statusas
apsprendė jų socialinį statusą, bet atvirkščiai, paveldimas socialinis statusas padėtis tam tikro sociumo erdvėje bei šeimyniniai savitarpio statusai - leido

jiems užsiiminėti profesine veikla ir ją plėtoti.
Šie keli pagrindiniai principai įgalina rekonstruoti sociologinę socialinės
stratifikacijos ir socialinio mobilumo teoriją, kurioje pagaliau atsiranda vieta
moteriai bei šeimos ryšiams ir kitiems reiškiniams (pvz., skirtingoms brolių ir
seserų gyvenimo trajektorijoms). Šiai teorinei prielaidai buvo svarbu surasti

adekvatų stebėjimo metodą. Bertaux pradėjo plėtoti "šeimų istorijas" kaip
naują socialinio stebėjimo metodą. Tai leidžia pažinti tiek šeimos, tiek individo
socialinių trajektorijų formavimąsi, ką autorius skiria vidiniams procesams,

skirtingai nuo išorinių (darbo rinkos bei galimybių struktūros, istorinių
kolektyvinių įvykių ir pan.).
Kiekvienas individas paveldi ir įgyja skirtingus resursus. Giminės viduje
transliacijos objektu buvo ne fizinis ar piniginis kapitalas, bet padėtis vietinėje
rinkoje, padėtis, neatskiriama nuo tos giminės vardo. Sekdami struktūralistiniu
požiūriu, autoriai formulavo struktūrų stabilumo hipotezę apie santykius,
susiklostančius tarp tos šeimos ir juos supančių šeimų. Centrinė šeimos pozicija
šioje struktūroje, sociologiniu požiūriu, yra svarbiausias dalykas, kurį tėvas
šioje giminėje perduoda sūnui. Tėvo profesija tėra antraeilis indikatorius. Jis

įgalina sutelkti dėmesį ne ties individais ir jų trajektorijomis, bet ties tėvų ir
vaikų santykiais. Šiame kontekste yra kalbama apie socializaciją ir socialinę
integraciją. Minėti autoriai savo darbe neatrado mechaninės socialinio statuso
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transliacijos. Kiekviena karta sukuria savą profesinį projektą, savą

akumuliavimo strategiją. Ji skiriasi nuo kitų kartų tuo, kad vysto naują veiklą,
įveda inovacijas, mobilizuojasi ties tikslais, būdingais tik jai. Jeigu tarp kartų
būna transliacija, tai ji tikrai nevyksta analogijos būdu. Dažniausiai transliacija
vyksta pagal ekvivalentiškumo principą: rašytojo sūnus tapęs žurnalistu,
tekintojo sūnus tapęs inžinieriumi, policininko dukra tapusi mokesčių
inspektore ir pan. Išlikti gali socialinis-profesinis statusas (gydytojo sūnus tapęs

advokatu) arba profesinė situacija ( med.sesers dukra tapusi gydytoja), kas
sudaro ekvivalentiškumo branduolį. Tiesioginės transliacijos yra išimtys, o ne
taisyklė. Pagrindinė transliacijos kategorija - sugebėjimas transliuotis. Įmanoma

perduoti tik tai, ką realiai valdai. Dar daugiau, iš tikrųjų valdai tik tai, ką gali
perduoti. Dėka to, kad daugelio elementų transliatyvumas yra žemas, didesnė
transliacijų dalis vyksta kaip kokio nors resurso transformacija į veiksmo
sąlygas.

Pagrindinis analizės klausimas: kaip pavienės šeimos istorijos sociologiškai
implicitinio elemento turiningumą galima eksplikuoti? Geriausiu tampa
palyginamosios analizės metodas. Jis leidžia parodyti resursų skirtumus, vietinį
kontekstą, šeimos mikroklimatą, kurie aprioriai niekada nėra paisomi, susikurti

pilnesnį vaizdą apie tai, koks likimas buvo labiausiai tikėtinas, galimas ar
visiškai neįmanomas, remiantis žinoma socialine kilme tam tikru laiku, t.y.

išsiaiškinus galimybių lauką. Po to galima pereiti prie aukštesnės analizės
stadijos - palyginti tam tikro laikotarpio skirtingų socialinių sluoksnių galimybių
laukus. Tai įmanoma pasiekti tik prieš tai išsiaiškinus, ką mums pateikia
kiekviena šeimos istorija, ir būtent, kokia yra jos sociologinė prasmė.

Didžiausias sunkumas yra tai, kad nėra palyginimo mato, kaip apibūdinti
"kintamųjų variacijas". Prisideda ir tai, kad neturima "atvejų" tyrimo

sociologinės tradicijos. Aristoteliškas principas, kad nėra kito mokslo kaip tik
mokslo apie bendrą greitai užmuša pavienių atvejų tyrimo interesą. Nors
žinoma, kad atskiras yra bendro pasireiškimas. Tad ir kiekviena šeimos istorija

yra unikali tik iš dalies. Bendrą galima atrasti ne tik dideliuose skaičiuose, jį
reikia atskleisti ir pavieniuose atvejuose. Vienok, apsiribodami tik vienu atveju

rizikuojame nepakilti į sociologinį lygį. Tai išvengti padeda tik anksčiau
sukaupta sociologinė patirtis.
Kokybinis tyrimo metodas išmoko ir pareikalauja vaizduotės kaip tam tikro
teoretizavimo principo. Kiekvienas sociologas turi teisę bandyti teoretizuoti.
Poreikis apversti nusistovėjusias perspektyvas vien tam, kad pažiūrėtume ar
atvirkštinė perspektyva neturi prasmės (o, kaip taisyklė, turi). Teoretizavimas

"kokybinių" duomenų atžvilgiu atlieka tokia pat funkciją kaip ir statistiniai
metodai kiekybinių duomenų atžvilgiu. Kiekybinė analizė tam tikra prasme yra
post-teoretinė, tuo tarpu kai "kokybiniai" stebėjimai - iki-teoretiniai. Antru
atveju analizė ir teoretizavimas tampa sinonimais.
Autoriai aprašo amatininko kapitalo transliaciją per kelias kartas. Jie
ieškojo atsakymo į klausimą, kokiu būdu tai, kad šeima disponavo tam tikra
gamybos priemone, sąlygojo arba veikė kitų kartų likimus. Kas valdo
individualias trajektorijas - patys individai ar socialiniai-struktūriniai ryšiai? Tai
nėra kuriozinis klausimas, nes vienokiu ar kitokiu pavidalu jis faktiškai slypi bet
kurioje socialinio mobilumo koncepcijoje, kuriomis remiasi sociologai.
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•"Neapibrėžta" prekiautojų grupė, kuri tarpusavyje labai skiriasi nes jai
priskiriami tiek užsiimantys pačia primityviausia veikla, tiek turintys
kvalifikaciją bei specialaus pasiruošimo reikalaujančios veiklos atstovai. Čia
patenka ir įvairiausio lygio prekiautojai, bet kokia kaina besistengiantys
kompensuoti savo ankstesnį nepriteklių. Dažnai savo pragyvenimui jie
užsidirba tarpininkavimu, nieko nekurdami ir negamindami.
•"Daug žadančių verslininkų grupė", kuri kurdama savo biznį orientuojasi

10-15 metų į priekį. Jie nesivaiko didelių pinigų dabar, bet stengiasi sukurti
stabilaus ir rimto biznio pamatus, galvodami tiek apie savo, tiek apie šalies
perspektyvas. Šioje grupėje respondentai mato tiek Lietuvos, tiek užsienio
verslininkus.
•"Skurdžiai', t.y. besiverčiantys iš skurdžių pajamų. Tai vidurinioji grupė,

dažnai gyvenanti tik iš atlyginimo ir patenkinta tokia savo padėtimi.
•Ūkininkai ir žemės ūkio darbininkai, dauguma vargšai, nors ši socialinė

grupė pagal turimą nuosavybę tarpusavyje labai skiriasi.
•Darbininkai. Tai - "nuskriaustieji". Gausiausia grupė praradusių savo
darbus ir tikėtąsias pensijas. Gaunančių menkus atlyginimus, kurie
neužtikrina pragyvenimo.
•Vargšai, kurie buvo staigiai nuskurdinti, nes
nebereikalingas. Labiausiai gyvenimo nuskriaustieji.

jų

darbas

tapo

•Mafija, kaip tam tikra bizniu užsiimančių žmonių dalis. Savo tikslų ši grupė
siekia šiurkščios jėgos metodais. Pagrindiniai visuomenės skirstymo

kriterijai yra profesija ir pajamos. Profesijos reikšmę respondentai išreiškia
pagal profesijų prestižo sampratą (pavyzdžiui, kad "mokytojas dirba mažiau
nei statybininkas, bet jo padėtis yra aukštesnė nei darbininko"). O štai
pagal pajamas, kas turi pinigų - tas jaučiasi aukščiau kitų, nes "jeigu neturi
pinigų, vadinasi, esi niekas". Bet reketininkai ir kiti šešėlinės ekonomikos
atstovai nepriklauso jokiai klasei, nes jie maudosi prabangoje šiandien ir

leis laiką kalėjime rytoj.
IŠVADOS
Įdomu buvo palyginti dvi tendencijas: Lietuvos visuomenės socialinės

struktūros išskyrimą pagal klasikinės E.Wright'o teorijos tipologiją (žr.šios
knygos 3.2 skirsnį) ir jos formavimosi suvokimą kasdieninės sąmonės lygyje,
mokslininkų ir nieko bendro su mokslu neturinčių žmonių vertinimus,

kiekybinio ir kokybinio metodų dėka gaunamas žinias.
Rezultatas - matome didėjančią įvairių socialinių grupių dislokaciją, kuomet
sąlyginai vienos grupės (pavyzdžiui, verslininkų, inteligentijos ar darbininkų)
atstovai minimi prie pačių skirtingiausių sluoksnių.
Manau, kad ši socialinė dislokacija skiriasi nuo seniau tirtos socialinės
diferenciacijos, kuri, be abejonės, neišnyko ir šiandien, greičiau, vis labiau
stiprėja. Socialinė diferenciacija labiausiai suvokiama savo išoriniais
pasireiškimais: namais, mašinomis, apranga ir t.t.

Pokyčių ypatybe galima būtų traktuoti ir išryškėjusius neatitikimus tarp
materialinės padėties, kultūrinio lygio ar socialinio tos pačios grupės statuso.
Kuomet konkrečios profesijos pavadinimas arba turimas išsimokslinimo lygis,
kaip ir pajamos, neleidžia vienaprasmiškai nusakyti jų atstovo ar net visos
grupės užimamos visuomeninės padėties.
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Iš dalies tai yra susiję ir su besikeičiančiais socialinių grupių bei sluoksnių
išskyrimo kriterijais, kurie dabar siejami ir su turimos nuosavybės forma,

dydžiu, pajamų šaltiniais ir pajamų formomis, pajamų stabilumu, legalumu,
socialiniais ryšiais, socialine kilme ir pan.
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p.237). Marksizmo laikoma svarbiausia jėga, formuojanti klases, yra valdžia.

Tai ji apriboja disponavimą gamybos priemonėmis.
Liberalioji klasių teorija atsirado kaip atsvara marksistinei. Jos siekis susilpninti vyravusią klasių kovos revoliucinę perspektyvą. Ji teigė, kad
ekonomiškai pažengęs kapitalizmas egzistuoja be jokių įrodymų^ jog darbininkų
klasė grasintų kapitalistinės sanklodos politiniam stabilumui. Šios tendencijos
įmanomos, nes augant atvirai, pliuralistinei visuomenei, darbininkų klasės

revoliucinį kovos būdą pakeičia pilietinė rinkimų politika.
Liberalioji teorija stengiasi paaiškinti, kaip išsivysčiusioje visuomenėje nuo
klasių formavimosi pereinama prie jų irimo (Goldthorpe, 1996).
Mobilumas tarp klasių didėja, o galimybių nelygybė palaipsniui vis mažėja.
Visos šios tendencijos seka iš industrializmo logikos, kuri siekia kuo efektyviau

panaudoti žmogiškuosius galimybių resursus. Tai pasireiškia didėjančiu
švietimo prieinamumu. Tačiau tiek marksistinė, tiek liberalioji teorijos pasirodė
esančios abejotinos. Marksistinės teorijos praktinę įgyvendinimo galimybę
paneigė socializmo žlugimas Rytų Europoje, Kinijoje. Po Pirmojo pasaulinio
karo kapitalistinėje visuomenėje neatsirado nieko panašaus j revoliucinį

proletariatą. Liberalioji teorija taip pat iki šiol nepasitvirtino. Klasės ir
prieštaravimai tarp jų egzistuoja, nors mokslininkai ir kalba apie jų susiliejimo,
konvergencijos procesą.

Šiuolaikiniai sociologai J.H.Goldthorpe'as ir Marshallis teigia, kad šiandien
klasių analizė nereikalauja įsipareigojimo kokiai nors ypatingai teorijai, bet
greičiau reikalingas tam tikras "turinys", kuriame skirtingos ir konkuruojančios

teorijos gali būti įvertintos. Sociologijos teorija yra vertinga tiek, kiek ji gali
paaiškinti, kaip įsitvirtinęs socialinis pastovumas tampa toks, koks yra, ir tiek,
kiek ji išlieka atvira tolimesniems empiriniams patikrinimams. Pagrindinis
teorijos tikslas tebėra aiškinamasis.

Šveicarų sociologai (R.Levy ir D.Joye, 1994) išskiria tokius pagrindinius
šiuolaikinius stratifikacijos ir klasių analizės metodus:
1.Statuso

pasiekimo

metodas.

Šis

metodas

dominuoja

analizuojant

stratifikacijos procesą ir socialinį mobilumą. Supaprastintai galima teigti,
kad tokie faktoriai kaip "ego, tėvas, motina ir išsilavinimas" tradiciškai yra

naudojami apibrėžti individo mobilumą ir pajamas. Pagrindinės čia
naudojamos dimensijos yra išsilavinimas ir pajamos.
2.Goldthorpe'o. Jis plačiai naudoja sintetinę neovėberinę klasių tipologiją.

Pagal šią tipologiją Weberio galios ir prestižo tema kombinuojama su
Goldthorpe'o stratifikacijos sistema, kuri yra kildinama iš darbo ir darbo
rinkos situacijos. Jis klases skirsto į septynias kategorijas: aukščiausios klasės
profesionalai, žemesnės klasės profesionalai, aukščiausios klasės techniniai
darbuotojai, smulkūs savininkai, žemesnės eilės techniniai darbuotojai,

kvalifikuoti darbininkai, nekvalifikuoti darbininkai.
3.Wrighto. Ištobulino neomarksistinę klasės tipologiją. Jo teorijoje svarbus
dėmesys skiriamas klasės dominavimui ir išnaudojimui. Dominavimo ir

kontrolės koncepcija apibrėžiama dviem aspektais: galimybe prižiūrėti kitų
darbą ir darbdavio statusu. Pavyzdžiui, Wrighto tipologijoje gamybos
priemonių savininkai grupuojami į keturias klases: kapitalistai (turto
turėtojai ir prižiūrėtojai), vadybininkai (prižiūrėtojas, ne turto savininkas),
smulkioji buržuazija (savininkai, ne prižiūrėtojai), proletariatas (nei

savininkai, nei prižiūrėtojai). Tačiau ši tipologija parengta remiantis tik
darbo autonomija ir kontrolės kitiems dydžiu, bet ignoruojant išnaudojimą.
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Todėl jis sukūrė naują tipologiją, į kurią įvedė abu aspektus (dominavimą ir
išnaudojimą). Tipologija pavaizduota lentelėje.
Empirinė stratifikacijos analizė apjungia šiuos pagrindinius kriterijus (R.Levy ir
DJoye, 1994, p.315):
•Lytį ir rasę (Europos šalyse - tautybę). Šie kriterijai naudojami kaip
veiksniai, darantys įtaką pajamų dydžiui, be to, jie suformuoja
visuomeninę poziciją.

•Elgesio ir pasaulėžiūros indikatorių eilę. Tokių kaip balsavimas,
dalyvavimas politiniuose, profsąjungų ir kituose judėjimuose.

1 LENTELĖ
Wrighto klasių tipologija
Savininkai,
turintys
kapitalą^
Samdo
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Šaltinis: R.Levy ir DJoye (1994, p.319)
Stratifikacijos ir darbo rinkos ryšys
Vystantis postindustrinei visuomenei klasių struktūra išgyvena svarbius

pasikeitimus. M.Watersas (1994) teigia: "mes turime pripažinti, kad klasių įtaka
nyksta, tačiau tai nereiškia, kad klasės neegzistuoja". M.Watersas įsitikinęs, jog
mes privalome grįžti prie K.Marxo klasės koncepcijos ir sutikti, kad

stratifikacijų įvairovė egzistuoja, be to, kad vienos klasės gali būti pavaldžios
kitoms. Klasė gali būti apibrėžta marksistiniu terminu kaip kolektyvinių
veikėjų, apjungtų pagal privačią nuosavybę, sistema. Tie veikėjai kovoja vieni
prieš kitus, norėdami užfiksuoti nuosavybės santykius savo naudai. Wrightas

(1985) konstatuoja, kad taip apibrėžtos klasės išlieka ir šiuolaikinėje
visuomenėje.
Tačiau klasės gali būti apibrėžtos ir per socialinę - ekonominę nelygybę, kuri

kildinama iš užimtumo santykių ir vietos darbo rinkoje (taip klases analizuoja
Goldthorpe'as, Marshallis, Pakulski). Stratifikacijos procesas yra glaudžiai

susijęs su darbo rinkos situacija ir darbo organizavimo ypatybėmis. Kalbant
apie klasių susiliejimo procesą, galima atrasti tiesioginį ir bene esminį ryšį su
darbo rinkos saugumo laipsniu. Tose šalyse, kuriose darbo rinkos garantijos yra
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didelės, išvystyta plati darbo rinkos programa, žemas nedarbo lygis, galima
kalbėti apie žymesnius klasių susiliejimo arba konvergencijos požymius. Pvz.,

Švedija. Tuo tarpu JAV darbo rinka nėra tokia saugi, kaip Skandinavijos šalyse.
Čia vyriausybės įtaka darbo rinkoje vykstantiems procesams tebėra menka.
Todėl klasinis pasiskirstymas ryškesnis ir lengviau atsekamas.

Stratifikacijos procesas tiesiogiai siejasi su darbo rinkos situacija. Pastarajai
tiesioginę įtaką daro bendra šalies rinkos situacija. Kaip jau minėjome, atskirų
šalių rinka funkcionuoja skirtingai.
Neilas Fligsteinas (1996) vartoja naują sąvoką "rinka kaip politika". Jis kalba
apie politinį - kultūrinį rinkos metodą, kurio dėka galima paaiškinti, kodėl
įvairių šalių rinka funkcionuoja skirtingai, be to, paaiškina rinkoje veikiančių
veikėjų santykius. N.Fligsteinas teigia, kad rinkos kūrimosi procesas yra

kultūrinis projektas. Į šį projektą įeina tokie institutai kaip: nuosavybės teisė,
vyriausybės struktūra, kontrolės koncepcija, mainų rinkos taisyklės. Būtent šie
institutai įgalina veikėjus rinkose varžytis, kooperuotis ar vykdyti mainus. Rinka
yra socialinis statinys, kuris atspindi unikalų kiekvienos nacijos politinį kultūrinį - istorinį statinį. Todėl nenuostabu, kai kalbant apie atskiros valstybės
stratifikacijos sistemą ir klasių poziciją, mes randame skirtumus. Pvz.,
postkomunistinėse šalyse, kur rinkos (ir darbo rinkos) kūrimo procesas yra

įpusėjęs, veikia ir funkcionuoja skirtingi rinkos institutai, generuojantys
skirtingą nei kapitalistinių šalių stratifikacijos sistemą. Rytų Europos šalyse,
Rusijoje kalbėti apie klasių susiliejimą dar anksti, o pritaikyti išsivysčiusių šalių
stratifikacijos tipologiją, pvz., tokių autorių kaip Goldthorpe'o, Wrighto, yra
sudėtinga.

Klasės pozicija yra kuriama pagal darbo ir darbo rinkos situacijas. Darbo
situacija - tai socialinių santykių tinklas, kur asmuo yra vertinamas pagal jo

užimamą poziciją darbo pasidalijime. Visų pirma tai apima darbuotojo
kvalifikaciją, autonomijos dydį, veiksmų laisvę, santykius su vadovais. Rinkos
situacija apima pajamų dydį ir šaltinius, karjeros, kilimo galimybes, darbo
saugumo laipsnį (D.Gallie, 1996, p.442). M.Houtas, C.Brooksas ir J.Manze'as

(1993), patyrinėję klasės nelygybę, atsiradusią darbo rinkoje, teigia, kad iki šiol
sunku kalbėti apie klasių nykimą. Vienas svarbiausių klasių analizės rinkoje
testų yra pajamų demonstravimas. Jei klasės "miršta", mes turime tikėtis, kad

nebėra ryškių pajamų skirtumų tarp klasių. Tačiau sociologiniai tyrimai
demonstruoja ryškius užmokesčio skirtumus tarp klasių ( Pakulski, 1993,
p.263). Wrighto kapitalistų klasė tebėra piramidės viršūnėje, darbininkai apačioje ir disponuoja mažiausiomis pajamomis. Auganti vidurinioji klasė
neneigia pajamų diferenciacijos. Industrinėje visuomenėje (pvz., JAV) tebėra
ilgalaikio darbo trūkumas, auga blogai apmokamo darbo paklausa, tam tikra
visuomenės dalis gyvena ypač skurdžiai,- visa tai nesiderina su Clarko ir Lipseto
prognoze Pakulski, 1993, p.263). Tarnautojų klasė visose šalyse turi geresnes
karjeros galimybes, gauna aukštesnį atlyginimą, didesnes darbo garantijas nei

darbininkų klasė (Goldhorpe, 1996, p.486).
Sociologinėje literatūroje apstu teiginių, jog naudojant naujas technologijas
darbo situacijoje, atsiranda didesnis klasių susiliejimas. Naujos technologijos
įvedimas reikalauja didesnės kvalifikacijos, didina darbo autonomiją, todėl

nyksta nekvalifikuotų darbininkų klasė. Žemesnių tarnautojų ir kvalifikuotų
darbininkų darbas gamyklose vis labiau panašėja. Pažangių technologijų
panaudojimas yra lydimas didėjančio darbo saugumo ir apskritai gerėjančių
darbo sąlygų. Lockwoodas teigia Gallie, 1996, p.447), kad šiuo metu kilti
karjeros laiptais vienodai galimybių turi tiek tarnautojai, tiek darbininkai. Tai
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rodo, jog naujos technologijos suvienodina karjeros galimybes, darbo saugumo
laipsnį. Būtent pažangi technika niveliuoja klasinius skirtumus, atsirandančius
darbo ir darbo rinkos situacijose. Tačiau vis tiek klasės tebesiskiria savo

kvalifikacijos tipu, ilgalaikės karjeros perspektyva (Gallie, 1996). Tai reiškia,
kad klasiniai skirtumai tebesitęsia, veikia žmonių gyvenimo būdą ir jų gyvenimo
šansus.

Klasės ir išsilavinimas
Postindustrinėje visuomenėje švietimas tampa prieinamas visiems gyventojams.

Pasaulyje didėja bendras gyventojų išsilavinimas. Pvz., Švedijoje švietimas
vienodai prieinamas visoms socialinėms klasėms, mažėja apskritai ekonominė

nelygybė ir pajamų diferenciacija. Tai įmanoma, nes Švedijoje plačiai išvystyta
socialinė politika, aktyvi darbo rinka, galingos profsąjungos. Eriksonas teigia
(Goldhorpe, 1996, p.660), jog švietimo prieinamumas visoms klasėms - tai

pažangaus industrializmo išdava. Eilė sociologų (Nisbetas, Clarkas ir Lipsetas),
argumentuodami savo tvirtinimą, kad klasės "miršta", kaip įrodymą pateikia vis

mažesnę tėvų socialinės padėties ir išsilavinimo įtaką jų vaikų profesiniam ir
išsilavinimo pasirinkimui. Clarkas ir Lipsetas teigia, kad būtent liberali
šiuolaikinė šeima apsprendžia, kodėl vaikų profesiniam pasirinkimui tėvų
klasinė priklausomybė neturi įtakos. Jie teigia, kad šeima tampa egalitarine,

hierarchinė stratifikacija silpnėja. Tai rodo didesnė vedybų ir skyrybų laisvė,
moterų dalyvavimas darbo rinkoje toks kaip ir vyrų. Nors šiuolaikinėje šeimoje
egalitarinės vertybės yra labiau išplitusios nei anksčiau, ryškus darbo

pasiskirstymas daugumoje šeimų išlieka. Kai kurie mokslininkai teigia, kad
skyrybų liberalizacija veda prie moterų nuskurdinimo. Todėl liberali pažiūra į
šeimą gimdo naują nelygybę (Hout, Brooks, Manza, 1996, p.269). Priežasties,

kodėl vaikų socialiniam mobilumui tėvų socialinė padėtis turi mažėjančią įtaką,
reikia ieškoti ne šeimoje, o šalies (Hout, Brooks, Manza, 1993, p.270)
išsilavinimo politikoje - demokratinė valstybė, pasirenkant išsilavinimą ir
profesiją, visiems garantuoja vienodas sąlygas. J.Goldhorpe'as ir Marshallis

išsamiai tyrinėjo socialinio mobilumo ir išsilavinimo sąryšį. Jų tyrinėjimai vargu
ar paremia idėją, kad artėjama prie didesnės skirtingos socialinės kilmės
individų gyvenimo šansų lygybės. Jie atrado, kad ryšiai tarp išsilavinimo ir
klasinės kilmės yra stabilūs (Goldhorpe, 1996). Klasių išsilavinimo skirtumams
paaiškinti egzistuoja labai paprastas metodas. Sąveika tarp klasės ir kultūros

aiškinama tuo, jog labiau pažangi ir labiau išsilavinusi klasė yra geriau
pasirengusi padėti ir padrąsinti savo vaikus siekti aukštesnio išsilavinimo.

Klasių skirtumai tam tikru laipsniu įrodo, jog klasių kultūros įtaka jų vaikų
išsilavinimo mobilumui išlieka Goldhorpe, 1996, p.488). Todėl išsilavinimo
siekimą galima interpretuoti kultūros aspektu - tai kaip skirtingų klasių vertybės
normų atspindys. Tačiau šiuo metu nėra esminių išsilavinimo siekimo skirtumų.
Kuo didesnės išsilavinimo priėjimo galimybės kuriamos, tuo daugiau vaikų iš

įvairių socialinių sluoksnių įrodo, kad jie pasiryžę siekti aukštesnio išsilavinimo.
Gordhorpe'as (1996) teigia, kad nors klasių skirtumai pagal išsilavinimą
apskritai truputį sumažėjo, bet nėra įrodymų, kad šie skirtumai ir pastebimai
didėtų. Išsilavinimo galimybės padidėjo tik ta prasme, kad objektyvi galimybių
struktūra tapo apskritai labiau prieinama (Goldhorpe, 1996). Boundonas
(Goldhorpe, 1996) išskiria "pirminį" ir "antrinį" poveikius, kurie formuoja
išsilavinimo pasirinkimo stratifikacija. "Pirminis" poveikis sutampa su klasės
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1.3. SOCIALINIO MOBILUMO SIMETRIJA IR HIERARCHIJA:
ERIKSONO IR GOLDTHOROPE MODELIO
METODOLOGINĖ ANALIZĖ
Aleksandras Česnavičius

ĮVADAS
Socialinės klasės sąvoka laikoma sociologijoje pagrindine, todėl jos
apibrėžimas yra būtinas žingsnis sociologijos tapsmui. Be abejonės yra labai
daug bandymų, analizuojant socialinę klasę, atspėti jos narių elgesį rinkimų
metu, nusakyti sveikatos būklę, apibūdinti išsilavinimo lygį bei psichologinį
funkcionavimą, tačiau ne tiek daug darbų skirti būtent socialinių klasių schemos
pagrįstumui įrodyti. Tuo tarpu išskirtinis mokslo bruožas yra pagrįstas ir
patikimas matavimas.
Neretai klasių skyrimo kriterijai "imami" iš Register General darbo veiklos

klasifikacijos, rinkos tyrimų schemų ar paprasčiausiai skiriamas fizinis ir
nefizinis darbas. Suprantama, kad tokiems skirstymams trūksta precizikos.

Goldthorpe klasifikacijos schema šiandieniniame kontekste yra bene
ryškiausia socialinės klasės konceptualizacija ir operacionalizacija. To
priežastys:
•Pateiktas patikimas intelektualinis schemos sudarymo pagrindas.
•Parodytas klasių kategorijos naudingumas siekiant suprasti politines

pažiūras bei elgesį.
•Parodžius klasinės struktūros reikšmingiausius bruožus pagal naują schemą,

buvo pakeistas susiklostęs tyrinėtojų požiūris į socialinės stratifikacijos ir
pavienių svarbių sociologinių kintamųjų ryšius.
•Jie pirmą kartą pabrėžė, kad mobilumas yra daugiaplanis (multidimensional) procesas ne tiek priklausantis nuo socialinių klasių
hierarchijos, kiek nuo rinkos ir skirtumų tarp ūkio sričių.

•Demonstruodami kaip mobilumo procesai skiriasi įvairiose šalyse, jie priėjo
išvados, kad socialinį mobilumą veikia šalies socialinė politika (public
policy). Tačiau kiekvienos konkrečios šalies situacija šiuo atžvilgiu pasirodė
esanti tiek skirtinga, kad jos apibendrinti tapo neįmanoma.

Visas savo išvadas Eriksonas ir Goldthorpe grindė ryšiais tarp socialinės
kilmės ir "socialinių perėjimų tikslo" (destinations), apibendrintai išreikštais
tarp-generacinių (perėjimų tarp skirtingų kartų) klasinio mobilumo lentelėse.
Jų sukurtas CASMIN (Comparative Analysis of Sočiai Mobility in Industrial
Nations) , t.y. palyginamosios industrinių visuomenių socialinio mobilumo

analizės projektas, buvo taikomas ir tuo pačiu tikrinamas įvairių šalių
mokslininkų.
Kartais ši schema yra apibūdinama kaip "neoveberiška", tačiau daugelis

autorių yra linkę ją laikyti veberiškųjų ir marksizmo principų samplaikos
rezultatu. Patys autoriai, Eriksonas ir Goldthorpe, mano, jog marksistinių ir

veberiškų klasės koncepcijų supriešinimas yra gerokai perdėtas, tačiau
pripažįsta, kad taikomi klasių skyrimo kriterijai buvo išvesti iš klasikinių
šaltinių, t.y. K.Marx'o ir M.Vėberio darbų. G.Evans vienas pirmųjų iškėlė
klausimą apie tai, kad nežiūrint Eriksono ir Goldthorpe schemos naudojimo

atvejų gausėjimo, nėra tiriamas jos pagrįstumas, išmatuojant klasių
charakteristikas bei veiklos sritis. Šią spragą jis ir pabandė užpildyti.
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Atsakymo į klausimą, kiek ir kaip šis socialinio mobilumo bei klasių
išskyrimo modelis gali būti taikomas dabartinės Lietuvos socialiniam

struktūrinimuisi tirti, paieškos ir lėmė Eriksono ir Goldthorpe klasių mobilumo
teorijos metodologinės analizės pasirinkimą. Kaip pažymi vakarų sociologai
(M.Titma, N.Tuma,1992), šiuo metu tiriant socialinę stratifikaciją bei socialinį
mobilumą Rytų Europos šalyse yra naudojamos klasifikacijos bei analitinės
schemos, panašios (ar analogiškos) toms, kurios žymiai anksčiau buvo sukurtos
JAV bei kitose vakarų šalyse, o tuomet ir gaunami rezultatai būna neįtikėtinai
panašūs. Tuo tarpu niekas neginčija, kad, nepaisant tam tikrų panašumų,
stratifikaciją buvusiose šalyse su totalitariniu, socialistiniu režimu, labai skyrėsi
nuo vakarų, kapitalistinių šalių visuomenių.

Industrinių visuomenių socialinio mobilumo analizė (pagal
Roberto Eriksono ir Johno H. Goldthorpe modelį)
Socialinio mobilumo lyginimo principai

Plačiai pasklidusiame darbe Ganzeboom, Luijkx ir Treimanas (1989)
išanalizavo 149 mobilumą aprašančias lenteles, remdamiesi trisdešimties šalių

duomenimis. Savo analizę ir interpretaciją jie žymia dalimi grindė hipoteze apie
visuotinį socialinį kintamumą (fluidity), kurią prieš šešiolika metų iškėlė
Featherman, Jonės ir Hauser (1975). Tačiau pirmieji padarė visiškai priešingą
išvadą: hipotezė apie visuotinį socialinį kintamumą, jų (Ganzeboom, Luijkx ir
Treimano) nuomone, yra neteisinga. Dar vėliau atsirado nauji autoriai, kurie
dar ir dar kartą tikrino šią hipotezę ir gaudavo kontroversiškus rezultatus:
F.L.Jones (1992), pvz., parodė Ganzeboom, Luijkx ir Treimano klaidas. Jo
nuomone, visuotinis socialinis kintamumas yra stipresnis net už profesijų

prestižo panašumą tarp įvairių šalių, dėl kurio , taip pat po gana ilgų diskusijų
jau daugiau ar mažiau vieningai sutariama. D.J.Treimanas (1977) savo

monografijoje grindė profesijų prestižo skalės panašumą įvairiausiose šalyse
apibendrindamas 53 šalių duomenis, tačiau beveik tuo pat metu suomių
sociologai M.Alestalo ir H.Uusitalo (1980), tikrindami pirmojo duomenis ir
rezultatus padarė išvadą, tinkančią įvairiems socialinio mobilumo tyrimams:
ieškantys panašumų - randa juos, o ieškantiems skirtumų - mato pastaruosius.
Svarbiau, turbūt, yra prigijusi tradicija dar ir dar kartą tikrinti įvairių autorių
metodologines prielaidas, analizės žingsnius, ir, atitinkamai, gautus rezultatus.

Tai visiškai tinka ir Eriksono bei Goldthorpe sukurtos klasių schemos likimui.
Abu autoriai socialinės stratifikacijos problematikoje dirba jau daugiau nei
penkiolika metų. Siekdami įveikti išimtinai statistinių metodų taikymą analizės
metu, savo darbe The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial
Societies (Nuolatinis kitimas; Erikson and Goldthorpe, Oxford: Clarendon Press,

1992) jie siekė ištobulintą matematinį aparatą susieti su aukšto lygio teorija.
Faktiškai rašoma apie industrinės visuomenės "liberalios teorijos" tikrinimą
taikant empirinius metodus. Trumpai šios "liberalios teorijos" esmė

perteikiama taip: dvidešimtajame amžiuje daugelis vakarų valstybių pasiekė
naują savo vystymosi fazę, kuriai buvo būdingas greitas ekonominių resursų
augimas, dinamiška socialinių institutų kaita, žymiai išsiplėtė žmogaus
gyvenimo galimybės. Tokios transformacijos negalėjo nepaveikti ar atsispindėti
atitinkamose socialinio mobilumo formose. "Liberalios" teorijos pradininkai,
tokie kaip T.Parsonsas, S.Lipsetas, D.Bendiksas ir kiti, nusakydami industrinės
visuomenės skirtumus lyginant su iki industrinėmis, teigia:
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įjungimą, tačiau, jų nuomone, kur kas sunkiau pritaikoma apibūdinant klasių

bendrumą ar išskirtinumą. Todėl jie labiau pasitiki Eriksono ir Goldthorpe
schemos teoriniu nei empiriniu pagrįstumu. Iš dalies tai paaiškina ir tokį

sociologinėje literatūroje akivaizdžiai dominuojantį empirinį pastarosios
schemos tikrinimą, taikant sudėtingus matematinės analizės metodus.
Mobilumo variacijos: mobilumo tipų panašumai ir skirtumai įvairiose šalyse
Feathermano, Jonės ir Hauserio hipotezė apie visuotinį socialinį kintamumą
skelbė, kad "industrinėse visuomenėse, turinčiose rinkos ekonomiką ir

branduolinę šeimų sistemą, genotipiniai mobilumo šablonai (cirkuliacinis
mobilumas) iš esmės yra vienodas" (Featherman, Jonės ir Hauser,1975,p.34O).

Tačiau cirkuliacinio mobilumo jie toli gražu nesuprato kaip totalinio mobilumo
(kurį anksčiau propagavo Lipset ir Zetterberg (Jones,1992,p.233). Pirmiesiems
mobilumas reiškė struktūrinius profesijų kompozicijos pokyčius. Ganzeboom ir
jo kolegos teigė, kad Featherman, Jonės ir Hauserio hipotezė apie visuotinį

socialinį kintamumą yra nekorektiška. Tačiau Jonės 1992 metais suabejojo šiuo
teigimu, nors jo žodžiais tariant, savo analize jis nesiekė "apšaukti hipotezę apie
visuotinį socialinį kintamumą empirine klastote" (Jonės, 1992,p.233), bet siekė

išplėtoti jos racionalų (pažangų) grūdą. Pavyzdžiui, Featherman ir jo kolegos
savo analizę grindė įjungdami ir Rytų Europos šalis, neturinčias rinkos
ekonomikos; jie naudojo tiek regioninius, tiek nacionalinius duomenis; kita

vertus, jie įjungė net tokias šalis kaip Indiją, Nigeriją, Malaziją bei Filipinus,
kurios iš viso "nėra industrinės visuomenės". Jo nuomone, hipotezė apie
visuotinį socialinį kintamumą daro kur kas didesnę žalą nei antroji, Ganzeboom
ir jo kolegų diegiama hipotezė apie tai, kad "visur egzistuoja visuotinė klasių

struktūra, mažų mažiausiai bent jau tiek kiek klasių struktūra yra apibrėžiama
mobilumo galimybėmis" (Jonės, 1992,p.236).
M.Hout ir R.Hauser (1992,p.239), pabrėždami Goldthorpe ir Eriksono
socialinio mobilumo modelio ( dažnai dar vadinamo projektu bei klasių
mobilumo modeliu), teigia, kad šie autoriai įdiegė naują požiūrį į socialinį
mobilumą industrinėse visuomenėse. Goldthorpe ir Eriksonas atrado, kad
Europoje mobilumas yra multi-dimensinis procesas, kurį apsprendžia ne tiek
vertikalioji arba hierarchinė socialinių klasių struktūra kiek - skirtumai tarp
ūkio sektorių bei rinkoje. Jie pademonstravo kaip mobilumo procesai skiriasi

tarp tautų ir padarė išvadą, kad valstybės politika veikia socialinį mobilumą.
Tačiau kiekvienos tautos patirtis mobilumo politikos atžvilgiu taip ryškiai
skiriasi nuo jų kaimyninių šalių patirties, kad yra sunku apibendrinti tokios

politikos poveikį.
Autoriai Goldthorpe ir Eriksonas labai kruopščiai formavo savo tyrimo
empirinę bazę. Įgyvendindamas savo seną svajonę, Goldthorpe gerokai
perdirbo ir suliejo į visumą savo duomenų banke dvylikos stambiausių
mobilumo tyrimų , atliktų 70-jų metų viduryje skirtingose šalyse, rezultatus. Šių

šalių palyginamoji mobilumo analizė pradedant XX a. pradžia ir baigiant 70-ųjų
metų viduriu, iš tiesų, pateikė sensacingus rezultatus. Paaiškėjo, kad nei
stambūs ekonomikos pokyčiai, nei socialiniai ar politiniai kataklizmai, nei
visuomenės vertybių struktūros transformacija nepadarė kokio nors
esmingesnio poveikio mobilumo formoms ar intensyvumui. Kitaip sakant,
mobilumo struktūra ir forma kiekvienoje nagrinėjamoje šalyje pasirodė
esančios jeigu ne pastovios, tai bent jau kintamuoju, turinčiu labai nežymią
dispersiją. Kai kuriose šalyse nežymios mobilumo fluktacijos sutapo su

32Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas
atitinkamais socialiniais sukrėtimais, dažniausiai, karais ir revoliucijomis.

Pavyzdžiui, po antrojo pasaulinio karo Vokietijoje buvo pastebimas didesnis
socialinių ribų tarp "valstybės tarnautojų" ir kitų socialinių grupių pralaidumas.

Autoriai jį aiškino tuo, kad pokarinėje Vokietijoje vyko tam tikra visuomenės
politinių pamatų revizija, vokiečių biurokratiją, kuri tapo paženklinta
bendradarbiavimu su naciais, atribojant nuo šalies valdymo. Vėliau, po to kai

valstybinės biurokratijos sluoksnį papildė nauji žmonės, mobilumas Vokietijoje
vėl įgijo pirmykštes formas. Joms buvo būdingos gana griežtos ribos tarp
išsilavinusių ir neišsilavinusių gyventojų grupių.

O štai kitas pavyzdys: pokario laikotarpiu Vengrijoje ypatingu uždarumu
išsiskyrė socialinė smulkių prekybininkų grupė, nuosavų įmonių savininkai. To
priežastį knygos autoriai įžiūri tame, kad komunistinės valdžios požiūris į šią
grupę buvo labai nepalankus. Susidarė situacija, kurioje buvo gana sunku tiek

patekti į šią grupę, tiek išeiti iš jos.
Kaip parodė atlikta duomenų analizė, iš visų nagrinėtų visuomenių tik dvi angliškąją ir prancūziškąją - galima laikyti kaip labiausiai artimas europiniams
mobilumo vidurkiams, savotišku tarpklasinių ir tarpgrupinių barjerų skvarbumo
etalonu Europoje. Eriksono ir Goldthorpe nuomone, mobilumo tipas, vyravęs
šiose visuomenėse, yra visų kitų galimų variacijų "ašis" arba "šerdis".^

Vienas fenomenas, ryškiai išsiskiriantis iš likusių, yra Airija. Čia pokario
laikotarpiu buvo gana aukštas mobilumo lygis. Jo pagrindiniai srautai siejosi su
didelių žmonių masių perėjimais iš žemės ūkio sektoriaus į kitas ekonomikos
sritis. Autorių nuomone, šį išskirtinumą pilnai sąlygoja metodologinis
mobilumo rodiklių unifikavimas. Airijos žemės ūkio rajonuose parduotuvės bei

kitos smulkios įmonės dažnai yra išsidėsčiusios netoli fermerių gyvenamųjų
vietų, kas žymiai palengvina vietiniams gyventojams ūkininkavimą derinti su

kito pobūdžio veikla. Tuo būdu, iš tiesų, yra kalbama apie dalinį mobilumą,
kurio metu perėjimai tarp skirtingų kartų iš vieno sektoriaus į kitą nėra baigti,
užsitęsiantys net per keletą kartų.
Lenkijoje socialinio mobilumo ypatumai nėra tokie ryškūs, jeigu nekreiptume
didelio dėmesio į gana stiprius socialinius srautus, kurių atsiradimą sąlygojo kai
kurių socialinių grupių socialinis valstybės sponsoriavimas. Tokios, ideologiškai
orientuotos programos tikslas buvo siekimas išplėsti kilimo galimybes

darbininkų ir valstiečių vaikams, užtikrinant jiems lengvatinį perėjimą į
sistemingai augančią "liaudies inteligentijos" klasę. Duomenų analizė
įtikinamai pademonstravo, kad tokia politika sumažino socialinę distanciją tarp

darbininkų ir kitų klasių, socialinėje struktūroje užimančių aukštesnes pozicijas.
Tyrimo autorių nuomone, ši struktūra tuo metu atitiko visuomenės poreikius,
nes pastaroji visuomenė karo metu neteko trečdalio savo išsimokslinusios klasės

ir beveik visų aukštųjų mokyklų. Tačiau laikui bėgant ši tendencija neteko savo
prasmės: lenkų visuomenėje išryškėjo kita, tiesiog atvirkštinė, tendencija,
pasireiškianti įvairių socialinių grupių ir, visų pirma, socialinių grupių
atliekančių rankų darbą, didėjančiu mobilumu.
Apibendrindami gautus rezultatus, Eriksonas ir Goldthorpe pabandė
nusakyti visumą priežasčių, sąlygojančių "ašinio" mobilumo modelio
nacionalines variacijas. Jų nuomone, reikšmingiausiu panašių variacijų veiksniu
yra šalies politinio kurso pasikeitimas. Nepaisant politikų sugebėjimo veikti
visuomenę, ilgalaikės evoliucijos tendencijos anksčiau arba vėliau pradeda
vyrauti. Autoriai padaro prielaidą, kad politizuoti mobilumo modeliai, pvz.,
socialistinio tipo, neegzistuoja. Įvairiose socialistinėse šalyse skirtingais

laikotarpiais buvo stebimas skirtingas socialinių perėjimų lygis, kurį sąlygojo tų
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ar kitų vidaus politikos komponentų ekonominės bei socialinės sąlygos ir jų
efektyvumas. Bandymai dirbtinai įdiegti ypatingus mobilumo tipus
neišvengiamai baigdavosi nesėkme, kurią iššaukdavo jų akivaizdi priešingybė
ekonominei bei kitoms realijoms.

Tuo būdu, kruopšti mobilumo analizė daugiau nei dešimtyje šalių
pademonstravo "liberalaus modelio" nepakankamumą. Ar tai reiškia, kad jo

kūrėjai bei pasekėjai susitaikys su savo pralaimėjimu? Šito niekas nesitiki. Visų
pirma, liberalaus modelio autoriai iš pat pradžių kategoriškai neigė klasinį,
marksistinį požiūrį į visuomenę. Pagrindinis jų instrumentas analizuojant
visuomenę yra socialinė stratifikacija, t.y. vertikalusis mobilumo matavimas,
kurį Eriksonas ir Goldthorpe faktiškai atmetė. Kita vertus, įvesdami "ašinio
mobilumo" sąvoką, Eriksonas ir Goldthorpe savo svarstymams suteikė tam
tikrą dviprasmiškumą. Akivaizdu, jeigu egzistuoja tam tikras etalonas, tai
egzistuoja ir socialinių perėjimų charakteristikos, bendros tam tikroms fazėms.
Trečia, nepaisant visų tokio sudėtingo tarptautinio tyrimo privalumų, būtent
šalių "daugiaplaniškumas' iš tikrųjų gali tapti "achilo kulnu". Nelabai yra aišku,

kiek iš principo galima agreguoti daugelio socialinių struktūrų tyrimų, atliktų
įvairiose šalyse skirtingu laiku, duomenis.

Socialinių klasių išskyrimas, analizuojant mobilumą tarp kartų
Klasių išskyrimo kriterijai
Pirmiausia, norint atsakyti į klausimą, ką gi matuoja Goldthorpe klasių
schema, yra minima knyga The Constant Flux. A Study of Class Mobility in
Industrial Societies. (Nuolatinis kitimas; Erikson and Goldthorpe, Oxford:
Clarendon Press, 1992). Pats universaliausias jų teorijos teiginys skambėtų taip:

schemos tikslas yra diferencijuoti žmones pagal jų padėtį darbo rinkoje bei
pagal gamybos vienetus, arba, tiksliau, skirti tokias padėtis naudojant

įdarbinimo/darbo santykių terminus. Nuorodomis į padėtį darbo rinkoje ir
gamybos vienetus yra akcentuojama tai, jog šioje teorijoje koncentruojamasi
ties individų užimamomis padėtimis nei ties pačiais individais. Nežiūrint to,

Goldhorpe schemoje individų priskyrimas vienai ar kitai klasei/pozicijai yra
nustatomas remiantis tais pačiais metodais kaip ir ankstesniuose darbuose,
naudojant profesines kategorijas iš darbų aprašų bei pagal darbo statusą (pvz.,
tarnyba, valdymas,individualus darbas).

Daugelis klasių teorijų yra schematiškos. Kaip opozicija statusų skalėms
Goldthorpe schema skiria darbdavius ir individualia veikla užsiimančius.Šis
skirstymas yra gerai pagrįstas tiek Vėberio, tiek Markso klasių teorijose. Kur

kas įdomesni yra skirtumai, pabrėžiami skiriant poklases darbdavių kategorijoje
( ką kiti tyrinėtojai laiko labiausiai ginčytinu Goldthorpe teorijos klausimu).
Eriksonas ir Goldthorpe teigia, kad darbdavių-tarnautojų santykių, pagrįstų
gana heterogeniškais principais, pasekmė yra ta, kad tarnautojai iš tiesų užima

visą virtinę skirtingų darbo rinkos bei darbinių pozicijų, kurių reikšmingiausi
skirtumai gali būti nusakyti remiantis klasių terminais (p.41). Svarbiausiais
skirtumais laikytini "darbo sutarties" bei "darbo sąlygų" skirtumai.
Darbo sutartimi reguliuojami darbiniai santykiai siejami su palyginti trumpu

laikotarpiu ir specifiniu piniginiu užmokesčiu. Dirbantieji atlieka didesnį ar
mažesnį darbo kiekį prižiūrimi darbdavio ir jo padėjėjų, mainais gaudami
atlyginimą, skaičiuojamą pagal atlikto darbo ar išdirbto laiko principus.
Biurokratiniai darbo santykiai yra siejami su ilgesniu laikotarpiu ir labiau
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difuziškais mainais. Darbuotojai atlieka paslaugas, kurių iš jų tikisi įdarbinusi
organizacija, ir už tai gauna kompensacijas ne tik pastovaus atlygio forma, bet ir
gaudami tam tikras perspektyvų garantijas (pvz., atlyginimo augimą, socialinį

draudimą, pensijas bei karjeros galimybes). Taigi, klasių nariai gali būti
lyginami tarpusavyje tiek pagal pajamų šaltinius, ekonominio saugumo ir
ekonominio pajėgumo lygį, tiek pagal užimamas pozicijas valdžios bei gamybos
valdymo sistemose bei pagal jų galimybes autonomiškai atlikti savo darbą.
Esminis Goldthorpe schemos principas yra įdarbinimo/darbo sąlygos ir
santykiai, kurie laikytini svarbesniais nei atliekamo darbo užduotys ir pan. Kaip
iliustruoja citatos iš "Constant Flux", pagrindinis šių santykių bruožas yra tas
būdas, kuriuo pasiekiamas įsipareigojimas iš darbo jėgos pusės. Tarnautojams
paprastai suteikiama daugiau pasitikėjimo ir laisvės, nei darbininkams, kurių
darbo ir užmokesčio reguliavimas yra griežtesnis. Parastai kalbant, tarnautojų
klasės dirbantieji yra valdomi ilgalaikės naudos "morka", o darbininkai griežtos priežiūros ir darbo sutarties sąlygų "lazda".
Susumuojant visa tai, kas pasakyta, aišku, jog pagrindinėmis Goldthorpe
klasių charakteristikomis yra laikomos:
•Įdarbinimo/darbo sąlygos.
•Profesinio apdraustumo laipsnis.
•Karjeros galimybės.

(Tai, beje, yra ir pagrindiniai schemos validumą pagrindžiantys kriterijai).
Antrinėmis charakteristikomis laikytinos:
•Darbo proceso kontrolės lygis.
•Užmokesčio dydis.
•Prižiūrėtojo statusas, t.y. kitų darbuotojų kontrolė (šiuo klausimu

tikslinama darbų klasifikacija pagal autoriteto/valdžios laipsnio kriterijų).
Ateities perspektyvos yra matuojamos, klausiant respondentus apie jų šansus

kilti karjeros laiptais, tiek toje pačioje firmoje, tiek keičiant darbdavį. Kitas šios
dimensijos klausimas yra apie konkretų "karjeros laiptelį", kurį užima
respondentas. Trečias klausimas (bei aspektas) tiria darbo vystymąsi, klausiant

apie darbo užduočių kitimą (jų supaprastėjimą ar sudėtingumą profesine
prasme). Ketvirta - tai pastovaus atlygio didėjimo buvimas, tai įvardijama kaip

tokia darbo sritis, kurioje tikimasi ypač aiškių skirtumų tarp tarnautojų ir
darbininkų. Šiuo aspektu skiriami tie, kurie negauna algos padidinimo, ir visi
kiti, kurių atlyginimai keliami bendra tvarka, asmeniškai arba formaliai, arba
neformaliai, fiksuotai laike ar bet kada. Dar du klausimai susieja ateities

perspektyvas ir įdarbinimo/darbo sąlygas. Tarnautojai yra linkę daryti siekti
karjeros tikslu padidinti savo pajamas, tuo tarpu darbininkai, - stipriau susisieti

su darbo sutartyje nurodytomis sąlygomis (griežtu atlygiu ir darbo valandų
ryšiu, mažos galimybės daryti karjerą ir pan.).
Analizuojant respondentų įdarbinimo/darbo sąlygas, pagrindinis dėmesys
skiriamas pasitikėjimui (trust) , kuris matuojamas atsakymais j tokius klausimus

kaip:
•Būtinumas fiksuoti darbo laiko pradžią ir pabaigą;arba tikima, jog bus
atidirbama tam tikrą laiką.
•Apie atlygio mokėjimo būdus (garantuota pastovi alga, valandinis
užmokestis, apmokėjimas už atliktą darbą).
•Apmokėjimas už išdirbtus viršvalandžius (darbininkų klasės rodiklis).
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Atskirai gvildenami autonomijos darbe ir kontrolės , kurią darbuotojas turi

savo užduočių ir sąlygų atžvilgiu, laipsnis. Buvo sukurtas penkių sudėtinių dalių
blokas:
Įtaka, kuriant savo darbo užduotis.

Kasdienių darbo užduočių kontrolė.
Darbo intensyvumo ir kiekio kontrolė.
Teisė sumažinti darbo intensyvumą, jeigu to nori.
Laisvė inicijuoti naujas darbo užduotis.

Ryšiai tarp klasių schemos ir klasių charakteristikų buvo matuojami
naudojant diskriminantinę funkcinę analizę, kuri įrodė standartinės koreliacijos
tarp klasių charakteristikų ir Goldthorpe klasių schemos buvimą. Kita vertus,

buvo analizuojama kitų socialinių charakteristikų (amžiaus, išsilavinimo, lyties)
įtaka darbo veiklos pobūdžiui. Tačiau pagrindine charakteristika, skiriančia
visas klases, laikytinas mokėjimų dydis (jis ypač aiškiai skiria I ir II grupes, taip
pat VI ir VII grupes).
Erikson 'o ir Goldthorpe klasių schema

Autoriai savo siūlomą stratifikacinę schemą apibūdino kaip klasinę, į kurią
patenka tokios socialinės grupės:

3 klasių

7 klasių schema

12 klasių schema

schema*
I - Stambūs savininkai,

aukšto lygio specialistai ir
Tarnautojų

I - Aukščiausia tarnautojų klasė.

administratoriai.
II - Viduriniosios
grandies vadybininkai,

kvalifikuoti darbininkai su
aukštuoju išsilavinimu ir

II - Žemutinė tarnautojų klasė.

smulkūs savininkai.
III - Žemesnės grandies
vadybininkai.

Vidurinioji
IV - Smulkūs savininkai,
turintys pavaldinių, ir
savininkai, dirbantys
savarankiškai.

V- Įmonių kvalifikuotas
techninis personalas.

VI - Kvalifikuoti
Darbininkų

darbuotojai, atliekantys
rankų darbą.

VII - Nekvalifikuoti
darbuotojai, atliekantys
rankų darbą, ir
valstiečiai.

Marshal, Swift (1993, p. 189)

IHa - Aukštesnio lygio ne-fizinio
darbo darbuotojai.
IHb - Žemesnio lygio ne-fizinio
darbo darbuotojai.
IVa - Smulkūs savininkai, turintys
samdomų darbuotojų.
IVb - Smulkūs savininkai
neturintys samdomų darbuotojų.
IVc - Ūkininkai
IVd - Smulkūs savininkai
V - Žemesnio lygio techninis
personalas. Prižūrintys fizinio
darbo dirbančiuosius.

VI - Kvalifikuoti fizinį darbą
dirbantys darbininkai.
VII a - Pusiau kvalifikuoti ir

nekvalifikuoti fizinio darbo
darbininkai.
VII b - Elementariosios gamybos

fizinio darbo darbininkai.
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Suprasdami šios socialinės schemos sąlygotumą, autoriai maksimaliai
stengėsi ją pagrįsti. Jų nuomone, schema yra patogi, nes nesunkiai leidžia

apjungti arba išskirti atskiras klases. Tai, kad ji yra visuotinai paplitusi ir visų
žinoma, matomai, gerai demonstruoja tas faktas, kad įvairūs autoriai ją

analizuodami ar darydami nuorodas į ją, operuoja ne konkrečių klasių
pavadinimais, bet šioms klasėms suteiktais sąlyginiais numeriais (nuo I iki VII).
Todėl ir šiame darbe bus laikomasi tokios "tradicijos", kad ir kiek neįprasta tai
būtų Lietuvos mokslininkams.

Sis modelis yra tarptautinis ta prasme, kad leidžia palyginti tyrimų, atliktų
įvairiose šalyse skirtingu laiku, rezultatus. Galiausiai, ji jau ne kartą buvo
aprobuota stambiuose mobilumo tyrimuose, pvz., J.H.Goldthorpe-K.Hope.
Dažniausiai, o tarptautiniuose tyrimuose, kaip taisyklė, yra naudojama

būtent septynių klasių išskyrimo schema. Ji buvo naudota Didžiosios Britanijos
socialinio mobilumo tyrime. Tačiau yra naudojama ir penkių klasių schema,

kurią sudarant yra apjungiamos I ir II klasės, bei VI ir VII, tačiau V ir VI
būtinai lieka atskirtos.

Penkių klasių schema yra naudojama Didžiosios Britanijos prieš
rinkiminiuose tyrimuose. Trijų klasių schema paprasčiausiai skiria nefizinio
(I,II,III), fizinio (V,VI,VII) bei žemės ūkio darbuotojų klases, nors pastaroji
būtų ir visai negausi. Žinoma, pastaroji schema naudojama tik tuomet kai nėra
kitos išeities, pvz., dėl labai riboto atvejų skaičiaus. Agreguojant klases,
patariama ar stengiamasi įvertinti tai, kad III b klasės daugumą sudaro moterys,
tuo tarpu - tai darbininkų klasė.

G.Evansas (1992) vienas pirmųjų iškėlė klausimą apie tai, kad nežiūrint
Eriksono ir Goldthorpe schemos naudojimo atvejų gausėjimo, nėra tiriamas jos
pagrįstumas, išmatuojant klasių charakteristikas bei veiklos sritis. Šią spragą jis
ir pabandė užpildyti remdamasis 1984 metų Essex'o "klasių tyrimo"
duomenimis.Tai buvo pagal atsitiktinę atranką apklausti 1770 respondentai,
nors savo analizei G.Evans pasirinko darbuotojus, kurie dirba virš 30 valandų

per savaitę (N=790-840).Analizę jis grindė 11-kos klasių išskyrimo variantu ir
neįjungė IVa, IVb ir IVc klases bei darbdavius, kurie sudaro I klasės tam tikrą
dalį.
Klasių charakteristikų matavimo būdus, priimtinus tikrinant klasių schemos
pagrįstumą, apima respondentų darbo ir darbo sąlygų indikavimą.Šiam tikslui
tinkamiausi dydžiai yra grupuojami į tris kategorijas: ateities galimybes
(perspektyvas), įdarbinimo/darbo sąlygas, darbo užduočių kontrolė. Ateities
galimybės matuojamos klausiant apie respondento šansus kilti karjeros laiptais
tiek toje pat firmoje, tiek keičiant darbdavį. Kitas klausimas tikslina konkretų
"karjeros laiptelį", ant kurio "stovi" respondentas. Darbo vystymasis matuojamas

klausiant apie darbo užduočių kitimą (supaprastėjimą ar sudėtingėjimą
profesine prasme).

38Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas

G.Evansas (1992) tikrindamas Goldthorpe ir Eriksono klasių schemos
validumą, bandė įvairias klasių jungimo kombinacijas ir tikrindavo koreliacijas
tarp klasių ir profesinių charakteristikų (apmokėjimo sąlygų, perspektyvų,
autonomijos, apmokėjimo bei vadovavimo), ypatingą dėmesį skirdamas ir
minėtai III b klasei (moterų darbininkių). Stiprūs ryšiai tarp klasių ir tarnautojų
įdarbinimo/darbo sąlygų patvirtina schemos skirstymo pagrindą - darbo sutartis
versus tarnyba. Vienintelis pastebėtas nukrypimas nuo teorinio konstrukto - tai

ne tokie ryškūs skirtumai tarp VI ir VII bei tarp I ir II klasių. Iš esmės tai
pateisino šių klasių jungimą į darbininkų klasę bei gaunančiųjų pastovų
atlyginimą (salariat). Atlikta schemos validumo analizė patvirtino Goldthorpe
klasių schemos hierarchinę struktūrą (tarnautojai, techniniai darbuotojai,

nefizinio darbo atlikėjai, fizinį darbą dirbantieji). Kita vertus, įvairios
agregavimo procedūros, pritaikytos Britanijos ir tarptautinių tyrimų metu,

nesumažino sutrumpintų versijų pagrįstumo. Tik kai kurių profesinių
charakteristikų, būtent, atlyginimo ir vadovavimo, reikšmės skirdavosi
priklausomai nuo agregavimo procedūros, tačiau esminėmis charakteristikomis
šioje schemoje laikomos - darbo/įdarbinimo sąlygos - nekito. Žinoma, buvo
rekomenduojama ateityje didinti ar labiau pagrįsti matuojamus kintamuosius,

ieškant naujų būdų klasių charakteristikoms matuoti bei tiksliau jas įvardijant.
Antra būsimų tyrimų plėtojimo kryptimi minimos pastangos nusakyti
schemos galimybes nuspėti ryšius tarp klasių charakteristikų ir tokių kintamųjų,
kaip klasinė identifikacija bei aktyvi veikla. Kita vertus, pasitvirtino, kad
priklausomybė atitinkamai klasei leidžia nuspėti įdarbinimo/darbo sąlygas,
atlygio specifiką, perspektyvas, valdymo roles bei darbo proceso kontrolę.
Atliekant tokią schemos analizę, akivaizdžiai pademonstruotas profesinių

kategorijų heterogeniškumas. Pavyzdžiui, nustatyta, kad vidurinioji klasė neturi
pastovios lokalizacijos dėl savo besiskiriančių dimensijų: III bei V klasės žymiai
skiriasi savo darbo sąlygomis, vadovavimu, atlyginimo dydžiu, kas sukėlė tam
tikras diskusijas apie darbuotojų ne-fizinio darbo rutinos proletarizavimą.
Profesinių kategorijų heterogeniškumas

Klausimas apie profesinių charakteristikų sąryšį su Goldthorpe klasių
schema susilaukė ypatingo įvairiausių tyrinėtojų dėmesio lyg sunku būtų
patikėti, kad ši klasių schema iš tiesų nusako įvairaus pobūdžio profesines
charakteristikas. Prisilaikant tam tikros Lietuvos sociologų susiklosčiusios
terminijos, dažnai norisi naudoti "darbo ar darbinės veiklos" charakteristikų
terminus, nes minint "profesinę veiklą" , psichologiškai pradedama laukti
konkrečių profesijų pavadinimų ar pan., nors Eriksono ir Goldthorpe schemoje
sutinkami tik bendriausios kategorijos. Naudoti "darbo kategorijų" terminą
nebūtų korektiška, nes minėti autoriai savo schemą grindžia išimtinai su
profesine veikla susijusiomis sąvokomis. Sugretinus šias profesines
charakteristikas su kitomis socialinėmis charakteristikomis, tarp kurių buvo

amžius, išsimokslinimas bei lytis, kai kuriais atvejais būna pripažįstama, kad
klasės įtaka, pvz., perspektyvoms nėra stipresnė nei amžiaus ar pan. Išvada
dažnai būna ta, kad tam tikra socialinė charakteristika (pvz., amžius) bei klasė
yra nesusiejamos ir atskirai veikia ,pvz., darbo perspektyvas.

1 lentelėje pateikiamas skirtingų darbinių charakteristikų pasiskirstymas
skirtingose Goldthrope apibrėžtose klasėse.
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1 LENTELE
Goldthorpe klasių profesinės charakteristikos
(procentais)
Charakteristikos

Goldthoripe klasės
Illb
V
VI Vila Vllb
26
30
43
58
61
0
13
22
29
58
56 67
72
61
48
21
18
0
62
87
88
89
92 33
19
25
30
44
38
0

I
18
0
79
37
16

II
17
11
71
44
11

Illa

24
28

30
26

14
34

17
48

24
30

9
47

8
56

0
83

27
25

28
26

11
37

17
22

16
52

10
52

8
53

0
33

35
2

31
8

24
8

26
17

23
16

9
31

9
39

0
50

56
0
82
1
79
76

48
1
83
1
74
69

38
6
68
3
50
33

44
4
50
5
27
29

35
10
72
4
70
52

24
16
59
6
36
21

15
13
43
6
22
17

0
50
84
0
60
33

90
93

76
86

47
75

50
58

50
69

21
53

18 67
48 100

72

43

36

0

27

13

17

67

74
77
83

67
73
71

64
43
19

46
54
13

57
55
82

56
24
5

52
23
7

50
50
33

11.4

7.8

4.7

3.7

6.5

5.3

4.8

6.8

Darbo laikas
Valandinis apmokėjimas
Pagrindinis atlyginimas
Apmokėjimas už išdirbtą laiką
Nėra kasmetinio atlyginimo
pakėlimo
Karjeros galimybės darbovietės viduje

Didelės
Jokių
Karjeros galimybės kitur

Didelės
Jokių
Trumpiausias būdas kelti atlyginimą

Per karjerą
Ilgiau dirbant
Būdas kelti atlyginimą darbo eigoje
Per karjerą

Ilgiau dirbant
Keliant kvalifikaciją
Mažinant kvalifikaciją
Lipant karjeros laipteliais
Savarankiškai kuriamos
užduotys

Dienos užduočių sprendimai
Sprendimai apie kiekį ir
užduotis

Sprendimai apie pradžią ir
pabaigą
Gali atsisakyti darbo užduočių
Gali inicijuoti naujas užduotis
Vadovauja kitiems
Pajamos (Svarais 1000)
Approx.N=

(80) (180) (150) (24) (80) (140) (180) (6)

(pagal G.Evans, 1992). Analizei pasirinkti tik darbuotojai (žr. 1 pav.)
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Pirmoji charakteristikų grupė apibūdina darbo sąlygas. Šią charakteristikų
grupę sudaro sekantys rodikliai:
Darbo valandų skaičius

Ar dirbama pagal valandinį apmokėjimą.
Ar gaunamas nustatyto dydžio atlyginimas.
Ar mokama už viršvalandžius.
Ar yra kasmetiniai atlyginimo pakėlimai.

Šie rodikliai varijuoja skirtingose klasėse. Kaip ir galima tikėtis, darbo
valandų rodiklis yra susijęs išimtinai su fiziniu darbu: netgi respondentai
priklausantys Illb klasei, šia prasme, yra labiau panašūs į paslaugų klases,

lyginant su V-VII klasėmis. Tačiau jie yra fizinio darbo dirbančiaisiais, kai
kalbama apie apmokėjimą už viršvalandžius (kaip ir V klasėje), tuo tarpu Illa
klasė ,šiuo požiūriu, yra aiškiai vidurinioji.
Apmokėjimo būdas gana stipriai kinta pradedant I klase, kurioje daugiausiai
gaunami nustatyto dydžio atlyginimai, mažai priklausantys nuo darbo kokybės,

ir neapimantys valandinį apmokėjimą gaunančių dirbančiųjų , ir baigiant VI ir
VII klasėmis, kurioms dažniausiai yra mokama už valandas, kuriose tik

penktadalis gauna nustatyto dydžio bazinį atlyginimą. Klasės III (ypač Illb) ir
V sudaro pereinamąją arba vidutinę kategoriją šiuo požiūriu.

Yra akivaizdūs skirtumai tarp klasių ir pagal apmokėjimo lygį. I klasė aiškiai
išsiskiria iš kitų tarpo kaip geriausiai apmokama. V ir VI kasės teigia
uždirbančios žymiai daugiau nei žemesnės ne-fizinio darbo grupės. Žemiausias

apmokėjimo lygis yra Illb klasėje, kurią sudaro beveik išimtinai moterys,
dauguma jų uždirba mažiau netgi dirbdamos pilną darbo dieną. Vllb klasės
respondentai gauna labai aukštus uždarbius, jie taip pat yra gana daug pasiekę

pagal kitas darbo sąlygas. Tačiau dėl per mažo respondentų šioje klasėje
skaičiaus šios tendencijos negalima aiškiau paaiškinti. Todėl tolesnėse analizė
Vllb klasei buvo skiriama mažai dėmesio.
Būtų logiška manyti, kad klausimas apie kasmetinius atlyginimo pakėlimus bus
vienas esminių rodiklių, kadangi jis į vieną visumą susieja tiek ekonominių
pasiekimų perspektyvų rodiklius, tiek apmokėjimo būdą. Tačiau atsakymų

pasiskirstymai darbininkų klasėje, kurie teigia gauną kasmetinį atlyginimo
pakėlimą, yra gana dideli. Tai leidžia daryti prielaidą, kad jie interpretavo
sąvoką "kasmetinis atlyginimo pakėlimas" kitaip nei patys tyrėjai. Tikimybę,
kad buvo klaidingai atsakinėjama į šį klausimą, yra padidinama tuo, kad
atsakymai į šį klausimą nekoreliuoja su jokiomis kitomis klasės
charakteristikomis, nors beveik visi kiti rodikliai yra susiję su pastarosiomis.
Šis tarnautojų-viduriniosios-darbininkų klasių modelis yra matomas ir
atsakymuose apie ateities perspektyvas, kurios sudaro antrą rodiklių grupę
Goldthrope schemoje. Respondentų vertinamos paaukštinimo pareigose

galimybės yra mažiau diferencijuotos klasių pagrindu nei jų atsakymai apie
darbo sąlygas. Tačiau vis tiek jie skiriasi. Bendra tendencija - didėjant klasės

eilės numeriui, paaukštinimo tikimybė palaipsniui krinta. Išimtis yra tik V klasė,
kurioje vidinio kilimo pareigose galimybės yra didesnės nei klasėse Illa arba
Illb.
Panaši situacija yra pastebima ir apibūdinant būdus, kuriais respondentai

gali padidinti savo pajamas:
•Kylant tarnyboje.
•Dirbant daugiau valandų.

Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas41_

Vėl išryškėjo tokia pati priklausomybės forma: pradedant I klase ir
palaipsniui perinant iki Vila klasės, mažėja tikimybė padidinti pajamas kylant
tarnyboje, o didėja galimybės padidinti pajamas dirbant didesnį valandų skaičių.
Kol kas aptarti rodikliai akcentuoja perspektyvų vertinimus. Tuo tarpu

klausimai apie įgūdžius labiau skirti vertinti praeities situaciją.
Klausimas apie karjerą yra nukreiptas į

pasiekimų struktūrą, kuri

greičiausiai atspindi organizacines taisykles. Todėl tikėtina, kad atsakymai j šį
klausimą yra mažiau subjektyvūs nei kiti klausimai apie perspektyvas. Įdomu,

kad didelė V klasės dalis teigia esanti ant pripažinto karjeros laiptelio, tuo tarpu
kai klasės Illb atsakymai šia prasme yra gana panašūs į atsakymus klasėje VII
ir yra žymiai žemesni nei klasėje Illa. Klasių skirtumai atsakant į šį klausimą
yra kiek didesni nei vertinant kitas perspektyvas.

Sekantys šeši rodikliai parodo respondentų kontrolę savo darbo sąlygų
atžvilgiu. Atsakymų į šiuos klausimus pasiskirstymas pagal klases yra gana
artimas tarnautojų-vidutiniokų-darbininkų klasių hierarchijai. Didžiausi
nukrypimai nuo šio modelio yra Illb klasėje, kurioje išmatuotas autonomijos

lygis yra panašus į darbininkų klasėse. Taip pat V klasėje, kurioje autonomijos
lygis yra aukštesnis nei III klasėje. Klausimas, kuriuo I klasė žymiai skiriasi nuo

visų kitų yra "Ar respondentai turi galimybę patys pasirinkti kada pradėti ir
pabaigti darbą".
Pagaliau, pačių respondentų įvertintas vadovaujantysis darbas yra stipriai
susijęs su priklausomybe I, II ir V klasei. Ši tendencija nestebina, kadangi šios
klasės apima profesijas turinčias vadovaujantįjį (supervisory) statusą.
Iš šios analizės tampa aišku, kad yra pakankamai dideli ir interpretuotini
skirtumai tarp klasių atsakymuose apie beveik visas individualias darbo
charakteristikas. Tačiau iš tokio didelio duomenų masyvo gana sunku

susidaryti aiškų vaizdą apie sąryšį tarp klasių ir klasių charakteristikų. Tuo tikslu
reikia naudoti sudėtingesnius analizės metodus. Pvz., galima panaudoti
diskriminantinę funkcinę analizę, matuojant ryšį tarp klasės schemos ir klasių

charakteristikų. Ši analizė paskaičiuoja standartinę koreliaciją tarp klasių
charakteristikų ir Goldthrope apibrėžtų klasių. Tai leidžia išmatuoti ryšio
glaudumą, nustatyti didžiausią įtaką turinčius kintamuosius (charakteristikas) ir
išranguoti klases.
Antroje lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad dauguma klasės
charakteristikų, gana stipriai koreliuoja (numatyta kryptimi) su klasių schema.
Dar daugiau, klasės išsidėsto linijine tvarka nuo I iki Vila, ir susigrupuoja į
aiškią tarnautojų-viduriniosios-darbininkų klasių charakteristikų hierarchiją.
Koreliacijos koeficientas tarp rodiklių ir pačios schemos yra lygus 0.76, kas yra
pakankamai aukštas "validumo koeficientas".

Pateikta analizė parodė ryšio tarp Goldthrope klasių schemos ir atskirų
klasių charakteristikų modelį. Tačiau ne mažiau svarbu buvo ištirti ir ryšių
formas tarp klasių ir klasių charakteristikų tipų - perspektyvų, darbo sąlygų ir
autonomijos - apibrėžtų knygoje The Constant Flux. Skirtingos klasių
charakteristikos gali skirtis savo svarba (pvz., darbo sąlygos gali būti svarbesnės
nei autonomiškumas). Todėl buvo norima atskirai išmatuoti pastarųjų ryšį su
klasių schema.
Jei tarp vienetų yra ryšys, jis gali būti vienmatis arba daugiamatis. Todėl yra
galimas koks nors vienas išmatavimas, apibendrinantis visus atsakymus, arba

gali būti skirtingi atskirų darbo charakteristikų klasteriai. Skirtumas tarp
vienmačių ir daugiamačių struktūrų yra svarbus, kadangi jei yra pavieniai
išmatavimai, mes galime atrasti, kad klasės skiriasi vienais, bet ne kitais
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išmatavimais, ir kad klasių rangavimas varijuoja tarp jų. Rezultate - bet kuri

klasių hierarchija irgi gali būti daugiamatė. Jei klasių charakteristikos yra
daugiamatės struktūros, tokiu atveju klasės gali būti sunkiai ranguojamos, ir ką
yra žymiai lengviau padaryti, jeigu struktūros yra vienmatės.

2 LENTELĖ
Klasės charakteristikų diskriminantinė funkcinė analizė

(pagal G.Evans, 1992)
Charakteristika
Koreliacijos su pirmuoju
standartiniu kintamuoju

Darbo laikas
Atlyginimas už išdirbtą laiką
Valandinis atlyginimas arba pagrindinė alga
Nėra kasmetinio atlyginimo pakėlimo
Karjeros galimybės viduje
Karjeros galimybės kitur
Trumpiausias būdas kelti atlyginimą
Būdas kelti atlyginimą darbo eigoje
Kvalifikacijos kitimas
Lipimas karjeros laiptais

.35
.43
.55
.27
.22
.23
.33
.29
.25
.37

Savarankiškai kuriamos užduotys

.40

Dienos užduočių sprendimai
Sprendimai apie kiekį ir užduotis
Sprendimai apie darbo pradžią ir pabaigą
Gali atsisakyti darbo užduočių
Gali inicijuoti naujas užduotis
Standartinė koreliacija
Aiškinamoji galia %

.52
.34
.33
.12
.40
.76
81.3

Grupių centrai

I klasė
II klasė
IHa klasė
Illb klasė
V klasė
VI klasė
Vila klasė
Vllb klasė

1.71
1.23
.41
.33
.11
-1.23
-1.41
.82

(75)
(161)
(132)
(18)
(10)
(126)
(164)

(4)

Charakteristikų struktūra būna nustatoma naudojant pagrindinių

komponenčių analizę.Tai leidžia empiriškai atskirti atsakymų į klausimus
daugiamatiškumą. Pagrindinių komponenčių analizė parodė, kad pirmasis
išmatavimas gali paaiškinti tik 26 procentai visų ryšių, o tai parodo, kad klasių
struktūra yra daugiamatė. 3 lentelėje pateikti trijų išmatavimų svoriai. Iš
gautų rezultatų daroma išvada, kad svarbiausios yra trys sritys:
1.Darbo kontrolė ir autonomija.
2.Karjeros perspektyvos.

3.Darbas pagal sutartj arba nuolatinis darbas (darbo pobūdis).
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3 LENTELĖ
Klasės charakteristikų pagrindinių komponentų analizė

(pagal G.Evans, 1992)
Kintamieji
3-ias

1-as

2-as

Darbo laikas
Atlyginimas už išdirbtą laiką
Valandinis atlyginimas arba
pagrindinė alga
Nėra kasmetinio atlyginimo pakėlimo
Karjeros galimybės viduje
Karjeros galimybės kitur
Trumpiausias būdas kelti atlyginimą
Būdas kelti atlyginimą darbo eigoje
Kvalifikacijos kitimas

04
05
23

15
16
06

67
72
63

21
78
56
65
74

28
13
19

-05

Lipimas karjeros laiptais

57
14

-02

38
20
08

-08

01
26

25

14
43

07
07
08

21
52
61
71
51

15

63

-17

12

55

35

4.20

1.68

1.23

26.3

10.5

7.7

Savarankiškai kuriamos užduotys
Dienos užduočių sprendimai

Sprendimai apie kiekj ir užduotis
Sprendimai apie pradžią ir pabaigą
Gali atsisakyti darbo užduočių
Gali inicijuoti naujas užduotis
Reikšmė
Aiškinamoji galia %
Didžiausios reikšmės yra paryškintos.

30

43
08
22

Vieninteliai rodikliai, kurių nebuvo galima priskirti nei vienai iš šių grupių
yra klausimai apie kasmetinį atlyginimo pakėlimą ir įgūdžius. Atsižvelgiant į
šiuos rezultatus ir jau anksčiau išreikštas abejones dėl pirmojo kintamojo, toliau
analizuojant klasių struktūrą, jie nebenaudojami.
Buvo bandyta sudaryti Likerto "autonomijos", "perspektyvų" ir "darbo
sąlygų" skales, naudojant tas charakteristikas, kurios turėjo didžiausią svorį

kiekvienoje iš trijų grupių, kuomet buvo taikyta pagrindinių komponenčių
analizė.

Koreliacijos tarp sukurtų skalių dalių, bei tarp jų ir darbo užmokesčio, yra
pateikiamos 4 lentelėje.

4 LENTELĖ
Koreliacijos tarp įvairių profesinių charakteristikų
Darbo

sąlygos
Vidurkis*
Standartinis
nukrypimas
Darbo sąlygos

Perspektyvos

Autonomija

Atlyginimas

Vadovavimas

3.12

8.36

2.94

4.63

0.37

(1.38)

(2.17)

(1.9)

(2.12)

(0.48)

.34

.44

.26

.38

.34

.25

.34

.40

.38

Perspektyvos
Autonomija

Atlyginimas
(n== 777-844)
* Aukštos reikšmės reiškia teigiamus atsakymus.
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Kaip ir galima buvo tikėtis, tiek a priori, tiek ir remiantis pagrindinių
komponenčių analize, yra gana glaudus ryšys

tarp skirtingų darbo

charakteristikų tipų, tame tarpe ir tarp apmokėjimo bei kontrolės. Ryšys tarp
darbo sąlygų ir užmokesčio yra kiek silpnesnis nei kiti ryšiai, bet skirtumai nėra
labai dideli. Todėl skalės sudaro skirtingus, bet susijusius klasių charakteristikų
tipus.

Skirtumų tarp atskirų charakteristikų tipų svarba buvo parodyta kai kuriose
tolimesnėse analizėse, ieškant ryšių tarp klasių ir darbinių charakteristikų tipų.
Atidžiai buvo tiriama, kiek gerai klasių schema nuspėja skirtingus darbo
charakteristikų tipus. Taip pat atsižvelgta ir į kitų socialinių charakteristikų
įtaką: amžiaus, išsilavinimo ir lyties. Iš pradžių išmatuojamas bendras ryšys
tarp schemos, socio-demografinių charakteristikų ir priklausomų kintamųjų.

Vėliau nagrinėjami skirtumai tarp konkrečių klasių.
Galima daryti prielaidą, kad klasė turėtų būti labiausiai susijusi su skirtumu
tarp darbo pagal darbo sutartį ir nuolatinio darbo (service). Taip pat galima
tikėtis, kad perspektyvos labiausiai priklauso nuo amžiaus (vyresni respondentai

tikisi mažesnio kilimo), ar išsilavinimo (žmogiškojo kapitalo ir siekių rodiklis).
Tačiau atlikus analizę, paaiškėjo, kad priklausomumas tam tikrai klasei ne ką
labiau nei amžius įtakoja perspektyvas. Taip pat paaiškėjo, kad įtraukus amžių
ir kitus kintamuosius į kuriamą modelį, tikros klasės bipoliarinių (dummy)
kintamųjų koeficientų nesumažino. Iš to seka, kad amžius ir klasė daro
skirtingą ir nepriklausomą vienas nuo kito įtaką perspektyvoms.
Problema, su kuria susiduriama matuojant perspektyvas yra ta, kad

dauguma jų yra gana subjektyvios ir gali atspindėti siekius (ir galimybes), o ne
vien tik sąlygas. Todėl Goldthrope klasifikacijai yra svarbesni jo paties
nustatyti rodikliai, apibūdinantys darbinę situaciją - valandinis apmokėjimas,
užmokestis už viršvalandžius, apmokėjimo būdas, kurie yra gana objektyvūs.
Be to tai yra rodikliai labiau susiję su statusu, užimama padėtimi, o ne su

pačiais individais. Todėl jie yra geresni klasių, apibūdintų Goldthrope ir jo
kolegų, konceptualizacijos rodikliai. Tokiu būdu yra nustatoma didesnė pačios
klasės įtaka, apimant mažiau pašalinių faktorių sukeliamų poveikių.

Autonomijos rodiklis nėra taip glaudžiai susijęs su klase kaip, kad darbo
sąlygų rodiklis, tačiau jie vis dėl to yra pakankamai susiję. Autorius daro išvadą,
kad didžiausią įtaką klasė daro darbo sąlygoms, o ne autonomijai. Jis mano,

kad darbo sąlygos, skirstomos į pastovų darbą ir darbą pagal darbo sutartį,
skiria klases labiau nei kokios kitos charakteristikos.

Taip pat galima tikėtis, kad priklausomybė klasei gana stipriai įtakoja
pajamas ir vadovaujantį vaidmenį. Remiantis empiriniais duomenimis, taip ir
yra. Pačių respondentų nurodomas vadovaujantis vaidmuo yra gana stipriai

susijęs su priklausomybe tam tikrai klasei ir mažai - su kokiu kitu kintamuoju.
Tuo tarpu užmokesčio dydis, nors ir gana stipriai susijęs su klase, taip pat yra
gana stipriai įtakojamas lyties ir silpniau - amžiaus bei išsilavinimo.
Nagrinėjant konkrečias klases, remtasi gautais regresijos koeficientais.
Remiantis empiriniais duomenimis, klasė IHa yra panaši į darbininkų klases

(VI ir VII) pagal apmokėjimą už darbą, bet labiau nei kuri kita fizinio darbo
klasė ji yra panaši į tarnautojus darbo sąlygų atžvilgiu. Perspektyvų ir
autonomijos atžvilgiu klasė III a yra panaši į klasę V ir yra kažkur tarp
tarnautojų ir darbininkų klasės. Todėl galima daryti išvadą, kad teoriškai
svarbiausių darbo charakteristikų prasme įprastiniai ne-fizinio darbo

darbininkai aiškiai skiriasi nuo darbininkų klasės.

Klasė Illb yra mažiau
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pasiekusi visose kitose sferose, bet yra gana panaši j klasę Illa darbo sąlygų
atžvilgiu, kurios labiau panašios j tarnautojų klasę nei j VI ir Vila klases.
Kalbant apie užmokestį, reikia atsižvelgti į tai, kad respondentai,
priklausantys Illa ir Illb klasėms, dirba mažiau valandų (vidutiniškai 38.5) nei
fizinį ar kitą darbą dirbantys darbininkai, kurie dirba vidutiniškai po 42 ir 46
valandas per savaitę. Šiuos vidutinio darbo valandų per savaitę skirtumus, iš

dalies, sąlygoja gana didelė moterų dalis (72 %) Illa ir Illb klasėse (moterys
visose klasėse dirba mažiau valandų nei vyrai). Kai analizės metu atsižvelgiama

į lytį, Illa klasė pakyla į viduriniosios poziciją pajamų atžvilgiu, o klasė Illb yra
ne ką blogiau apmokama nei VII a klasė.

Nėra esminių skirtumų tarp dviejų tarnautojų klasių: klasės I ir II yra
panašios visose darbo charakteristikų srityse išskyrus užmokestį. Šiek tiek
aukštesnis (bet nereikšmingas) perspektyvų vertinimas klasėje II yra
stebinantis. Tačiau reikia atsiminti, kad karjeros perspektyvos gali būti
žemesnės tarp I klasės respondentų, kadangi jie jau yra pasiekę karjeros laiptų
viršūnę. Tai įrodė ir sekantis klausimas, į kurį atsakinėdami 61% tų, kas
priklausė I klasei ir teigė neturį karjeros perspektyvų, atsakė esą "laiptų
viršūnėje", tuo tarpu taip atsakė tik 48% II klasei priklausančių respondentų.
Yra aiškūs skirtumai tarp vyresniųjų prižiūrėtojų, vadovų (foremen) ir
techninių darbuotojų bei kitų dviejų fizinį darbą dirbančių klasių. Tačiau kaip
ir tarnautojų klasių atveju, nėra aiškių skirtumų tarp VI ir VII klasės pagal
visas darbo charakteristikas. Vienintelis skirtumas tarp jų - apmokėjimo lygis.
Dar daugiau, nepanašu, kad "lubų" efektas paaiškintų skirtumų tarp

suvokiamų karjeros galimybių nebuvimą kvalifikuotų darbininkų ir pusiau
kvalifikuotų darbininkų atveju. Pagaliau, reikia paminėti, kad net ir toms
charakteristikoms (autonomijai ir darbo sąlygoms), kuriose "lubų" poveikio

įvertinimas galėtų pakeisti laukiamą įvertinimą, skirtumo tarp I ir II klasių bei
tarp VI ir VII klasių nėra iš viso arba jis yra nežymus..
Todėl atrodo, kad darbo užmokestis yra vienintelė charakteristika, kuri

tarnautojų ir darbininkų klases diferencijuoja grupių viduje: ji sudaro esminį I
klasės privalumą II klasės atžvilgiu ir didžiausią skirtumą tarp VI ir VII klasės.
Tačiau naujausiose Goldthrope schemų interpretacijose pajamų lygis nėra
kriterijus, kurio pagrindu skiriamos klasės. Teoriškai svarių skirtumų tarp I ir

II klasių bei VI ir VII klasės nebuvimas suteikia tam tikro pagrindo sujungti
šias kategorijas taip, kaip kad darė Heath ir jo kolegos. Todėl klasės I ir II gali
būti sujungtos į vieną bendrą "algas gaunančių" (salariat) grupę, kurią sudaro
menedžeriai, specialistai, administratoriai ir tarnautojai, o klasės VI ir VII gali
suformuoti vieną "darbininkų klasę", sudarytą iš kvalifikuotų, pusiau-

kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbininkų, dirbančių fizinį darbą.
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Simetrinio ir hierarchinio socialinio mobilumo santykis
Simetriniai ryšiai: struktūrinis mobilumas

Eriksonas ir Goldthorpe savo CASMIN modelyje skyrė keturias simetrines
klasių kombinacijas pagal jų artimumą (Hout, Hauser, 1992, p.240) tai
mobilumas tarp:

(1,11) ir (Illa, Illb)I Aukščiausios tarnautojų klasės, II žemutinės
tarnautojų klasės ir Illa - aukštesnio lygio ne-fizinio
darbo darbuotojų, IHb - žemesnio lygio ne-fizinio
darbo darbuotojų.

(1,11) ir (IVa,b)I Aukščiausios tarnautojų klasės, II žemutinės
tarnautojų klasės ir IVa - smulkių savininkų, turinčių
samdomų darbuotojų, IVb - smulkių savininkų
neturinčių samdomų darbuotojų.

(IVa,b) ir (IVc,d)IVa - smulkių

savininkų, turinčių samdomų

darbuotojų, IVb - smulkių savininkų neturinčių
samdomų darbuotojų ir IVc - ūkininkų, IVd - smulkių
savininkų (small holders).

(V,VI) ir (Vila)žemesnio lygio techninio personalo; prižiūrinčiųjų
fizinį-darbą dirbančiuosius; kvalifikuotų fizinį darbą
dirbančių darbininkų (ne elementarioji gamyba) ir
VII a - pusiau kvalifikuotų ir nekvalifikuotų fizinio
darbo darbininkai (ne elementarioji gamyba).
Kita vertus, buvo išskirtos ir dvi asimetrinės klasių kombinacijos kiek kitokia
jų artimumo prasme, tai:

nuo (IV c,d) į (Vila)

(iš ūkininkų ir smulkių savininkų j
kvalifikuotus ir nekvalifikuotus darbininkus);

pusiau

nuo (Vllb) į (Vila)

(iš fizinio darbo darbininkų elementarioje
gamyboje į pusiau kvalifikuotus ir nekvalifikuotus
darbininkus).

CASMIN modelis atsižvelgia ir j asimetriją, nagrinėjant ryšį tarp kilmės ir
tikslo (origins and destinations). Eriksonas ir Goldthrope laiko kilimą (kilmę) iš
kaimo kaip buvimą žemiausiame sluoksnyje, bet jie traktuoja kaimą ir kaip
tikslą, kaip priklausomybę vidurinei klasei. Visa tai yra remiama nuoroda į

didesnį vidutinį šiuolaikinio ūkio dydį lyginant su ūkiu, kuris buvo įprastas tėvų
kartoje. Be to, jie nurodo, kad mobilumas iš kaimo (klasė Vllb) į žemesnius
darbininkų sluoksnius (klasė Vila) viršys atvirkštinį procesą labiau, nei būtų
tikimasi, žinant jų vienodą hierarchinį lygį (žemiausias).
Kaimo kilmės ir tikslo asimetrija skamba tikrai keistai, kadangi ji teigia, kad
prototipiška klasės paveldėjimo forma - kartų perėmimas iš tėvo sūnui sukuria vertikalų mobilumą. Eriksonas ir Goldthrope supranta tai, kaip

sudėtinį poveikį: jie mano, kad vidutinis ūkio (kaip tikslo) dydis yra didesnis nei
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vidutinis ūkio (kaip kilmės) dydis, ir iš to daro išvadą, kad paveldėjimas sąlygoja
konkretų dydį. Tuo tarpu žmonėms, iš tiesų įtrauktiems į paveldėjimo procesą,
nėra jokio mobilumo. Mobilumas atsiranda, esant žmonėms, kurie neturi, ką
paveldėti. Nors nėra tiesioginio socialinės arba ekonominės kaimo tėvų ir sūnų

būklės rodiklio, CASMIN modelis atrodo gana silpnai, kuomet į analizę
įtraukia skirtingo amžiaus žmonių grupes. CASMIN analizėje, tėvų ir sūnų
klasinė patirtis apima beveik tą patį istorinį periodą, o tai sukelia tam tikrų
abejonių, kad vertikali ūkininkavimo pozicija tarp kartų pasikeitė.
Nesant esminių skirtumų kilmės ir tikslo pasiskirstyme, mobilumo srautai iš

vienos klasės į kitą būtų kompensuojami atitinkamais srautais priešinga
kryptimi. Tuo tarpu asimetrijos atveju egzistuoja skirtumas tarp kilmės ir tikslo.

Jei dvi skirtingos kategorijos yra gana toli viena nuo kitos, mobilumo tarp jų
tikimybė yra gana žema. Kita vertus, jei skalių vertės yra artimos viena kitai,
tuomet mobilumas tarp jų yra gana aukštas ir negalima daryti išvados, kad yra

kokie nors dideli barjerai tarp klasių.
Eriksono ir Goldthrope modelis teigia, kad aukščiausi tarnautojų
užsiėmimai sudaro viršutinį sluoksnį, žemiausi darbininkų profesijos - žemutinį
sluoksnį, o visos likusios - vidurinį sluoksnį. Šį modelį Sorensenas (1992,p.276)
pamėgino pavaizduoti grafiškai, sudarydamas tam tikra skalę (scale values).

Grafike viršutinė tarnautojų klasė vaizduojama kairėje, o ūkininkai - dešinėje.
Buvo tikimasi pamatyti staigų sumažėjimą (kritimą), rodantį didelį atstumą
tarp viršutinės tarnautojų klasės ir apatinės tarnautojų klasės, čia kreivė turėtų

kiek išsilyginti kol pasieks žemesnę darbininkų klasę. Ji vėl staigiai turėtų
sumažėti parodydama dar vieną mobilumo barjerą, tačiau vėliau vėl pakyla taip,

kad ūkininkų klasė būtų vidutiniame lygyje. Ši situacija grafiškai pateikta 2
paveiksle, kuris vaizduoja situaciją keturiose šalyse: Prancūzijoje, Vengrijoje,
Airijoje ir Škotijoje.
2 PAVEIKSLAS
Eriksono ir Goldthrope mobilumo modelis

(pagal J.Sorenseną,1992,p.276)

VT- Viršutinė tarnautojų klasė; ŽT - žemutinė tarnautojų klasė; SD - savarankiškai dirbantys; VD •
viršutinė darbininkų klasė, ŽD - žemutinė darbininkų klasė, U - ūkininkai.
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Iš tikrųjų, matomi du didžiausi skirtumai yra tarp viršutinės tarnautojų ir
žemutinės tarnautojų klasės, bei tarp viršutinės darbininkų ir žemutinės
darbininkų klasės. Atstumai tarp žemiausio lygio tarnautojų, savarankiškai

dirbančiųjų, viršutinių darbininkų ir ūkininkų klasių yra ne tokie dideli. Tai gali
būti traktuojama kaip grafinis Eriksono ir Goldthrope socialinio mobilumo
modelis.

Hierarchijos modeliavimas

Eriksonas ir Goldthorpe savo CASMIN modelyje skyrė tris socialinės
stratifikacijos lygius, remdamiesi terminais, aprašančiais "socialinio atstumo"
bei "susikertančius parametrus". Mobilumas tame pačiame lygmenyje vyksta

lengviau nei tarp skirtingų lygių. Šis modelis taip pat skiria tris lygius pagal
profesinę priklausomybę:
•pagrindą sudaro rutininio ne-fizinio darbo darbininkai (Illa ir Illb klasės)
bei ūkio darbininkai (Vllb klasė);
•sekančiame lygyje yra specialistai (I ir II klasės) bei savininkai (IVa bei IVb
klasės);
•trečiame lygyje - ūkininkai (IVc klasė).
Pagal ūkio sritį skiriami dirbantys žemės ūkyje ir ne žemės ūkio darbuotojai.
Prestižo, išsilavinimo ir pajamų heterogeniškumas

Smulkesnės darbinės klasifikacijos naudojimo tikslas - gauti kaip galima
daugiau informacijos apie socialinio mobilumo formą, siekiant geriau įvertinti

hierarchinį poveikį ir skirtumą tarp skirtingų šalių. Profesinės kategorijos,
kurias apibrėžė Eriksonas ir Goldthrope prieš analizuojant CASMIN
duomenis, stipriai varijavo socio-ekonomine ir prestižo prasme. Viršutinio

lygio profesionalų ir menedžerių (I klasė) prestižas viršija žemesnio lygio
profesionalų ir menedžerių prestižą 12 vienetų pagal Hope-Goldthrope skalę.

Klerkai ir tarnautojai (Illa) surenka 11 taškų daugiau nei dirbantieji pardavimų
ir paslaugų sferose (Illb). Savininkai (smulkaus verslo)(IVa) ir fermeriai,
turintys samdomų darbuotojų, surenka atitinkamai 3 ir 21 taškais daugiau nei

analogiškos grupės, neturinčios samdomų darbininkų (IVb ir IVd). Technikai
ir brigadininkai (V) surenka 9 taškais daugiau nei kvalifikuoti darbuotojai (VI).
Pusiau kvalifikuoti darbuotojai, dirbantys fizinį darbą surenka 12 taškų daugiau
nei nekvalifikuoti darbuotojai (abu priklauso VII a klasei).
Hope-Goldthrope septynių CASMIN klasių prestižo įvertinimo
heterogeniškumas yra pavaizduotas 3 paveiksle.

—i
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3 PAVEIKSLAS
Profesijų prestižo heterogeniškumas
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CASMIN klasių schemos kategorijos
Išanalizavus prestižo skirtumus tarp klasių, kyla klausimas, kodėl viršutinio

ir žemutinio lygio profesionalai ir menedžeriai (I ir II kasės) turi būti sujungtos
hierarchijos viršuje, nekvalifikuoti darbininkai (Vila ir Vllb) - sujungti
hierarchijos apačioje, ir visi kiti apjungti ties viduriu. Pavyzdžiui, ūkininkai,
turintys samdomų darbininkų (IVc) savo prestižu yra artimesni profesionalams
ir menedžeriams (I ir II) nei bet kuriai kitai klasei, priskirtai viduriniam
CASMIN sluoksniui. Tuo tarpu žemės ūkio darbininkai turi tokį patį prestižą
kaip ir pardavimo ar paslaugų sferos darbuotojai (IHb). CASMIN modelio
kategorijos yra ne tik tarpusavyje heterogeniškos prestižo prasme, bet ir
vertikali hierarchija, apibrėžta CASMIN modelyje, nepakankamai gerai atitinka
skirtingų klasių prestižo skirtumams.

Panašiai analizuojami ir kiti du vertikalūs klasės rodikliai (žr. paveikslai 4 ir 5) :
•Išsilavinimas (žmonių, turinčių aukštesnį

nei pradinį

procentas).

•Pajamos (uždirbančių daugiau nei 2500 svarų procentas).

išsilavinimą
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—i111
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4PAVEIKSLAS
Išsilavinimo heterogeniškumas
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5PAVEIKSLAS
Pajamų heterogeniškumas
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CASMIN klasių schemos kategorijos

Naudojami duomenys iš Airijos ir Šiaurinės Airijos. Ir vėl, kiekvienu atveju
yra pakankamai didelis heterogeniškumas tarp skirtingų CASMIN klasių
schemos kategorijų. Dar daugiau, atrodo kad šie du kriterijai dar mažiau
atitinka CASMIN hierarchiją nei Hope-Goldthrope prestižo įvertinimo atveju.
Pavyzdžiui, kasė Illa (klerkai ir rutininio darbo darbininkai, dirbantys ne
fizinį darbą) turi beveik tokį patį išsilavinimą kaip ir II klasė (žemesnio lygio
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profesionalai ir menedžeriai). Tuo tarpu klasė IV d (ūkininkai, neturintys
samdomų darbuotojų) turi žemesnį išsilavinimo lygį nei klasė Vila (pusiau
kvalifikuoti ir nekvalifikuoti fizinį darbą dirbantys darbininkai).
Kiekviena vertikali dimensija yra apibūdinama visais trimis parametrais ir
negali apsiriboti vien dviejų rodiklių apibūdinimu. Tačiau išlieka, gal būt,
labiau empirinis klausimas, ar šie smulkiau suskirstyti matavimai duoda ką nors
aiškinant mobilumą.

Dvi darbinės kategorijos gali būti laikomos teikiančiomis tokią pačią
informaciją apie mobilumą, jeigu apjungiamos kategorijos turi homogeniškus
mobilumo lygius. Ar galima apjungti dvi kategorijas į vieną - tikrinama phikvadrato testo pagalba. Eriksono ir Goldthrope sujungtos kategorijos,
remiantis Hout ir Hauser atliktu matematiniu tikrinimu (Hout, Hauser, 1992,

p.243-244), nėra homogeniškos savo mobilumo lygiu ir todėl neturėtų būti
apjungiamos. Homogeniškumo testai, kuriuos pasiūlė Goodmanas (1981)
atmeta nulinę hipotezę apie tai, kad kategorijos yra homogeniškos, keturiose iš
penkių kategorijų visose septyniose Vakarų Europos šalyse.

Daroma išvada, kad CASMIN klasifikacijos schemoje gana didelis
mobilumas yra ignoruojamas. Tiksliau sakant, tai kas yra paslėpta, apima ne tik
mobilumą tarp artimiausių rangų, kuris yra interpretuojamas kaip
"nemobilumas" (immobility), bet ir pakankamai aukštą skirtingą mobilumą tarp

agreguotų kategorijų ir jų viduje.
Eriksonas ir Goldthorpe priskiria darbo kategorijas hierarchiniams lygiams
ir nurodo, kad mobilumas tarp bet kurios kategorijų poros yra atvirkštinė

funkcija juos skiriančių lygių skaičiui. Remdamiesi šia formuluote, jie daro
prielaidą, kad hierarchinis poveikis yra žymiai silpnesnis nei paprastai yra
manoma. Vis tik, nemažai autorių yra linkę manyti, kad Eriksonas ir

Goldthorpe nepakankamai įvertina hierarchinį poveikį trimis atžvilgiais:
1.Jų agreguotos kategorijos panaikina reikšmingą hierarchinį skirtumą tarp
kategorijų porų.

2.Trijų hierarchinių lygių nepakanka tinkamai apibūdinti vertikalius
skirtumus tarp profesinių kategorijų, netgi jų agreguoto užsiėmimų
klasifikavimo atveju.
3."Socialinio atstumo" ir "susikertančių parametrų"

sąvokos, kurias jie

sujungia, dėl teorinių ir praktinių priežasčių priklauso linijinių (linear-bylinear) asociacijų modeliui.
Pagal Goodman'o homogeniškumo kriterijus,

agreguotos kategorijos

paslepia reikšmingą ryšio tarp "kilmės" ir "tikslo" dalį. Jei paslėptasis ryšys kyla
dėl hierarchinio poveikio, tuomet Eriksono ir Goldthorpe kuklus hierarchinių
poveikių įvertinimas, iš tiesų, neįvertina tikrojo poveikio.
Supaprastintos hierarchijos, tokios kaip Eriksono ir Goldthorpe, pateikia
užsiėmimų diferenciaciją pradedant žemos kvalifikacijos ir žemo užmokesčio
užsiėmimais ir baigiant aukštos kvalifikacijos ir aukšto atlyginimo užsiėmimais.

Išskiriant per mažai hierarchinių lygių (kas tolygu, išskirti per mažai profesinių
kategorijų), tikrieji hierarchiniai poveikiai būna įvertinami nepakankamai.
Hierarchinių poveikių operacionalizavimui CASMIN modelis naudoja dvi
skirtingas matricas vadinamas HI1 ir HI2 (Hout, Hauser, 1992). Šios matricos

formalius socialinio atstumo modelių atributus susieja su "koreliacijų
modeliais". Iš Eriksono ir Goldthrope diskusijos tampa aišku, kad jie turi
omenyje socialinių atstumų formavimą.
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IŠVADOS
•Eriksono ir Goldhrope pasiūlytas klasių mobilumo modelis daugeliu būdų
praplečia socialinio mobilumo skirtumų supratimą įvairiose tautose . Visų
pirma, parodydamas tą mastą, kuriuo šie skirtumai yra susiję su socialine
kilme ir siekiamais tikslais. Pastarieji, jų nuomone, geriausiai atsispindi
visuomeninėje santvarkoje, o ši, savo ruožtu, pagerina arba apriboja
socialinio mobilumo galimybes.

•Tačiau CASMIN modelio problema yra jo pritaikymas agreguotoms
profesinėms (darbo) kategorijoms, jo asimetrija ir tai, kaip jis interpretuoja
hierarchinius arba vertikalius skirtumus tarp socialinių klasių. Šiuo
aspektu, verifikuojant jų konstruktą, ir susilaukiama didžiausios kritikos.
•Kitų autorių vystoma alternatyvi šio modelio formuluotė naudoja daugiau

profesinės veiklos detalių, ryšyje tarp kilmės ir tikslo įveda simetriją, ir
naudoja šiuos dydžius panašiai, kaip tai yra daroma regresiniuose

modeliuose. Šių patobulinimų dėka ir buvo apskaičiuotas struktūrinio
mobilumo poveikis bendram mobilumui CASMIN šalyse. Buvo nustatyta,

kad Europoje struktūrinis mobilumas labiau skiriasi tarp skirtingų
užsiėmimų nei tarp skirtingų šalių (Hout, Hauser, 1992). Kiekvienoje šalyje
buvo pastebėtas augantis tarnautojų sektorius, stabilūs savarankiškai

dirbančiųjų ir darbininkų sektoriai, mažėjantis žemės ūkio sektorius.
Didžiausias struktūrinis mobilumas atžymimas Vengrijoje, o mažiausias -

Anglijoje ir Škotijoje.
•Galima daryti išvadą, kad CASMIN modelis sumenkina hierarchijos,
susijusios su ūkio sektoriumi ir paveldėjimu, svarbą, nustatydamas
mobilumo šablonus tik bendrais bruožais. Jis agreguoja klases, kurios yra
heterogeniškos prestižo ir socio-ekonominio statuso prasme. Jis netiksliai

apibrėžia klasių agregavimo vertikalią poziciją ir naudoja prastą vertikalių
efektų specifikaciją. Kartais abejojama, ar galima pateisinti, arba ar
reikalinga akcentuoti ne-vertikalių efektų poveikį mobilumui, nuvertinant

vertikalaus mobilumo svarbą. Linijinė hierarchinių poveikių specifikacija
atskleidžia didesnę prigimtinio prestižo ir statuso įtaką siekiamam prestižui
ir statusui, negu, pvz., CASMIN modelis, parodydamas atstumo tarp

kilmės ir tikslo poveikį mobilumo lygiui. Dviejų mobilumo modelių
(socialinio atstumo ir linijinio) palyginimas parodo, kodėl taip yra. Šie
modeliai taip pat atskleidžia stiprų ūkio sektoriaus poveikį, kuris nėra
pakankamai gerai paaiškintas vertikaliame mobilume.
•Svarbiausias Goldthrope klasių schemos bruožas - daugiau ir mažiau

privilegijuotų rinkos ir darbo situacijų atskyrimas - tapo plačiai pripažintu ir
taikomu įvairiose šalyse.

•Įvairių

šalių

visuomenės

iš

esmės

(kokybiškai)

skiriasi

savo

stratifikacinėsmis sistemomis ir tai pasakytina ne tik apie socialinių stratų

kiekį ar jų sudėtį, ką labiausiai pabrėžia esama literatūra apie socialinę
stratifikaciją. Nemažiau svarbu kad bet kurios kategorijos, pagal kurias
visuomenės yra hierarchiškai organizuotos niekada nėra tos pačios, ir netgi

kai jos yra labai panašios, jų santykinė reikšmė ir organizacija gali stipriai
skirtis. Todėl pažintis su Goldthrope ir Eriksono modeliu jokiu būdu negali
būti mechaniškai pritaikyta Lietuvos situacijai, o reikalauja kiekvieno
kintamojo adaptavimo (tiek teoriniu, tiek ir empiriniu aspektu).
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2 skyrius. ŠIUOLAIKINIAI

2.1. GALIA STRATIFIKACIJOS TEORIJOSE
Ingrida Gečienė
Įvadas
Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, Lietuvoje išryškėjo greiti ir gilūs
visuomenės struktūros pokyčiai. Šių pokyčių šaknys glūdi dar M. Gorbačiovo
pertvarkos politikos pasekmėse, kai visuomenėje prasidėjo galios, visų pirma
politinės, perskirstymas. Pertvarkos laikotarpiu palaipsniui vyko pagrindinės
politinės galios - Komunistų partijos vaidmens mažėjimas, kuris Lietuvoje
baigėsi jos transformacija ir panaikinimo deklaravimu. Pradėjo kilti naujos
politinės jėgos ir Lietuvos visuomenė pasuko link demokratinės politinės
santvarkos bei rinkos ekonomikos.

Atsakymo į klausimą, kaip šis galios perskirstymas įtakojo dabartinę
Lietuvos visuomenės struktūrą, ieškojimas ir lėmė galios, kaip vieno iš
socialinės stratifikacijos kriterijaus, analizės pasirinkimą. Galios, tiek esančios

dispozicijoje tiek latentinės, transformacijos analizė yra pagrindinis užduotis,
norint suprasti visuomenės struktūrinių pokyčių ir vystymosi modelius. Be to,

gilių ir radikalių pokyčių metu galia yra išreiškiama labiau matomu būdu, nei
stabilioje situacijoje (H. Leilfsrud, P. Sohlberg, 1994).
Galią, kaip pagrindinį visuomenėje egzistuojančios nelygybės faktorių
išskyrė dar M. Weber'is. Jis galią suprato kaip individo ar grupės galimybę
įgyvendinti savo valią per kolektyvinį veiksmą, net esant kitų to veiksmo dalyvių
pasipriešinimui (Weber, 1966). Tačiau Weber'is labiau pabrėžė galios politinį
aspektą. Vėliau šią galios sampratą perėmė struktūrinio funkcionalizmo teorijos
atstovai. T. Parsons'as teigė, kad galia - tai realus sistemos elemento

sugebėjimas įgyvendinti savo interesus: pasiekti tikslus, kontroliuoti objektus ir
daryti įtaką sistemoje vykstantiems procesams. Tačiau jis jau atskyrė galios ir
valdžios sąvokas: valdžia yra vienas iš galios aspektų - tai institucionalizuota

galia (Parsons, 1953). Šiame darbe bus remiamasi būtent šia galios sąvokos
samprata.

Nuo Weber'io laikų iki šių dienų socialinės stratifikacijos teorijoje
išskiriamos trys pagrindinės dimensijos, pagal kurias visuomenės nariai
ranguojami į grupes: galia, turtas ir prestižas (Robertson, 1988). Tačiau šias tris

dimensijas įvairių teorinių mokyklų atstovai interpretuoja skirtingai. Šiame
darbe bus trumpai pristatytos Vakaruose dominuojančios šiuolaikinės
socialinės stratifikacijos teorijos, nes, Lietuvai pasukus link vakarietiško tipo
valstybės, tapo aktualu suprasti, kokie stratifikacijos kriterijai yra svarbūs naujos
visuomenės struktūros vystymuisi. Todėl bus nagrinėjamos: amerikiečių P. Blau
ir O.D. Duncan'o "statuso pasiekimo" teorija, Oxford'o grupės - J. Goldthorpe,
K. Hope ir A. H. Halsey - teorija bei E. O. Wright'o klasių teorija. Šių teorijų

pasirinkimą lėmė tai, kad jos yra mikro ir vidurinio lygio teorijos, nes makro
lygio analizė yra ne tokia jautri socialinių procesų transformacijai (Leislfrud,
1994). Greta to, šios teorijos atspindi skirtingas paradigmas: Dunkan'o ir
Goldthorpe teorijos daugiau remiasi struktūriniu funkcionalizmu, O Wright'o -

marksistine konfliktų teorija. Be to šios teorijos stipriai įtakojo tolesnį
socialinės stratifikacijos teorijos vystymąsi ir jų pagrindu buvo ir iki šiol yra
atliekama nemažai empirinių tyrimų . Todėl šiame darbe bus pateikti ir
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palyginti šių skirtingų kryčių teorijų esminiai samprotavimai, jose naudojami
stratifikacijos kriterijai, jų galios samprata, o taip pat įvertinami jų analizės
privalumai ir trūkumai. Tačiau šio palyginimo uždavinys yra atskleisti
šiuolaikinių socialinės stratifikacijos teorijų kontekstą, o ne išnagrinėti jas
pačįas.

Šio darbo tikslas yra teorinis galios, kaip stratifikacijos kriterijaus,
apibūdinimas ir jos santykio su stratifikacijos mechanizmais atskleidimas.
Tokios analizės svarbiausi uždaviniai yra šie: galios įtakos visuomenės struktūrai
išryškinimas, galios resursų šaltinių pateikimas, galios perskirstymo ir įteisinimo
mechanizmo atskleidimas bei galios sąvokos operacionalizacija.
Pagrindinis šios analizės atramos taškas - kritiškas prancūzų sociologo P.

Bourdieu teorijos sąvokų pritaikymas. Šios teorijos pasirinkimą sąlygojo jos
naujas požiūris į visuomenės stratifikaciją, pabrėžiant būtinybę atsižvelgti į
konkrečios visuomenės socialinį ir kultūrinį kontekstą. Be to Bourdieu savo

teorijoje plačiai taiko galios sąvoką, atskleisdamas ne tik jos politinį, ekonominį,
bet ir kultūrinį aspektą per simbolinio kapitalo analizę. Tai įgalina giliau
išnagrinėti galios, kaip stratifikacijos kriterijaus, įtaką visuomenės struktūros
vystymuisi.

Tarp šiuolaikinių socialinės stratifikacijos teorijų atstovų kyla daug
nesutarimų, kuriuos iš kriterijų, sąlygojančių visuomenės narių susiskirstymą į
stratas, laikyti pagrindiniais. Įvairios teorinės mokyklos pateikia skirtingus

visuomenės būvį aprašančių kriterijų konfigūracijos modelius bei
argumentacijas, kodėl galia gali būti laikoma stratifikacijos kriterijumi, kodėl
galios turėjimas ar neturėjimas skirsto individus į atskiras grupes. Be to skiriasi

šių teorijų metodologiniai principai, bei naudojamų sąvokų turinys. Tam, kad
atskleisti šiuos skirtumus ir išsiaiškinti, kurie aspektai yra aktualūs tiriant
Lietuvos situaciją, šioje dalyje bus nagrinėjamos kelios skirtingos teorijos,
pradedant chronologiškai ankstyviausia P. Blau ir O. D. Duncan'o "statuso
pasiekimo" teorija. Šios teorijos bus palygintos pagal tokius esminius punktus:

stratifikacijos sąvoka, pagrindiniai stratifikacijos kriterijai, socialinio mobilumo
procesas, santykis su galios kriterijumi, iškeltos problemos ir trūkumai.

Blau ir Duncan teorija
Šios teorijos pagrindai buvo sukurti tuo metu, kai Vakarų visuomenėje šio

šimtmečio pirmoje pusėje ir ypač po II pasaulinio karo iškilo aktualus interesas
suvokti egzistuojančios socialinės nelygybės ištakas ir kriterijus, kurie lemia
visuomenės struktūravimąsi. Šio intereso aktualumui viena iš svarbiausių
priežasčių buvo marksizmo- socializmo, įsiviešpatavusio Rytų Europoje ir

TSRS, grėsmė. Tai inspiravo daugybės empirinių tyrimų bangą Amerikoje: N.
Rogoff (1953), D. Glass (1954), G. Carlsson (1958), K Svalastoga (1959), S. M.
Miller (1960) bei kitų sociologų tyrimai. Šie darbai pateikė įdomių teorinių ir
metodologinių sprendimų bei empirinių duomenų, kurie atkreipė dėmesį į šią
sociologijos sritį. Tačiau nebuvo bendros šio reiškinio konceptualizacijos,
nebuvo paradigmos. Ši teorinė krizė tęsėsi iki pat P. Blau ir O. D. Duncan'o

veikalo "Amerikiečių profesinė struktūra" pasirodymo 1967 metais. Šio ir kito
Duncan'o veikalo "Socioekonominis pagrindas ir pasiekimas" (1972) įtakoje
susikūrė "statuso pasiekimo" teorinė mokykla, kurios atstovais, be Duncan'o,
yra W. H. Sevvell'as, R. M. Hauser'is bei D. L. Featherman'as.
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Šios teorinės mokyklos rėmuose stratifikacija suprantama kaip individų
susiskirstymas

j stratas pagal jų užimamą statusą visuomenėje. Čia

apeliuojama j Weber'io "statuso grupių" sąvoką, tačiau labiau pabrėžiamas
profesinis statuso aspektas. Mechanizmas, per kurį realizuojasi stratifikacijos
procesas, yra sudarytas iš statuso perdavimo iš kartos j kartą ir to statuso
tęstinumo per visą gyvenimą. Jeigu statuso perdavimas garantuoja

stratifikacijos ilgalaikiškumą ir patvarumą, tai statuso stabilumas individų
gyvenime veda link kintančios stratifikacijos ir apsiriboja tik viena karta.
Duncan rašo, kad "stratifikacijos procesas apima viską, kas įeina į statuso
perdavimą tarp kartų ir šito perdavimo įtaką statuso pasiekimui" (Duncan,

1968).
Pagrindiniai svarbūs stratifikacijos tyrimui statuso transmisijos
mechanizmai, pagal Duncan'ą, yra šie: priskyrimas, paveldimumas, genetinis

vystymasis, socializacija, individo aplinkos prigimtis, socialinė sfera, priėjimas
prie palankių galimybių., įtakingi žmonės ir panašiai. Ideali analizė turėtų
sukurti tokį statuso transmisijos modelį, kuris aprėptų visų šių mechanizmų

įtaką ir leistų įvertinti jų reikšmę visame stratifikacijos procese. Iš tokio
požiūrio matyti, kad šis procesas yra daugiau, negu tik profesijos, užsiėmimo
paveldimumas. Duncan'as domisi profesija tik kaip individo socialinio statuso

indikatoriumi ir, pagal jį, tai yra tik vienas kelias stratifikacijai tirti.
Pagrindinis dėmesys šioje teorijoje skiriamas statuso pasiekimo procesui
remiantis samprotavimu, kad šiuolaikinėse industrinėse visuomenėse dauguma
statusų yra ne priskirti, o pasiekti. Todėl teigiama, kad šiose "atvirose"
visuomenėse "socialinės reprodukcijos"- socioekonominio statuso perdavimo

arba išlaikymo tendencijos lygis yra žemas, nes jos suteikia daugiau galimybių
bei teikia didesnę reikšmę ne "priskyrimui", o "pasiekimui", kaip
socioekonominės sėkmės pagrindui.
Pagal Duncan'ą esminiai faktoriai, įtakojantys "statuso pasiekimo" procesą,

yra trys: išsilavinimas, profesija ir pajamos. Sių stratifikacijos kriterijų pagrindu
buvo sudarytas socio-econominis indeksas (SEI), kuris žymiai tiksliau nusako
socialinę padėtį, negu profesijų prestižas ar specialybė.
Kadangi kiekvienos stratifikacijos teorijos rėmuose iškyla esminis

klausimas, kokios individų galimybės pereiti iš vienos stratos į kitą, tai iš
"statuso pasiekimo" teorijos pozicijos, socialinis mobilumas suprantamas kaip

perėjimas iš vieno socialinio statuso į kitą ir kiek tas perėjimas sąlygoja
priskirto statuso įtaką pasiektam statusui. Iš šio požiūrio, individų karjeros
pirminė pozicija tampa priskirtu statusu. Kai individas pradeda siekti
išsilavinimo, tėvo socialinė pozicija yra "priskirta", kai šis individas gauna
darbą, jo išsilavinimo lygis taip pat tampa "priskirtu" statusu. Todėl, kalbant
apie duotus mobilumo proceso kintamuosius, iškyla klausimas apie šių

kintamųjų įtaką dabartinei socialinei pozicijai. Taigi Duncan'as teigia, kad,
norint išsiaiškinti šio proceso vyksmą, reikia atsekti visą individo "socio
ekonominio gyvenimo ciklą". Čia yra išskiriamos dvi socialinio mobilumo rūšys:

pokyčio ir struktūrinis mobilumas. Pokyčio mobilumas vyksta, kai pakinta
individo statusas dėl pakitusios padėties hierarchijoje (pvz.: kai individas
netenka darbo). Šis mobilumas priklauso nuo to, kiek yra atvira ar uždara
sistema: uždaroje sistemoje tai sukels nedidelį mobilumą, atviroje pakankamai žymų. Struktūrinis mobilumas vyksta tada, kai kinta individų
socialinis statusas dėl ekonominės struktūros pokyčių (pvz.: ekonominio
nuosmukio metu individai, baigę koledžą, tampa bedarbiais arba gali susirasti
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tik nekvalifikuotą darbą. Pagal "statuso pasiekimo" teoriją, visose moderniose
visuomenėse didesnis yra struktūrinis mobilumas.

Tačiau Duncan savo socialinio mobilumo teorijoje neatsižvelgia, pagal kitą
sociologą A. B. Sorensen'ą (1978), į struktūrinius apribojimus statuso
pokyčiams, kurį jis vadina " grįžtamuoju ryšiu". Sorensen'as samprotauja taip:
statuso pasiekimo procesas Blau ir Duncan'o modelyje reflektuojamas kaip
dinaminis reiškinys, nes statusas pasiekiamas per sėkmingus darbo pokyčius

nuo įstojimo į darbo rinką iki finalinio lygio. Iš čia gali būti teigiama, kad
statuso didėjimo perspektyva konstruojama jau iš pasiekto statuso pozicijos.
Pagal Sorensen'ą, čia ir praleidžiamas "grįžtamojo ryšio" efektas, kad kuo
aukštesnis yra pasiektas statusas, tuo sudėtingesnis papildomas statuso
padidėjimas. Tai negatyvi įtaka, kurią statusas daro sau pačiam laikui bėgant. Ši

įtaka yra visai kito pobūdžio, nei personalinių individo savybių ir
charakteristikų (socialinio fono ar išsilavinimo) daroma įtaka, kurią nagrinėja
Duncan'as. "Grįžtamojo ryšio" daromas efektas reprezentuoja struktūrinius

bruožus, kurie apsprendžia statuso pokyčio galimybės laipsnį užsiėmimų
struktūroje. Todėl turėtų būti įtraukiami nauji kintamieji, tokie kaip:
darboviečių duomenys ir smulkesnis amžiaus skirstymas, bei galutinio statuso

išsilavinimo lygio fiksavimas. Šie specifiniai kintamieji geriau aprašo individų
situaciją darbo rinkoje , tuo pačiu ir "grįžtamojo ryšio" procesą, kuris iš esmės
nusako organizacijų veiklą darbo rinkoje. Tai daugiau struktūrinės visuomenės
charakteristikos ir bruožai, aprašantys "pasiekimo" kontekstą.
Duncan'as savo analizėje nenagrinėja galios kriterijaus poveikio, nes, kaip
mano ir kiti šios mokyklos atstovai, JAV dominuoja socio-ekonominis
faktorius. Tačiau D. Featherman'as ir R. M. Hauser'is (1978) pripažįsta, kad
akivaizdžiai egzistuojant kitoms šalims, kuriose daugiau ar mažiau dominuoja
socio-ekonominių resursų paskirstymas (pvz: Izraelyje, Kuboje, Kinijoje), tenka
pakeisti postulatą, teigiant, kad dominuojanti profesinio statuso dimensija yra

galia. Čia jie galią supranta pagal Titmuss'o (1962) galios sąvokos apibrėžimą,
kad galia yra resursų kontrolė. Pagal šiuos autorius, tada galią galima traktuoti

kaip pajamų, valdžios (autoriteto) santykių tarp ir viduje profesinių grupių bei
išsilavinimo susijungimą:

Valdžia

Pajamos

Išsilavinimas

(autoritetas)

^^
----^

^-^

GALIA

Profesinis socioekonominis statusas
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Tokiu rakursu stebint ir modeliuojant profesinio statuso prigimtį, galima
atlikti socialinės nelygybės ir profesijų prestižo tyrimus, kurie suteiktų
informaciją apie statuso galią, ekonominę galią ir politinę (autoriteto, valdžios)
galią.
Duncan'o socio-ekonominės dimensijos ir galios dimensijos sujungimą
atliko kitas amerikiečių sociologas D. J. Treiman'as. 1977 metais jis išanalizavo

53 šalių mokslininkų profesijų prestižo tyrimų rezultatus ir padarė išvadą, kad
prestižo įvertinimas visame pasaulyje yra labui panašus. Tuo jis patvirtino

ankstesnių tokio pobūdžio tyrimų (Inkeles, Rossi, 1956) išvadas, kad tose
šalyse, kur susiklostė industrinė visuomenė, egzistuoja panaši paklausa toms

pačioms profesijoms, ir šios profesijos turi panašų prestižą. Be to šio prestižo
ranginės charakteristikos beveik nesikeičia laikui bėgant (Rossi, 1966).
Treiman'as, atsižvelgdamas į tai ir į savo analizės rezultatus, sukūrė savo

teoriją, paaiškinančią, kodėl šie vertinimai yra tokie panašūs. Treiman'o teorija
sudaryta iš keturių pagrindinių teiginių. Pirmas iš jų teigia, kad šiuolaikinėse
šalyse egzistuoja beveik vienodas darbo pasidalinimas, nes pagrindiniai žmonių
poreikiai (maisto, drabužių, ginklų, gyvenamojo būsto, politinių ir karinių
organizacijų) yra panašūs. Antras teiginys atskleidžia tai, kad tokio
specializuoto darbo pasidalijimo sąlygomis, kai kurie žmonės turi daugiau nei
kiti materialinių resursų ir kontroliuoja jų naudojimą. Taigi, galia pasiskirsto

netolygiai: gydytojai turi žymiai didesnę kvalifikaciją ir galią nei konvejerio
darbininkas, be to jie gauna didesnį atlyginimą ir turi daugiau nuosavybės.

Trečias teiginys pabrėžia tai, kad žmogus, turintis galios, bet kokioje
visuomenėje turi tam tikras privilegijas. Žmogus, užimantis aukštą padėtį,
dažnai turi pakankamai didelę politinę įtaką, kurią jis gali panaudoti savo
interesams. Pavyzdžiui: reaktyvinių variklių gamybos kompanijos prezidentas,

gali daryti įtaką vyriausybei, kad ši priimtų tokias oro linijų saugumo normas,
kurios butų palankios aviacijos pramonės vystymuisi. Ketvirtas Treiman'o

tvirtinimas yra trijų ankstesnių apjungimas: kadangi galia ir privilegijos visur
yra vertinamos, tai ir su jomis susijusios profesijos laikomos prestižinėmis.
Tokiu būdu pagrindinius Treiman'o teorijos struktūrinius komponentus ir

ryšius tarp jų galima pavaizduoti tokia schema:

Galia ( resursų kontrolė)
^^-"^

Žinios (išsilavinimas)

Autoritetas) Valdžia

Nuosavybė (pajamos)

^^-^^

Privilegijos

Profesijų prestižas

Vienintelis elementas, kurio jis nepaaiškina - kaip grupės, kurios turi galią,
sugeba išlaikyti savo pranašumą (Smelser, 1994). Be to, Treiman'o sukurta
tarptautinė profesijų prestižo skalė niveliuoja socialinius skirtumus, nes
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paremta tik pajamų ir išsilavinimo matavimu, neatsižvelgiant į konkrečios šalies
socialines ir kultūrines sąlygas ( M. Taljūnaitė, 1984).
Grįžtant prie "statuso pasiekimo" teorijos, jai taip pat yra skiriami panašūs
priekaištai, kad ji neatsižvelgia į visuomenės struktūros pokyčius, tuo tarpu, kai

atskirose šalyse šie pokyčiai yra skirtingai istoriškai susiklostę ir dažnai unikalūs
(Chaarvat, 1978). Kiti sociologai kritikuoja Duncan teoriją už tai, kad ji
praleidžia "statuso pasiekimo" kontekstą (Sorensen,1978), o konfliktinės
teorijos šalininkai (Crowder, 1974, Linhart, 1978) priekaištauja, kad šioje
teorijoje klasinis pasidalijimas yra mažiau svarbus nei profesinis, be to pažymi
tam tikrą ideologinį momentą, nes įteisinamas tvirtinimas, kad šiuolaikinėje
visuomenėje kiekvienas žmogus turi lygias galimybes padidinti savo statusą.

Visgi daugelis amerikiečių dirba labai daug, bet beveik visi lieka toje pačioje
klasėje, o dėl nesėkmių stengiasi kaltinti tik save ar blogą savo sėkmę, o ne
pačią sistemą ( J. Robinson, 1987).
Nežiūrint to, Blau ir Duncan'o paradigma tuo ir yra svarbi, kad sukėlė daug

ginčų ir davė impulsą patikrinti naujais empiriniais duomenimis šios teorijos
adekvatumą bei išsiaiškinti trūkumus. Jos ryški individualistinė orientacija
inspiravo kitą orientaciją - visuomenės struktūrinių bruožų, "pasiekimo"
konteksto analizę. Vieni iš autorių, kurie stengėsi apibrėžti socialinės
stratifikacijos ir mobilumo makro - societalines sąlygas per organizacijų
bruožus tam tikros šiuolaikinės visuomenės istoriniame kontekste, yra Oxford'o
universiteto mokslininkų - J. Goldthorpe, A. H. Halsey ir K. Hope - teorija.

GOLDTHORPE, HALSEY IR HOPE TEORIJA
Šių D. Britanijos mokslininkų grupė 1972 metais atliko socialinio mobilumo
tyrimą savo šalyje ir palygino jo rezultatus su 1973 metais JAV atliktu tyrimu.
Tačiau jeigu pirmoje jų publikacijoje dar jautėsi tam tikra Duncan'o teorijos
įtaka, tai vėlesnėse išryškėjo žymūs skirtumai nuo daugelio amerikietiškų
sociologinių orientacijų.
Pagrindinis šios grupės tikslas buvo rekonstruoti stratifikacijos erdvę,
kurioje vyksta individų ir grupių mobilumo procesas. Stratifikacijos erdvė buvo

apibrėžta per jos dimensijų koordinates ir santykius tarp šių koordinačių.
Santykiai išreikšti per koordinačių poros suformuotą kampą, kuris yra lengvai

apibrėžiamas koreliacijos ir regresijos koeficientų pagalba. Koordinačių
susigrupavimas priklauso nuo kintamųjų, kuriuos jos reprezentuoja, reikšmių
susiskirstymo. Tos koordinatės, kurių pagalba nusakoma stratifikacijos erdvė,

tai paprasti kintamieji, aprašantys socialinę poziciją ir roles.
Išskiriami du stratifikacijos erdvės tipai: ekonominis ir subkultūrinis.
Ekonominė erdvė - arba dar vadinama klasinė erdvė - pasižymi tokiomis

koordinatėmis (kintamaisiais), kurios aprašo stebėjimo vienetą - individą ar
šeimą - per jo darbo biržos situaciją (vietą joje) ir atlyginimo, kurį jis gauna,
tipą ir dydį. Hope teigia, kad Vakarų urbanizuotų industrinių visuomenių
akivaizdus klasių arba ekonominės erdvės rodikliai yra turtas, išsilavinimas,
pajamos, autoritetas ir atsakomybė darbe, politinė galia ir įtaka. Tai gerai įrodo

būtinybę padidinti skaičių tų rodiklių, kurie skiriasi tarp įvairių nuosavybės
formų, tarp esančių apyvartoje pajamų ir pajamų lūkesčių, tarp autoriteto ir
autonomijos darbo rolėse ir pan. (Hope, 1972). Panašiai ekonominė erdvė yra

išreiškiama per individo išlaidas kokios nors socialinės rolės pasiekimui (dalinai
darbo pasidalijimo sistemoje) ir per atlyginimą, ypač materialines pajamas,
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gautas už įdėtas pastangas. Toks ekonominių dimensijų supratimas dalinai yra
susijęs su klasikine "socialinės klasės" sąvoka, išreikšta Manc'o ir Weber'io.

Subkultūrinė erdvė pasižymi tokiomis koordinatėmis, kurios identifikuoja
prasmių sistemą ir gyvenimo būdą. Vartojimo modeliai, laisvalaikio
praleidimas, šeimos ir giminės santykiai, socialinė sfera - tai rodikliai

apibūdinantys šį reiškinį.
Ekonominėje, kaip ir subkultūrinėje sferoje, visi socialinės padėties
pokyčiai, kuriuos individai patiria tarp kartų arba savo gyvenime, gali būti
reprezentuojami per koordinačių taškų judėjimą. Todėl, kalbant apie socialinį
mobilumą, turi būti atsižvelgta į tris sąlygas: (a) padėties pokytis turi vykti tarp
dviejų aiškiai identifikuotų stratų, (b) judėjimas ekonominėje erdvėje turi būti
vienalaikis, kartu vykstąs su judėjimu subkultūrinėje erdvėje, (c) taip pat turi
būti pokyčiai ir individų socialinėje aplinkoje.
Individų socialinė aplinka yra apibrėžiama kaip santykiai su asmenimis, su
kuriais individas turi reguliarius ir intensyvius kontaktus. Taigi asmuo, kuris yra
mobilus, turi ne tik pakeisti savo poziciją, bet ir adaptuoti savo kontaktus

naujai situacijai, nes individų likimas gali būti apspręstas santykių su socialine
grupe, kuriai jie realiai priklauso ar kuriai jie siekia priklausyti. Tokiu būdu
reikia analizuoti ne tik individų bruožus, bet ir tuos bruožus, kurie
charakterizuoja socialinius santykius, kuriais šie individai yra abipusiškai
sujungti.

Goldthorpe teigia, kad, nagrinėjant socialinę stratifikaciją, negalima
neatsižvelgti į socialinių organizacijų moderniose kapitalistinėse visuomenėse

daromą poveikį. Šiuo atžvilgiu tampa problematiška traktuoti prestižo grupes
klasikine prasme, išskyrus labiausiai mikrosocialiniuose lygiuose. Pagal

Goldthorpe, galima indikuoti, kad dimensijos, kurios lemia profesinę nelygybę
(klasės atžvilgiu) yra daugeriopos, ir tik kai kurios iš jų siejasi su klasikinėmis
socialinio prestižo sąvokomis:

Kvalifikacija

Galia ir įtaka

^^
Gyvenimo
Standartas

Profesijų prestižo
hierarchija

Reikšmė
visuomenei

Galios ir įtakos bei kvalifikacijos dimensijos, pagal Goldthorpe, yra
pagrindinės. Tai sutampa su Svalastog'os teiginiu (1972), kad profesijų
prestižas reflektuoja dvi dimensijas: profesinį išsilavinimą ir valdžią
(autoritetą).

Hope (1974) teigia, kad profesinė struktūra nebėra tokia atvira, kaip buvo
prieš 50, 60 metų. Egzistuoja santykinai stabilus statuso transmisijos (kurios
šaknys yra šeimos sistemoje) industrinėse visuomenėse procesas, kuris keičiasi
tokiu greičiu, kokiu transformuojasi pati profesinė sistema. Ši transformacija

vyksta dėl technologijų pokyčių, (nauja specifinių darbo rūšių pasiūla ir
paklausa), dėl socialinių vertybių pokyčio (siekiama aukštesnio išsilavinimo),
dėl ekonominių pokyčių greičio, dėl šeimos dydžio ir vaikų priežiūros pokyčių.
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Tokiu būdu, vis daugiau faktorių įsijungia j struktūrinius pokyčius ir tai veikia
struktūrinį mobilumą.

Goldthorpe ir Erikson'as, analizuodami 1992 metais atlikto industrinių
valstybių socialinio mobilumo palyginimo analizės (CASMIN) projekto
rezultatus, teigia, kad tokiuose šalių su labai skirtingų charakteristikų
sistemomis palyginimų tyrimuose negalima neatsižvelgti į specifinį šalies
kontekstą. Konteksto problema iškyla visada, nežiūrint ar naudojama

universali, ar nacionalinė klasių tipologija. Jei pirmu atveju, kai naudojama
universali klasių tipologija, liekama operacionalizacijos belaisviu, nes nėra

garantijos, kad ši tipologija tinka bet kuriai šaliai, tai antruoju atveju, kai
pradedama nuo nacionalinių klasės modelių, iškyla klausimas apie galimybę
panaudoti universalias klasės kategorijas. Erikson' as ir Goldthorpe teigia, kad

jie turi pagrindą sakyti, kad socialinį mobilumą veikia valstybės įsikišimas, nes ji
modifikuoja ekonomiką ir šeimos namų ūkio veiklą. Be to dalis socialinio
mobilumo variacijų tarp skirtingų šalių gali būti paaiškinta iš socialinės
nelygybės požiūrio: kuo aukštesnis nelygybės visuomenėje laipsnis, tuo
aukštesnis socialinio mobilumo laipsnis.

Tačiau Goldthorpe ir Hope teorijoje labiau akcentuojami ilgalaikiai
struktūriniai pokyčiai, nenagrinėjant ypač greitų visuomenės struktūros
transformacijų, kokios dabar vyksta Lietuvoje. Tačiau jų išryškinami galios ir
vertybių sistemos pokyčiai duoda impulsą atidžiau pažvelgti į šių dimensijų
daromą įtaką socialinei stratifikacijai ir socialiniam mobilumo lygiui. Be to
aktuali ir valstybės reguliuojamo poveikio analizė, nes šis poveikis Lietuvoje yra
akivaizdus.

Kita šiame darbe naginėjama teorija dar labiau pabrėžia galios daromą
įtaką socialinei stratifikacijai aspektus, bet jau iš konfliktų teorijos požiūrio
taško.

E.O. Wright'o klasių teorua
Wright'o socialinės stratifikacijos samprata remiasi visuomenės susiskirstymu į
nesuderinamas klasines pozicijas. Klasės struktūra yra, pagal Wright'ą,
formalizuota sistema, kurią jis konstruoja marksistinės materialinių resursų
interpretacijos pagrindu.

Wright'o klasių teorija yra pagrįsta požiūriu, kad tam tikros socialinės
pozicijos užima objektyviai nesuderinamas padėtis klasių santykiuose. Tam,

kad pilniau suprasti šias pozicijas, reikia iš pradžių identifikuoti esminius klasių
santykių procesus kapitalistinėje visuomenėje ir analizuoti jų istorines
transformacijas kapitalizmo vystymosi procese (Wright, 1978). Šis sociologas
identifikuoja tris pagrindinius klasių santykių procesus: (a) dalies tiesioginių
gamintojų progresuojantis darbo proceso kontrolės praradimas; (b) valdžios
Hierarchijos komplekso išvystymas tarp kapitalistinių įmonių ir. biurokratijų;
(c) įvairių funkcijų funkcijų diferenciacija originaliai išreikšta kapitalizme.
Wright'o klasių santykių analizė įtraukia tris dimensijas, nusakančias
dominavimą ir pavaldumą gamyboje. Kiekviena iš šių dimensijų įvardija tam
tikrus resursus gamyboje: finansinis kapitalas (investavimas į gamybą),
materialinis kapitalas (gamybos priemonės) ir darbas (tiesioginių gamintojų
dabine veikla gamyboje ir valdžios struktūrų kontrolė darbo procese). Jeigu
klasių struktūra yra analizuojama kapitalistinio gamybos būdo lygyje, tai šios
"gamybos santykių dimensijos" apibrėžia tik dvi klases: kapitalistų klasę ir
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darbininkų klasę. Kapitalistų klasė užima dominuojančią poziciją šių dimensijų
atžvilgiu, o darbininkų - nedominuojančią. Bet žemesniame abstraktumo lygyje
galima išskirti ir kitas klases ar "nesuderinamas klasines padėtis", nes
išvardintos dimensijos, vystantis kapitalizmui, nebėra griežtai pasiskirsčiusios
tarp dviejų klasių. Wright'as išskiria tris "nesuderinamas klasines padėtis"

darbo pasidalinimo ir resursų kontrolės atžvilgiu:
1.Menedžeriai, kurie neturi ekonominės nuosavybės, bet kontroliuoja

finansinio kapitalo, materialinių gamybos priemonių naudojimą bei kitų
darbo jėgą.
2.Pusiau autonomiški darbuotojai, kurie kontroliuoja savo tiesioginio darbo
procesą, bet gauna algas ir neturi gamybos priemonių. Šios pozicijos
minimalus kriterijus yra kontrolė to, kas yra gaminama (minimali
ekonominė nuosavybė) ir to, kaip yra gaminama (minimalus valdymas). Ši

minimali kontrolė yra galima todėl, kad šie pusiau autonomiški darbuotojai
turi "slaptas žinias" (šia sąvoką Poulantzas'as naudoja kaip protinio darbo
kriterijų) ir galimybes jas panaudoti darbe. Be to, darbuotojai, turintys

tokias žinias (įvairūs ekspertai), padeda legitimizuoti darbo priklausomumą
nuo kapitalo, teigdami, kad yra natūralu, kad darbininkai yra nepajėgūs
patys organizuoti gamybos.
3.Smulkūs darbdaviai, kurie samdo kitus darbininkus ir yra patys tiesiogiai

įtraukti į gamybą.
Protinis darbas ir autonomija darbo procese yra, pagal Wright'ą, pagrįsti
daugelio galios resursų ir strategijų panaudojimu. Tai nauji specifiniai galios
resursai, formuojantys naujos vidurinės klasės poziciją.
Taigi iš pateiktos Wright'o teorijos samprotavimų matyti, kad autorius
skirtingas klases formuoja materialinių interesų pagrindu. Jis, analizuodamas

tokią socialinę stratifikaciją, fokusuojasi į kovą dėl ekonominio kapitalo
resursų. Tyrinėdamas priėjimą prie tam tikrų individui ekonomiškai svarbių
kapitalo resursų, Wright'as teigia, kad per tokią analizę įmanoma tirti

skirtingas galios panaudojimo (eksploatacijos) formas.
Wright'as išskiria tris pagrindines dimensijas, nagrinėdamas galios kontrolę
ekonominio kapitalo resursams: nuosavybę, sprendimų darymo galią ir
autonomiją.
Nuosavybė įtraukia visas ekonominio kapitalo formas bei asmeninę
kompetenciją. Bet pagrindinis dėmesys skiriamas materialinio kapitalo
nuosavybei (prietaisai, technologijos ir pan.), ir teisei daryti sprendimus,
liečiančius investavimą (kas yra gaminama, biudžetą, darbo jėgos kiekį).
Sprendimo galia įtraukia nominalią nuosavybės teisę ir/ar^ politines

instancijas, bet taip pat ir realų algų gavėjų skaičių gamyboje. Šios galios
analizė taip pat įtraukia ir skirtingas autoriteto formas.

Autonomija yra viena iš labiausiai naudingų ir viena iš labiausiai
problematiškų kapitalo formų "VVright'o analizėje. Naudinga todėl, kad ji
funkcionuoja kaip kriterijus, leidžiantis atskirti pavaldžius, priklausomus ir
šabloniškus darbus nuo tų, kurie reikalauja iniciatyvos. Problematiška iš to
požiūrio taško, kad žmonės turi skirtingą, didesnį ar mažesnį polinkį vienai ar
kitai darbo rūšiai. Skirtingų autonomijos formų (pvz.: profesionalinė, mokslinėtechninė, kapitalui adekvati autonomija; M. Kivinen, 1989) klausimas yra
strategiškai svarbus, kai svarstoma skirtingų grupių galimybę legitimizuoti jų
poziciją visuomenės struktūroje.

—
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Tokiu būdu, Wright'o ekonominės galios kriterijus yra sudarytas iš šių
elementų:

Ekonominė galia
( kontrolė ekonominio kapitalo resursams)
.—
—•

Nuosavybė

—-—_•—

Sprendimų priėmimo

Autonomija

galia
•—.——
--—.-^

^-—
•—.—•

Klasinė pozicija

Visos šios ekonominio kapitalo formos yra tinkamos ekonominėje srityje,
nes teikia priemones studijuoti klasių ir gamybos santykius. Toks klasių
modelis, kuriame pabrėžiamas vienas galios ir/arba kapitalų resursų tipas,

įgalina geriau, nei oficialiose klasių tipologijose, kuriose paprastai
fokusuojamasi j formalias charakteristikas (profesiją, išsimokslinimo galimybę),
užčiuopti neformalius galios elementus ir analizuoti skirtingų galios dispozicijų
jtaką.
Nors Wright'as teoriškai iškėlė priemones ekonominės galios resursų
pasiskirstymo gamyboje analizei, bet tai nepakankamas kriterijus, nustatant
visuomenės stratifikaciją. Pats Wright'as, remdamasis konkrečiu JAV ir

Švedijos klasių tyrimų palyginimu, sutinka, kad klasių įvairovė priklauso nuo
bendro konteksto: socialinės struktūros, teritorinės padėties, politinės sistemos,
šeimos sistemos. Sudėtingas ir šio autoriaus fundamentalaus klasinio

antagonizmo pabrėžimas, kai klasių konfliktai interpretuojami kaip bendros
sistemos konfliktai, neskiriant dėmesio į organizacijų specifines aplinkybes.
Taigi jautrumas kapitalo resursų kontekstui yra toks pat mažas, kaip ir labiau
struktūriškai orientuotų klasės tyrimų atveju ( H. Leiulfsrud, P. Sohlberg,

1994).
Tačiau vėlesniame savo teorijos vystyme, Wright'as jautriau pažvelgia į

socialinio konteksto įtaką klasių struktūrai. Jis pripažįsta, kad individai gali
užimti ne tik griežtai vieną klasinę poziciją. Kad adekvačiai suprasti klasės
struktūrą, tokiu atveju tenka atsižvelgti į tai, kad individas gali užimti kelias
klasines padėtis (pvz.: jeigu jis dirba keliuose skirtinguose darbuose), gali
naudotis tarpininkaujančia klasine pozicija ( šeimos ir giminės ryšiais) ( Wrieht,
1989).
Svarbiausią reikšmę tolesnei socialinės stratifikacijos analizei turi Wright'o

(1985) ir Goldthorp'o (1987) išryškinta strategija klasės ar stratos struktūrą
sudaryti empiriškai tiksliai apibrėžiant skirtingų individų priėjimą prie galios ar
kapitalo resursų. Pilniausiai tokią strategiją pateikia prancūzų sociologas
P.Bourdieu.
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P. BOURDIEU TEORIJA
P. Bourdieu savo teorijoje nagrinėja ne tik ekonominės galios resursus, bet ir

kitas galios formas, pateikdamas šio kriterijaus įtaką visuomenės susiskirstymui
į socialinius laukus, kurie yra smulkesnės stratos nei klasės, todėl labiau
atspindi socialinį kontekstą. Sio sociologo teorijos šaknys yra Weber'io, Manc'o
ir Durkheim'o idėjose, kurias Bourdieu savo veikaluose dažnai kombinuoja

labai originaliu būdu.
Savo teorijos darbus Bourdieu vadina struktūriniu konstruktyvizmu arba
konstruktyviu struktūralizmu. Struktūralizmu jis nori pasakyti tai, kad ne tik
simbolinėse sistemose, kalboje, mituose, bet ir socialinėje realybėje egzistuoja
objektyvios struktūros, kurios nepriklauso nuo veikėjų sąmonės ir valios. O
konstruktyvizmas reiškia, kad suvokimo schemos, mąstymas ir veikla (kurie yra
to, ką Bourdieu vadina habitus, sudėtinės dalys), iš vienos pusės, ir socialinės
struktūros (kurias Bourdieu vadina socialiniais laukais), iš kitos pusės, turi
socialines ištakas, genezę.

Jeigu ekonominių stratifikacijos teorijų šalininkai socialines klases sieja su
ekonomine baze, tai Bourdieu pradeda nuo socialinės erdvės visumos. Pagal jį,

socialinė erdvė negali būti redukuota į ekonominę gamybą. Ji sudaryta iš
skirtingų socialinių laukų, kurie charakterizuojami specifinėmis kapitalo
formomis.
Bourdieu išskiria keturias kapitalo formas:
1.Ekonominis kapitalas.
2.Kultūrinis kapitalas, tai yra išsilavinimas, kalbos panaudojimas ir pan. Jis

gali būti objektyvios formos (pvz.: moksliniai laipsniai) ir personifikuotos
formos (literatūriniai tekstai, tapybos darbai ir pan.).
3.Socialinis kapitalas, tai yra resursai, kuriuos sukuria individų tarpasmeninių
santykių tinklas: santykiai tarp giminių, kontaktai su senais universiteto
draugais ir pan.). Šią sąvoką įvedė JAV sociologas J. S. Coleman'as. Pagal jį
socialinis kapitalas yra socialinės kontrolės normos, socialiniai ryšiai ir
santykiai. Coleman'o darbuose (jį visų pirma domino išsilavinimo, šeimos

sferos) socialinis kapitalas tai ryšiai ir santykiai tarp suaugusiųjų ir vaikų ne
tik šeimoje, bet ir už jos ribų - bendruomenėje. Jis teigia, kad su kiekviena
kita karta modernioje visuomenėje, kurioje žmogiškasis kapitalas (human
capital, turintis savyje išsilavinimo dimensiją,^ kaip ir Bourdieu kultūrinis

kapitalas) didėja, socialinis kapitalas mažėja. Šeimoje jis mažėja todėl, kad
suaugusieji nebebūna namie ir turi daug mažiau kontaktų su savo vaikais, o

bendruomenėje jis mažėja dėl stiprėjančios individualizacijos. Grįžtant prie
Bourdieu kapitalo formų klasifikacijos, ketvirtoji forma yra:
4.Simbolinis kapitalas. Ši sąvoka liečia viską, kas visuomenėje turi vertę:
prestižas, reputacija, garbė. Šioje kapitalo formoje susilieja kitos kapitalo
formos ir pripažįstamos teisėtomis.

Veikėjų ( agentų - individų ar institucijų) vieta socialinėje erdvėje yra
įvardijama, iš vienos pusės, bendru turimo kapitalo dydžiu, iš kitos pusėsskirtingų kapitalo rūšių santykinu svoriu. Tačiau ir kiekvieno socialinio lauko

(Bourdieu dar jį vadina socialinės klasės frakcija) viduje egzistuoja tam tikra
hierarchija, pagrįsta skirtingų kapitalo rūšių dominavimu.
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Bourdieu naudoja socialinio lauko sąvoką, norėdamas atskirti visuomenės

subsistemas, kuriose vyksta kova tarp individų ar institucijų dėl ribotų galios
resursų: turtu, garbės, pripažinimo, statuso. Jis nepateikia socialinių laukų

tipologijos, visuomenė jam sudaryta iš skirtingų socialinių laukų, o individai
gali dalyvauti ir priklausyti daugeliui šių laukų tuo pačiu metu. Pats Bourdieu
atliko daug skirtingų visuomenės sferų empirinių tyrimų, panaudodamas
socialinio lauko sąvoką, kad atskleisti arenas, kuriose menedžeriai, akademinės

ir kultūrinės srities darbuotojai (jį labiausiai domino elitinės grupės) kovoja dėl
turto ir padėties. Čia prancūzų sociologas pritaiko konflikto perspektyvą ta
prasme, kad kova vyksta dėl resursų socialiniuose laukuose.

Socialiniai laukai susikuria ir vystosi su galios santykių pokyčiais ir kapitalo
mainais. Pavyzdžiui, ekonominio kapitalo investavimas į išsimokslinimą. Tačiau

čia Bourdieu pabrėžia, kad dominuojančios ir viduriniosios klasės frakcijos,
kurios yra turtingesnės ekonominio kapitalo atžvilgiu gali daugiau pasinaudoti
išsilavinimo sistema tam, kad garantuoti jų socialinę reprodukciją. Be to, pagal
Bourdieu, šiandieniniai santykių tarp skirtingų klasių ir išsilavinimo sistemos

(kurie pasireiškė kaip aukštesnio išsilavinimo siekimas) pokyčiai įtakojo
socialinės struktūros pokyčius, kurių rezultatas - nauji santykiai tarp

kvalifikacijos ir darbo. Taigi Bourdieu socialinį mobilumą supranta kaip galios
santykių, paremtų skirtingomis kapitalo formomis, pokytį. Kai vieni socialiniai

laukai išnyksta, gali iškilti nauji, taip pat gali susikurti ir nauji galios santykiai.
Kitas Bourdieu analizės lygmuo - kovos tarp pačių socialinių klasių

nagrinėjimas. Klasių teorijos šalininkai klases apibrėžia per jų veiklą, kuri
susideda iš specifinių kovos formų: ekonominės, politinės ir ideologinės.
Bourdieu klasių kovos koncepcija pagrįsta nauja socialinės veiklos teorija,
kurios dvi pagrindinės teorinės sąvokos yra habitus ir skirtingumas {distinction).

Pagal Bourdieu, kiekviena socialinė klasė ir frakcija turi turėti bendrą habitus
formulę savo gyvenimo stiliaus konstrukcijoje. Habitus analizė yra sisteminis

būdas klasifikuoti socialinę veiklą ir aprašo socialinių laukų vietą socialinėje
struktūroje. Habitus šaknys slypi socialinėje struktūroje. Pavyzdžiui,
individualus mados ar meno skonis, kaip ir dominuojančios elito galios
panaudojimas kasdieniniame gyvenime yra socialiai konstruojami ir
determinuojami. Tokio galios panaudojimo formos labai varijuoja

priklausomai nuo specifinių istorinių aplinkybių. Taigi habitus sąvoka įtraukia
ir socialinės struktūros tęstinumą laike ta prasme, kurią Bourdieu nusako

homologijos (struktūrinių panašumų) terminu. Apie homologiją galima kalbėti
ir adekvačiai analizuoti, kai yra žinomi ne tik bendri habitus bruožai (suvokimo
schemos, mąstymas, veikla), bet ir sudedamieji šios gyvenimo stiliaus sferos
bruožai ( pvz.: maistas, drabužiai ir pan.). Tos pačios veiklos ir mąstymo
schemos sukuria gyvenimo stiliaus panašumus tarp tų individų, kurie priklauso
tai pačiai klasei. Tai parodo tam tikrą habitus stabilumą.

Kadangi Bourdieu socialinę stratifikaciją apibrėžia ir per skirtingumo
sąvoką, tai skirtingi gyvenimo stiliai išsivysto į simbolių sistemas, kurios turi

skirtingą socialinę kokybę. Tai reiškia, kad socialinis pasaulis yra kaip visuma
simbolinių^ sistemų, kurios skiriasi tarp tam tikrų statusų su skirtingu gyvenimo
stiliumi. Čia Bourdieu vysto tą pačią idėją, kaip ir Weber'is savo ese "Statuso
grupės ir klasės", kur jis teigia, kad privilegijuotos statuso grupės siekia įteisinti
jų privilegijas, iškeldamos ir augindamos savęs išskirtinumo jausmą.
Iškyla klausimas, kaip privilegijuotos visuomenės grupės įteisina ir išlaiko
savo privilegijas. Bourdieu teigia, kad tai vyksta "simbolinės prievartos"

pagalba. "Simbolinė prievarta", pagal jį, yra būtina galios funkcija. Bet kokia
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galia išsilaiko ne tik ir ne tiek tiesioginės prievartos pagalba, o per jos
pripažinimą legitimia. Galia įgyvendina "simbolinę prievartą", įpiršdama savo
reikšmių sistemą, vertybių hierarchiją, kurios tampa lyg savaime suprantamos.
Šios prievartos pagalba įvykdoma suvokimo transformacija ir "viešpatavimo -

paklusimo" santykių kristalizacija. Simbolinė galia iškyla ir funkcionuoja
dalyvaujant patiems nuo jos kenčiantiems žmonėms, nes būtent jie pripažįsta

šios galios legitimumą. Dominuojanti klasė, tokiu būdu, susideda iš kelių
frakcijų, iš kurių kiekviena siekia mobilizuoti galią savo interesams.
Skirtingai nuo Marx'o, Bourdieu skiria teorines klases ir realiai

funkcionuojančias grupes. Pagal jį, socialinė realybė yra identifikuojama per
santykių visumą, kurioje ryšiai dažnai yra nematomi. Šią socialinės realybės dalį
galima sukonstruoti, surandant pagrindinius skirtingumo faktorius, kurie, pagal

Bourdieu, yra skirtingos kapitalo formos. Tokiu būdu pagrindiniai
stratifikacijos kriterijai šioje teorijoje yra šie:

Galia

Habitus

Galios resursai

Ekonominis k

Kultūrinis k.

Socialinis kJ

———

Simbolinis kapitalas

Socialinis laukas ( socialinės klasės frakcija)

Tokiu būdu, atsižvelgiant į galios santykius ir habitus, įmanoma suformuoti
klases kaip analitinius konstruktus, bet kurie būtų pagrįsti realybe. Savo

teorijoje Bourdieu identifikuoja tris pagrindines klases: dominuojančią,
vidurinę ir valdomąją klasę. Toliau šios klasės gali būti skirstomos į valdančiąją
ir valdomąją frakcijas. Toks pasidalijimas į klases yra įtakojamas klasinių
habitus panašumų bei galios resursų pasiskirstymo ir kasdieniniame gyvenime

konkuruoja su etniniais, rasiniais ir lyčių skirtumais bei labiau konkrečiais
profesiniu ir bendruomeniniu pasiskirstymu.

Šis socialinės stratifikacijos modelis, kaip matyti iš pateiktos analizės,
apjungia ir sistematizuoja aukščiau minėtų teorijų samprotavimus, bei papildo

naujais, ypač socialinį kontekstą išryškinančiais teiginiais. Tačiau nekritiškai
pritaikyti šį modelį konkrečios šalies stratifikacijos sistemai tirti taip pat
negalima, nes Bourdieu operavo daugiau ar mažiau stabiliu kontekstu, kur
pokyčiai vyko skirtinguose socialiniuose laukuose, o socialinė erdvė visumoje

nebuvo problematiška. Be to, jo teorija stokoja sistematiško požiūrio į
socialinių laukų vystymąsi bei santykius tarp skirtingų laukų ir gilesnės santykių
tarp skirtingų kapitalo formų analizės (H. Leilfsrud, P. Sohlberg, 1994). Tačiau
šios iškeltos problemos atveria naujas galimybes toliau vystyti šią teoriją.
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Socialinis galios reikšmingumas
Kaip matyti iš pirmoje dalyje pateiktos skirtingų socialinės stratifikacijos
teorijų, visi autoriai siekia išsiaiškinti socialinės nelygybės priežastis
visuomenėje, tik kiekvienas skirtingu aspektu. Svarbiausias nesutarimas tarp jų
yra tas, kurį iš pagrindinių stratifikacijos kriterijų - turtą, prestižą ar galią laikyti lemiančiu, nagrinėjant visuomenės susiskirstymą j stratas. Tačiau, bet

kokioje visuomenėje stratifikacijos sistema gali susiformuoti veikiama skirtingų
socialinių jėgų derinio (Smelser, 1994). Tokiu būdu, šios teorijos yra greičiau
tarpusavyje ne prieštaringos, bet papildančios viena kitą. Vienų ar kitų
stratifikacijos kriterijų poveikis visuomenėje gali kisti ir tam turi įtakos
specifinis istorinis šalies kontekstas. Šios dalies tikslas yra išnagrinėti, kokie
stratifikacijos kriterijai turi įtakos Lietuvos socialinei stratifikacijai, remiantis
kritišku P. Bourdieu teorijos sąvokų pritaikymu.
Pagrindinė šios analizės prielaida ta, kad galios resursai taip pat gerai, kaip
ir kitos stratifikacijos dimensijos, sudaro pagrindą socialinių stratų vystymuisi.
Toks požiūris pagrįstas tuo, kad galios resursai, pagal Bourdieu, yra visų kitų

stratifikacijos dimensijų visuma. Kyla klausimas, kaip gali būti patikrinta galia ir
jos strategijos Lietuvos kontekste, o po to ir jos socialiniuose laukuose? Čia

tikslinga pasiremti H. Leiulfsrud'o ir P. Sohlberg'o (1994) padarytu mikro ir
makro galios išskyrimu. Mikro galia - tai galios resursų panaudojimas
socialiniuose laukuose, o makro galia - galios kontrolė laukuose ir galia

kontroliuoti lauko vystymąsi. Pastaroji galia šiuo metu Lietuvoje yra dar labai
svarbi, nes socialinių laukų formavimasis ir institucionalizacija dar tik

prasideda. Tokiu būdu ši galios, kaip stratifikacijos kriterijaus Lietuvoje analizė
bus suskirstyta į smulkesnes dalis:
1.Galios perskirstymo procesai ir socialinis mobilumas.
2.Galios resursų socialiniuose laukuose analizė.

3.Galios legitimacija ir socialinės stratifikacijos išlaikymas.
4.Socialinės politikos įtaka galios resursų pasiskirstymui.

Galios perskirstymo procesai ir socialinis mobilumas
Nagrinėjant visuomenę greitų ir radikalių pokyčių situacijoje, kokioje Lietuva
atsidūrė po Nepriklausomybės atkūrimo, analizę tikslinga pradėti ne nuo ją
sudarančių socialinių laukų transformacijos, bet jos pokyčių struktūriniame
lygyje ekonominiu, politiniu, socialiniu ir teisiniu požiūriu. Struktūriniai

pokyčiai dažnai turi didelę reikšmę socialinio lauko formai ir turiniui,
taisyklėms, kurios yra taikomos ir egzistuojančiai hierarchijai. Tik po to, kai
laukai pasikeičia jų bendrame lygyje, juose pasireiškia naujos strategijos ir
galima kalbėti apie pokyčius socialinių laukų lygyje (H. Leiulfsrud, P. Sohlberg,
1994).
Žvelgiant į pagrindinius struktūrinius pokyčius galios perskirstymo aspektu,
galima konstatuoti tokius makro galios perskirstymo procesus:

1.Politinių pokyčių sferoje - galios transformacija iš Komunistų partijos
politinės galios monopolijos į daugelio partijų ir judėjimų galią .
2.Ekonominių pokyčių sferoje - ekonomikos decentralizacijos ir valstybinės
nuosavybės privatizacijos procesas, lemiantis ekonominių galios resursų
perskirstymą, privataus kapitalo atsiradimą.
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3.Socialinių pokyčių sferoje - naujų socialinių grupių susidarymo ir
visuomenės narių persigrupavimo procesas, priklausantis nuo turimo galios
resursų kiekio.
4.Teisės srityje - naujų įstatymų kūrimo procesas, įteisinantis galios
perskirstymą visose aukščiau minėtose sferose.

Visų šių galios perskirstymo procesų pasėkoje pradėjo formuotis nauja
visuomenės struktūra arba, pagal Bourdieu, socialinė erdvė: vieni socialiniai
laukai išnyko, kiti transformavosi, be to susikūrė nauji laukai. Tokiu būdu,

galima teigti, kad šių pokyčių metu struktūrinis mobilumas ypač aukštas, o
naujų besikuriančių socialinių laukų ribos nėra griežtos. Tolimesnis
formavimosi procesas, pasak Bourdieu ir Goldthorpe, turėtų vykti socialinių

laukų išorinių ribų griežtėjimo ir struktūrinio mobilumo mažėjimo linkme.
Toliau tam, kad pailiustruoti socialinių laukų transformavimosi procesus,

bus pateikti keli hipotetiniai modeliai. Šių modelių pagrindui pasirinktos
ryškiausių socialinių laukų Lietuvoje pavyzdžiai: (a) buvusios Komunistų
partijos narių socialinis laukas, kuriame dominavo politinės galios resursai; (b)
minėtos partijos opozicijos socialinis laukas, kuriame dominavo simbolinis ir

kultūrinis kapitalas; (c) stambių verslininkų, bankininkų socialinis laukas,
kuriame dominuoja ekonominis kapitalas. Šių modelių analizė remiasi į galios
resursų panaudojimų formų nagrinėjimą bendresniame nei individų lygyje.
(a)Socialistinėje valstybėje, kaip bet kurioje totalitarinėje visuomenėje,
pagrindinė galia yra politinė galia, nes ji kontroliuoja visus kitus galios resursus.

Lietuvoje, iki Nepriklausomybės, politinė galia priklausė išimtinai tik
Komunistų partijai (toliau KP) bei su ja tampriai susijusioms Komjaunimo
organizacijai ir profsąjungoms. Bet kurie vadovai (ar ekonomikos srityje, ar
kultūros srityje ir pan.), turintys sprendimo galią, turėjo priklausyti KP. Šios

galios turėjimas reiškė didesnę galimybę prieiti prie svarbių resursų. Pagal
Smelser'į (1994), nors TSRS tendencija pajamų lygybėje buvo geriau išreikšta,
bet liko nelygus priėjimas prie išsilavinimo, gyvenamojo ploto pagerinimo ir net
maisto produktų. Turintys šią galią kontroliuoti įvairių resursų paskirstymą,

turėjo ir kitas privilegijas (speciali medicininė priežiūra, geresnis gyvenamasis
plotas ir pan.). Prasidėjus pertvarkai, šis socialinio lauko nariai galėjo geriausiai
pasinaudoti naujomis galimybėmis (pvz.: kooperatyvų steigime), nes anksčiau

už kitus turėjo reikiamą informaciją apie įstatymų pokyčius (nes patys juos
kūrė), be to didelį socialinį kapitalą (naudingų pažįstamų ratą). Ši veikla įgalino
įsigyti ekonominį kapitalą, kuris vėliau, po Nepriklausomybės paskelbimo,
pravertė privatizacijos proceso metu. Taigi, nors šio socialinio lauko politinė
galia sumažėjo, ji transformavosi į ekonominę galią, tuo pačiu laukas perėjo į
kitą kokybę ar jo vietoje susikūrė nauji socialiniai laukai. Bet kuriuo atveju,
žiūrint iš kapitalistinių šalių patirties, sukauptas ekonominis kapitalas - stiprus

pagrindas užimti aukštesnę socialinę padėtį visuomenėje, įgyti mainais kitų
galios resursų bei reprodukuoti socialinį lauką.
(b)Socialinis laukas, buvęs KP opozicijoje, neturėjo politinės galios, tačiau
jų buvo didesnis simbolinis kapitalas (prestižas ir pan.) bei kultūrinis kapitalas.
Tarybinės santvarkos sugriuvimas įgalino šį lauką įteisinti savo galią, kuri
transformavosi į politinį kapitalą. Šis galios įteisinimas atvėrė naujas galimybes
padidinti ekonominį kapitalą bei socialinį kapitalą. Tam turėjo įtakos ir
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informacijos faktorius, nes dabar šis laukas kontroliavo įstatymų leidybą (tai
patvirtina ir tas faktas, kad nemažai buvusio Seimo narių sukūrė savo privataus
biznio ar biznio informacijos ir konsultavimo firmas). Nors tai ir sumažino šio

lauko simbolinį kapitalą, bet nauji įgyti galios resursai įgalina užimti aukštesnę
visuomenės hierarchijos poziciją bei reprodukuoti savo socialinį lauką,
pasinaudojant išsilavinimo sistema.

(c) Stambių verslininkų, bankininkų socialinio lauko formavimuisi didžiausią
įtaką turėjo posūkis į rinkos ekonomiką, įgalinantis jų turimą startinį ekonominį
kapitalą ar kultūrinį kapitalą (pvz.: aukštą išsilavinimą ar "slaptas žinias", pagal
Paulantzas'o terminą, finansų ar ekonomikos srityse) maksimaliai išnaudoti
savo interesams. Į šį lauką įsiliejo sėkmingai konvertavę politinės galios resursus
į ekonominius ir turėję ne tik pakankamai nuosavybės, bet ir kitų ekonominių

resursų - sprendimų darymo galią (autoritetą) bei autonomiją (iniciatyvą), pagal
Wright'o terminologiją. Šio socialinio lauko sukauptas materialinis kapitalas
įgalina ne tik sėkmingą jo konvertavimą į kitas galios rūšis (pvz.: viena iš
hipotezių gali būti, kad šio lauko turimi simbolinio kapitalo resursai turi
tendenciją didėti, nors pradinis šio kapitalo kiekis dėl tradicinių vertybių
(nevertinti materialinių gėrybių) buvo pakankamai mažas), bet ir įtaką
vyriausybės politikai (pagal Treiman'o teoriją).
Iš pateiktų hipotetinių modelių matyti, kad politiniai, ekonominiai pokyčiai
sukėlė gilias socialinių laukų transformacijas, galios resursų perskirstymą tarp
laukų ir jų viduje. Šiuos pateiktus socialinius laukus galima pavadinti elitiniais,
turint omenyje, kad visuomenės elitas sudarytas iš įvairių dominuojančios klasės
frakcijų, kurių kiekviena turi daugiausiai tam tikro kapitalo tipo: ekonominio,

politinio ar kultūrinio bei juos integruojančio simbolinio kapitalo (nors
Bourdieu nemano, kaip Mosca ar Parėto, elito teorijos atstovai, kad socialinis

pasaulis yra paveldimas ir amžinai suskirstytas į monolitinius blokus: elitą ir
neelitą. Jis teigia, kad moderni visuomenė nėra vientisa, o sudaryta iš save
reguliuojančių laukų, kurių kiekvienas turi savo dominuojančiuosius ir
nedominuojančiuosius, be to kiekvienas jų, sudėtingėjant darbo pasidalinimui,

išsidiferencijuoja j atskirus sublaukus (Bourdieu, Wacquant, 1992)). Tiek, kiek
galios resursų transformacija socialinėje erdvėje liečia simbolinio kapitalo

reikšmės padidėjimą radikalių pokyčių metu ir vėlesnį jo svarbos sumažėjimą,
tenka sutikti su H. Leiulfsrud'u ir P. Sohlberg'u , kad jis praranda
reikšmingumą, palyginus su ekonominiu kapitalu, kai pokyčių procesas tampa

lėtesniu ir yra institucionalizuojami nauji galios santykiai. Kiek ši prielaida ir
pateikti hipotetiniai modeliai yra adekvatūs tikrovei galėtų patikrinti konkretūs
empiriniai tyrimai.

Galios resursų socialiniuose laukuose analizė
Išnagrinėjus galios resursų perskirstymą visuomenės struktūriniame lygyje,
sekantis žingsnis - šio proceso daromos įtakos individų ar grupių lygyje analizė.

Tam reikia atidžiau pažvelgti į šių resursų specifiką ir individualaus mobilumo
lygį Lietuvos konteksto atžvilgiu. Tai leistų taip pat iškelti problemas
empiriniams tyrimams tam, kad patikrinti teorinių prielaidų teisingumą. Galios
resursų analizė seks Bourdieu schemą: (a) - ekonominis kapitalas, (b) kultūrinis kapitalas, (c) - socialinis kapitalas ir (d) - simbolinis kapitalas.
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(a)Ekonominiai galios resursai Bourdieu teorijoje yra mažiausiai
išnagrinėti, todėl tenka daugiau remtis kitų autorių, ypač Wright'o, teorijomis.
Tokią Bourdieu poziciją lemia jo griežtas pasisakymas prieš ekonominį
determinizmą visuomenės stratifikacijos procese. Tačiau ši kapitalo rūšis yra
ypač svarbi šiuo metu Lietuvos visuomenės stratifikacijai tirti, nes naujos

ekonominės politikos bei didelės infliacijos sąlygomis vieni individai prarado
visą, dar socializmo laikais sukauptą kapitalą (pvz.: pensininkai ar kiti žmonės,
laikę savo santaupas bankuose), o kiti, net turėję mažai pradinio kapitalo,

sugebėjo jį padidinti milžiniškais mastais. Būtent šis nelygus ekonominio
kapitalo pasiskirstymas yra akivaizdžiausias didėjančios nelygybės Lietuvoje
faktas. Kyla klausimas, kokie yra šią nelygybę sąlygojantys esminiai faktoriai?
Žiūrint iš "statuso pasiekimo" teorijos pozicijos, ekonominę nelygybę
sąlygoja nevienodas statusas, kurį lemia skirtingas išsilavinimas, profesija bei
pajamos. Bet šis požiūris nėra pilnai adekvatus Lietuvos situacijai, kurioje
aukštas išsilavinimas ar profesijos prestižas neatitinka pajamų. Bourdieu teorija
teigia, kad už šių ekonominių resursų nelygaus pasiskirstymo proceso slypi

naujų galios santykių formavimasis. Tie individai, kurie turėjo mažai galios
resursų (politinės galios, finansinių, išsilavinimo) arba, kurie laikėsi status quo
strategijos ar nenorėjo prisitaikyti prie kintančios situacijos (habitus prasme),
tie turėjo mažiau šansų išlaikyti ar padidinti pradinį ekonominį kapitalą. Tokių
gilių pokyčių situacijoje, kokioje yra Lietuva, vienas pagrindinių klausimų - kaip
kapitalas gali būti konvertuojamas (legaliame ir nelegaliame lygiuose)
priklausomai nuo veikėjų pozicijos ankstesnėje sistemoje ir jų potencijų naujoje.
Galimos dvi pagrindinės strategijos: viena jų stengtis išlaikyti status quo, kita remti pokyčius. Wright'as papildo Bourdieu samprotavimus detalia
ekonominių resursų analize, iš kurios matyti, kad šansus mažina ne tik
nuosavybės (finansinės ar materialinės) neturėjimas, bet ir autonomiškumo,
iniciatyvos trūkumas. Kas turi iniciatyvos, tas gali padidinti savo socialinį

kapitalą, vėliau ir ekonominį kapitalą.
Tačiau tokių radikalių struktūrinių pokyčių akivaizdoje neturto, bedarbystės
didėjimas negali būti paaiškintas vien iniciatyvos trūkumu (galėtų susirasti
darbą ir pagerinti savo padėtį), bet struktūriniais faktoriais (masiniai atleidimai
iš darbo dėl darbo nebuvimo gamyklose) (Smelser, 1994). Būtent čia turi įsikišti
valstybės socialinė politika, kuri turėtų užtikrinti minimalų visuomenės narių
pragyvenimo lygį, kad palaikyti visuomenės harmoniją ir stabilumą.
(b)Kultūrinio kapitalo analizė Lietuvos situacijos atžvilgiu yra
problematiška, nes, iš vienos pusė, kaip jau minėta, aukštas išsilavinimas dažnai

neatitinka pajamų (pvz.: gydytojų, dėstytojų ir pan.), iš kitos pusės, žmonės,
turintys aukštąjį išsilavinimą, o svarbiausia aukštą profesionalumo laipsnį, turi
daug daugiau šansų gauti gerai apmokamą darbą. Čia tikslinga skirti dvi
ekonomines sferas: valstybinę ir privačią. Jei privačioje sferoje už aukštą
profesinę kvalifikaciją yra pasirengę mokėti didelį atlyginimą, tai valstybinėje
dėl mažo biudžeto - ne. Todėl galima daryti prielaidą, kad ši sąlyga yra viena iš
priežasčių didėjančio individualaus mobilumo iš "biudžetinių darbuotojų"
socialinio lauko link socialinių laukų privačioje sferoje. Be to čia iškyla
klausimas, koks išsilavinimas yra reikalingas, pasikeitus darbo rinkos sąlygoms
vykstant ekonomikos reformas? Čia galima daryti prielaidą, kad individai,
turintys aukštą išsilavinimą finansų, ekonomikos, informatikos ar užsienio

kalbų srityse, turi daugiau galimybių padidinti savo ekonominį kapitalą.
(c)Socialinis kapitalas yra viena iš mažiausiai Lietuvoje tyrinėtų galios
resursų rūšių. Tuo tarpu švedų sociologai (H. Leiulfsrud, P. Sohlberg, 1994) šią
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kapitalo formą laiko labai svarbia, tiriant socialinę stratifikaciją
postsocialistinėse šalyse, nes jose toks neformalių kontaktų tipas yra ypač

svarbus, norint gauti priėjimą prie gėrybių vartojimo. Ši analizė įdomi ir
svarstant Colman'o teiginį, kad socialinis kapitalas šiuolaikinėje visuomenėje
mažėja dėl mažėjančių socialinių ryšių ir didėjančios individualizacijos.
Pagrindinė prielaida gali būti daroma ta, kad socialinių ryšių sistema, buvusi
labai svarbi socialistinėje santvarkoje, išlaiko savo reikšmingumą ir dabartinėje
Lietuvos visuomenės situacijoje. Pakinta tik socialinių ryšių kokybė: jeigu
anksčiau dominavo komerciniai ryšiai ribotų prekių resursų sąlygomis, tai dabar
pagrindinis akcentas yra reikiamos informacijos patikimume. Pavyzduku,

socialiniai ryšiai gelbsti profesionalaus gydytojo poreikio atveju, darbo paieškos
atveju (nes darbo birža yra beveik nepajėgi atlikti savo funkcijų smarkiai augant
bedarbių skaičiui). Socialiniu resursu gali tapti ir giminaičių ar draugų socialinė,
ekonominė ar politinė pozicija. Tai turi didelę reikšmę santykiuose tarp
socialinės struktūros ir individų. Pavyzdžiui, didelės gamyklos komercijos
direktoriaus asmeniniai socialiniai ryšiai turi didelę svarbą pasirašant pirkimo ar
pardavimo sutartis tarp dviejų gamyklų ar pan. Socialinio kapitalo analizė taip
pat svarbi tuo atveju, aiškinantis, kaip individas siekia ir panaudoja socialinius
resursus tam, kad įgyvendinti savo interesus socialinėje struktūroje. Galima

daryti dar vieną prielaidą, kad kuo daugiau individas turi socialinio kapitalo, tuo
didesnės jo galimybės naudotis ir kitais galios resursais (ekonominiu, kultūriniu

ar simboliniu) ir pasiekti aukštesnę padėtį visuomenėje.
(d) Simbolinis kapitalas, pagal Bourdieu, apjungia visas minėtas kapitalo
rūšis ta prasme, kad jame pasireiškia legitimacijos faktorius, kai įteisinami kiti
turimi galios resursai, kai šie resursai pripažįstami kaip savaime suprantami. Šio

pripažinimo ir įvairių rangų, tvarkų, gradacijų ar bet kokių kitų simbolinių
hierarchijų (pvz.: profesijų prestižas, pripažintas socialinis statusas ir pan.)
pagrindas yra suvokimo ir sudėstymo schemų rezultatas (Bourdieu, 1993).

Simbolinės struktūros funkcionuoja tam, kad išlaikyti socialinę tvarką per
socialinio pasaulio suvokimo kategorijas, pritaikytas įvestos tvarkos skirtumams
ir, be to dominuojančiųjų interesais (Bourdieu, Wacquant, 1992). Kyla
klausimas - kaip pasireiškia simbolinis kapitalas Lietuvos socialinės erdvės
laukuose ir kokie jo poveikio mechanizmai? Viename iš anksčiau pateiktų
hipotetinių modelių, nagrinėjančiame ekonominio lauko dominuojančio
(stambių verslininkų) sublauko galios resursų transformaciją, minimas
simbolinis kapitalas yra ne kas kita, kaip šio lauko turimų galios resursų

pripažinimas. Kokio laipsnio yra tas pripažinimas, tektų aiškintis empirinių
tyrimų būdu, nustatant naują reitingo ar profesijų prestižo skalę, nes šiuo metu

pastebimas didelis vertybinių orientacijų pokytis.
Kitas iškylantis klausimas yra politinės galios analizės problemos: ar galima
išskirti politinę galią, o jos resursus kaip politinį kapitalą? Bourdieu šią
problemą sprendžia teigdamas, kad simbolinės sistemos, susiedamos socialines
ir mentalines struktūras, be visa ko atlieka ir politines funkcijas. Simbolinės
sistemos yra ne tik žinojimo instrumentai, bet taip pat ir dominavimo
instrumentai (Bourdieu, Wacquant, 1992). Todėl, galima teigti, kad politinė

galia yra kitų galios tipų, o ypač simbolinės galios išraiška. Politika, veikianti
"simbolinės prievartos" būdu (kuris savo esme yra galios resursų įteisinimas),
reprodukuoja ir transformuoja dominavimo struktūras. Panaudodamas bendrą

socialinio lauko kūrimo ir funkcionavimo koncepciją, Bourdieu nuosekliai
nagrinėja specifinius politinio lauko principus - dominuojančių ir
dominuojamųjų pozicijų, galios pasiskirstymą, legitimios prievartos ir tam tikro
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politinių jėgų pasiskirstymo suvokimo primetimo mechanizmus (Bourdieu,
1993). Tokiu būdu anksčiau nagrinėtus (a) ir (b) hipotetinius socialinius laukus
galima traktuoti kaip politinio lauko sublaukus, tarp kurių ir kuriuose vyksta
kova dėl galios resursų.

Iš pateiktos galios resursų analizės socialinių laukų lygyje matyti, kad
kiekvienas šių laukų narys (agentas, Bourdieu terminu, kai jis turi omenyje ne

pasyvų individą, kuris paklūsta taisyklėms ir kuriuo struktūra manipuliuoja, o
veikėjus, kurie patys įgyvendina strategijas iš savo habitus, praktiško jausmo

atžvilgio (Bourdieu, 1993)) disponuoja tam tikru galios resursų kiekiu ir gali jį
prarasti, padidinti ar mainyti į kitus galios resursus. Ši galios resursų kiekio ir
turinio transformacija ir apsprendžia individualų mobilumą.
Galima daryti prielaidą, kad individualus mobilumas, kuris seka po
struktūrinio mobilumo, didėja, nes pradedama labiau atsižvelgti j atskirų
individų asmeninius pasiekimus. Nors negalima neigti, kad tėvų socialinė

padėtis taip pat turi reikšmės. Čia vengrų sociologas T. Kolosi (1987)
atskleidžia dvigubą "socialinio paveldimumo" mechanizmą, kad be geresnio
priskirto statuso (to, ką individas gavo gimdamas, nepriklausomai nuo jo
pastangų - čia galima pritaikyti Duncan'o teiginį, kad priskirtu statusu tampa ir
paties individo anksčiau pasiektas statusas), yra dar vienas latentinis
mechanizmas, įtakojantis individualų mobilumą. Iš vienos pusės, reprodukuoja

socialinę (Kolosi atveju - kultūrinę nelygybę), iš kitos pusės, sukelia aukštą
mobilumą nuo mažiau dėkingos padėties link geresnės padėties ir galios
resursų. Jau pasiektas statusas ar, kitaip tariant, galios resursų kiekis gali būti
arba pilnai pripažintas, arba ne (pvz.: reketininko atveju).

Galios įteisinimas ir stratifikacijos išlaikymas
"Statuso pasiekimo" mokyklos atstovai atsiriboja nuo įteisinančios,
normatyvinės sistemos (kaip tarp individų, taip ir visoje visuomenėje) tam, kad
veiktų ir būtų išlaikomi socio-ekonominiai procesai, analizės. Jų manymu,

finalinėje socialinio mobilumo analizėje vertybės gali atlikti tik nedidelę rolę,
palyginus su ekonomika (Featherman, 1978). Tuo tarpu europiečiai sociologai Goldthorpe, Wright'as bei Bourdieu - tam, kaip ir galios resursų analizei, teikia
labai svarbią reikšmę. Jų manymu, galios įteisinimas vyksta per socialinių
resursų kontrolę ir ideologiją - esamo galios resursų pasiskirstymo ir
susiklosčiusios socialinės struktūros traktavimą lyg savaime suprantamų.
Kaip ši resursų kontrolė yra įgyvendinama? Kaip niekas kitas aukšto statuso
žmonės kuria socialinį tinklą: tiesioginius santykius su nedaug žmonių,

netiesioginius su daug daugiau žmonių. Į šiuos santykius jie įsijungia per
socializaciją šeimoje, mokykloje, klubuose ir kitoje elitinėje aplinkoje, kur jie
bendrauja su panašios padėties ir pasiekimų žmonėmis. Sie žmonės dėl savo
dominuojančios padėties turi geresnį priėjimą prie galios resursų: ekonominių

(geriau apmokamą darbą), kultūrinių (geresnis išsilavinimas), socialinių (labiau
panaudojamų kontaktų bei informacijos). Tai didina jų įtaką ir lemia
vadovaujančių postų ekonomikoje ar politikoje užėmimą, kas leidžia
kontroliuoti ne tik savo, bet ir kitų žmonių galios resursus bei išsaugoti savo

socialinę padėtį.
Kaip vieną iš galios įteisinimo ir stratifikacijos išsaugojimo sferų, Bourdieu
nurodo išsilavinimo sistemą. Pagal jį, išsilavinimo sistema ne tik nesumažina

nelygybės tarp tų, kurie ateina iš šeimų su skirtingu socialiniu pagrindu ir
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kultūriniu lygiu, bet tarnauja reprodukcijai ir šios nelygybės legitimacijai.
Vaikams su geresniais sugebėjimais, įgūdžiais ir žiniomis, būdingu elgesiu ir
stiliumi ( gautais socializacijos šeimoje metu) geriau sekasi mokykloje ir visoje
išsimokslinimo sistemoje. Be to, tėvų ekonominis kapitalas taip pat turi

reikšmės, nes gali būti panaudotas kaip investicija į kultūrinį vaikų kapitalą. Visi
šie kultūrinio kapitalo elementai, jeigu naudoti "statuso pasiekimo"
terminologiją, yra tarp socialinės kilmės (priskirto statuso) ir pasiekto statuso.

Socialiniai laukai ir ypač jų dominuojančios frakcijos, turinčios didesnį
kultūrinį, ekonominį, socialinį kapitalą, gali geriau panaudoti išsilavinimo
sistemą (pvz.: jų vaikai gali mokytis prestižinėse mokyklose ar studijuoti
užsienyje, kas jiem suteikia geresnius šansus gauti geresnę kvalifikaciją ir
įgūdžius, tuo pačiu ir geresnį darbą bei didesnį atlyginimą). Tokiu būdu,
išsilavinimo, mokyklų sistemų turi simbolinę galią, kurios rezultatas dominavimo struktūrų natūralizacija (kad ši struktūra yra natūrali ir būtina).

Galios resursų legitimacijai, pagal Bourdieu, didžiausią reikšmę turi
simbolinis kapitalas. Agentai [veikėjai], kovoje už savo interesus, už savo

vertybių hierarchijos primetimą turi tokią galią, kuri yra proporcinga jų
simboliniam kapitalui, tai yra tam pripažinimui [ autoriteto, statuso], kurį jie
gauna iš grupės (Bourdieu, 1993). Jeigu veikėjai neturi tokio pripažinimo, tai į
jų reikalavimus socialiai nereaguojama. Bet problema darosi sudėtingesnė, kai

tokie veikėjai turi valdžią ir jos teikiamas galimybes. Kita problema atsiranda
tada, kai veikėjai turi didelius galios resursus (dažniausiai ekonominius), bet
neturi simbolinio kapitalo (pvz.: mafijos atstovai, kurie turi tam tikrą
hierarchinę poziciją ir autoritetą savo lauke, bet jų veikla ir galia
nelegitimizuojama visuomenės mastu). Kadangi kiekvienas socialinis laukas
siekia įteisinti savo galios resursus, šie veikėjai stengiasi "išplauti kapitalą" ir

didinti savo simbolinę galią.
Kita galios įteisinimo sritis yra politikos laukas, kuriame galia yra
institucionalizuojama ir atsiranda aukščiausio rango valdžia. Valdžios santykiai
susikuria visur, kur įtaka kitų individų veiksmams tampa institucionalizuota

(Parsons, 1953). Dominuojančios šio socialinio lauko frakcijos, turinčios
valdžią, jau gali taikyti ne tik "simbolinę prievartą", bet ir tiesioginę įstatymais
pagrįstą prievartą tam, kad išlaikyti esamą tvarką ar ją keisti pagal savo
interesus.

Socialinės politikos įtaka galios resursų pasiskirstymui
Ankstesnėje dalyje buvo kalbama apie agentų vykdomą galios resursų kontrolę.

Tačiau galios pasiskirstymą tarp visuomenės stratų taip pat stipriai (ypač
totalitarinėse valstybėse ir tam tikru mastu postsocialistinėse valstybėse, tačiau

tai būdinga ir gerovės valstybės socialinei politikai) įtakoja valstybės vykdoma
socialinė politika. Tai valstybės makro galia kontroliuoti galios resursus
socialiniuose laukuose ir šių laukų vystymąsi. Goldthorpe, kurio teorija buvo

aptarta pirmoje dalyje, teigia, kad valstybės įsikišimas veikia socialinį mobilumą,
nes ji modifikuoja ekonomiką ir šeimos namų ūkio veiklą. Tokiu būdu ji gali
pristabdyti vienų socialinių laukų hiperbolizuotą vystymąsi, o kitus laukus,
kuriems gresia sunki padėtis - paremti. Socialinė politika siaurąją prasme - tai
valstybinių veiksmų sistema tam, kad paremti tuos visuomenės sluoksnius ir

grupes, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių yra atsidūrę daug sunkesnėje padėtyje,
nei kiti ir negali savo jėgomis pagerinti savo padėties (Zaslavskaja, 1990). Ypač
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tai reikalinga skurdžiausių visuomenės sluoksnių atveju, kai valstybės socialinė
politika turi užtikrinti minimalų pragyvenimo lygį. Tačiau ši socialinė politika
turi būti gerai išbalansuota, nes iš esmės ji yra socialinių resursų perskirstymas:
mokesčių forma iš vienų paimama ir pašalpų forma kitiems atiduodama. Tačiau
bet kuriuo atveju socialinė politika turi savyje tikslą išlaikyti esamą socialinę
struktūrą ta prasme, kad siekia išvengti naujų radikalių pokyčių. Kolosi (1991)
teigia, kad postsocialistinėse šalyse žymiai stipresnis griežtas nusistatymas prieš
nelygybės įteisinimą ir kartu stipresnis egalitarizmo (valstybės kišimosi į visas
visuomenės sferas) palaikymas, o tai lemia kultūrinės, istorinės ir politinės
tradicijos. Tai dar kartą patvirtina faktą, kad nagrinėjant socialinę stratifikaciją
būtina įvertinti konkrečios šalies socialinį kontekstą.
IŠVADOS
1.Analizuojant konkrečios šalies stratifikacijos sistemą reikia atsižvelgti ne tik
į tradicinius stratifikacijos kintamuosius kaip klasė, lytis, etniškumas, bet ir į
specifinį šalies socialinį, istorinį ir kultūrinį kontekstą.
2.Geriausiai atskleisti stratifikacijos specifinį kontekstą įgalina tos teorijos,
kurios teigia, kad socialinę stratifikaciją galima tirti galios resursų (kurie
apjungia visus kitus stratifikacijos kriterijus - pajamas, išsilavinimą ir
profesijos prestižą) pasiskirstymo aspektu. Viena jų - P. Bourdieu teorija,
kurioje pateikta sistematiškiausia galios resursų analizė.
3.Struktūrinių pokyčių visose visuomenės sferose - ekonominėje, politinėje,
socialinėje ir teisinėje - metu vyksta galios resursų perskirstymo procesas,

kuris ypač ryškus, kai šie pokyčiai yra greiti ir radikalūs.
4.Galios resursų perskirstymo proceso pasėkoje pradeda formuotis nauja
visuomenės struktūra, nes jis sukelia gilias ankstesnių visuomenės stratų

(socialinių laukų) transformacijas.
5.Sių transformacijų metu struktūrinis socialinis mobilumas yra ypač aukštas,
o naujų besikuriančių socialinių stratų ribos - nestabilios. Lėtėjant
pokyčiams tolesnis procesas vyksta
ribų griežtėjimo ir struktūrinio
mobilumo mažėjimo linkme.
6.Socialinis mobilumas vyksta didinant, prarandant galios resursus ar vieną jų

rūšį konvertuojant į kitą.
7.Radikalių pokyčių metu padidėjusi simbolinio kapitalo (prestižo, autoriteto,
garbės ir pan.) reikšmė, palyginus su ekonominio kapitalo reikšme, lėtėjant

pokyčiams, kai institucionalizuojami nauji galios santykiai, mažėja.
8.Galios įteisinimas ir stratifikacijos išlaikymas vyksta per galios resursų
kontrolę ir ideologiją (simbolinę prievartą) - esamą galios resursų
pasiskirstymą traktuojant lyg savaime suprantamą.
9.Galios resursų pasiskirstymą tarp visuomenės stratų stipriai (ypač

totalitarinėse ir tam tikru mastu post socialistinėse valstybėse) įtakoja
valstybės vykdoma socialinė politika, be to valstybės įsikišimas veikia ir
socialinį mobilumą.
10.Sąvokų operacionalizacijos būdu atliktas ryšio tarp tradicinių stratifikacijos
kintamųjų ir skirtingų galios resursų formų nustatymas įgalina įvertinti
specifinį analizuojamos šalies stratifikacijos kontekstą.
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2.2. PAJAMOS SOCIALINĖJE STRATIFIKACUOJE
Audra Dargytė

Įvadas
Pajamos - pirmiausiai statistikų ir ekonomistų naudojama sąvoka. Tačiau be
šios sąvokos neapsieina ir sociologai, ypač tie, kurie analizuoja visuomenės
stratifikaciją, kaip pajamos pasiskirstę skirtingose socialinėse stratose ir
socialinėse grupėse, kiek skiriasi stratos pagal pajamas ir pan. šio darbo tikslas

nėra analizuoti pajamų sąvoką kaipo tokią, o suprasti jos svarbą, išsiaiškinti
socialinės stratifikacijos kriterijus.
Socialinė stratifikaciją, šiuo metu, yra išties aktuali kryptis Lietuvoje.
Norėdami įvertinti naujas socialines grupes, kurių veikla grindžiama
individualia iniciatyva, privačia nuosavybe, suvokti jų siekimus bei pozicijas,
netinka remtis ankstesniu požiūriu į visuomenės klasinę sudėtį, vyravusiu

Sovietų Sąjungoje. Pagal jį, darbininkų klasė rėmėsi visuomenine gamybos
priemonių nuosavybe, valstiečių - kolūkine-kooperatine, vidurinei klasei ar

kitaip vadinamai grupei teko tarpklasio vieta, kuris ateity turėjo išnykti. Tokia
klasių struktūra neįvertina socialinės nelygybės problemų, kurios yra
akivaizdžios ir socialiai - ekonomiškai apspręstos. Kol kas Lietuvos sociologai
dar tik bando susipažinti ir taikyti Vakaruose seniai jau įprastus ir "klasikinius"

socialinės stratifikacijos kriterijus ir socialinės stratifikacijos besivystančias
teorijas.

Apžvelgsiu naujesnes, bet jau spėjusias tapti pripažintom, socialinės
stratifikacijos teorijas. Neįmanoma aprėpti visų socialinės stratifikacijos teorijų.
Analizuojant pasirinktąsias, svarbu pasiūlyti galimus kriterijus Lietuvos
visuomenės stratifikacijos pažinimui. Kitaip tariant, mes norėtumėm bent

prožektyviai numatyti, kokie Vakarų stratifikacijos kriterijai gali būti pritaikomi
vis dar besikeičiančiai Lietuvos situacijai. Taigi pirmiausiai turime išsiaiškinti,
kokius kriterijus dabar naudoja Vakarų sociologai. Tarp pagrindinių galima

paminėti socioekonominį indeksą (kurio pagrindiniai komponentai yra
išsimokslinimas, pajamos, galia), socialinio prestižo skalės, kurių pagrindu
daromi socialinės stratifikacijos tyrimai.
Daugiausiai informacijos apie pajamas įvairiais metodais surenka statistikos ir
ekonomikos mokslų atstovai. Sociologai naudojasi šia medžiaga savo tikslams.
Pirmiausia, kad suvoktų kaip pajamos skiria socialines grupes, stratas. Pajamų
dydžio skirtumai rodo, kiek toli yra nutolę šie visuomenės elementai - t.y. rodo
visuomenės diferenciaciją. Pajamos labai svarbios aiškinantis užimtumo ir
bedarbystės problemas, socialinio mobilumo galimybes, galiausiai pajamos rodo

žmonių ir visos valstybės gerovės lygį, padeda formuoti socialinę politiką
mokesčių, užimtumo ir kitose srityse.
Straipsnis yra suskirstytas į kelias dalis. Pirmoje analizuojamos pajamos kaip
socialinės stratifikacijos kriterijus, greta kitų. Čia aptariamos socialinės
stratifikacijos teorijos. Antroje kreipiamas dėmesys pajamų skirtumų kaip
socialinės problemos analizei ir jos ryšiams su kitais visuomenei svarbiais
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klausimais. Trečioje pasiūlyta viena iš galimų socialinės stratifikacijos teorinių
sąvokų operacionalizacija.

Socialinės stratifikacijos teorijos: pajamoms skiriamas vaidmuo jose

Ką tiria socialinės stratifikacijos teorijos
Socialinė stratifikacija būdinga visoms visuomenėms. Nereikia būti akademiniu
mokslininku, kad pastebėti, jog, visur labiausiai vertinami dalykai, pasiskirstę

nelygiai. Nedaugeliui privilegijuotų individų ar šeimų, socialinių grupių
priklauso neproporcingai didelės turto (taip pat ir pajamų), galios, prestižo
dalys. Taip akivaizdžiai išoriškai matoma socialinė stratifikacija. Sociologai,
besidomintys stratifikacijos procesais aiškinasi, kokios yra pagrindinės grupės,
jų kūrimosi ir išlikimo skirtingomis nuo kitų, sąlygas. Galima suformuluoti
svarbiausius šios srities klausimus:

1.Kokios yra pagrindinės stratifikacijos formos apskritai?
2.Ar moderniose industrinėse visuomenėse yra aiškiai apibrėžiamos klasės ar

statusinės grupės? Jeigu taip, kokie šių grupių esminiai bruožai?
3.Kokie socialiniai procesai ir institutai padeda išlaikyti arba keisti įgimtas
stratifikacijos formas (lyties, rasės ir panašiu požiūriu). Ar tų formų
svarbumas nyksta modernėjant visuomenei?
4.Kaip dažnai individai keičia, peržengia klasės, užsiėmimo statuso ribas? Ar

užsiėmimo pasiekimo procesai sąlygoti įgimtų ar pasiektų veiksnių (pvz.:
išsimokslinimo).
Labai stengiantis galima atsekti ilgą ir seną tokių klausimų sprendimo
tradiciją. Ilgą istorijos laikotarpį stratifikuota visuomenė buvo traktuojama kaip
būtina, tam, kad paaiškinti ir pateisinti esamą tvarką religinių ir kvazireliginių
doktrinų pagrindu. Tik švietimo amžiuje, "lygybės idėja" pradėjo reikštis kaip
opozicija teisinėms ir politinėms tam tikrų statusų grupių, privilegijoms. įvairios

privilegijos buvo susilpnintos, kai kurios panaikintos ir XIX amžiuje
egalitarizmo idėja buvo perorientuota kaip priešstata prieš kylančias
ekonominės stratifikacijos formas, kurių "šviesoje" atsirado socialistinės ir

Marksistinės žmonijos istorijos interpretacijos. Taigi šioje konflikto tarp
egalitarinių vertybių ir akivaizdžių ekonominės nelygybės faktų šviesoje atsirado
stratifikacijos teorijos. Aišku, nereikia skubėti daryti išvadų, kad stratifikacijos
teorijos srityje dominavo Marksistinis modelis. Kaip tik šiuolaikinės
stratifikacijos teorijos kūrėsi kaip reakcija, atsakas į Marksistinę ir neoMarksistines teorijas. Iš tiesų, net pati stratifikacijos sąvoka dažnai suprantama
kaip anti-marksistinė, kadangi ji akcentuoja hierarchinę klasių struktūrą, o ne,

išnaudojimo santykius tarp jų. Štai kaip, pavyzdžiui, stratifikacija apibūdino
Melvin T.Tumin (1967): socialinė stratifikacija yra bet kurios socialinės grupės
padėtis visuomenės pozicijų hierarchijoje pagal valdžios, nuosavybės, socialinio
įvertinimo ir/arba psichinio-psichologinio pasitenkinimo nelygybę. Čia valdžia

atspindi galimybę užsitikrinti padėtį tiek dabar, tiek gyvenimo pabaigoje
kovojant prieš opoziciją. Nuosavybę galima suprasti kaip galimybę gauti prekes
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ir paslaugas (todėl dažnai ji vadinama ir "turtu arba pajamomis - kaip
konkretesniais sinonimais). Socialinis įvertinimas atspindi visuomenės požiūrį,
pagal kurį vienos pozicijos yra prestižiškesnės negu kitos. Psichinispsichologinis pasitenkinimas apima visus malonumo ir pasitenkinimo šaltinius,

kurių negalima pavadinti ir prilyginti nuosavybei, valdžiai ar socialiniam
įvertinimui (Tumin, 1967).
Šiuolaikinėse industrinėse visuomenėse svarbiau kokį statusą užima tam tikras

asmuo ar grupė. Čia labiausiai išskirtini yra darbo pobūdis arba profesija.
Skirtingiems profesijų statusams priklauso skirtingos valdžios, nuosavybės bei

prestižo dalys. Vadinasi galima sudaryti statusų sąrašą, pagal tų dalių kiekio
ekvivalentus, grupuojant į stratas, tuo pačiu atskiriant jas nuo kitų stratų. Šiuo

atveju, stratifikacinė sistema sudaryta iš įvairių stratų, suskirstytų hierarchine
tvarka, remiantis disponuojamos valdžios, nuosavybės, socialinio įvertinimo ir

psichinio - psichologinio pasitenkinimo dydžiu, kuriuo ir yra apibūdinama pati
strata. Visos visuomenės yra stratifikuotos aukščiau minėtu būdu. Reikia

atkreipti dėmesį j "socialinį" stratifikacijos pobūdį, tai yra, strata sudaryta iš
socialiai apibrėžtų statusų, kurie turi socialiai priskirtas valdžios, nuosavybės ir

prestižo dalis. Tai samprata, priešinga biologinės nelygybės supratimui (juk ir
tokių biologinių veiksnių kaip jėga, lytis, amžius skirtumai galėtų būti pagrindu
išskirti statusus ir stratas), čia biologiniai bruožai nėra reikšmingi socialinio
pranašumo pasiekimui, kol jie netampa socialiai pripažintais ir svarbiais
(M.Tumin, 1967).
Kaip jau minėta anksčiau šiuolaikinės socialinės stratifikacijos mokyklos
mokiniai daug dėmesio skiria profesijai, jos pasiekimui ir šį procesą įvardina
kaip socialinio mobilumo procesą socialinėje stratifikacijoje (P.Treiman, 1978),
perfrazuodami P.Blau ir O.D.Duncan socialinio mobilumo kaip statuso
pasiekimo proceso sąvoką.

Socialinės stratifikacijos formos

Kiekviena socialinės stratifikacijos teorija pirmiausia bando aprašyti įvairių
visuomenių klasifikacijas. Pati paprasčiausia ir grubiausia klasifikacija yra skirti
šiuolaikines "klasių" visuomenes, "luomų" ir "kastų" visuomenes, paprastai
esančias agrarinėse šalyse. Taip pat gali būti pateikiama ir tokia schema,
įvedant gentinės, vergovinės bei valstybinio socializmo visuomenių sąvokas prie
jau paminėtų. Tai, žinoma, yra teoriniai, idealūs tipai, o ne egzistuojančių realių
visuomenių aprašymai, nes modernių, išsivysčiusių visuomenių stratifikacija yra
labai sudėtinga ir įvairialygė (multidimensional), jau vien dėl to, kad ankstesnės

institucinės stratifikacijos formos išlieka ar bent iš dalies išlieka atsirandant ir
naujoms formoms. Todėl dažniausiai šiuolaikinės visuomenės yra sudėtingas
įvairių elementų iš šių idealių tipinių formų mišinys. Įvairiausias panašaus
pobūdžio visuomenių klasifikacijas pateikia nemažai socialinės stratifikacijos
atstovų (T.Bottomore, 1987; A.Giddens, 1992; D.Grusky,1992).
Šiame darbe norėta atsiriboti nuo istoriško teorijų vystymosi ir
susikoncentruoti ties moderniais laikais, todėl siekta nuosekliau išsiaiškinti

tiktai klasių sistemą. Nors minėta, kad tai idealus teorinis modelis, vis dėlto
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daug sociologų šiuolaikines stratas dažnai vadina klasėmis (S.Ossowski, 1967;
V.Wright, V.Parkin, M.Kivinen). Taigi klasių sistemoje, kuri iš esmės išskiriama

nuo industrializacijos pradžios, nelygybė tarp žmonių ir grupių apibūdinama
ekonominiais terminais, be to traktuojama kaip natūrali konkurencijos išdava

(D. Grusky ir ATakata, 1992). Teiginį, kad šiuolaikinė visuomenė yra klasių
visuomenė, anot S.Ossowski'o, galima patvirtinti, jeigu:
1.Klasių tvarka yra hierarchinė, tai yra, egzistuoja aukštesni ir žemesni
socialiniai statusai, kurie yra aukštesni arba žemesni pagal jų suteikiamų

privilegijų ar diskriminacijos sistemą. Jei patvirtinamas šis teiginys,galima
kalbėti apie "klasių struktūrą" kaip apie "klasinę stratifikaciją".
2.Galima išskirti pastovius ilgalaikius klasių interesus. "Klasinė" visuomenė
tokiu atveju bus suprantama kaip visuomenė, padalinta į dideles grupes,
besiskiriančias svarbiais ir išskirtiniais interesais. Kraštutiniu atveju galima
kalbėti ne apie interesus, o apie klasių konfliktus. Pastarąja interpretacija
manipuliuoja marksistai - tai yra konflikto šaltinis - nelygus nacionalinių

pajamų pasidalijimas, kurį savo ruožtu nulėmė skirtingi santykiai su
gamybos priemonėmis.

3.Galima išskirti klasių sąmonę. Tai ne tik identifikacija su konkrečia klase,
bet ir suvokimas, kurioje hierarchijos vietoje yra ši klasė, taipogi klasės
skirtingumo nuo kitų interesų ir solidarumo supratimas. Tokiu atveju
"klasių" visuomenė bus tokia, kurioje dauguma aktyviųjų jos narių turi

"klasinę sąmonę", kuri atsispindi jų elgesyje.
4.Yra socialinė izoliacija. Kai nėra glaudžių tarpusavio ryšių socialinė
distancija tampa pagrindiniu kriterijumi klasių išsiskyrimui. Tokiu atveju,
socialinė klasė yra didelė grupė žmonių, palaikančių tarpusavyje (bet ne su
kitais) glaudžius kontaktus.
Galiausiai išsiskiria ir skirtingos klasių kultūros, tai yra skiriasi papročiai,
elgesio būdai, kalbos maniera (S.Ossowski, 1967).
S.Ossovvski's , kaip paprasčiausią klasių struktūros koncepcijos tipą nurodo
"dichotominį". Išskiria tris dichotominius klasių modelius, kuriuose klasės

atskiriamos pagal tam tikrų privilegijų pasiskirstymą:
1."Valdovų ir pavaldinių" modelis; čia vieni disponuoja galia ir autoritetu,
verčiančiu paklusti, o kiti - ne, todėl jie priversti paklusti.
2."Turtuolių ir vargšų" modelis; tai ekonominės diferenciacijos tipas, kur
vieni disponuoja nuosavybe, turtu, o kiti - ne, ir dėl to yra valdomi.

3."Darbdavių ir darbuotojų" modelis; čia viena klasė eksploatuoja kitos klasės
darbo jėgą. Pastarasis yra marksistinis modelis, kuriame skiriamos

kapitalistų ir darbininkų klasės, pagal gamybos priemonių nuosavybės
kriterijų, kas ir įgalina eksploatuoti darbininkų darbo jėgą.
Kartais "vidurinės klasės" egzistavimas numanomas ir dichotominiuose
modeliuose, tačiau ji interpretuojama kaip antraeilė, kvaziklasė ar kurios nors iš

dviejų pagrindinių klasių grupė. Klasių struktūros koncepcijos gali būti
pristatomos ir kaip "gradacinės schemos" ("schemes of gradation"). Jų esminis

skirtumas nuo dichotominių klasių modelių yra tas, kad vidurinė klasė (ar
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klasės) interpretuojama kaip pagrindinė, todėl kitų klasių vieta apibrėžiama
pagal santykį su ja (jomis). Dichotominiuose modeliuose kiekviena klasė
apibrėžiama pagal tai, kiek ji priklauso nuo antrosios. Laipsniškose schemose

ryšys tarp klasių greičiau ne priklausomybės, o tai - jų išdėstymas j eilę (taigi tai
aprašomojo pobūdžio koncepcijos). S.Ossovvski's skiria du gradacinių schemų
tipus: "paprastą" ir "sintetinį". Paprastas - kai klasių struktūra sudaroma pagal
vieną kriterijų, pvz.: pajamas. Sintetinis - kai suranguojamos klasės, taikant

kelis kriterijus, turinčius poveikį rangų dydžiui. Tokią klasių koncepciją
dažniausiai naudoja šiuolaikiniai Vakarų sociologai. Šiuo atveju svarbu
paminėti viduriniosios klasės teorijų autorius. Jų teigimu, kuo stipresnė

vidurinioji klasė, tuo didesnė ir stabilesnė demokratija įmanoma šalyje. Todėl
Jungtinėse Valstijose po Antrojo Pasaulinio karo buvo sprendžiama kaip geriau
sustiprinti bei išplėsti vidurinę klasę. Vis dėlto būta ir kitų nuomonių. Kai kurie
nesutinkantys autoriai abejojo, ar iš tiesų demokratijos vystymasis priklauso
pirmiausiai nuo viduriniosios klasės stiprumo, gal greičiau reikalinga stipri
darbininkų klasė. Dar kiti autoriai svarbiu laikė skirtumą tarp liberalios
aukštesniosios vidurinės ir autoritariškesnių pažiūrų žemesniosios vidurinės

(lower - middle) klasių ir teigė, kad nuo pastarųjų priklauso demokratijos
vystymasis (M.Kivinen, 1993; R.Blom, M.Kivinen, H.Melin, L.Rantalaiho,
1992). Socialinė klasė tampa stipri, kai yra stabili, t.y., kai sukaupia pakankamai
nuosavybės bei galios resursų ir yra gerai organizuota, kad galėtų atsispirti,
remtis savo galinga organizacija. Žinoma, tai taip pat "idealaus tipo"

apibūdinimas. Realiai ne visos sąlygos gali ir turi būti patenkintos tuo pačiu
metu (M.Kivinen, 1993).

Struktūralistai kalba apie statusų stratifikaciją. Tiksliau sakant, apie profesinio
statuso (occupational status) stratifikaciją ir šio statuso pasiekimą, kaip

socialinio mobilumo proceso išraišką (D.Treiman, 1978), nes jis glaudžiai ir
abipusiai susijęs tiek su išsimokslinimo pasiekimu, tiek pajamomis (Mach,
Slomczynski, Wesolowski,1978). Taip pat buvo sudarinėjamos prestižo
hierarchijos arba stratifikacijos skalės, kurias šeštame ir septintame
dešimtmečiuose sėkmingai apibendrino ir sukūrė savą D.Treiman.

Galiausiai klasių struktūra gali būti apibūdinama kaip "funkcinė schema"
(functional scheme). Čia visuomenė suskirstoma į grupes, funkciškai viena nuo

kitos priklausančias darbo pasidalijimo procese. Čia paprastai išskiriama daug
klasių, kurios nėra priešingos, kaip kad buvo dichotominiame modelyje, nėra
suranguotos, kaip kad buvo laipsninėse schemose, o esančios abipusiai

priklausomos (Giddens, 1973).
Anksčiau apibūdintus klasių struktūros pateikimo būdus schematiškai galima
pavaizduoti taip:
1. DichotominisA I A.

~ valdanti klasė

a)pagal galią ir autoritetą,i

b)pagal nuosavybę ir turtą,j
valdo
c)pagal eksploatacijos galimybę.jpaklūsta
B

X
!
? ;

— pavaldi klasė
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2. Laipsninių schemų

a)paprastų, pagal vieną kriterijų,
b)sintetinių, pagal daug kriterijų.

~ aukštesnė nei vidurinė klasė

B

- vidurinė klasė

- žemesnė nei vidurinė klasė.

3. Funkcinių schemų
A -<>• B •<>- C

A,B,C-klasės esančios

"^''^^^^"'^"3.D ipUJC priKl3. U S01H.y D6J C.

Pagrindinės socialinės stratifikacijos kryptys
Šiuolaikinė stratifikacijos teorijų istorija, didžia dalimi buvo ginčų dėl klasių,
statusų, prestižo hierarchijų istorija. Yra skiriamos trys pagrindinės mokyklos.

Nors jų ribose yra nesutariančių pozicijų, jų strategijos panašios tiek, kad galima
apjungti j tą pačią mokyklą ar kryptį (Grusky, 1992):
1.Marksistų ir Neo-marksistų kryptis.
2.Vėberistų ir Neo-vėberistų kryptis.

3.Gradacinių modelių kryptis.
Kiti autoriai skiria tik dvi socialinės stratifikacijos teorijų kryptis:
1.Marksistinę.
2.Funkcionalistinę.

Tačiau daro išvadą, kad šiuo meto dominuojanti socialinės stratifikacijos
studijose paradigma, vis dėlto, yra inspiruota marksizmo ir papildyta bei
pataisyta funkcionalizmo idėjų bei elito teoretikų (T.Bottomore, 1987).
Nors pats K. Manc'as savo darbuose ir neapibrėžė klasės sąvokos, aišku, kad jo
abstraktus, teorinis kapitalizmo modelis buvo dichotominis. Socialinio

vystymosi šaltinis yra konfliktas tarp pagrindinių klasių - kapitalistų ir
darbininkų. K. Manc'as nurodė, kad dar ilgą laiką vystantis kapitalizmui bus

pereinamosios (žemvaldžių), kvaziklasinės grupės (valstiečių), stratos, bei
kitokie klasių fragmentai {liumpen-proletariatas), o laikui bėgant kristalizuosis

tik į dvi pagrindines anksčiau minėtas.
Vėlesnė ir dabartinė kapitalizmo raida įrodė, kad klasių struktūra nėra tokia
tvarkinga ir aiški, kokią prognozavo Manc'as. Pavyzdžiui, "naujoji vidurinioji
klasė" (vadovai, specialistai, kvalifikuoti darbininkai) iš tiesų suklestėjo
išsivysčiusiose Vakarų šalyse. Neo-marksistai įvairiai interpretuoja šią vidurinę
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klasę. Braveman ir jo bendraminčiai teigia, kad žemesnioji vidurinės klasės
dalis, yra proletarianizacijos procese - tai yra vis daugiau panašėja ir

identifikuojasi su darbininkais. Todėl darbininkų klasė ateityje vėl įgis anksčiau
buvusią stiprią poziciją. Poulantz'as ir jo kolegos priešingai teigia, kad
vidurinioji klasė labai skiriasi nuo darbininkų, nes yra įtraukta į įvairaus
pobūdžio negamybinę veiklą. Abi minėtos interpretacijos yra kraštutinės, ir
nelabai atitiko vėlesnę realybę. E. Wright'as, kurio pozicija artima marksizmui,

bet įjungia ir kai kurias M. Weber'io idėjas, išskiria tris kapitalo tipus, kurių
disponavimas arba ne padeda identifikuoti pagrindines klases:
1.Investicijų ir piniginio kapitalo kontrolė.
2.Fizinių gamybos priemonių kapitalo kontrolė.
3.Darbo jėgos kapitalo kontrolė.

Jo nuomone, kapitalistų klasė turi galimybę kontroliuoti visus tris kapitalo
tipus. Darbininkų - nei vieno. Tarp jų yra tokios grupės, kurios gali iš dalies

kontroliuoti kurį nors lygį. Jos yra prieštaringose klasių pozicijose (in
contradictory class location) - tai "baltosios apykaklės" (white-collar employees)

ir specialistai (professionals) (A.Giddens, 1992).
Vėliau, neo-marksistai pasiūlė kitą modelį, apibūdinantį Amerikos
darbininkų klasę kaip palyginti didelę ir plačią. Ją išdiferencijavo, nes
darbininkų, parduodančių savo darbo jėgą, yra įvairių. Specialistus išskiria į
atskirą "pusiau autonominę klasę", nes jie kontroliuoja darbo procesą.
Vyriausius vadybininkus, vadovus išskiria į vadovų (managerial) klasę, nes jie
vadovauja darbininkams. Vėlesni E.Wright'o pasekėjai ir kritikai skiria klases

dar šiek tiek kitaip. Pagrindinis skirtumas - protinio darbo ir įgaliojimų (
sprendimų priėmimo galios) kriterijų kombinacija, o ne tik vadovavimas, kas ir

leidžia išvengti šiokių tokių nesusipratimų E.Wright'o schemoje (M.Kivinen,
1989,43 p.,1993). Apibendrinant galima pasakyti, kad neo-marksistų bandymas
išspręsti Manc'o teorijos problemą primena Weber'io pastangas spręsti tas
pačias problemas tik kitaip negu Marx'as.
Weber'io pasekėjams buvo lengviau paaiškinti "naujosios viduriniosios klasės"
atsiradimą. Kadangi pats Weber'is klases skiria pagal įvairesnius kriterijus.
Darbininkų klasės padėtis priklauso nuo situacijos rinkoje (markei situation).
Tokiame modelyje, turtuoliai, žinoma, yra privilegijuota klasė. Jie gali savo
turtą paversti kapitalu ir monopolizuoti gamybą. Bet, kvalifikuoti darbininkai

taip pat yra privilegijuotoje padėtyje šiuolaikinio kapitalizmo sąlygomis,
kadangi jų kvalifikuotas darbas turi nuolatinę paklausą darbo rinkoje. Taigi, jie
ir yra viduriniosios klasės pozicijoje tarp "pozityviai privilegijuotų" kapitalistų ir
"negatyviai privilegijuotų" nekvalifikuotų darbininkų. Stratifikacijos sistema čia
yra sudėtingesnė, nes svarbios tiek klasės - individų, esančių panašioje rinkos

situacijoje, grupės - tiek statusinės grupės - individų, gyvenančių panašų
gyvenimo stilių, grupės (Davis ir Moore). Panašiai vėliau teigė ir M.Tumin, kai
sakė, jog pozicijos pakeitimas įvyksta tik tada, kai prie naujos situacijos
priderinami ir socialiniai ryšiai (Tumin, 1969). Toks supratimas padeda
paaiškinti ir naujų turtuolių, praturtėjusių susidarius palankioms ekonominėms
sąlygoms, statusą. Jie negali būti tuojau pat priskiriami prie visuomenės
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aukščiausios stratos - jie turi tiek įeiti į tų žmonių bendravimo, ryšių ratą, tiek
pradėti gyventi panašų gyvenimo būdą, stilių.
Po antrojo pasaulinio karo, būtent weberiškas, anot D.Grusky, požiūris buvo
naudojamas JAV sociologų, bandant suprasti Amerikos visuomenės

stratifikaciją. Paprastai amerikiečių sociologai atmesdavo Marksistinį klasių
modelį, kaip per daug paprastą, ignoruojantį daugelį klases (stratas)
nulemiančių veiksnių ir kriterijų. Šios krypties autorių kuriamas stratifikacijos
(pirmiausia JAV visuomenės) modelis vadinamas "pliuralistiniu", kadangi klasės
apibūdinamos įvairiomis kriterijų kombinacijomis, ko pasėkoje galima išskirti ir
poklasius klasių viduje. Tokiame modelyje klasės nelabai skiriasi viena nuo
kitos. Jo tyrėjai ypatingai domėjosi statusų nesutapimo (status inconsistency)
problema. Tarp atstovų galima paminėti tokius sociologus kaip E.Jackson,
R.Curtis ir kiti. Jie nurodo, kad rasinio - etninio ir užsiėmimo statusų

neatitikimas veikia žmones taip, kad, pavyzdžiui, jie mažiau linkę smerkti
netoleruotinus elgesio modelius (skyrybas, barų lankymą ir t.t.); neatitinkant

pajamų ir užsiėmimo statuso lygiams žmonės mažiau linkę prisiimti sau
atsakomybę dėl tokios situacijos darbe. Taigi, kai kurie statusų neatitikimai
veda prie psichologinio streso, nes skirtingi statuso lygiai pasižymi skirtingomis
ekspektacijomis, kurių neįmanoma patenkinti tuo pačiu metu. Tačiau ši

situacija kartais gali skatinti ir norą pakeisti esamą situaciją, tai yra, socialinį
mobilumą. Treiman irgi pritaria šiai hipotezei. Jų tyrimų rezultatai rodo, kad

mobilumas ir statusų neatitikimas veikia individus, bet jie greitai prisitaiko prie
šių sunkumų. Taigi, iš esmės gyventojai esą daugiausiai asmenys, nepatyrę
statusų neatitikimo ir asmenys, kurie jau prisitaikė prie jų (E.Jackson, R.Curtis,

1972; A.Malewski, 1967).
Kiti neo-vėberininkai, anksčiau minėtųjų kritikai, tvirtina, kad nežiūrint
įvairių sąsajų ir lygių susimaišymo, šiuolaikinio kapitalizmo sąlygomis galima
gana aiškiai identifikuoti, išskirti klases (Goldthorpe). Nors ir nėra teisinių
sankcijų, kurios draustų užsiimti kokia nors vienai klasei priskirtina veikla kitos
klasės nariams, bet yra įvairūs socialiniai, kultūriniai, gal net instituciniai
mechanizmai, kurie sėkmingai "nukreipia" vaikus į veiklos rūšis, artimas jų tėvų
užsiėmimams. Pavyzdžiui, darbininko staliaus vaikas labiausiai tikėtina, kad

užsiims kokia nors panašia darbininkiška veikla - tarkim bus dailidė, baldų
pramonės darbininkas ir pan., nes jį taip orientuos tiek šeima, tiek mokykla,

tiek visuomenė. Todėl tarp kartų išlieka panaši stratifikacijos sistema ir
struktūra. Taip susiklosto ir atitinkamos klasių kultūros, kurios padeda

identifikuotis su atitinkama klase (J.Goldthorpe, 1992; A.Giddens, 1973).
Gradacinių modelių teoretikai, šiuolaikinę stratifikaciją apibūdina "laipsniškų
lygių", sąvokomis (ordered levels) (S.Ossovvski, 1963). Si kryptis prasidėjo ir tapo
svarbia po antro pasaulinio karo, bandant suprasti bendrijų stratifikaciją JAV.
Jų nuomone, visuomenės yra greičiau stratifikuotos pagal, pavyzdžiui, prestižo

lygį, pagal socialinio statuso lygį, pagal pajamų lygį ir panašiai, taigi stratų yra
daug, negu kelios atskiros socialinės klasės (J^enski; O.Duncan, 1961;
D.Treiman, 1978). Čia matuojamos pajamos, prestižas, statusas, kaip
operacionalizuoti indikatoriai, pagal kuriuos bandoma nustatyti tiek lygius,
stratas, tiek kuriai stratai priklauso tam tikri individai.
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Kai kurie autoriai pajamas laikė pagrindiniu klases skiriančiu indikatoriumi
(Mayer ir Buckley), bet daugelis sociologų tai (pajamas kaip pagrindinį
kriterijų) palieka ekonomistų sričiai, daugiau dėmesio skirdami kitiems
kriterijams - išsilavinimui, prestižui, galiai. Prasidėjus tyrimams įvairiose šalyse
(national surveys), vienu pagrindinių matavimo metodų tapo intervalinės

profesijų prestižo skalės (Siegel, Duncan, Treiman), sudarytos pagal tarptautinę
standartizuotą užsiėmimų klasifikaciją - ISCO. Dabar, atlikę stratifikacijos,
prestižo empirinį tyrimą, sociologai pirmiausiai vertina savo gautus rezultatus

panašių skalių pagalba, taip pat kartais jas koreguoja. Pavyzdžiui, J.Goldthorpe
ir R.Erikson klasių schema, sudaryta pagal darbinius (employment) ryšius (o ne
pagal darbo turinį) tarp pozicijų darbo jėgos rinkoje ir gamyboje (G.Evans,
1992). Jų pateiktas CASMIN modelis - palyginamosios socialinio mobilumo
industrinėse šalyse analizės modelis (J.Sorensen, 1992; N.Hout ir R.Hauser,
1992). Ganzeboom, Lujikx ir D.Treiman hipotezė apie vienodo socialinio

mobilumo skirtingose šalyse nebuvimą sukritikuojama ir įrodoma priešinga kad yra bendri socialinio mobilumo paternai industrinėse, turinčiose rinkos

ekonomiką bei nuklearinių šeimų sistemą, visuomenėse (F. Jonės, 1992)
Socialinės stratifikacijos teorijų sąryšis su socialiniu mobilumu

Socialinės stratifikacijos teorijos labai glaudžiai susiję su socialiniu mobilumu
galima sakyti, kad socialinio mobilumo teorijos yra socialinės stratifikacijos
teorijų dalis.
Socialinis mobilumas suprantamas kaip individų ar socialinių grupių judėjimas
socialinės struktūros ar stratifikacinės sistemos viduje. Kitais žodžiais tariant
socialinis mobilumas - žmonių ar grupių judėjimas iš vienos visuomenės, grupės

į kitą (kas paprastai vadinama horizontaliu mobilumu), taip pat jų judėjimas
link pozicijų (statusų) su aukštesniu prestižu, pajamomis ir galia arba judėjimas
prie žemesnių hierarchinių pozicijų (kas paprastai vadinama vertikaliu
mobilumu). Pirmasis socialinio mobilumo terminą į sociologijos teoriją įvedė
P.Sorokin'as trečiame šio amžiaus dešimtmetyje, (Sorokin P.A. "Sočiai mobility",
1927) kur jis teoriškai analizavo socialinio mobilumo priežastis, procesus ir
pasekmes. Be to - tai sistemiško empirinių duomenų rinkimo pradžia. Nors

socialinių mokslų istorijos perspektyvoje šis autorius ir darbas gali būti laikomi
socialinio mobilumo sociologijos pradžia, šiame darbe svarbesni vėlesni
autoriai.

Iki 1960-tų metų daug žymių sociologų, tokie kaip N.Rogoff (1953), D.Glass
(1959), K.Svalastoga (1959), S.M.Miller (1960) dirbo socialinio mobilumo
tyrimo srityje, tačiau nors jų darbai buvo sulaukė didelio kitų sociologų
susidomėjimo, jie nesukūrė naujo ypatingo tyrimo modelio, kitaip sakant jie
nepateikė naujos paradigmos.

1960-tų metų viduryje buvo jaučiamas sąstingis socialinio mobilumo
sociologijoje. Empiriniai tyrimai didino empirinės informacijos kiekį, bet trūko
bendrosios klasių struktūros arba stratifikacijos teorijos.

Kaip atsakas į šią krizę, išsiskyrė dvi kryptys. Pirmą geriausiai iliustruoja
P.Blau ir O.D. Duncan knyga "The American Occupational Structure" (1967). Jos
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tikslas buvo įtvirtinti kai kurių socialines individo pozicijas determinančių,
kriterijų, rodiklių paaiškinamąją galią. H.Blalock (1968), apžvelgdamas
aukščiau minėtą knygą, pabrėžė, kad ji žymi naują socialinės stratifikacijos
tyrimo vystymosi pakopą.
Dar vienas klasikinis šios krypties darbas yra O.Duncan, D.Featherman ir
B.Duncan "Socio-economic Background and achievement" (1972). Abu šie darbai

laikomi sociologijos klasika, nes juose išdėstyta gana aiški teorinė paradigma.
Nuo šių darbų šiuolaikiniai nauji stratifikacijos kriterijai yra :
Duncan'o Socio-Econominis Indeksas (SEI):
•Išsimokslinimas.
•Pajamos.
•Profesijų prestižas.

Visa tai lemia žmogaus socialinį statusą stratifikacijos sistemoje, žinoma, SEI
ilgą laiką buvo pertikrinamas, pataisomas, tobulinamas (G. Stevens, J.Hyun

Cho, 1985), kol įgavo formulės pavidalą. Visų SEI elementų reikšmingumą
prilyginus vienetui, kiekvienos profesijos, užsiėmimo darbuotojų vidutinio
išsilavinimo reikšmingumo "lyginamasis svoris" sudarė 0,543, vidutinės pajamos
- 0,422, kitų reikšmingumas mažesnis.

Taigi galima aiškiai sakyti, kad naujoji stratifikacijos "mokykla", tirianti taip
pat ir socialinį mobilumą susiformavo JAV šeštame - septintame dešimtmetyje,
žymiausi jos atstovai, neskaitant O.D. Duncan yra D.L.Featherman,
W.H.Sewell ir R.M. Hauser. Šių sociologų darbų bibliografija yra labai plati.

Taigi, 1960 - tų pabaigoje, 1970 - tų pradžioje O.D. Duncan ir jo bendraminčiai
taip pat jo išrasto metodo tęsėjai, pradėjo naujus socialinio mobilumo ir
socialinės stratifikacijos tyrinėjimus ne tik JAV, bet ir kitose valstybėse.
Antroji kryptis - tai makrosocietalinių socialinio mobilumo determinančių
pagrindimas. Ji pradėta aiškinantis, ar ekonominis ir politinis vystymasis lemia

greitesnį mobilumą. Jos oficialia pradžia galima laikyti 1966 m. išleistą
N.J.Smelser'io ir S.M. Lipset'o knygą "Sočiai structure and mobility in Economic
Development".
Dar vienas labai svarbus antrosios krypties atstovų interesas, kurį galima
apibūdinti kaip tarp - nacionalinį požiūrį (cross - national). Autoriai bandė (ir

bando) išsiaiškinti ar mobilumo lygis skirtingose šalyse susijęs su tų šalių
ekonominių ir politinių sistemų bruožais. Pagrindiniais atstovais laikomi S.M.

Miller (Miller and Bryce 1961; Fox and Miller 1965) bei vėlesni pasekėjai
(Cutright, 1968 Hazelrigg ir Garnier, 1976).
Apibendrinant galima pasakyti, kad šiuolaikinė socialinės stratifikacijos bei
mobilumo sociologija vystosi dvejomis kryptimis:
1.Bando statuso pasiekimo modelį grįsti kintamaisiais matuojamais mikro-

lygyje, tai yra, aprašančiais individus.
2.Bando nustatyti kiek socialinio mobilumo lygis ir pobūdis skirtingose šalyse
įtakojami ir priklauso nuo makro-lygio kintamųjų, tai yra nuo tų šalių
bruožų.
Toliau smulkiau pabandysime aptarti šias socialinės stratifikacijos ir
mobilumo teorijos kryptis. Pirmiausiai apie Blau - Duncan paradigmą.
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Svarbiausia jo stratifikacinės sistemos dalis yra socialinių barjerų įveikimas
tam tikroje visuomenėje. Taigi O.Duncan supranta stratifikuotą visuomenę,

kurioje "yra galimybė numatyti tarplaikinj individo statusą tam tikru metu, (kuri
yra dažnesnė už atsitiktinio įvykio tikimybę) žinant jo arba jo šeimos statusą
ankstesniu metu " (O.Duncan, 1968).
Stratifikacijos procesas realizuojamas, tarpgeneracinio (intergenerational)
statuso perdavimo mechanizmo ir statuso tęstinumo bei kitimo per visą
gyvenimo laiką mechanizmo pagalba. Intergeneracinio statuso perdavimo
mechanizmas yra svarbesnis, nes jis lemia nuolatinę, ilgai trunkančią
stratifikaciją, tuo tarpu, kai statuso stabilumas individo gyvenimo laikotarpiu

lemia tik laikiną stratifikaciją, tai yra ji apribota vienos kartos rėmais.
Analizuojant stratifikacijos sistemą, pagal O.Duncan, svarbu atsižvelgti į visus
statuso perdavimo mechanizmus
O.Duncan nurodo šiuos mechanizmus - prigimtinis, paveldėjimas, genetinis
vystymasis, socializacija, individo aplinkos pobūdis, socialiniai ratai, priėjimas

prie įvairių galimybių, įtakingų žmonių ir panašiai. Tokios analizės svarbiausias
tikslas yra statuso perdavimo proceso modelio sukūrimas, kuris numatytų visų

veikiančių mechanizmų įtaką ir leistų įvertinti tų įtakų lygį kiekviename
procese. Taigi, šis statuso perdavimo procesas yra daugiau nei paprasčiausias
užsiėmimo paveldėjimas. O.Duncan domisi profesijomis kaip socialinio statuso

indikatoriais ir pabrėžia, kad tik taip juos galima vadinti tiriant stratifikaciją.
Duncan'o argumentus remia plačiai paplitusi nuomonė, kad šiuolaikinės
visuomenės suformavimo universalistinę vertybių sistemą užsiėmimo rolių
srityje, be to dauguma statusų šiose visuomenėse yra greičiau pasiekti, nei
priskirti nuo gimimo. Todėl, pagal Duncan šiose visuomenėse "... svarbiausias

klausimas yra šis: kokie faktoriai lemia pasiekimo lygį? , o ne klausimas, ar į
pasiekimą įtraukiamas žmogaus mobilumas nuo to statuso lygio, kurį jis
socialiai paveldėjo?" (O.Duncan, 1968,). Šioje teorijoje, socialinio mobilumo
procesas suprantamas kaip įvairių faktorių pasekmė, kuriame įgytas statusas

keičia pasiektą ir atvirkščiai.
Kiekviename individo karjeros etape, ankstesnis jo statusas tampa įgimtu arba

priskirtu. Kai individas pradeda savo išsimokslinimo kelią jo tėvo (-ų) socialinė
pozicija jam "priskiriama", kada tas individas pradeda dirbti - jo išsimokslinimo
lygis taip pat tampa "priskirtu" statusu. Šis kintamasis yra svarbus mobilumo

procesui tiek, kiek jis įtakoja dabartinę socialinę poziciją ir kiek jis keičia
socialinės kilmės šioje pozicijoje įtaką. O.Duncan'o tikslas buvo pabandyti
paaiškinti visą "socialinio - ekonominio individo gyvenimo ciklą".
Taigi, P.Blau ir O.Duncan darbe buvo pasiūlytas toks socialinio statuso
pasiekimo proceso modelis: reikia atrinkti tam tikrus kintamuosius, nustatyti

priežastinį ryšį tarp jų, išmatuoti jų reikšmę ir galiausiai panaudoti statistinius
metodus, kad nustatyti tiksliau nepriklausomų kintamųjų įtakos priklausomiems
stiprumą.
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P.Blau ir O.Duncan modelyje dabartinį respondento statusą apibūdina keturi
kintamieji:
1.Tėvo išsimokslinimas.
2.Tėvo profesija, kai respondentui buvo 16 metų.
3.Respondento dabartinis išsimokslinimo lygis.
4.Respondento pirma profesija.
Vėliau šis (1972) sąrašas buvo papildytas (O.D.Duncan, D.C.Featherman
B.Duncan) tokiais kintamaisiais, kaip motyvacijos, aspiracijos ir ekspektacijos
lygis, motinos socialinės charakteristikos, žmonos, draugų socialinės
charakteristikos, amžius pirmo įsidarbinimo metu, vedybų amžius, laikotarpis
tarp vedybų ir pirmo vaiko gimimo, vaikų skaičius, geografinis mobilumas,

migracija, šie kintamieji nebuvo tiesiogiai įjungti į modelį dėl jų išmatavimo
sunkumų, tačiau jų atitinkama analizė leidžia parodyti įtaką statuso įjungimui.
Todėl dauguma jų vienaip ar kitaip buvo naudingi Sewell, D.Featherman,
Hauser darbuose. Pavyzdžiui, D.Featherman nurodo, kad socialinė kilmė
netiesiogiai veikia net vaiko orientacijas ("pirmines darbo orientacijas"- kurios
reiškia teigiamą, bet ne pagal ekonominę naudą, darbo įvertinimą;
"materialines orientacijas" - kuriomis apibūdinamas siekimas gero materialinio
gyvenimo, pasiekto per veiklą; "subjektyvų pasiekimų įvertinimą" - kuriuo
pažymimas individo praeities socioekonominių pasiekimų įtakos dabarties ir
ateities pasiekimams, psichologinis efektas, galima sakyti tai - bendras
pasitenkinimas savo pasiekimais). Tėvo profesijos statusas veikia vaiko

išsimokslinimą, taigi netiesiogiai veikia ir vaiko pirmą profesiją bei pajamas.
Vėliau žymiai svarbesnės įtakos turi vaiko pasiekimai ir jo orientacijos, negu

socialinė kilmė (tėvų profesija, kaip buvo išmatuota, turi perpus mažiau įtakos
vaiko vėlesnei profesijai, nei vaiko išsimokslinimas) (D.Featherman, 1972).
Greitai po pirmo darbo pasirodė O.D.Duncan paradigmos modifikacijos.
Vieną jų atstovauja grupė britų mokslininkų (A.H.Halsey, J.Goldthorpe,
K.Hope) dirbę kartu su Oxford'o Universitetu, kuris vykdė empirinį tyrimą apie

socialinį mobilumą Didžiojoje Britanijoje 1972 metais. Vienas iš šių autorių
straipsnių rinkinio recenzentų rašė, kad šis darbas galbūt yra naujos,

konkuruojančios paradigmos atsiradimo pradžia, kuri privers kitaip pažvelgti į
stratifikacijos tyrimus. Vis dėlto, patys šie mokslininkai linkę manyti, kad jie tik
iš dalies keičia Blau ir Ducan pasiūlytą paradigmą. Juo labiau, kad sunku
palyginti JAV ir Anglijos tyrimų rezultatus, kadangi JAV tyrimai daryti 1962 ir
1973 metais, o Didžiojoje Britanijoje 1949 ir 1972 metais. Ryšį su amerikietiška
paradigma patvirtina dar tai, kad 1974 m. išleistame anglų mokslininkų
straipsnių rinkinyje buvo ir O.D.Duncan straipsnis. Vis dėlto, vėlesni

J.Goldthorpe ir K.Hope (1974) darbai leidžia teigti, jog šios grupės orientacijos
gerokai skiriasi nuo Amerikos sociologų orientacijų.
Stratifikacijos erdvė apibrėžiama:

a)koordinatėmis, lemiančiomis jos lygį.
b)ryšiais tarp koordinačių.
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Koordinatėmis galima laikyti kintamuosius, aprašančius socialines pozicijas ir
roles, šių koordinačių išsidėstymas priklauso nuo jas atitinkančių kintamųjų
reikšmių.

Išskiriamos dvi stratifikacijos erdvės: ekonominė ir subkultūrinė. Ekonominė
erdvė - taip pat vadinama klasine erdve - yra apibrėžiama koordinatėmis,
kintamaisiais atitinkančiais stebėjimo vienetus: individą ar šeimą - atsižvelgiant

į jų situaciją darbo rinkoje bei jų gaunamo atlygio dydį ir pobūdį. K.Hope
pažymi, kad šiuolaikinėje vakarų urbanizuotoje industrinėje visuomenėje
akivaizdūs klasės ar ekonominės erdvės rodikliai yra turtas, išsimokslinimas ir
kvalifikacija, pajamos, autoritetas ir atsakomybė darbe, padėtis galia bei įtaka.
Ekonominė erdvė išreiškiama, apibūdinama individualių pastangų siekiant
konkrečios socialinės rolės, sąvokomis, ypač darbo pasidalijimo srityje, taipogi,
atlygių, pirmiausia materialių pajamų pavidalu gautų už įdėtas pastangas,
matais. Toks ekonominės dimensijos supratimas yra šiek tiek susijęs su
klasikine "socialinės klasės" koncepcija, pradėta K.Marx'o ir M.Weber'io.

Subkultūrinė erdvė yra atskirta vertybių sistemos ir gyvenimo stiliaus
koordinatėmis. Jų pavyzdžiais gali būti vartojimo pobūdis, laisvalaikio leidimo
būdas, šeimos ryšiai, socialiniai ratai ir panašiai.

Kaip ekonominėje, taip ir subkultūrinėje erdvėse, bet koks pozicijų
pasikeitimas, individo išgyvenamas kaip intergeneracinis arba intrageneracinis

(tai yra vienos kartos arba kelių kartų ribose) ir gali būti atitinkamai
atspindėtas, keičiantis visoms dimensijoms, koordinatėms. Kalbant apie

socialinį mobilumą, turi būti išpildytos šios sąlygos:
a)pozicijos pasikeitimas būtinai yra perėjimas iš vienos į kitą aiškiai
atskiriamą stratą.

b)judėjimas ekonominėje erdvėje turi būti panašus, turi atitikti judėjimą
subkultūrinėje erdvėje.
c)negalima pamiršti ir nekreipti dėmesio į individo "socialinės aplinkos"
pasikeitimą.

Čia individo "socialinė aplinka" suprantama kaip ryšių, interakcijų su
asmenimis, su kuriais individas palaiko nuolatinius ir intensyvius kontaktus,
visuma. Taigi, kad asmuo būtų laikomas mobiliu, jis turi pakeisti ne tik savo

poziciją, bet ir priderinti savo socialinius ryšius prie naujos situacijos. Tokiu
būdu, turi būti analizuojamos ne tik individą apibūdinančios charakteristikos,
bet ir ryšių, kuriuose dalyvauja duotasis individas, pobūdis.

Dar vieną kryptį šiek tiek nutolusią nuo Duncan paradigmos atstovauja
R.Boudon'o knyga "L'inegalite' des chances" (1973), anglų kalboje "Education,

Opportunity and sočiai Ineąuality" (1974), sukėlusi begalę diskusijų įdomių tiek
teoretikams, tiek metodologams (Sorensen, 1976). Kai kurie autoriai teigė, jog
R.Boudon požiūris ir teiginiai yra visai priešingi O.Duncan'o. Greitai pasirodė

R.Boudon teorijos ir metodologijos pritaikymas empirikoje (Andorka 1976).
Taigi kokios buvo R.Boudon pažiūros? Jos išdėstomos remiantis idealiu Vakarų
visuomenės modeliu. Šiuo atveju dėmesys skiriamas išoriniams veiksniams, o ne
individo priimtiems sprendimams, kurie pasak R.Boudon'o ir nulemia

užsiėmimų struktūrą, tai yra struktūrą lemia socialinių organizacijų
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institucionalizuoti veiksmai. Toks struktūros suvokimas keičia socialinio
mobilumo sampratą. Jis tampa greičiau išoriškai apribotų galimybių rezultatu, o
ne laisvų individo veiksmų rezultatu t.y. priklauso nuo esančių laisvų (available)
pozicijų visumos. Profesinė struktūra atlieka reguliatoriaus vaidmenį,
paskirstant laisvas pozicijas.
Išsimokslinimo struktūra, tiesiogiai nulemta laisvos rinkos pobūdžio (market-

type activities) veiklos, kurios atlikimui iš individo reikalaujama tam tikro
išsimokslinimo lygio, šioje sistemoje, individas racionaliai nusprendžia,
atsižvelgdamas į kainas (costs) ir "atlyginimą" (rewards). Boudon akcentuoja, jog

būtina atskirti profesijų ir išsimokslinimo struktūras. Vakarų visuomenėse šių
struktūrų susiliejimas ar sąlytis yra greičiau išimtis, o ne taisyklė. Esant tokioms
"struktūrinėms" sąlygoms, iškyla socialinių pozicijų pasiskirstymo problema.
Anot R.Boudon'o pasiskirstymo procesas vyksta pagal du principus :
a)nuopelnų principo (the law ofmeritocracy) ;
b)dominavimo principo (the law of domination) - kuris daro nuolaidas

aukštesnės socialinės kilmės atstovams. Šių dviejų principų santykis ir
apibūdina socialinę sistemą.

Kadangi išsimokslinimas yra veiksnys, kurį galima individualiai keisti sveiko
proto ribose, išsimokslinimo siekimas yra universali aspiracija. Jis turėtų
apsaugoti tam tikrus žmones nuo socialinės degradacijos, tuo pat metu kitiems

tai sąlyga išlaikyti tėvų socialinę poziciją ar ją paaukštinti. "Sveiko proto ribų"
("reasonable bounds") sąvoka taip pat turi savo socialinį turinį. Išsimokslinimo
sistemos veikimą R.Boudon apibūdina taip:

Socialinės stratifikacijos sistema turi įtakos išsimokslinimo galimybėms,
sukurdama kultūrinę nelygybę, kurios pasekmė yra nevienodi jaunuolių iš
skirtingų socialinių stratų sugebėjimai, aišku atsižvelgiant ir į objektyvius
veiksnius, vedančius prie tam tikro išsimokslinimo lygio pasiekimo, ši sąlyga,
situacija apibūdinama kaip pirminis stratifikacijos faktas. Išsimokslinimo
sistema yra nepajėgi įveikti šio efekto. Užbaigus privalomo išsimokslinimo
periodą, tikimybė tęsti mokslą yra mažesnė jaunuoliams iš žemesnių klasių,
stratų nei iš aukštesnių, net jei jų žinių įvertinimai mokymosi periodu buvo

vienodi. Skirtumai tarp tokių tikimybių - nurodančių antrinį stratifikacijos
efektą - išlieka tokie patys jaunimo kohortos viduje, kai vaikai iš skirtingų
socialinių klasių daro ir vėlesnius sprendimus apie neprivalomo išsimokslinimo
tęsimą (pvz.: kiek dar papildomai metų tęsti mokslą ar pereiti į sekantį
aukštesnį mokymo lygį ir t.t.). Antrinis stratifikacijos efektas sustiprinamas su

^kiekvienu tokiu sprendimu; disproporcija tarp žemesnių ir aukštesnių klasių
studentų didėja kiekvienais neprivalomo" mokymosi metais. Šią situaciją
R.Boudon nurodo kaip antrinio stratifikacijos efekto pavyzdį, bei eksponentinio
mechanizmo veikimo pavyzdį.
Tos pačios kilmės,, tai yra visuomenės struktūrinių charakteristikų,

mechanizmai, kurie sukelia išsimokslinimo galimybių nelygybę sukelia ir
socialinių galimybių nelygybę. Jų pagalba R.Boudon aiškina ir socialinį
mobilumą (dydį ir kryptį laiko atžvilgiu). Jis išskiria tokius socialinį mobilumą
įtakojančius veiksnius (taigi ir socialinę stratifikaciją kurią jis supranta
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pirmiausiai kaip nelygybes pasiskirstant turtą bei pajamas): profesinės
struktūros nustatoma ir reali formos ir jų kitimas laiko atžvilgiu, išsimokslinimo
struktūros nustatoma ir reali formos ir jų kitimas laiko atžvilgiu, skirtumai tarp
šių struktūrų, nuopelnų ir dominavimo principų santykis, ekspektacijos iš tam

tikro išsimokslinimo lygio tyrinėtojų ir jų kitimas laiko atžvilgiu, pirminis ir
antrinis stratifikacijos efektai, bei eksponentinė antrinio efekto prigimtis.
Toks socialinės stratifikacijos bei socialinio mobilumo interpretavimas leidžia
apjungti ar bent suartinti individo likimo analizę prie makrostruktūrų procesų
analizės. Tai nurodo ir Rogoff - Ramsy 1974 m.

Pajamos kaip socialinė problema

Pajamų šaltinių problema

Praeitame skyriuje buvo aptarinėjamos pajamos kaip stratifikacijos kriterijus,
o šiame bus išryškintas pajamų skirtumo kaip socialinės problemos aspektas.
Toliau apžvelgiama Lietuvos situacija.

Ilgą laiką Lietuvoje pajamos buvo tapatinamos su pagrindinio darbo
užmokesčiu (beje papildomą darbą dirbančiųjų ir nebuvo tiek daug), kadangi
egzistavo tik valstybinio darbo sektorius (mažiau - kooperatinio). Pajamų

politiką galima būtų nusakyti kaip siekimą kuo lygiau paskirstyti darbo
užmokesčius. Aišku tai nelėmė tikėtosios lygybės, bet socialinė nelygybė nebuvo
ryškiai pastebima, tuo menkiau tiriama. Keičiantis politinėms sąlygoms, keitėsi
tiek ekonominės, tiek socialinės sąlygos. Pasikeitė ir pajamų struktūra. Pajamos
gaunamos jau ne vien iš pagrindinio darbo užmokesčio, bet gali būti gaunamos
tiek iš papildomo darbo, tiek iš nuosavo verslo, tiek dividendų ar palūkanų
pavidalu. Tokia tendencija buvo stebima ir kitose post-socialistinėse šalyse
(P.Kovacs, 1982). žinoma, kad tokį spektrą pirmiausiai lėmė privataus
sektoriaus atsiradimas ir legalizavimas, nuo kurio prasidėjo ir privatizacijos
procesas. Tiek sociologams, tiek ekonomistams ar statistikams kyla problema
išmatuoti ir įvertinti pajamas, kadangi nebeaišku, kas laikoma pajamomis, nors
ir yra daug jų apibrėžimų. Pavyzdžiui: pajamos , pagal ekonomistą S.Stankų,"fizinių ir teisinių asmenų gaunamos ir gautinos pinigų sumos ir visų rūšių turtai

bei vertybės per tam tikrą laiko periodą, paprastai metus. Pajamų priešybė yra
išlaidos. Pajamų sąvoka yra sudėtinga ir iki šiol nėra tiksliai išaiškinta, nors ji
labai svarbi Ekonomikos teorijoje, Sociologijoje ir Finansų teisėje. Tik
mokesčių reikalui pajamos yra griežčiau apibrėžtos mokestiniuose įstatymuose.
Pajamų rūšys nėra galutinai suformuluotos. Bandoma rūšiuoti pagrindan

dedant įvairius jų aspektus. Pagal pajamų formą:
•Nominalinės - pinigai ir pinigais įvertintos vertybės; realinės - medžiaginės,

nemedžiaginės ir patarnavimų vertybės.
•Psichinės - susijusios su teigiamai įvertinamais psichiniais pergyvenimais,

turinčiais įtakos pajamų dydžiui.
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Pagal pajamų šaltinį:
•Darbo, kapitalo ir gamtos arba žemės.

Pagal pajamų esmę:
•Bruto - visų rūšių bendroji suma ir netto - liekana, gaunama iš bruto
pajamų atmetus visas išlaidas, padarytas toms pajamoms gauti, įskaitant
nurašymus, nuostolius ir pan. šiuo atveju netto pajamos sutampa su netto
pelnu.

Pagal pajamų gavėjų klasę arba socialinę padėtį:
•Didelis asmenų skaičius su mažomis pajamomis.
•Mažesnis asmenų skaičius su vidutinėmis pajamomis.
•Mažas asmenų skaičius su didelėmis pajamomis"(Stankus, 1960).

Pajamos - gali būti apibūdinamos kaip piniginis gaunamų prekių ir paslaugų,
kurių funkcija būtų žmogaus poreikių patenkinimas, įvertinimas (Shepherd,
1951).
Pajamos - pinigais išreikšta nauja vertybė, kurią gauna valstybė, įmonės ar

visuomenės nariai, darbo užmokesčio (darbo jėgos, kaip ypatingos prekės,
vertės piniginė išraiška), dividendų (akcinių bendrovių pelno dalis, paskirstoma
akcininkams), palūkanų (mokėjimas už naudojimąsi skolintais pinigais) ar kita
jų forma gaunami pinigai (Leonavičius, 1993).
Taigi yra pajamų apibrėžimo ir šaltinių nustatymo problema. Tokiu atveju, vėl

gi pravartu pažiūrėti į kitų šalių , pirmiausiai Vakarų, sociologų patirtį. Štai
tokius pajamų šaltinius išskiria suomių sociologai:
1.Atlyginimas pagrindiniame darbe.
2.Atlyginimas antraeilėse pareigose.
3.Pajamos iš verslininkystės.
4.Pagalba iš giminių gyvenančių Lietuvoje.

5.Pagalba iš užsienyje gyvenančių giminių.
6.Pagalba iš kaimynų.
7.Labdara iš kitų asmenų.
8.Labdara iš organizacijų.
9.Žemės ūkio darbai nuosavame sklype.
10.Prekių pardavimas turguje.
11.Pensijos ar socialinis aprūpinimas.
12.Pajamos už buto nuomą.

13.Investicijų dividendai.
14.Visuomeninių organizacijų pagalba.
15.Atsitiktinės pajamos.

92Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas

Vyrų ir moterų pajamų nelygybės problema
Svarbus klausimas yra, kieno pajamas tikslinga skaičiuoti tam, kad jos būtų
stratifikacijos kriterijumi: šeimos, individualias, tik vyro - kaip pagrindinio
pajamų gavėjo. Pradėjus aiškintis šią problemą, pasirodo, kad Lietuvoje yra
akivaizdi moterų ir vyrų pajamų nelygybės situacija. Čia Lietuva ne išimtis, o
taisyklė. Ir Vakaruose konstatuota, jog "nors moterys gana greitai pasiekė

aukštą aktyvumą darbo rinkoje, joms vis dar nepavyksta pasiekti vyrų ir moterų
darbo užmokesčio lygybės" (S.Desai ir L.Waite, 1988; A.Giddens, 1991). Taip
yra dėl įvairių priežasčių, kurios nebus analizuojamos. Čia svarbiau yra

nuspręsti ar iš tiesų teisinga socialinės stratifikacijos vienetu (unit) laikyti šeimą,
kas paprastai daroma klasikinėse socialinės ir socialinių klasių teorijose. Tokiu
atveju išeitų, kad visi šeimos nariai priklauso tai pačiai socialiniai klasei; jie
laikomi lygiais - t.y., turi vienodus interesus, vienodus gyvenimo šansus, vienodą
pragyvenimo lygį. Bet čia neatkreipiamas dėmesys į vyro ir moters ekonominius

vaidmenis - tai yra šeimos vieta socialinėje stratifikacijos hierarchijoje visiškai
neįtakojami moters užsiėmimo pobūdžio ir pozicijos, todėl šeimos pozicija
vertinama tokia pati, jei žmona yra namų šeimininkė, sekretorė, profesorė ar

nekvalifikuota darbininkė. Namų šeimininkei priskiriami vienodi gyvenimo
šansai kaip ir jos dirbančiam vyrui; dirbančios ir siekiančios karjeros moters
interesai, suprantami kaip tokie patys ir sutampantys su jos dirbančio vyro

interesais; vaikų gyvenimo šansai įsivaizduojami kaip neįtakoti motinos
užsiėmimo, padėties ar jos išsimokslinimo lygio (A.Sorensen, 1994). šiose
teorijose toks šeimos kaip stratifikacijos vieneto pateisinimas kyla iš to, kad
vienodas šeimos narių rangavimas reikalingas sėkmingam statuso perdavimui

vaikams; arba iš to, kad tik kai kurie šeimos nariai (šeimos galvos) turi aiškią
poziciją klasių struktūroje (J.Goldthorpe, 1992; T.Kolosi, 1982). Dėl lyčių
nelygybės, toks narys yra vyras daugumoje šeimų Vakaruose moterys dažniau

"juda" žemyn savo darbo karjeros eigoje, tačiau jų mobilumas (dėl santuokos)
tarsi atspindi vyro mobilumą darbe, kuris dažniau yra kylančios krypties
(J.Goldthorpe, 1992; M.Hannan, K.Schomann, KBlossfeld, 1990). Lietuvoje,
beje, paskutinių tyrimų duomenimis šeimos daugiausiai arba linkę save vertinti
kaip egalitarine, arba moterį - šeimos galva, kaip nebūtų keista. 1960-tųjų metų

viduryje, feministinio judėjimo įtakoje, imta reikalauti atkreipti dėmesį ir į
moters užsiėmimo statusą, jos pajamas, kuris, beje, pakeičia šeimos vietą

socialinėje hierarchijoje (jeig\x moteris yra stipriai žemesnėje socialinėje
pozicijoje, su žemomis pajamomis, tai ir šeimos statusas turėtų kristi, nes tai

turės taip pat poveikį ir vaikų statusui bei jų orientacijoms). Todėl vėlesni
socialinės stratifikacijos darbai orientuojasi į individą kaip stratifikacijos vienetą
(unit) (G.Evans, 1992; A.Sorensen, 1994). Vis dėlto, nustatoma ir šeimos vieta

stratifikacinėje sistemoje, tačiau jau kreipiant dėmesį į abiejų sutuoktinių
užsiėmimo statusą, pajamas, išsimokslinimą ir t.t. (A.Sorensen, 1994). Pamatyta

tendencija, kad nemažą dalį šeimų sudaro mišrios klasiniu požiūriu šeimos
(kada vyras arba žmona yra aukštesnėje socialinėje pozicijoje už sutuoktinį).

E.Wright'as (1989) nustatė, kad JAV 18 procentų šeimų, Švedijoje 26 procentai
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šeimų yra mišrios (tarp darbininkų, vidurinės ir dirbančiųjų sau). Manome,
Lietuvoje tokių šeimų yra dar daugiau pagal užsiėmimo statuso bei pajamų
kriterijus. Bet kol kas tokių tyrimų Lietuvoje neatlikta.
Pajamų dydžio ir jų apmokestinimo problema
Dar vienas pajamų kaip socialinės problemos aspektas - pajamų dydis.

Tiksliau sakant labai didelis atotrūkis tarp stratų pajamų lygio požiūriu.
Lietuvoje kyla nemažos problemos dėl to, kad gyventojai arba turi labai dideles
pajamas (kurių dydį, beje, sunku nustatyti, nes tikslius duomenis apie savo

pajamas paprastai vengiama pateikti) arba turi labai mažas. Ir gana nedidelė
dalis tų, kurie palyginti sėkmingai prisitaikė prie naujų ekonominių sąlygų,
susirado papildomus (arba pagrindinius) darbus privačiame sektoriuje ar
užsiėmė smulkiu bei vidutiniu verslu ir tuo būdu gauna pakankamas pajamas
geram pragyvenimo lygiui palaikyti. Valstybės socialinė politika pajamų
atžvilgiu yra padėti sunkiai ir labai sunkiai besiverčiantiems gyventojams,
sudarant įvairių pašalpų mechanizmą. Tačiau, kada yra labai didelė tokių
pašalpų laukiančiųjų dalis, natūralu, kad pašalpos vis labiau tampa
simbolinėmis, vis daugiau žmonių tampa "nemokiais" (t.y. gaunančiais tokio
dydžio pajamas, kurios neapmokestinamos) ir gyvenančiais net žemiau oficialiai
nustatytos skurdo ribos. Surinkti mokesčius darosi vis sunkiau, nes kyla jų

dydžiai, tarifai ir kuo asmenys gauna didesnes pajamas, tuo daugiau jas linkę
slėpti. Tai žinoma, tik prielaida, bet ar neverta geriau vėl gi pažvelgti į kitų šalių
patirtį. Kaip teigia B.Šapyro, Vakarų valstybėse, taip pat ir Vidurio Europos
šalyse, kur buvo vadinamoji socialistinė ūkininkavimo sistema, laikomasi
"progresinio" fizinių asmenų apmokestinimo principo (tuo tarpu Lietuvoje kol
kas vadovaujamasi "proporciniu"), kad gyventojų perkamoji galia nuolat didėtų.
Taipogi, neapmokestinimas pajamų mokesčiu tam tikras minimumas taikomas
ir personalinių įmonių savininkams. Tokios politikos pasėkoje garantuojamas

mažai ir vidutiniškai apmokamų darbuotojų, taip pat ir santykinai turinčių
mažiausias pajamas verslininkų, apmokestinimas žemiausiais mokesčių tarifais.

Tuo pačiu sudarant jiems galimybes didesnę dalį savo pajamų naudoti
asmeniniams poreikiams tenkinti, kas ir reiškia perkamosios galios didėjimą.

Taigi, koks gi ("progresinis") apmokestinimo būdas?
Yra neapmokestinamas minimumas (Lietuvoje 1995 metais jis sudaro 115 litų
per mėnesį); apmokestinamos pajamų sumos yra gana smulkiai sugraduotos

(pvz.: Čekijoje, žiūrėti 1 lentelę).
Iš gaunamų pajamų atskaičiuojamas neapmokestinamas minimumas (kuris

kitose šalyse žymiai didesnis), po to į pirmos grupės dydį telpančios pajamos
apmokestinamos pagal minimalų tarifą, viršijant pirmos grupės pajamų dydį,
likutis apmokestinamas antros grupės tarifus ir t.t.
Toks pajamų mokesčio diferencijavimas, gaunančių vidutines pajamas
kategorijai, yra teisingas ir humaniškas, be to, tai skatina perkamąją galią,

atitinkamai gali didėti ir pramonės gamybos apimtis (B.Šapyro, 1995). Galbūt,
panaši sistema padėtų nors šiek tiek sumažinti didžiulį atotrūkį tarp skurdo ir
turto, kurių pagrindinis kriterijus, žinoma, yra pajamos (A.Giddens, 1992).
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1 LENTELĖ
Metinė apmokestinamų pajamų suma ir mokesčio tarifai Čekijoje."1

Nr. [Metinė apmokestinamų

Pajamų mokesčio tarifas ir metinė suma

pajamų suma, USD

1 |
2

3
4

5
6

0 - 2000
2000 - 4000
4000 - 6000
6000 -18000
18000 - 36000
36000 ir daugiau

15%
300 USD plius 20% virš 2000 USD pajamų
700 USD plius 25% virš 4000 USD pajamų
1200 USD plius 32% virš 6000 USD pajamų
5040 USD plius 40% virš 18000 USD pajamų
12240 USD plius 44% virš 36000 USD pajamų

* iš B. Šapyro, Mokesčiai valstybei: "proporcija" ar "progresija"; iš "Vakarinės naujienos",

1995 02 06
Bedarbystė ir pajamos
Labai gretima, tiesiog persipynusi su pajamomis yra užimtumo ir bedarbystės

problema. Kadangi tiek bedarbystė, tiek pajamų lygis (individualus, šeimos,
BNP vienam gyventojui), yra svarbūs socialiniai indikatoriai, demonstruojantys
valstybės socialinę, ekonominę ir net politinę gerovę (A.B. Sorensen, 1986). Yra

įvairių teorijų, skirtingai interpretuojančių bedarbystę, bet faktas lieka vienas:
visos valstybės stengiasi sumažinti bedarbystės lygį. Tamsioji bedarbystės pusė
yra ta, kad bedarbiai vis tiek turi turėti kažkokias pajamas. Jiems turi valstybė

mokėti pašalpas, bet čia kyla klausimai: kokio optimalaus dydžio turi būti
pašalpos, kad vis dar skatintų ieškotis naujo darbo, bet užtektų minimaliam
pragyvenimui? Taip pat kiek ilgai jos turi būti mokamos? Kaip įsitikinti, kad
bedarbis iš tiesų neturi kitų, nelegaliai gaunamų pajamų? Nes tuomet, tokie
bedarbiai gauna didesnes pajamas už kai kuriuos dirbančiuosius. Jiems

(bedarbiams) moka valstybė iš biudžeto (surinktų mokesčių taipogi ir iš
minimaliai uždirbančių mokesčių mokėtojų) ir negana to, tokie bedarbiai
papildomai neoficialiai užsidirba, patys nemokėdami mokesčių. Bet kuriuo
atveju, reikalinga nuodugni tiek darbo rinkos analizė, tiek specialūs bedarbių

klausimams skirti tyrimai, kad būtų galima keisti situaciją į gerąją pusę ar bent
ją tiksliau prognozuoti (A.Furlong 1987). Nes kol kas, socialinę informaciją
kaupiančios institucijos Lietuvoje, pateikia tik negausius duomenis. Jie dažnai
būna pasenę arba nepilni. Reikia tikėtis, kad ateity, toliau vystantis ekonomikos
ir vykstant socialinėms reformoms, pavyks greičiau ir plačiau surinkti
reikalingus duomenis ir sukurti šiuolaikinę socialinės informacijos bazę.

Socialinės stratifikacijos teorinių sąvokų operacionalizacija
Visuomet svarbus dalykas yra teorijas pateikti kaip paradigmas, modelį, kurį
būtų galima empiriškai patikrinti. Nes juk socialinė teorija tol laikoma teisinga,
kol jos kas nors nepaneigia (Popperis). Minėtosios šiame darbe teorijos, gal
todėl ir tapę klasikinėmis, kad jos jau ir aptartos, ir pritaikytos empiriniuose
tyrimuose, ir pakoreguotos. Toliau pateikiama viena iš jau pritaikytų socialinės
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stratifikacijos teorijų operacionalizacijų - tai G. Lenski'o ir D. Treiman'o

teorijos komponentų operacionalizacija (žiūrėti 1 schemą). Antroje pateikta
smulkesnė pajamų, kaip vieno iš socialinę padėtį apibūdinančių kriterijų,
operacionalizacija (žiūrėti 2 schemą).

1 SCHEMA
Pagrindiniai G.Lenski'o ir D. Treiman'o teorijos struktūriniai komponentai

Skirtumai kontroliuojant šaltinius
Žinios ir sugebėjimai

Autoritetas

Galia

Privilegijų skirtumai

Prestižo skirtumai

—

Sąvokų operacionalizacija
Išsimokslinimas

Pavaldinių skaičius

Pajamos

Prestižo skirtumai

Galia
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IŠVADOS
Pajamų teorijos kaip tokios sociologai nesiekia sukurti, tačiau pajamos
neišvengiamai yra naudojamos kaip vienas pagrindinių stratifikacijos kriterijų.
Visose visuomenėse aukščiausiai vertinami dalykai, kurių šaltiniai riboti būna
pasiskirstę nelygiai. Labiausiai privilegijuotiems individams, socialinėms
grupėms priklauso neproporcingai didelės turto, pajamų, galios, prestižo dalys.

Socialinė stratifikacija - visuomenės skirstymo į stratas būdas. Ji padeda
atlikti ir kai kurias socialines funkcijas: išryškina kiekybinio santykio tarp
atskirų sluoksnių pokyčius, atotrūkio tarp elitinio ir žemiausių sluoksnių mastą,
suteikia vertikaliam darbuotojų mobilumui tam tikrą tvarką. Taigi, nelygybė
tampa tikrovėje egzistuojančiu reiškiniu, kurio pažintinės galimybės kiekvienoje
visuomenėje skiriasi.
Šiuolaikinės visuomenės dažnai vadinamos klasių visuomenėmis, suteikiant
"klasės" sąvokai platesnę, negu Marksizme prasmę ir išskiriant žymiai daugiau

klasių pagal įvairius kriterijus.
Socialinis mobilumas - svarbus socialinės stratifikacijos aspektas. Svarbus tiek
vienos kartos rėmuose, tiek mobilumas tarp kartų. Nustatoma, kiek žmogaus
socialinis statusas nulemtas jo profesijos, išsimokslinimo, prestižo, tėvų

socialinio statuso, ir kiek jis susijęs su pajamų dydžiu. Visa tai abipusiai susiję,
todėl galima teigti, kad pajamų lygis ir jo kitimas taip pat yra ir mobilumo
kriterijus.
Šiuolaikinės socialinės stratifikacijos pagrindimo klasika yra Socioekonominis indeksas, nuo P.Blau ir O. Duncan laikų. Jis demonstruoja sąsajas

tarp išsimokslinimo, pajamų, profesijos prestižo ir statuso, šių ir kitų kriterijų
pagalba vėlesni sociologai kūrė ir tikrino savo socialinės stratifikacijos teorijas.

Šiame darbe išskirta keletas pajamų kaip socialinės problemos aspektų.
Ilgą laiką individualių pajamų samprata buvo gana aiški - pagrindinio darbo
užmokestis kaip pagrindinis ir bene vienintelis pajamų šaltinis (tiek darbininkų,
tiek tarnautojų ar inteligentų). Dabar gi, pagrindinė problema Lietuvoje yra
ištisų socialinių grupių socialinės ir jų ekonominės padėties neatitikimas: elitas,
pavyzdžiui mokslinis, atsiduria tarp materialiai neišgalinčiųjų ir atvirkščiai.
Taigi, svarbu išsiaiškinti, iš kokių kitų šaltinių gauna pajamas tie, kurie gyvena
palyginti neblogai ir būtų klasifikuojami į aukštesnius ekonominiu požiūriu
sluoksnius. Darbe pateikiama viena iš galimų šaltinių klasifikacijų.
Kaip minėta - pajamos yra svarbus klasių išskyrimo kriterijus. Bet kieno

pajamas tikslinga skaičiuoti, kad, pavyzdžiui, šeimą "patalpinti" tam tikroje
hierarchijos vietoje - individualias, tik "šeimos galvos" ar šeimynines. Čia iškyla
vyrų ir moterų pajamų nelygybės problema.

Taip pat paminėta pajamų dydžio problema, turint omeny didelį atotrūkį tarp
stratų pajamų lygių. Valstybė tokias problemas paprastai sprendžia mokesčių
politikos pagalba, kurių galimi variantai ir aptariami.
Bedarbystės ir užimtumo problema turi tiesioginį ryšį su pajamų problema.
Kokias pajamas gauna bedarbiai, kokios jos turėtų būti, kad vis dar skatintų
ieškoti darbo ar persikvalifikuoti.
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Valstybės pajamų politika buvo ir bus jos demokratiškėjimo ir gerbūvio
išraiška. Tokia politika turi būti labai lanksti ir tik konkretūs sociologiniai
tyrimai gali teikti duomenis, įgalinančius kurti pajamų politiką, besiremiančią
tikrove. Ir tik sociologinių tyrimų duomenimis yra sužinomi žmonių vertinimai.

Be abejo, politiniai sluoksniai gali atsižvelgti į viešą žmonių nuomonę pajamų
klausimu, tvirtindami socialinės politikos kryptis, bet gali toleruoti net priešingą
kryptį. Tačiau žinoti žmonių nuomonę būtina, jeigu nenorima vadovauti aklai.
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2.3. PROFESIJŲ PRESTIŽAS
Irena Gudaitienė

Įvadas
Darbas, arba profesinė veikla, žmogaus gyvenime - vienas svarbiausių dalykų:
pragyvenimo ir saviraiškos šaltinis. Žmonės, ypač vyresniojo amžiaus, pajutę,

kad jų pačių apsisprendimas lemia tolesnį gyvenimą, dažnai išgyvendavo net
tam tikrą šoką, nes daugeliui sunku pakeisti gyvenimo stilių, o vertybes praktiškai neįmanoma. Jaunimas persiorientavo lengviau, todėl būtent šiame
sluoksnyje pasikeitė pats veikimo būdas. Iš apspręstos vietos visuomenėje ir

tariamos lygybės, pereita į aktyvią veiklą, siekiama pakeisti savo padėtį ir išorinį
pasaulį. Daugiau dėmesio ši karta skiria savo vaikų išsimokslinimui; nelygu
galimybės, stengiamasi duoti platesnį išsilavinimą, nevengiama mokymosi
svetur. Deja, kol kas mažai kreipiama dėmesio j tai, jog darbas, pasirinkta

profesija lemia, ką žmogus gali daryti didesnę savo gyvenimo dalį; į kokias
asociacijas galės stoti, kas bus jo draugai, kur galės gyventi ir pan. Aišku, kad

per penkis metus vertybinė sistema negali staigiai pasikeisti, bet pilnai tikėtina,
jog vienos kartos laikotarpis jau pakankamas laiko tarpas.

Visuomenėje kiekvienos profesijos pasirinkimas (tiksliau sugebėjimas įgyti
kokią nors profesiją), net ir primityviuose darbuose, suponuoja elgesio normas,
kurioms beveik neįmanoma pasipriešinti. Šių normų laikymasis paprastai toks
pat svarbus individo profesinei karjerai kaip išsimokslinimas ar kompetencija.

M.Weber'is apibrėžė klasę atsižvelgdamas į individo pagrįstus lūkesčius iš
gyvenimo. Kitaip tariant, individo padėtis suteikia jam tam tikrų tikimybių, t.y.
gyvenimo galimybių, kokios galima tikėtis dalios visuomenėje. (Berger, p.82).
Turime analizuoti ir akcentuoti tas gyveniškąsias vertybes, tuos motyvus, kurie
padeda formuotis gyvybingai visuomenei. "Netgi egzistuojant tokiems
neišvengiamiems faktoriams, kaip ekonomika ar švietimo sistema, kurie įtakoja
profesinę stratifikaciją, socialinio statuso - kaip reiškinio - šaknys glūdi tame,
kaip žmonės (neišskiriant sociologų) supranta ir įvertina atskiras profesijas",
(Coxon, p.3).
Trys pagrindinės socialinės padėties "dovanos" - valdžia, privilegijos ir
prestižas - gana dažnai nesutampa, o egzistuoja greta skirtingose stratifikacijos
sistemose. Tačiau du dalykai - profesija ir klasė - formuoja sociologinių

visuomenės stratifikacijos studijų pagrindą: būdus kaip nelygybė, valdžia ir
individų skirtingas suvokimas apie tai, susiliedamas į visumą, formuoja karkasą nematomus visuomenės griaučius - apimančius daugelį mūsų socialinio
gyvenimo sričių, (Coxon, p.3).

Rytų Europoje kol kas daug sociologinių darbų atliekama tiriant turtinę
visuomenės stratifikaciją, kai individo visuomeninę padėtį daugiausiai lemia
ekonominiai kriterijai. Taip, materialinė gerovė dažnai suteikia individui

valdžią ir aukštą statusą - tačiau nebūtinai yra šitaip. Antra vertus, yra įtakingų
individų, beveik neturtingų. Prestižas taip pat gali būti sąlygojamas veiklos,
nieko bendro neturinčios su ekonominiu ar politiniu rangu. Tai svarbu suvokti

ir atsiminti toliau nagrinėjant, kaip vieta visuomenėje daro didžiulę įtaką visoms
žmogaus gyvenimo sritims. Sutikdami naujus žmones visada stengiamės atspėti

jų padėtį visuomenėje, sužinoti apie jų darbą, šeimą, išsilavinimą. Daugelyje
valstybių žmogaus užsiėmimas turi lemiamą reikšmę jo prestižui. "Žmonės ir
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grupės teikia arba neteikia prestižo kitiems, lyg juos apdovanotų arba baustų,
Vienas iš visuomenės kertinių akmenų - vertinimo, prestižo, pritarimo ir pagarbos
poreikis ". (Broom et al.p.227)

Profesijos prestižo samprata klasikinėse sociologuos teorijose

Stratifikacija turi tiesioginį ryšį su socialine nelygybe, apibūdinančia tas
sąlygas, kurios lemia visuomenės individų turtiną, prestižinę ir valdžios nelygybę.

Šios sociologijos srities analizė ir prognozavimas yra ypač aktualūs šiuo
laikotarpiu, kai pereinama prie rinkos ekonomikos, daugiau dėmesio atsiranda
žmogaus poreikiams, atsiranda ir formuojasi naujos atskiros žmonių grupės,
kurios įgyja ir tam tikrą statusą visuomenėje. Taip, kaip ir profesija, tas ar kitas
neturtingumo laipsnis įspaudžia bendrą žymę žmonėms, daro juos "artimus",
vienas kitam "savus" ir gimdo solidarumą tarp jų.

Vienas iš anksčiausiai bandžiusių aiškinti nelygybės kilmę funkcionalistų
buvo E.Durkheim'as, (Giddens, p.162). Jis teigė, kad skirtingas apmokėjimas (o

taip pat ir nelygybė), skirtingi paskatinimai ir bausmės būtini tam, kad
funkcionuotų visuomenė. Taigi diferenciacija yra neišvengiama, nes skatina
pačią raidą. Skirtingu istorinės raidos momentu vieni žmonės atlieka svarbesnes

funkcijas negu kiti, ir atitinkamai užima aukštesnę pakopą socialinėje
hierarchijoje. Be to, kad visuomenė toliau vystytųsi, o ne degraduotų,
svarbesnes funkcijas turėtų vykdyti labiau talentingi žmonės. Vėlesni autoriai
dirbę konkrečiai stratifikacijos srityje - K.Davis ir W.Moore - taip pat galvoja,

jog stratifikacija yra būtinybė visuomenei (Tischler, p. 228). Kiekviena
visuomenė selektyviai atrenka žmones į įvairias socialines pozicijas (tam tikrą
statusą visuomenėje) ir motyvuoja tuos žmones atlikti tai, ko iš jų tikimasi. Tam,

kad patys talentingiausi individai rinktųsi pačias reikalingiausias profesijas,
visuomenė yra sukūrusi sistemą įvairių atlyginimų ar apdovanojimų,

atitinkančių atskiros pozicijos žinių, darbo ir išsilavinimo kiekį.
Darbo įgūdžiai, įgaliojimai ir ekonominė padėtis yra pagrindas, pagal kurį
skiriamos profesijos, nes tai individo galios pagrindas - jie suteikia priemones
pasiekti trokštamiems tikslams. Bet kuo svarbesnė profesija, tuo svarbesnis ir
profesionalumas - nes kompetencija ir įgūdžiai labai svarbus profesijos prestižo
veiksnys. Pagrindinis mechanizmas priviliojantis žmones į tam tikras profesijas jų atlyginimas, kas reiškia, jog kuo aukštesnio lygio užsiėmimas, tuo didesnis
atlyginimas už darbą. Pavyzdžiui, išsivysčiusios ekonomikos sąlygomis
visuomenėje teisė ir įstatymai atlieka labai svarbias funkcijas, todėl teisininkas
yra gerai apmoka specialybė.

Sukonkretinant, funkcionalistų teigimu (1) skirtinga padėtis (statusas)
visuomenėje įgalina turėti skirtingus poveikio lygius visuomenės gerovei ir
saugumui, kur (2) pačioms aukščiausioms pozicijoms reikalingas ne tik talentas,

bet ir ilgas mokymosi periodas; (3) nevienodas atlyginimas užtikrina, kad
talentingiausi ir aukščiausio išsilavinimo individai užima pačias svarbiausias
roles visuomenėje (Tischler, p.229).

Funkcionalistai susilaukė nemažai kritikos, nes susiskaldymas sukelia
daugiau problemų visuomenėje, negu užtikrina jos saugumą. Tas prieštarauja
logikai - stratifikacija pati savaime gaunasi nefunkcionali. Tuo labiau, sunku
empiriškai įrodyti jų teiginių teisingumą, nes pavyzdžiui sportininkai ar kino

žvaigždės neretai uždirba beprotiškus atlyginimus, kai mokytojai ar vaikų
apsaugos darbuotojai - vos suduria galą su galu.
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Mes labiau akcentuosime konflikto teoriją, kuri mato susiskaldymą, kaip
siekimo dominuoti pasekmę. Konflikto teorijos atstovų požiūriu, socialiniai
sluoksniai (jie tai įvardija terminu 'nelygybė') yra tik tam tikrų sąlygų padarinys,
ir esant kitoms sąlygoms, tokios socialinės nelygybės galėtų ir nebūti. K.Marx'as

kaip abstrakčią kategoriją naudoja klasės sąvoką (Giddens, p.162). Ji apibudina
ne kokios nors grupės požymius, o būtent tos grupės santykį su gamybos
priemonių nuosavybe. K.Marx'o požiūriu, pats klasių (sluoksnių) atsiradimas ir

jų tarpusavio santykis yra tiesiogiai susijęs su istoriniu gamybinių jėgų
išsivystymu. K.Marx'as pagal savo sampratą buvo materialistas. Jis tikėjo, jog

žmonių gyvenimai yra kontroliuojami materialių dalykų. Skirtumai visuomenėse
priklauso nuo to, kaip turtas yra pasiskirstęs visuomenėje, ir kaip vyksta jo
perdalinimas, (Tischler, p.230).

Skirtingai nuo kitų autorių, M.Weber'is teigia, kad apibudintu aspektu
negalima nusakyti asmens ar grupės vietą socialinėje sistemoje. (Giddens,

p.105) Neatmesdamas pagrindinių Konflikto teorijos teiginių, kad (1) grupės
konfliktas yra pagrindinė sudėtinė visuomenės dalis, (2) žmonės yra egoistiški
(self-interst), (3) žmonės neturintys nuosavybės, mažiau gali siekti savo tikslų,
negu tie, kurie yra turtingesni, (4) ekonominiai institutai yra faktorius,

formuojantis likusią visuomenės dalį, (5) turintys valdžią, kuria idėjas ir
vertybes, padedančias išlikti dominuojančiais, būtent M.Weber'is pirmasis

išskyrė tris analitiškai skirtingus socialinio susiskaidymo komponentus: (i)
turtas; (ii) statusas; (iii) valdžia.
M.Weber'is sutinka su K.Marx'u, kad ekonominis matas yra svarbus
socialinio susiskaidymo veiksnys. Tačiau vien jo nepakanka, ir įvedamas grupės
statuso terminas, kuris apibudina žmones, turinčius panašų prestižą ir gyvenimo
stilių, nepriklausomą nuo jų klasinės pozicijos. Statusas yra kultūrinis matas,

kuris nustato grupės rangą, vietą socialinėje sistemoje pagal konkrečioje
visuomenėje suvokiamą prestižą. (Kitaip tariant, individas, įgydamas prestižą,
įgyja ir tam tikrą vietą visuomenėje). Taigi statusas veikia labiau, negu mes
įsivaizduojame. M.Weber'io požiūriu, šis socialinio stratifikavimo komponentas
yra subjektyviai nulemtas gyvenimo stiliaus, ir jis gali visiškai atsiskirti nuo
ekonominės pozicijos visuomenėje. "Žinoma, materialių dalykų valdymas
suteikia tam tikram statusui patrauklumo ..." (Weber, p.119) Profesijos

prestižas priklauso ne tik nuo atlyginimo ir išsilavinimo, bet ir nuo valdžios bei
privilegijų, (Broom et ai, p.227).
Valdžios komponentas atspindi galėjimą kitiems primesti savo valią, ir ji
kyla iš tam tikrų santykių ir vertybių, priklausančių įvairioms įtakingoms
socialinėms grupėms. Tai gali būti susiję tiek su tiesioginėm valstybės
institucijom, tiek su tam tikra profesija ar verslu. M.Weber'io manymu,

mėgindami nustatyti individo ar grupės socialinę padėtį visuomenėje, turime
įvertinti šių trijų komponentų (statuso, turto ir valdžios) sintezę.
M.Weber'is svarsto, jog "labai svarbu 'klasės padėtis visuomenėje', kas

priklauso nuo santykio su vertybėmis, išorinių sąlygų bei subjektyvių individo ar
grupės savybių - pasitenkinimo ar frustracijos", (Weber (a), p.125). Statusas gali
būti tiesiogiai pagrįstas tam tikra turtine klase arba susijęs su ja kompleksu
įvairių sąsajų. Bet, deja, vien tai jo neapsprendžia. Turtas ir vadovaujančios
pareigos patys savaime nesuteikia jų savininkui tam tikro statuso, - jis yra
pasiekiamas ar įgyjamas. Panašiai ir neturtas nėra pats savaime žemo statuso
priežastis, bet gali sutrukdyti aukštesnio įsigijimui ir t.t.
Bet iš kitos pusės - statusas iš dalies arba pilnai gali lemti klasės padėtį.
Tokia padėtis tarnautojui, valdininkui ar studentui gali būti vienoda (nors
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pajamos smarkiai skiriasi). Šiuos užsiėmimus turintys asmenys paprastai veda tą
patį gyvenimo būdą dėl jų panašaus išsilavinimo. Taigi "statusas" individų grupė
dar didesnės grupės viduje, turinti panašų prestižą ir gyvenimo būdą,
(Weber(a), p.125).
Weber'io klasių teorijoje dar yra "gyvenimo sėkmės" sąvoka - sveikata,
gyvenimo trukmė, sėkmė versle ir t.t. Gali būti, kad ekonomiškai aktyvūs
žmonės nepasiekia statuso, kuris atitinka jų pastangas, bet jau jų vaikai,

išauklėti pagal aukštesnės statuso grupės gyvenimo būdo pavyzdį, gali būti
pripažįstami, (Broom et ai, p.215).

Profesijų prestižo tyrimai Vakarų valstybėse ir Lietuvoje
Pirmosios studijos buvo atliktos Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir
rezultatuose, interpretuojamuose labai atsargiai, atsispindi bendra visuomenės
nuomonė apie profesinį susisluoksniavimą. 1925m. žmonės buvo prašomi
suranguoti profesijų sąrašą pagal jų "gerumą" dar neįvedant prestižo ar statuso

terminų. Ir kai po eilės panašių pakartotinių tyrimų, buvo pastebėti stebinantys
atsakymų panašumai, išpopuliarėjo teiginiai, kad atrastas dar nežinomas

sociologinis dėsningumas. Tyrinėtojų entuziazmas išaugo iki tokio lygio, kad
buvo tokių "ekstravagantiškų" teiginių, jog inteligentiškumo lygio nustatymas "kertinis prestižo faktorius" - sudaro statuso pagrindą. Deja, tokie teiginiai
buvo trumpaamžiai, (Coxon, p. 16).
F.M. Martin'o darbas, aprašantis 1949m. nacionalinius Anglijos ir Velso

socialinio mobilumo tyrinėjimus, buvo pirmasis svarbus įnašas į profesijos, kaip
stratifikacijos veiksnio, studijas. Martin'as aptaria "subjektyvius socialinės
stratifikacijos aspektus" ir savo analizėje, pavadintoje "įvairūs visuomenės
požiūriai", rašo:
"Dižioji dalis mūsų respondentų manė esant tris klases, ir jas visas apibūdino
maždaug tais pačiais terminais - aukštuomenė, vidutinė klasė ir darbininkai.

Bet ar mes galime priimti, jog šie terminai turi tą pačią reikšmę visiems juos
vartojantiems? Ar tas nuomones skiriančios ribos yra regioninės, - kai jos
kartais tiksliai eina per tam tikrą respondentų grupę, arba jos dalį?", (Coxon,
p.7).
Kiek vėliau autorė E.Bott, naudodama interviu medžiagą, diskutuoja, jog
..."kiekvienas individas turi savo visuomenės klasių modelį, bet šie modeliai yra
kintantys ir nepastovūs, skirtingai vartojami skirtinguose socialiniuose
kontekstuose", (Coxon, p. 8).
Runciman'as, analizuodamas Bott bei keletą kitų autorių, savo mintimis

priartėja prie šiuolaikinio profesijos statuso suvokimo. Autorius teigia, kad
Vakarų visuomenių gyventojai iš principo gali būti suskirstyti pagal klasės,
statuso ir valdžios modelius. Ir kas aktualu mūsų darbe, Ruciman'as pabrėžia

profesijos svarbą stratifikacijoje:
"Darbo prestižas, gyvenimo būdas, sekantis jį, išsilavinimo reikalavimai,
reikalingi tam tikrai profesijai - yra pagrindas statuso hierarchijos nustatymui",
(Coxon, p. 10).

Du požiūriai į profesijų statuso hierarchiją dominavo tyrimuose. Vienas jų buvo bandymas išvystyti socioekonominio profesijų klasifikavimo schemą. Pats
įtakingiausias darbas buvo atliktas statistiko A.M. Edvvards, (Blau et ai, p.204).
Pagal kelis išsilavinimo ir pajamų lygius, autorius darbuotojus skirstė į tam

tikras kategorijas. Gyventojų surašymai šiomis kategorijomis naudojosi iki
1940m. Vėliau buvo bandoma tam tikru koeficientu, išvestu iš pajamų ir
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išsilavinimo, įvertinti pilną profesijų sąrašą. Šio metodo didžiausi šalininkai
buvo Kanados sociologai, (Blau et ai, p.204).

Antrasis požiūris j profesijų stratifikavimą rėmėsi reprezentatyviu
visuomenės požiūriu į atskirų profesijų "bendrą padėtį" ar "prestižą". Jis pilnai
įsigalėjo 1947 m., (Blau et ai, p.206).
Iki šių dienų, kaip klasikinis profesijos prestižo tyrimo pavyzdys, cituojamas
didelis NORC - Nacionalinis visuomeninių apklausų centras (North and Hatt)
tyrimas 1947m., (Broom et ai, p.227). NORC turėjo tikslus atlikti socialinį
tyrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, įvertinant reprezentatyvaus profesijų
sąrašo atskirų devyniasdešimties profesijų prestižą pagal 5 balų rangavimo
skalę. Tyrėjai atsitiktinės atrankos metodu atrinko 2920 respondentų pagal
geografinius regionus, miesto dydį, amžių, lytį, rasę, socioekonominę padėtį.

Visuotinai priimti ir šio tyrimo penki teiginiai apie prestižo įvertinimą,
(Coxon p. 16):
1.Žmonės savo profesijos prestižą paprastai padidina (occupational egoistui).
2.Žmonių nuomonės dažniau sutampa dėl kraštutinumų skalėje negu dėl
vidutiniško statuso profesijų (end-anchoring).
3.Žmonių nuomonės dažniau sutampa, kai jie turi pakankamai daug žinių
apie vertinamą užsiėmimą (differential acąuaintance).

4.Žmonės linkę grupuoti profesijas į dideles grupes, kai jos yra labai tolimos
jų pačių užsiėmimui {sočiai distance).
5.Asmenys, kurie patys yra skalės viršuje, labai nuosekliai ir aiškiai stengiasi
nurodyti vieni kitų prestižo skirtumus (upward bias).
Nacionalinis visuomeninių apklausų centras (NORC) du kartus atliko tokias
apklausas, (1947m. ir 1963m.). Abiejų apklausų rezultatai buvo panašūs, tik
mokslo profesijų prestižas išaugo, o meninių profesijų - sumažėjo. Rangų eilė
stabili, o 1963m. duomenys naudojami ir dabar, (Broom et ai, p.227).

Profesijų prestižo vaizdiniai Lietuvos jaunimo tarpe
Šio tyrimo tikslai yra išsiaiškinti jaunimo vertybines orientacijas, darbo vertybių
prioritetus, sudaryti ranginę profesijų skalę pagal jų prestižiškumą, atkreipiant
dėmesį ir į asmeninius respondento duomenis, kaip lytis, mokyklos tipas, tėvų
išsimokslinimas, vietovė ir pageidaujama profesija.

Taip pat bus patikrinta hipotezė, kad profesijos prestižas priklauso nuo
jaunimo vertybių. Analizuojant duomenis, rezultatai bus sulyginti su kitų
autorių darbais, suformuluotos problemos tyrimo ir analizės išvados, bei

pastebėtų problemų galimi sprendimo būdai, aptartos prognozės. Iš studijos
kylančius klausimai bus formuluojami, kaip artimiausių studijų hipotezes.
Tyrimo objektas - 17-18 metų jaunimas. Tai tas žmogaus gyvenimo metas, kai
vyksta apsisprendimas, kada baigiamas vidurinės mokyklos kursas bendrojo

lavinimo mokykloje, aukštesniojoje technikos ar žemės ūkio mokykloje arba jau
studijuojama pirmuosiuose aukštosios mokyklos kursuose. Kodėl pasirinktos
tokios tyrimo ribos? Todėl, kad 17-18 metų jaunimas jau pakankamai socialiai
subrendęs, gali pats savarankiškai apsispręsti, įvertinti savo situaciją,
(Matulionis, p.5).

Sociologiniame kontekste siūloma į prestižo sampratą pažvelgti kaip į tam
tikros rolės vietą visuomenės teigiamų įvertinimų ir valdžios lygmenyje:
ypatingą tuo, jog teigiami vertinimai ir valdžia yra greičiau simbolinė, nei ta,
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kurią suteikia ekonominė ar politinė jos prigimtis, (Goldthorpe, p.212). Įdomu,
kad šia samprata prestižas - kaip įvertinimas ir valdžia - leidžia individui
panaudoti savo tikslų siekimui reikšmingumo ir vertybės sąvokas - ir netgi labiau
negu materialinius resursus, tiesioginę valdžią ar force majeure. Kad profesijos

prestižas yra svarbus veiksnys socialinėje stratifikacijoje, o ne tik požiūris j
atskiras profesijas, kaip pavyzdys pateikiami hierarchiją nusakantys teiginiai,
(Goldthorpe p.212). Visuomenėje individas:
a)skaitosi su kito nuomone - kas parodoma individo kalba ar kitu veiksmu,

apibrėžiančiu jo žemesne padėtį;
b)priima sau lygius kaip partnerius, kas susijč su formaliais santykiais,
draugyste, vedybomis ir t.t.

c)(iii) nelaiko sau lygiais žemesnėje padėtyje esančių ir priima jų pagarbą
kaip savaime suprantamą, vengdami kokių nors savo elgesio asociacijų su šia
grupe.

Rolės požymiai, pagal kuriuos ta ar kita profesija turi aukštesnį prestižą gali
būti labai įvairūs: orumas, asmens galios laipsnis, finansinis atlyginimas. Bet

visais atvejais išlieka principas "garbė - atlyginimas", (Shils.p 153).
Kas gi skatina žmones užimti tam tikras pozicijas visuomenėje? Pirmiausiai

atlyginimas, susidedantis iš užmokesčio už darbą, apdovanojimų ir kitų
materialinių bei dvasinių vertybių. Antra labai svarbi priežastis, dėl kurios
žmonės užima ar stengiasi užimti tam tikras pozicijas - prestižas. ^Prestižu
vadinama visuma teigiamų tos pozicijos įvertinimų, susiformavusių visuomenėje",
(Jacikevičius, p.53).

Trečioji pozicijos pasirinkimo paskata yra įgaliojimai (arba galia, valdžia).
Tai visuomenės sankcionuota galimybė daryti įtaką kitiems visuomenės
nariams, jų elgsenai, atlyginimams ir prestižui.

Taip pat ir M.Weber'is apibrėžė klasę atsižvelgdamas į individo pagrįstus
lūkesčius iš gyvenimo. Kitaip tariant, individo padėtis suteikia jam tam tikrų
tikimybių, t.y. gyvenimo galimumų, kokios galima tikėtis dalios visuomenėje,
(Berger, p.82). Kad vertybės yra nepriklausomas kintamasis tiriant įvairius
gyvenimiškuosius prioritetus leidžia spėti ne tik empiriškoji patirtis, bet ir
literatūra. Nuo vertybių priklauso žmonių gyvenimo būdas, kaip jie valdomi ir ką jie
vertina, (Broom et ai, p.43). "Vertybės - bendros kultūrinės orientacijos į
gyvenimą, žinojimas, kas gera, o kas - bloga, kas pageidautina, o kas - ne",

(Tischler, p.74). Pratęsiant kalbą apie prioritetus, reikia pasakyti, kad daugelio
rolių visuomenėje pasirinkimas paremtas šiais pagrindiniais motyvais -

atlyginimu, aukštu pozicijos vertinimu ir įgaliojimais, (Jacikevičius, p.54).
Tačiau menininkų ir kultūros darbuotojų motyvavimo šaltiniai dažnai būna kiti.
Atlyginimų ir įgaliojimų prognozės čia gana menkos. Svarbiausiu čia tampa
prestižo veiksniai - šios rolės susilaukia norinčių jas užimti, kai aplinkinių yra
aukštai vertinamos.
Kodėl pasirinktas būtent toks tyrimo objektas - jaunimas? Jaunimo

sociologija įdomi tuo, kad tirdama lemiamą žmogaus socializacijos etapą, ji
kartu apibudina visuomenę. Nepriklausomos Lietuvos ėjimas į laisvos rinkos

ekonomiką yra radikalių, kartais skausmingų permainų periodas. Pagal
P.Sorokin'ą - revoliucijų epochos - tai jaunesnio amžiaus žmonių dominavimo

epochos, (Taljūnaitė, p.4). Jie yra pagrindiniai radikalių reformų šalininkai ir
vykdytojai. Ramiais konservatyviais laikais lyderiais esti vyresnio amžiaus
žmonės. Jaunimo nuostatų tyrimas iš tiesų atspindės ir raidos perspektyvas šiuo
visuomenės transformacijos periodu.
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Iš generalinės visumos buvo atrinkta imtis iš 420 mokinių, duomenų
patikimumas priimamas su 5% paklaida. Pasirinkta reprezentatyvi atsitiktinė
atranka:
1.Pagal šio amžiaus jaunimo teritorinį

pasiskirstymą Kauno mieste

(administracinis miesto pasiskirstymas su specifiniais bruožais kaip
pramoniniai, darbininkų, kultūriniai ir kt. rajonai), bei kaimiškoji rajono
dalis.

2.Pagal mokymo įstaigų tipus (vidurinės mokyklos, aukštesniosios ir
profesinės mokyklos bei gimnazijos).
3.Pagal mokyklose dėstomą kalbą (lietuvių ir rusų).
Duomenis apie moksleivių skaičių mokyklose ir dalį kitos reikalingos
atrankai informacijos (pasiskirstymą pagal mokyklos tipą, dėstomąją kalbą ir
kt.) suteikė autorei Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyrius.
Duomenų surinkimui buvo sudarytas klausimynas, susidedantis iš 3 blokų,

(žr. Priedą Nr. I) Pirmoje anketos dalyje 17-18 metų jaunimas turėjo įvertinti,
kiek jiems svarbios gyvenime vienos ar kitos vertybės, ir kiek atskiros darbo

vertybės reikalingos prestižiškos profesijos įvertinimui. Antroje dalyje buvo
pateiktos abėcėlės tvarka išvardintos profesijos ar užsiėmimai, kuriuos reikėjo 5
balų skalėje įvertinti kaip turinčias labai aukštą, aukštą, vidutinišką, žemą ar
labai žemą prestižą Lietuvoje. Trečioje dalyje respondentas turėjo nurodyti savo
amžių, lytį, tikėjimą, tautybę, savo tėvų išsimokslinimą bei dabartinį užsiėmimą
ir profesiją, kurią respondentas norėtų pasirinkti.
Tam, kad adekvačiai įvertintų profesijas pagal jų specifinius požymius,
remtasi profesijų klasifikacijos projektu, parengtu pagal Tarptautinę
standartinę profesijų klasifikaciją (ISCO - 88). Čia profesijos vienetu laikomas
darbas, kuris apibūdinamas kaip atliekamų užduočių ir vykdomų pareigų
visuma vienam žmogui. Tada, kai darbuotojas atlieka kompleksą darbų, kurie

gali patekti į skirtingas grupes, jis yra identifikuojamas pagal aukščiausios
kvalifikacijos arba svarbiausią darbą.

Lietuvos profesijų klasifikaciją sudaro devynios pagrindinės grupės:
1.Įstatymų leidėjai, vyriausieji pareigūnai ir valdytojai, kurių pagrindiniai
uždaviniai yra formuoti valstybinę politiką, kurti įstatymus, normatyvus,
rūpintis jų įgyvendinimu, atstovaujant valstybę, vadovauti ministerijų,

žinybų, įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklai.
2.Specialistų grupei priklauso profesijos, kurioms reikia aukšto profesinių

žinių lygio. Pagrindiniai šios grupės profesijų uždaviniai yra gilinti jau
turimas žinias, pritaikyti mokslines ir meno teorijas bei patirtį sprendžiant

problemas, mokant kitus. Todėl, kad į šią grupę patenka daugelis skirtingų
profesijų, kurios svarbios šiame darbe, čia išskiriamos tokios smulkesnės

subkategorijos:
-tiksliųjų mokslų specialistai;
-gyvosios gamtos mokslų specialistai;
-sveikatos apsaugos specialistai;
-mokymo įstaigų specialistai;
-verslo specialistai;
-visuomenės ir humanitarinių mokslų specialistai;
-kūrybiniai ir sporto darbuotojai.
3.Technikų ir asocijuotų specialistų grupei priklauso profesijos, kurioms reikia
žemesnių negu specialistams teorinių ir techninių žinių bei patirties vienoje
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ar keliose mokslų srityse. Pagrindiniai uždaviniai - atlikti techninį darbą
specialistų veiklos sferose.
4.Tarnautojų grupei priklauso profesijos, kurioms reikia žinių ar patirties
darbo su informacija srityje.
5.Aptarnavimo ir prekybos darbuotojų grupei priklauso profesijos, kurioms

reikia žinių bei patirties aptarnavimo, apsaugos ir prekybos srityse.
6.Kvalifikuoti žemės, miškų ūkio ir žuvininkystės bei žvejybos darbininkai.
1. Amatininkų ir gretimų profesijų darbininkų grupei priklauso profesijos,
kurioms reikia žinių bei patirties amatuose, kur, be kita ko, reikia išmanyti
apie medžiagas ir naudojamus įrankius, o taip pat gamybos proceso etapus

ir būsimą gaminio panaudojimą. Pagrindiniai šios profesinės grupės
uždaviniai - žaliavų gavyba, statyba, prekių gaminimas ir kt.
8.Įrenginių, mašinų operatorių ir gaminių surinkėjų grupei priklauso profesijos,

kurioms reikia žinių ir patirties valdyti gamybinius įrenginius ir mašinas,
surinkti gaminius, vairuoti transporto priemones.
9.Elementarių profesijų grupei priklauso profesijos, kurioms reikalinga žinių ir
patirties atliekant daugiausia paprastus ar monotoniškus darbus.

Daugiausiai prieštaravimų sukėlė vadybininko profesijos priskyrimas prie
asocijuotų specialistų bei technikų grupės. Vadyba dabartinės lietuvių kalbos
žodyne apibrėžiama kaip (1) valdymo, vadovavimo mokslas, (2) vadovavimas.
(DLKŽ, p.902). Terminas vadybininkas yra naujadaras - išverstas žodis
"manager" (angį.). Lietuvos profesijų klasifikatoriaus projekte tokios profesijos

nėra. (1993m.) Nors aliuzija į šį terminą yra - jog tai aukštos kvalifikacijos,
profesionalus vadovas. Realybėje vadybininkais Lietuvoje dabar vadinami
žemesnės kvalifikacijos verslo grupės darbuotojai - organizatoriai. Todėl šio
tyrimo metu vadybinkas traktuojamas kaip asocijuotas verslo srities
specialistas.
Gyvenimo pasikeitimus visuomenė vertina ir išgyvena jautriai. Suvokę
principus, kontrastus, žmonės bando juos savaip vertinti, analizuoti. Reikia

pripažinti, kad ne visi yra psichologiškai pasiruošę priimti susikaldymo esmę,
ypač jeigu jie suvokia nesąžiningai pasiektą poziciją aukščiausiuose
sluoksniuose. Galima spėti, jog nesąžiningumas ne tik toleruojamas, bet

sąlyginai priimamas kaip vienas iš būdų pasiekti tam tikrą statusą. Tam pateikiu
bloką klausimų apie konkrečius galimus nusižengimus moralės ir darbo etikai
bei įstatymui. Panašių tyrimų atlikti tikrai nedaug, todėl rėmiausi Fridrycho
Naumano fondo projekto ataskaita, kur panašaus tyrimo klausimų formuluotės
apgalvotos ir pagrįstos.

Tyrimas buvo atliktas 1997 metų pavasarį, panaudojant grupinį moksleivių
anketavimą pamokų ar pertraukų metu. Prieš tai 10 respondentų atsakė į
bandomojo tyrimo anketas. Po jo keli klausimų formuluotės buvo
pakoreguotos, atsisakyta beprasmiškų klausimų, kaip "Jūsų pagrindinis
užsiėmimas" ir papildomai bus klausiama, "Kuo respondentas norėtų būti".

Viso apklausta 419 moksleivių (3 anketos buvo sugadintos). Beveik į visus
klausimus buvo gauti pilni atsakymai, o kai kurie klausimai greičiausiai

neatsakyti dėl neatidumo. Kartu siekta proporcingai pateikti populiacijos
demografinius skirtumus. Į imtį pateko 184 (43.9%) vaikinai bei 234 (55.8%)
merginos. Iš jų - 316 (75.4%) vidurinių mokyklų dvyliktos klasės mokinių, 70
(16.7%) gimnazistų bei 33 (7.9%) aukštesniųjų mokyklų moksleivių. Jaunimo
amžius, į kurį buvo orientuojamasi yra 17-18 metų, nors tarp atsakiusiųjų 3.6%
pateko šešiolikmečių, bei 0.7% - devyniolikos metų moksleivių. Amžius didelės
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įtakos rezultatams nesudarė ir analizėje jaunimas šiuo atžvilgiu traktuojamas
kaip vientisa grupė.
Atsakymai kaip "prostitutė", "palydovė", "mafijos vadai", "vagis" j atvirą
klausimą "svarbi, bet nepaminėta profesija", į analizę netraukiami, nes tai nėra
profesijos, o nukrypstantis nuo normos elgesys (deviant behavior), ir jokie
tyrimai jų neįtraukia, (Coxon, p.23).

Vertybių tyrimo rezultatai buvo ne tik įdomūs, bet ir netikėti. Buvo
hipotetiškai manoma, jog dabar jaunimas pirmiausiai vertina materialias
vertybes. Prieš tyrimą domintis problema ir bendraujant su žmonėmis tiek pats

jaunimas, tiek kitų amžiaus grupių žmonės kalbėdami išsakė stereotipinį
atsakymą, jog pinigai bei meilė (ar draugai) dominuoja vertybėse. Pasirodo, jog
svarbiausia yra profesionalumas - 78.5% atsakė "labai svarbu", 76.8%
respondentų "labai svarbu" yra meilė. Tą patvirtina ir kitų autorių tyrimai, kad

požiūris į meilę yra pats stabiliausias, (Maniukaitė, p.20). Turėti pinigų "labai
svarbu" - tik 25.6% atsakiusiųjų.

Įdomu, kad prestižiškos profesijos sampratoje vyrauja aukščiausios savirealizacijos - vertybės. Žmogus turi būti "savo rogėse" - t.y. dirbti mėgiamą

darbą (78.8%), pastoviai kelti savo kvalifikaciją, t.y. būti profesionalu (56.3%),
tobulėti kaip asmenybė (63%) ir realizuoti save (53.2%).
Nors duomenys rodo tokį faktą, spėju, jog moksleiviai neįsigilino į klausimo
esmę. Jie atsakė, kiek jiems asmeniškai svarbios šios darbo savybės,
nepasverdami, ar jos yra būtinos apibrėžiant būtent prestižišką profesiją. Tačiau
net ir esant tokiam spėjimui, duomenys yra vertingi, apibrėžiantys tiriamo
kontingento sampratą apie darbą, (žr.l lentelę).

1 LENTELĖ
Respondentų nuostatos,

kiek atskiros darbo vertybės svarbios apibudinant prestižinę profesiją
Vertybės

Nr.

Atsakymų vidurkis

1.

Mėgiamas darbas

1.26

2.

Asmenybės tobulėjimas

1.39

3.

Ramus, tvirtas gyvenimas

1.51

4.

Profesionalumo siekimas

5.

Savęs realizacija

1.52
1.55

6.

Rezultatų matymas

1.60

7.

Geras uždarbis

1.68

8.

Galimybė bendrauti su žmonėmis

1.73

9.

Žmonių pagarba

1.79

10.

Karjeros galimybė

1.87

11.

Laisvai planuojamas darbo laikas

2.16

12.

Darbas naudingas visuomenei

2.22

13.

Darbo lengvumas

2.23

14.

Kūrybiškas darbas
Aukšta padėtis visuomenėje

2.34

15.

2.58

Ar mūsų vertybių sistema, elgsena, kultūra, etika ir pan. atitinka rinkos
reikalavimus? Ar Lietuvoje šis laikotarpis pakankamas, kad nesunkiai perimtume
išvystytos industrinės visuomenės kultūrą ir elgsenos normas? Galima tik spėti, kad
žmogaus poreikiai jau pasikeitė, o kultūrinė sistema gali būti stipri tiek, jog
atsakymai į klausimus apie vertybes paremti susiklosčiusiu ilgalaikiu stereotipu, jog
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asmeninės naudos ar karjeros siekimas kažkas "nepadoraus". Didesni skirtumai
atsiskleidžia elgsenos lygmenyje.
Sugrupavus vertybes į keturias grupes pagal teoretikų J.Atkinson ir F. Herzberg
(A.Maslovv pasekėjų) motyvų teoriją: (Dessler, p.325) (1) Saugumo (ramus
gyvenimas, turtas, lengvas darbas ir t.t), (2) Socialines (meilė, draugai, galimybė
bendrauti su žmonėmis), (3) Pripažinimo (pagarba, aukšta padėtis, karjera) bei (4)
Savęs realizavimo vertybes (profesionalumas, asmenybės tobulėjimas, saviraiška) buvo paskaičiuota, kiek svarbios šios vertybės jaunimui. Pasirodo, kad moksleiviai
pirmenybę teikia ne materialioms, bet savirealizacijos vertybėms - tokioms, kaip
būti geru savo srities specialistu, dirbti mėgiamą darbą, siekti profesionalumo ir pan.
Šios grupės atsakymų vidurkis 1.6.

2 LENTELĖ
Kiek svarbios atskirų vertybių grupės jaunimui.
(Išdėstyta pagal atsakymų vidurkį, kur maksimalus atsakymas
"labaisvarbu" =5; minimumas- "visiškainesvarbu"=1.)
Atsakymų vidurkis
Savęs realizavimą motyvuojančios vertybės

1.6

Socialinių poreikių, bendravimo vertybės

1.7

Materialios, saugumo vertybės

1.9

Pripažinimo, pagarbos vertybės

2.1

Nors tiesiogiai respondento požiūris j moralės normų bei įstatymo laužymą
tiesiogiai neįtakoja profesijos prestižo vertinimų - iš atsakymų galima spėti, kad
(tai būtų hipotezė kitiems tyrimams) šiuo metu Lietuvoje pilnai priimtinas
naudojimasis tarnybine padėtimi, kyšininkavimas ir pan. Suskaičiavus partial

koreliacijos koeficientą, paaiškėjo jog materialios vertybės koreliuoja su
požiūriu j nusižengimus įstatymui koeficientu 0.366.
16.5% nuo atsakiusiųjų skaičiaus visiškai sutinka ir 38.7% sutinka, kad
siekiant savų tikslų galima sakyti netiesą; 23% - nesutinka, kad slėpti
apmokestinamas pajamas neleistinas dalykas; 11% - visiškai sutinka, 24.1% sutinka, kad neprotinga nesinaudoti savo tarnybine padėtimi asmeniniais

tikslais; 18.1% - visiškai sutinka ir 42.7% (!) sutinka, kad nieko blogo duoti kyšį
valdininkui.
Pirmiausiai buvo įvertintas atskirų profesijų rangas bei jų hierarchija, buvo

atlikti balų skaičiavimai pagal jų prestižiškumą. Tam naudojamas NORC
priimtas skaičiavimo metodas, (Coxon, p.17). Atsakymų, jog profesijos
prestižas "labai aukštas" , procentas buvo dauginamas iš 5, atsakymai "aukštas"
- dauginama iš 4, "vidutiniškai" - iš 3, "žemas" - iš 2, ir įvertinimų, kad
profesijos prestižas "labai žemas" procentas dauginamas iš 1. Šie skaičiai yra
sudedami, ir jų suma dalinama iš 5. Gaunami profesijos prestižo įvertinimo

balai. Didžiausias įvertinimas teoriškai gali būti 100 balų, mažiausias - 20 balų.
Siame tyrime aukščiausiai įvertintas užsiėmimas - ministras turi įvertinimą
92.62, o žemiausią - kiemsargis 26.92.

Būtina paminėti, jog patys balai negali būti kaip nors interpretuojami - jų
reikšmė yra grynai matematinė išraiška. Todėl jie gali būti lyginami tik
tarpusavyje. Toks skaičiavimo metodas pasirinktas, todėl, kad jis priimtas
Vakaruose ir todėl labai patogu palyginti duomenis.
Kaip ir prognozuota - pačios prestižiškiausios profesijos priklauso versloteisės grupei. Teisininkas, bankininkas, ekonomistas patenka į pirmą dešimtuką.
Teisininko profesijos prestižas per pastaruosius metus stipriai išaugo. 19901991m. sociologinių apklausų metu buvo nurodyta daugiau nei dvidešimties

110

Socialinis strukturinimasis ir jo pažinimas

profesijų pavadinimai, kurių prestižą pačių teisininkų nuomone žmones vertina
aukščiau. Tarp jų išvardinti ne tik gydytojai ar mokslininkai, bet ir pardavėjai,
kooperatininkai. 1993m. bandomojo tyrimo metu - teisininkams nenusileidžia

tik gydytojai. Įdomu, kad NORC tyrimo metu JAV pirmoje vietoje kaip tik ir
yra Aukščiausiojo teismo teisėjas. Lygiai taip pat aukštai yra vertinama ir
gydytojo profesija, (Broom et ai., p.226). Tačiau verslininkai, bankininkai pagal
prestižą eina tik po eilės technikos, gamtos ir visuomenės mokslų specialistų,
kaip chemikas, psichologas, fizikas, (Broom et ai, p.226). Elementarios

profesijos tiek šio tyrimo metu Lietuvoje, tiek anksčiau užima žemiausius
rangus.

Nenuostabu - kai gyvenimo lygį nulemiantis pajamų lygis daugumai Lietuvos
gyventojų susideda tik iš darbo užmokesčio, ir šioje srityje Lietuvoje egzistuoja
labai didelė diferenciacija - Lietuvos bankų ir draudimo įstaigų darbuotojų
vidutinis darbo užmokestis daugiau nei 3 kartus viršija prekybos ir daugiau nei 2
kartus pramonės ir statybos darbuotojų užmokestį, (Sakalas, p.19). Todėl labai
žemai krito mokytojo (iš 73 profesijų užima 35 vietą), chemiko (38), biologo
(41), aplinkos apsaugos specialisto (43) profesijų prestižas. Tai tikrai opi
socialinė problema - šios profesijos yra vienos reikalingiausių ir užsienyje turi

aukštą statusą, (Sakalas, p.25). Pagal profesijų klasifikatorių, šios visos
profesijos priskiriamos specialistų grupei, kur reikia aukšto profesinių žinių
lygio. Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose šios profesijos patenka į pirmą
dešimtuką, (Broom et ai, p. 226).

3 LENTELĖ
Profesijų grupių prestižas
(atsakymų vidurkis skaičiuotas, kai 5 - "labai aukštas prestižas ",
1 - "labai žemas prestižas ")
Atsakymų vidurkis
Verslo teisės specialistai

1.6

Valdininkai

1.9

Sveikatos apsaugos specialistai

2.1

Mokymo įstaigų specialistai
Asocijuoti specialistai, technikai
Socialinių humanitarinių mokslų specialistai
Techninių mokslų specialistai

2.2
2.3
2.5

Apsaugos darbuotojai

2.9

Žemės ir miškų ūkio specialistai

2.9

Kultūros, sporto sričių darbuotojai

2.9

Gamtos mokslų specialistai

3.1

Individualių paslaugų darbuotojai

3.1

2.4

Prekybos darbuotojai

3.2

Operatoriai, vairuotojai

3.4

Tarnautojai
Amatininkai, darbininkai

3.5
3.5

Elementarios profesijos

4.4

Kaip ir buvo prognozuota, labai nukrito kultūros, meno profesijų prestižas aktorius 1993m. tyrimo metu buvo 7-as, o 1997m. - 30-oje vietoje,

kompozitorius iš 8-os (72.4) nukrito į 27 vietą (63.68), dailininkas - 1993m. 11
vieta (68.5), 1997m. - 40-toje (!) vietoje (56.30 balų). Kompozitoriaus profesija
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1997m.buvo vertinama arba "labai aukštai" arba - atvirkščiai -"labai žemai".

NORC tyrimas parodo, jog meninių profesijų prestižas ir JAV nėra aukštas ir
turi mažėjimo tendenciją. Pirmoji šios kategorijos profesija - dailininkas, kurj
priima galerijos (78 balai) užimą tik 34 rangą, (Broom et ai, p.226).
Aukštas kultūros profesijų prestižas tarybiniais laikais ir to tąsa po
nepriklausomybės atkūrimo nėra "aukšto kultūrinio mentaliteto " visuomenės
matmuo. Socialinių garantijų, konkurencijos ir ekonominių stimulų nebuvimas

sąlygojo tai, kad profesinė veikla galėjo ir nebūti ypatingai intensyvi - todėl
didelė žmonių dalis saviraiškos ir vidinės pilnatvės ieškojo kultūriniuose
užsiėmimuose. Atlyginimo galimybės daugeliui turėjo išankstines ribas. Tačiau
prisiminkime A.Inkelso klasifikaciją: meno ir literatūros veikėjai eina po
valdančiojo elito (!) - partijos ir vyriausybės vadovų, (Žmogaus...,p.3).
Paaiškinimas yra, jog per šiuos žmones buvo stengiamasi diegti komunistinę

ideologiją - jie privalėjo turėti aukštą kvalifikaciją (ir iš tiesų sudarė tautos
elitą), tačiau buvo pilnai remiami ir išlaikomi valstybės. Klasikinės teorijos
teigia - jog pagrindas yra turtas bei valdžia. Po nepriklausomybės atkūrimo
kultūros darbuotojai to neteko.

Dar viena prieštaringų vertinimų susilaukusi profesija - kunigas (68.04 balų).
1993 metais kunigas buvo įvertintas 69.8 balais, tačiau tuomet šios profesijos

prestižas buvo devintoje vietoje (1997m. - 22 vieta) Sunku buvo nuspėti
vertinimo kriterijus, nes tiek su lytimi, tiek su tikėjimu koreliacijos nerasta.
Literatūra nurodo, jog dažnai įtakoja pasirinkimą ne respondento tikėjimas, o

šeimos nuostata į šią profesiją. Deja, duomenys apie respondentų tėvų tikėjimą
renkami nebuvo. Be to, kaip išsiaiškinta pokalbių mokyklose metu -

dvasininkijos prestižas labai priklauso nuo dirbančio tikybos mokytojo ar
kunigo. Tik išsamus tyrimas gali parodyti, kiek tiesiogiai pasireiškia tikybos
mokytojų asmenybės skurdumo ar neprofesionalumo poveikis respondentų

požiūriui į šią profesiją. Šiek tiek aukščiau kunigo profesijos statusą vertina
rajono moksleiviai.

Skirtingai vaikinai ir merginos vertina policininko profesijos prestižą. Net
22.3% vaikinų mano, kad jis "labai žemas" (atitinkamai 4.7% merginų).

Lietuvoje žodis "policija" dažnai asocijuojasi su kelių policija.
Krito prieš kelis metus vertintas smulkaus prekybininko prestižas dažniausiai kiosko savininko ar turgaus prekiautojo, gražiai apibrėžiamo, kaip
"laisvas prekybininkas". Jaunimas 1993m. manė jog nedarbas laisvam

prekybininkui negresia, (Ališauskienė, p.3). Matome, jog kvalifikacijos ir
išsimokslinimo veiksnys išaugo įvertinant profesijos prestižą. Pirmų devynių iš
dešimties rangų profesijoms 1997m. reikalingas aukštasis išsimokslinimas.
Į atvirą klausimą "svarbi, bet nepaminėta profesija" atsakė tik 5.73%
respondentų, iš kurių daugiausiai vardijo nukrypstančius nuo normos
užsiėmimus, kaip "vagis", "prostitutė" ir pan. Iš konkrečių profesijų 5
respondentai atsakė "prezidentas" (vertinamas labai aukštai), kai kurie papildė
sąrašą profesijomis "dizaineris", "slaugė", "kosmetologe", "asmens sargybinis".

Įdomu tai, kad valstybės pareigūnai vertinami labai aukštai - ir spėju, jog
prezidentas būtų pirmame prestižiškiausių profesijų dešimtuke, (ministras surinko 92.62 balus ir turi aukščiausią statusą).
Išanalizavus gautus duomenis buvo patikrinta pirminė hipotezė, kaip
jaunimo vertybės įtakoja profesijų prestižo vertinimą. Paskaičiavus koreliacijos

koeficientą, paaiškėjo, jog materialios ir pripažinimo bei garbės vertybės
vidutiniškai koreliuoja su profesijų prestižu. Partial koreliacijos koeficientas
0.46.
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Kaip jau minėta, aukščiausią rangą užima verslo-teisės profesijų grupė.
Klausimas "Kokią profesiją norėtumėte pasirinkti?" parodė, jog 21.7% vaikinų
bei 18.8% merginų pageidauja tapti būtent šios grupės specialistais. Jeigu
jaunimas savo idealizmu ir dar paauglišku "bendros tiesos" ieškojimu vertybes

grupuoja pagal taip kaip "turėtų būti', o ne taip, kaip "yra", jų planai stipriau
įtakojami aplinkos ir visuomenės normų, tėvų ar tiesiog turimos informacijos

apie dalies profesijų perspektyvas ir prestižą.
Nemaža dalis vaikinų (19.6 %) norėtų įsigyti technikos mokslų specialybes
(populiariausios architekto, informatiko, statybos inžinieriaus specialybės).

16.7% merginų šiame klausime pažymėjo socialinių mokslų profesijas.
Tie, kurie norėtų pasirinkti retesnes ir ne tokias prestižines profesijas,

paprastai jas vertina aukščiau negu vidutiniškai vertina visuomenė, bet
nenurodo pačio aukščiausio rango (pvz. miškininkas, policininkas, kosmetologe,
pedagogas ir pan.).

4 LENTELĖ
Kokią profesiją moksleiviai norėtų pasirinkti
(procentais, su^rupuota pagal profesijų klasifikatorių)

Nr
1.
2.

Profesijų grupė
Valdininkai
Technikos mokslų specialistai

Vaikinai

Merginos

2.7

0.4

19.6

5.1

3.

Gamtos mokslų specialistai

2.2

1.3

4.

Sveikatos apsaugos specialistai

4.3

13.2

5.

Mokymo įstaigų specialistai

6.

Verslo, teisės specialistai

0.5

3.4

21.7

18.8
16.7

7.

Socialinių, humanitarinių mokslų specialistai

3.8

8.

Kultūros, sporto sričių specialistai

2.2

8.1

9.

Asocijuoti specialistai, technikai

13.0

13.7

10.

Tarnautojai

0.5

0.9

11.

Individualių paslaugų darbuotojai

0.5

4.7

12.
13.

Apsaugos darbuotojai

5.4
0.5

2.1
0.4

0.5

0.0

15.

Pardavėjai
Žemės ir miškų ūkio specialistai
Amatininkai, kvalifikuoti darbininkai

16.

Vairuotojai, operatoriai

14.

17.

Elementarios profesijos

18.

Neatsakė

4.9

1.7

1.1

0.0

0.5

0.0

15.8

9.4

Iš konkrečių profesijų galima paminėti, kad 48 respondentai (N=419)
planuoja įsigyti vadybininko profesiją (t.y. 11.5% nuo visų atsakiusiųjų
skaičiaus). Iš jų 21 vaikinas bei 27 merginos. Primenu, jog vadybininko profesija
priskirta asocijuotų specialistų grupei. 34 jaunuoliai nori būti teisininkais (8.1%,
14 vaikinų ir 20 merginų), 19 - bankininku (4.5%), 32 - ekonomistu (7.6%), 19 psichologu, 12 - vertėju iš užsienio kalbų (dažniausiai anglų), 3 - sociologu.
Atrodytų, tarsi vertybinės nuostatos nesutaptų su realiai matomais dalykais.
Kyla klausimas, kodėl respondentai aukštai vertina teisės - verslo profesijų

prestižą, kokie interesai ar šalutiniai faktoriai įtakoja jų nuomonę? Literatūra
nurodo, kad sunki, neaiškios perspektyvos ekonominė Lietuvos situacija daro

didelę įtaką darbuotojų vertybių sistemai, jų elgsenai, motyvacijai. Skurdūs
atlyginimai ir aukštas nedarbo lygis tiesiog atbaido jaunimą nuo mėgstamų, bet

Socialinis struktūrinimasis irjo pažinimas113

nepaklausių užsiėmimų pasirinkimo, (Sakalas, p. 20). Racionalumas aplenkia
principingą savo nuostatų laikymąsi, orientuojamasi j siauras praktines šios
dienos aktualijas.

Pasidomėjus darbo biržoje bei įdarbinimo agentūroje, kokios įsidarbinimo
perspektyvos teisės - verslo profesijų grupės specialistams, paaiškėjo, jog rinkos
persitvarkymas reikalauja daugiausiai šios grupės personalo, ypač jaunų
žmonių. Galima teigti, kad ekonomistams, baigusiems aukštąsias mokyklas po
1991m., stipri konkurencija dar nepasireiškia, rinkos poreikis šiems

specialistams didelis. Analizuojant Vakarų industrinių valstybių tyrimus, galima
spėti, jog po tam tikro laiko turėtų išaugti gamtos mokslų specialistų (ypač
ekologijos), fizikų, chemikų, socialinių mokslų specialistų, inžinierių paklausa,
nes kils poreikis naujoms idėjoms, technologijoms, todėl kils šių profesijų
prestižo lygis.

Kiek mokyklos tipas (vidurinė, aukštesnioji mokykla, gimnazija) įtakoja
respondento požiūrį į profesijų prestižą. Paaiškėjo, kad yra koreliacija tarp šių
kintamųjų (koeficientas -0.3). Gimnazistai aukščiau vertina kultūros,

humanitarinių mokslų ir amatininkų profesijas. Gimnazijų auklėtiniai taip pat
labiau suvokia profesijų statusą, turi daugiau informacijos apie įvairias

profesijas. Negalima teigti, jog vien mokyklos tipas turi šią įtaką - į gimnazijas
jau susirenka specifinio kontingento jaunimas. Stojantys į gimnazijas
moksleiviai yra geriau besimokantys, jų dauguma planuoja baigti aukštąjį
mokslą. Šios grupės mokinių tėvai dažniau skatina savo vaikus domėtis tam
tikra sritimi, nes santykinai daugiau respondentų tėvų yra su aukštuoju
išsimokslinimu (gimnazistų tėvas su aukštuoju išsimokslinimu - 21.6 %, motina 20.2%, atitinkamai tėvas su viduriniu išsimokslinimu - 6.8%, motina - 12.5%),
dauguma dirba verslo, švietimo, medicinos srityse. Tėvų įtaka, šeimos tradicijos
neretai perduodamos jaunimui - yra koreliacija tarp vaikino norimos pasirinkti
profesijos ir tėvo dabartinio užsiėmimo.
Žmogus prieš pasirinkdamas savarankišką kelią remiasi stereotipais, o ne

objektyvia informacija - o juk būtent darbas lemia, ką žmogus darys savo
didesnę gyvenimo dalį, kaip jis bus vertinamas, kokiam visuomenės sluoksniui
priklausys. Bendrojo lavinimo mokyklose reikia supažindinti moksleivius su

darbo, profesijos pasirinkimo klausimais, reikia išleisti populiarios ir mokslinės
literatūros, visuomenei, pedagogams. Todėl dar kartą norėčiau akcentuoti, jog
būtina išsami analizė ir neatidėliotinas darbas švietimo, darbo rinkos mokymo ir
kitose srityse. Akcentuojama turi būti tie motyvai ir tos vertybės, kurios padeda
formuotis pilnavertiškai visuomenei.

IŠVADOS
Pereinamuoju laikotarpiu atsiranda naujas požiūris į žmogaus veiklą, pats
žmogus pradeda kitaip vertinti savo padėtį, savo socialines ir ekonomines
pozicijas visuomenėje, savo statusą joje. Neišvengiamai laisvos rinkos sąlygos
įneša savo korekcijas socialiniams sluoksniams, kurie šiandieniame supratime ir
kasdieniniame gyvenime įgauna vis reikšmingesnę prasmę - individas privalo
suvokti, kad ypač jo pasirinkta profesiją jam suteiks tam tikras teises ar

privilegijas. Profesijos prestižo tyrimai pastaraisiais metais labai fragmentiški,
nors panašios informacijos vertė pastaraisiais metais išaugusi.
Atlikus rezultatų analizę, paaiškėjo netikėtos jaunimo vertybinės nuostatos labiausiai vertinamos savirealizacijos vertybės, profesionalumas, mėgiamas
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darbas, nors prestižiškomis laikomos geriausiai apmokamos, paklausios pagal
šiandieninius darbo rinkos reikalavimus, profesijos. Tam tikras vertybės įvaizdis

yra apribojamas ekonominės situacijos aktualijomis, ir vertybė paprasčiausiai
netaikoma praktikoje, nors apskritai j ją pretenduojama. Dabartiniais
pragmatinių orientacijų dominavimo laikais vertybės palaikomos teorijos

lygmenyje ir jaunimas su jomis vis dėlto save identifikuoja. Vertybė tarsi nustoja
būti elgesio norma.

Profesijos prestižo tyrimai jaunimo tarpe parodė, jog šiuo metu aukščiausią
prestižą (statusą) turi verslo ir teisės specialistai. Visais laikais buvo vertinama
gydytojo profesija. Vertinami ir valstybės pareigūną. Aukščiausius rangus
skalėje užima ministras, teisininkas, bankininkas. Žemiausius rangus užima
elementarios profesijos.

Išnyko prieš kelius metus vertintas smulkių prekiautojų (dažniausiai kioskų
savininkų ar turgaus prekeivių) prestižas. Vertinamos kvalifikuotos, aukšto

žinių lygio reikalaujančios profesijos. Tačiau jaučiamas didelis nuosmukis
vertinant technikos, gamtos mokslų, švietimo profesijų prestižą, kas
išsivysčiusiose industrinėse visuomenėse užima aukštą statusą. Remiantis
literatūra, matome, jog panaši situacija yra ne tik subyrėjusios Sovietų Sąjungos

šalyse, bet ir Rytų bei Centrinėje Europoje. Ypatingai smuko kultūros
darbuotojų profesijų prestižas - aktorius, dailininkas, kompozitorius neteko
savo turėto tiek natūralaus, tiek dirbtinai palaikomo aukšto statuso tarybinėje
visuomenėje. Problematiška yra ir pedagogų, kunigų padėtis visuomenėje žmonių, kurie turi mokyti kitus žmones, palaikyti visuomenės pilnavertiškumą.
Gana žemas tiek jaunimo, tiek ir bendras visuomenės supratimas apie
profesijas (ypač naujas Lietuvoje), apie profesinio orientavimo svarbą jauno
žmogaus gyvenime. Pastebėta jog moksleiviai, kurių tėvai yra su aukštuoju

išsimokslinimu daugiau domisi savo būsima profesine veikla ir ne taip
vienpusiškai "aukštai" vertina verslo specialybes, nelabai suvokdami, iš ko

susideda pavyzdžiui bankininko tiesioginis darbas. Taip pat kai kurių profesijų
prestižą skirtingai vertina merginos ir vaikinai (pavyzdžiui, merginos aukščiau
vertina sveikatos apsaugos, socialinių mokslų specialistų profesijas).
Duomenų analizė parodė, jog Lietuvoje stiprus nusistatymas prieš moralės
normas ir įstatymus - valstybė tebelinkusi diktuoti žmogui, o jis stengiasi šią
sistemą apeiti. Šiuo metu pilnai priimtinas naudojimasis savo tarnybine
padėtimi, kyšininkavimas, netiesos sakymas. Ypač vaikinų tarpe pašaipą kelia
policininko profesija, kuris kartais vertinamas ne kaip viešosios tvarkos
saugotojas, o kaip besistengiantis pasipelnyti "žandaras".
Šiuo metu daugiausiai jaunimo norėtų įsigyti verslo, teisės specialybes. Iš
asocijuotų verslo specialistų populiariausia, aukštą prestižą dabar turinti,

vadybininko profesija (11.5%). Nemažai jaunų žmonių pasirinktų teisininko,
bankininko ekonomisto profesijas. Skurdūs atlyginimai ir neužtikrinta ateitis
atbaido moksleivius nuo mėgstamų užsiėmimų. Profesijos pasirinkimą įtakoja ir

dabartinis jaunuolių tėvų užsiėmimas - tėvo darbas koreliuoja su vaikinų
planuojama įsigyti specialybe.
Kryptingai ugdant jaunimo vertybines orientacijas, tikslinga itin akcentuoti

darbą, kaip vieną svarbiausių gyvenimo vertybių. Būtina pabrėžti šios veiklos
srities įtaką kiekvieno žmogaus asmeniniam gyvenimui, asmenybės tapsmui ir
raidai. Todėl būtina reorganizuoti švietimo sistemą, skatinti domėtis profesinio
orientavimo problemomis pedagogus ir tėvus, pateikti kuo daugiau informacijos

apie informacijos pomėgių ir galimybių suderinimą, kokį konkrečiai darbą
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apima viena ar kita profesija. Šiuo metu nėra lietuvių kalba išleista nei
populiarios nei mokslines-metodinės literatūros šia tema.

Taip pat neišvengiami nauji šios srities sociologiniai tyrimai, apimantys
įvairius visuomenės sluoksnius, leidžiantys plačiau įsivaizduoti visuomenės
griaučius, - kas turi didžiausią įtaką, aukščiausią statusą Lietuvoje. M.Weber'is
teigia - "kaip gamybos priemonių valdymas yra valdžios pagrindas, taip prestižo
garantija yra labai svarbus dalykas. Grupės ir žmonės, kurių statusas aukštesnis,
atstovauja kultūrines vertybes ir idealus, kuriuos visuomenė labiau vertina, (Broom
et ai, p. 215).
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3 skyrius.

SOCIALINĖS GRUPĖS IR JŲ RAIŠKA
3.1. SOCIALIAI KRITINĖS GRUPĖS KURIANT GEROVES
VALSTYBĘ
Jolanta Paluckienė
Įvadas
Liberalią politiką Lietuvoje, atvėrusią kelius rinkos ekonomikai, lydi ir eilė su ja
susijusių padarinių: augantis nedarbas, ypač kaime; maži atlygimai
humanitarinio elito; sunkios jaunų žmonių, auginančių mažus vaikus, gyvenimo

sąlygos; pensininkų nuskurdimas ir pan. Liberalizmas neįsipareigoja vykdyti
gerovės politiką, kai siekiama, kad valstybė garantuotų savo piliečiams gerbūvį
ir didintų lygybę visuomenėje. Šiuo metu liberali politika yra diskusijų objektas
tiek politikų, tiek ir mokslininkų tarpe. Grupės žmonių gerbūvio problemos,
tokių kaip pensininkai, priešpensijinio amžiaus žmonės, moterys ir 16-25 metų
jaunimas, jau tampa aiškiai matomos. Vakarų Europa ir ypač Skandinavijos
šalys sukūrusios tokius gerovės modelius, kai valstybė daugiau ar mažiau

užtikrina savo piliečiams gerbūvį ir stengiasi reguliuoti pajamų paskirstymą ir
perskirstymą tarp ekonomikos sektorių.

Straipsnyje bus aptartos pagrindinės gerovės valstybės teorijos ir jų tipai.
Minėtų teorijų pagalba bandysime numatyti tiek Lietuvos, tiek ir kitų Baltijos
šalių (Latvijos, Estijos) gerovės valstybės vystymosi kryptis. Taip pat svarbus
dėmesys bus skiriamas socialiai kritinėms grupėms, nes būtent šių grupių
gerbūvis yra labiausiai neapsaugotas liberalios ekonomikos valstybėse.

Straipsnyje tyrinėjamos trys pagrindinės dalyvaujančios darbo rinkoje grupės:
1.Jaunimas nuo 16 iki 25 metų amžiaus.
2.Moterys.
3.Pensininkai ir priešpensijinio amžiaus žmonės.
Minėtos grupės vadinamos socialiai kritinėmis, nes jos patiria didesnę

izoliaciją darbo rinkoje ir turi mažesnę autonomiją priimant lemiamus
sprendimus savo darbiniame kelyje, lyginant su kitais darbuotojais. Izoliacija
darbo rinkoje pasireiškia sunkumais ieškant darbo. Jaunimas, moterys ir

priešpensijinio amžiaus žmonės sudaro didžiąją dalį bedarbių Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje. Būtent šios grupės dirba mažiau apmokamus darbus, dirba
blogesnėse sąlygose, turi mažesnes karjeros ir paaukštinimo galimybes,t.y. trys
išskirtos grupės daugiausiai susitelkusios antrinėje darbo rinkoje. Darbo rinka

nėra vienalytė galimybes teikianti struktūra, bet sudaryta iš mažiausiai dviejų
sektorių. Pirminė darbo rinka siūlo pelningas darbo vietas, geras darbo sąlygas,

stabilų užimtumą ir saugumą darbe, tobulėjimo ir paaukštinimo galimybes.
Antrinė darbo rinka yra mažiau patraukli, dėl žemo atlyginimo ir blogesnių
darbo sąlygų (Piore, p.359). Šios dvi darbo rinkos yra izoliuotos viena nuo kitos.

Neproporcingai daug etninių ir rasinių mažumų bei moterų kreipiasi į antrinę
darbo rinką (Broom, Bonjean, Broom, 1992,p.242).

Mažesnė autonomija darbo rinkoje reiškia, jog šių grupių darbinę karjerą
dažnai apsprendžia ne vien tik jų galimybės, bet ir išoriniai faktoriai, tokie kaip
diskriminacija. Diskriminacija egzistuoja lyties, amžiaus ir rasės atžvilgiu.

Darbo rinkoje tokia diskriminacija pastebima priėmimo, atleidimo,
paaukštinimo ir apmokėjimo metu.
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Būtent daugiausiai darbuotojų iš minėtų trijų grupių atsiduria antrinėje
rinkoje ir labiausiai kenčia nuo diskriminacijos, - visa tai leidžia jas pavadinti
socialiai kritinėmis. Dvilypė darbo rinka, tam tikros diskriminacijos ir
segregacijos (kai vienos visuomeninės grupės yra izoliuotos nuo kitos) formos
veikia visose šalyse, tačiau išsivysčiusiose gerovės valstybėse šių grupių patirtis

darbo rinkoje yra palankiausia joms. Šis darbas ir skirtas atsakyti į kausimus:
kokia kryptimi vystosi Baltijos šalių gerovės valstybė? Kokia socialiai kritinių
grupių patirtis Baltijos šalių gerovės valstybės modeliuose?
Darbe naudojami ekspertų interviu Baltijos šalyse 1996 m. duomenys. Šis

kokybinis tyrimas buvo inicijuotas Tamperės Universiteto mokslininkų grupės.
Trijose Baltijos šalyse buvo apklausta 18 ekspertų : 5 interviu sausio mėnesį
1996 m. atlikti Estijoje; 5 interviu vasario mėn. - Latvijoje ir 8 interviu atlikti
vasario mėnesį tais pačiais metais Lietuvoje. "Ekspertų Interviu" tyrimo idėja

buvo gauti subjektyvią informaciją, kurios neįmanoma sukaupti kiekybiniais
metodais. Kiekvienas ekspertas atsakė į tokias pagrindines klausimų grupes:

ekonominė situacija; darbo santykiai ir socialinio saugumo sistema; politika ir
pilietinė visuomenė; etniniai santykiai; šalies ateities vizija. Kokybinis metodas
padės aiškiau atskleisti straipsnyje tyrinėjamas problemas, nes ryšį tarp gerovės
valstybės ir socialiai kritinių grupių situacijos darbo rinkoje sunku įvertinti vien
tik kiekybiniais metodais.
Gerovės valstybės tipai
Gerovės valstybės atsiradimas - tai išsivysčiusio kapitalizmo fenomenas

(J.O'Connor 1996). Smelser'is (1994) teigia, kad gerovės valstybė - tai sąvoka
atsiradusi šiame šimtmetyje. Ji reiškia išaugusią valstybės atsakomybę,
garantuoti savo piliečiams materialinį gerbūvį. Paslaugos, kurias teikia gerovės

valstybė yra įvairios, bet jos dažniausiai apima pensijinį aprūpinimą,
kompensacijas ligos ir nelaimingų atsitikimų atveju, nedarbo pašalpos,
sveikatos draudimas, motinystės pašalpa ir pan. (Smelser 1994,p.94). Eilė

mokslininkų (J.O'Connor 1996, D.Sainsbury, 1994) teigia, kad gerovės valstybė
yra ne tik socialinių paslaugų tinklas, bet tai komplektas nustatytų idėjų apie

visuomenę ir apie šeimą. Jie teigia, kad gerovės valstybė turi reikšmingą poveikį
tokioms institucijoms, kaip darbo rinka, klasių struktūra, santykiams tarp lyčių,
paskirstymo ir perskirstymo sistemai. Gerovės valstybės tiekiamos paslaugos
atsispindi santykiuose tarp valstybės, šeimos ir rinkos. Mokslininkai nustatė
gerovės valstybės tipus būtent pagal tai, kuriam iš minėtų institutų (valstybei,
šeimai ar rinkai) gerovės valstybė teikia pirmenybę. Esping-Andersen
identifikavo tris tipus: socialinis-demokratinis, kuriam priskiriamos Švedija,

Norvegija ir kitos Skandinavijos šalys; liberalus (JAV, Kanada, Australija);
konservatyvus-korporatinis tipas, apimantis tokių šalių grupę, kaip Vokietija,
Prancūzija, Italija (J.O'Connor, 1996, p.60).

Socialinis - demokratinis gerovės valstybės tipas pirmenybę teikia valstybei.
Būtent valstybė čia prisiima didžiausią atsakomybę užtikrinti kiekvienam
valstybės piliečiui materialinį gerbūvį, palaiko pilno užimtumo politiką, tuo
suteikdama kiekvienam piliečiui darbo vietą ir tuo pačiu užmokestį
patenkinantį individo poreikius. Socialinėje-demokratinėje gerovės valstybėje
visos pašalpos mokamos valstybės ir kiekvienas pilietis turi vienodas teises gauti
gerovės valstybės teikiamas paslaugas, nepriklausomai nuo jo lyties, rasės,
šeimyninės padėties. Tokia valstybė stengiasi pašalinti skurdo, nedarbo,
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nelygybės problemas neleisdama joms atsirasti ir naikina jas dar atsiradimo
stadijoje. Tai ji pasiekia efektyvia mokesčių politika, didelėmis išmokomis
nedarbo, motinystės ir pan. atvejais, integruodama visas šalies politines ir
visuomenines jėgas. Socialinė-demokratinė gerovės valstybė yra universali ir

skatina lygybę. Danų tyrinėtojas Jens Lind rašo, kad "Danijos visuomenė jau
nebėra klasinė, bet moderni gerovės visuomenė, kurioje mes visi esame toje
pačioje valtyje ir turime tuos pačius ekonominius interesus"(Jens Lind,

1994,p.l). Todėl eilė mokslininkų tyrinėjančių stratifikaciją gerovės valstybės
šalyse (Clark, Lipset, Nisbet, Waters, 1994), konstatuoja, jog socialinės klasės
"miršta" vakaruose, būtent dėl išsivysčiusių socialinių garantijų, kurias teikia
socialinė-demokratinė gerovės valstybė, nors kiti autoriai (Gordhorpe, 1996,

Pakulski, 1993) prieštarauja šiai prielaidai. Danų tyrinėtojas Jens Lind rašo, kad
"Danijos visuomenė jau nebėra klasinė, bet moderni gerovės visuomenė,

kurioje mes visi esame toje pačioje valtyje ir turime tuos pačius ekonominius
interesus"(Jens Lind, 1994, p.l).

Liberali gerovės valstybė pirmenybę teikia rinkai. Čia valstybė garantuoja tik
minimalią paramą savo piliečiams ir stengiasi, kad pats individas,

pasikliaudamas rinka, užtikrintų sau gerbūvį. Tokioje gerovės valstybėje
individas skatinamas dalyvauti rinkoje ir taip užsitikrinti sau pragyvenimo
šaltinius. Liberalioje socialinėje politikoje rinka, bet ne valstybė garantuoja
didžiausią dalį gerbūvio, valstybė gi stengiasi tik sušvelninti skurdo, nelygybės,
nedarbo problemas nežymiomis išmokomis. Todėl JAV, Kanadoje, Britanijoje

valstybinių pensijų skaičius yra gerokai mažesnis nei Skandinavijos šalyse
(A.Orloff, 1993).
Svarbiausia

konservatyvaus-korporatinio

tipo

charakteristika

įsipareigojimas išsaugoti tradicinę šeimą ir socialinės paslaugos teikiamos tik
tuomet kai šeima jau nebepajėgia susitvarkyti su iškilusiomis gerbūvio
problemomis (J.O'Connor, 1996, p.502). Toks tipas stengiasi išlaikyti klasinę
priklausomybę ir statusą per socialinio draudimo schemų įvairovę, t.y. skirtingų

klasių ir turinčių nevienodą statusą šeimos turi teisę į skirtingas socialines
išmokas ir paslaugas. Konservatyvus tipas - tai vidurkis tarp dviejų kraštutinių

demokratinio ir liberalaus tipų. Čia socialinės išmokos didesnės nei liberalioje
gerovės valstybėje, bet mažesnės nei socialinėje-demokratinėje. Nors gyvenime
visiškai idealūs tipai neegzistuoja, vis tik pagal minėtas savybes šalys yra

grupuojamos į skirtingus gerovės valstybių tipus.
Korpi ir Esping-Andersen tyrinėdami gerovės valstybės ir darbo rinkos
sąveiką, identifikavo, kad gerovės valstybės tipas ir darbo rinkos tipas sutampa

(Stephens, 1994). Jie išskyrė tris užimtumo tipus:
•Skandinavijos modelis, kuriam būdingas pilnas užimtumas, didelės išmokos
nedarbo atveju, valstybinės pensijos, didelis gerovės valstybės užimtumas

(gerovės valstybė kuria daug darbo vietų valstybiniame sektoriuje);
•Kontinentinis Europinis modelis, kuriam būdingas žemas gerovės valstybės
užimtumas, vidutinės išmokos nedarbo atveju, valstybė nesiekia pilno

užimtumo politikos, tačiau yra daug valstybinių pensijų;
•Anglo-Saksų modelis, kuriam būdingos žemos valstybinės socialinės
išmokos, bet didelis skaičius privačių pensijų, žemas valstybinis užimtumas,

(Stephens, 1994, p.208).
Gerovės valstybės atsiradimas - tai santykio tarp valstybės ir ekonomikos

padarinys arba tiksliau, - tai ekonominės galios transformaciją į politinę.
Transformuoti ekonominę galią į politinę tapo įmanoma išaugus civilinėms
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(religinių įsitikinimų laisvė, žodžio, spaudos laisvė, nuosavybės teisė) ir
politinėms (balsavimo teisė, teisė tapti politiku) teisėms. Socialinės teisės,
kurios apima gerovės valstybės atsiradimą, neatsirado natūraliai. Teisės į

socialinį ir ekonominį saugumą (socialinės teisės) atsirado tik kolektyvinės
kovos dėka, kuri tapo įmanoma išplitus civilinėms ir politinėms teisėms
(J.O'Connor, 1996, Stephens, 1994). Jill S. Quadagno nagrinėdamas gerovės
valstybės atsiradimą Amerikoje, kuris siejamas su 1935 m. socialinio saugumo
aktu, teigia, kad būtent valstybė funkcionuoja kaip "kūnas tarpininkas",

pasveriantis įvairių visuomeninių grupių, turinčių nelygų priėjimą prie valdžios,
interesus, ieško kompromiso tarp klasių ir įteisinantis darbininkų klasės
poreikius kapitalistiniuose santykiuose, (Quadagno, 1984, p.632).
Vakarų literatūroje savo įtaka ir svarumu išsiskiria dvi pagrindinės gerovės
valstybės atsiradimo ir vystymosi teorijos. Tai Klasių Galios arba Socialinė
Demokratinė ir Industrializmo Logikos teorijos. Socialinė-demokratinė gerovės

valstybės teorija teigia (Huber ir Stephens, 1979), jog klasių mobilizacija,
socialistinių partijų dauguma parlamente, darbo organizacijų ir profsąjungų
galia,- tai svarbiausi faktoriai lėmę gerovės valstybės atsiradimą ir iki šiol

apsprendžiantys jos išsivystymo lygį ir tipus. Kita bene ne mažesnį svorį turinti
teorija yra Wilenskio "industrializmo logikos" teorija (Smelser, 1994,
J.O'Connor ir R.Brym, 1988). Wilenski teigia, kad šalies ekonominis augimas

ir to pasėkoje didėjantis senų žmonių skaičius, dėl gerėjančio materialinio
gerbūvio, yra svarbiausios gerovės valstybės atsiradimo priežastys (J.O'Connor

ir J.Brym, 1988). Wilenski įrodo, kad yra stiprus ryšys tarp gerovės valstybės
išsivystymo ir šalies ekonominio lygio. Tik pasiekusi tam tikrą ekonominį lygį,
šalis gali sukurti išsamią socialinės apsaugos sistemą.

Pasinaudodami pagrindiniais gerovės valstybės teorijų teiginiais, bandysime
analizuoti Baltijos šalių gerovės valstybės tipą.
Baltijos šalių gerovės valstybės tipas
Socialinių garantijų sistema (nedarbo pašalpa, motinystės, vaiko pašalpos)
trijose Baltijos šalyse yra žema (Blom, 1996, p.242). Nepaisant bandymų įkurti

panašias socialinių garantijų struktūras kaip ir Skandinavijos šalyse, Baltijos
šalių gerovės valstybės tipas vystosi liberalia kryptimi (Blom, 1996). Baltijos
šalims būdingi visi liberalios gerovės valstybės požymiai: nežymios pašalpos,
kurios mokamos tik tiems, kurie įrodo, jog pašalpa yra reikalinga, t.y. pašalpos
mokamos ne pilietybės pagrindu, o individualaus vertinimo pagrindu, kaip ir

kitose liberaliose gerovės valstybėse (JAV, Kanadoje). Tai vaizdžiai iliustruoja
Baltijos šalių ekspertų pasisakymai:
"Sovietiniais laikais valstybė buvo atsakinga už kiekvieno individo socialinį
saugumą, dabar, nuo 1991 metų bandoma sukurti sistemą, kurioje individas
turėtų daugiau atsakomybės už savo gerbūvį. Sukurta pagrindinė bazė tam.

Pirma, įdiegta socialinio asistavimo ir įvertinimo sistema, kuri kruopščiai ištiria
ar individui tikrai reikalinga materialinė parama ir tik tuomet jis gauna šią
paramą. Tai reiškia, kad mes mokame pašalpą ne kiekvienai vienišai motinai,
bet tik toms, kurioms labai ji reikalinga. Socialinis darbuotojas ištiria kiekvieno
individo atskirai materialines gyvenimo sąlygas ir tik tuomet sprendžia ar jam
reikalinga parama. Sovietiniais laikais buvo mokama parama grupėms, t.y. visos
vienišos motinos gaudavo vienodą paramą, šeimos su trim ar daugiau vaikų
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gaudavo vienodą paramą, nepriklausomai nuo jų individualios materialinės
padėties"(Latvij a).
Sovietinė socialinių garantijų sistema buvo eliminuota trijose Baltijos
šalyse. Kaip ir kitose liberalios gerovės šalyse Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
veikia socialinio asistavimo programos, pagrįstos įvertinimo sistema, t.y.

daugelis gerovės išmokų suteikiamos tik išanalizavus atskiro individo
materialinę situaciją. Tačiau egzistuoja eilė išmokų, kurios suteikiamos
pilietybės pagrindu,-tai senatvės pensijos, pensijos ligos, invalidumo atveju.

Privačių pensijų Baltijos šalyse yra nedaug. Visos socialinės išmokos yra
nežymios Baltijos šalyse. Žemos socialinės išmokos susijusios su žemu

ekonominiu lygiu visose trijose Baltijos šalyse.
"Socialinių garantijų sistema yra nepakankama ir taip yra dėl labai
paprastos priežasties: žemas ekonominis išsivystymas negali garantuoti

pakankamų socialinių garantijų. Ši sistema nebus efektyvi tol, kol nepagerės
ekonominė situacija Lietuvoje. Ir nesvarbu kaip mes perskirstysime pajamas :
atimsime iš vienų pridėsime kitiems, iš esmės situacija nepagerės. Mes neturime

stiprių socialinių garantijų, nes nėra ekonominių galimybių jai
sukurti"(Lietuva).

Industrializacijos teorija, kurios žymiausias atstovas yra Wilenski, teigia, kad
egzistuoja stiprus ryšys tarp valstybės ekonominio lygio ir gerovės valstybės
išsivystymo. Iš tikrųjų žemas Baltijos šalių ekonominis lygis nesuteikia pagrindo
nei padidinti socialinių garantijų lygį, nei garantuoti savo piliečiams aukštesnį
materialinį gerbūvį. Žemas pilietinės visuomenės lygis visose trijose Baltijos
šalyse (Blom, 1996), taip pat nesudaro sąlygų socialinės-demokratinės gerovės
valstybės sukūrimui.

"Pilietinė visuomenė dar tik formuojasi Estijoje. Narystė asociacijose,
judėjimuose yra šešis-septynis kartus žemesnės lyginant su Skandinavijos
šalimis. Estija neturi pilietinės kultūros. Pagrindinė ypatybė pilietinės
visuomenės Estijoje yra jos fragmentiškumas. Tai reiškia, kad tik kelios žmonių
interesų sritys yra išreiškiamos per asociacijas. "Pilietinė visuomenė" dar tik
leidžia savo šaknis. Tokios asociacijos, kurios fokusuoja dėmesį į taikos,
aplinkos apsaugos, tautybės ir moterų problemas yra daugiau ar mažiau

išnykusios"(Estij a).
Politinė pilietybė, suteikianti teisę balsuoti, burtis į politines organizacijas ir
tokiu būdu kovoti už savo interesus, yra žema Baltijos šalyse. Kai tuo tarpu

būtent civilinės ir politinės teisės suteikia galimybę išsikovoti didesnes
socialines teises, t.y. teises į didesnes socialines garantijas. Visų šių trijų

pilietinių teisių išplėtimas atveria galimybę sukurti gerovės valstybę ir tvirtą
pilietinę visuomenę, kurioje egzistuoja tamprus ryšys tarp valstybės ir jos

piliečių.
Socialinės demokratinės gerovės teorija, dažnai naudojama palyginamoje
gerovės valstybių analizėje, padės paaiškinti kodėl Baltijos šalys nepasiekė
pažangaus gerovės valstybės lygio kaip antai Skandinavijos šalys. Socialinė
demokratinė gerovės valstybės teorija teigia, kad stiprūs socialiniai judėjimai ir

būtent darbininkų klasės mobilizacija per profsąjungas ir kitas darbininkų
asociacijas, taip pat socialistinių1 partijų galia, - svarbiausi stiprios gerovės

valstybės garantai (Stephens, 1996). Duomenys pateikti 1 ir 2 lentelėse, liudija
jog tiek Estijoje, tiek Latvijoje ir Lietuvoje minėtos organizacijos ir partijos turi
nedidelę įtaką visuomeniniame gyvenime. 1982 m. Skandinavijos šalyse kairiųjų
pakraipų partijos sudarė nuo 65 proc. Švedijoje iki 38 proc. Suomijoje (Huber
ir Stephens, 1996). Šiuo metu kairiosios partijos valdo visą parlamentą
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Švedijoje, Norvegijoje; Danijoje, Suomijoje kairiosios partijos sudaro
vadovaujančią koaliciją. Profsąjungos narių skaičius socialinėse-demokratinėse

valstybėse 1980 m. sudarė nuo 82 % Švedijoje iki 56 Norvegijoje.

1 LENTELĖ
Šalys ir gerovės
valstybės tipas

Politiniai gerovės valstybės rodikliai
Gerovės valstybės
Profsąjungos
Kairiųjų vietų
dalis parlamente narių dalis %
pirmieji
atsiradimo
1980
% 1982
požymių metai

Socialinės demokratinės
gerovės valstybės

Švedija
Norvegija
Danija
Suomija

100
100

82
59
70
73

1891
1895

75.0
38.9
Šaltiniai: J.O'Connor lentelė 5:3(1996,p.80);
E.Huber ir J.Stephens 1 lentelė (1996,p.33);
D.Cameron lentelė 7.4 (1984,p.l60);
A.Hicks,J.Misra irT.Nah Ng lentelė l(1995,p.337);
H.Smith-Siverten lentelės 1 ir 2 (1997,p.20-21);
European Journal of Political Research, (1997), Vol.33,No.3-4.

1891
-

2 LENTELE
Politiniai Baltijos šalių rodikliai po nepriklausom;^bės atkūrimo
Salys ir gerovės
Gerovės valstybės
Kairiųjų vietų
Profsąjungos
dalis parlamente narių dalis %
pirmieji
valstybės tipas
atsiradimo
%1995
1993
požymių metai
Liberalios gerovės

valstybės
Lietuva

Latvija
Estija

20.57

12

1919

5.0

17
25

-

0.0
Šaltiniai: Lietuvos Enciklopedija 15 Tomas, 1993,p.256.
Latvia Human Development Report, 1996; Blom, 1996.

Šiuo metu profsąjungos narių skaičiumi Skandinavai taip pat lenkia visą
Europą. Lietuvos parlamente kairiosios partijos teturi 20 proc. vietų

parlamente, Latvijoje - 5%, Estijoje kairiųjų pakraipų partijos neturi vietų
parlamente.

Profsąjungos narių skaičius taip pat negausus: Lietuvoje

profsąjungos narių tėra tik 12 proc, Latvijoje 17%, Estijoje - 25 %. Panaši
situacija ir kitose liberalios gerovės šalyse. JAV kairiųjų kabinetas 1980m.
visiškai neturėjo vietų parlamente, profsąjungos narių skaičius tesudarė 25

procentus; Kanadoje tiek kairieji, tiek krikščionys demokratai neturėjo vietų
parlamente, o profsąjungos narių skaičius tesiekė tik 31 procentą (Hubert ir
Stephens, 1996, p.28). Kai tuo tarpu Švedijoje profsąjungos narių skaičius
viršijo 1980 m. net 80 procentų, Danijoje - 70 procentų. Trijose Baltijos šalyse

kairiųjų pakraipų partijos neturi stiprių pozicijų nei parlamente, nei jų idėjos
sulaukia visuomenės pritarimo.
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"Kairiosios ir socialinės demokratinės partijos yra labai nežymios. Ir tikrai
kol kas neįmanoma, kad kituose rinkimuose atsiras kairioji partija remiama

jaunosios kartos akademinio jaunimo ir remiama profsąjungų, kurios nebūtų
niekinamos kaip praeities Darbo partijos. Visiškai aišku, kad klasikinė partinė
sistema, kuri yra istorijos produktas, niekada neatsiras Estijoje. Naujos

profsąjungos jau atsiranda. Bet jos dar neturi stiprios politinės įtakos
parlamente. Jos neturi pinigų. Pinigai svarbu politikoje"(Estija).
50 metų trukusi komunistinė valdžia, labai stipriai sumažino kairiųjų partijų
populiarumą Baltijos šalyse. Tačiau egzistuoja skirtumai ir tarp trijų Baltijos
šalių komunistinių partijų atžvilgiu. Statistiniai duomenys 2-oje lentelėje rodo,
kad Lietuvoje kairiosios partijos sugebėjo geriau prisitaikyti persitvarkymo
sąlygomis. Tuo tarpu Latvijoje jos sudaro nežymų procentą parlamente, o

Estijoje iš viso parlamente neturi vietų. Apie šiuos skirtumus kalba ir Baltijos
šalių ekspertai:
"Lietuvoje, Bulgarijoje, Vengrijoje komunistai greitai pakeitė savo
pavadinimą arba į socialinę-demokratinę partiją ar tiesiog darbo ir panaudoja
savo galimybes labiau kvalifikuotu būdu. Estijoje gi priklausimas buvusioms
komunistinėms organizacijoms yra labai nepopuliarus. Netgi žodžiai
"socialdemokratas" yra nepopuliarūs"(Estija).

Skirtingas kairiųjų partijų pasiskirstymas gali būti liberalios politikos
didesnio ar mažesnio pasireiškimo garantas. Antai P.Lehtonen (1996) teigia,
kad pasikeitimai vyriausybėje keičia ir socialinės politikos prioritetus. Estijos
vyriausybės tikslas yra liberali politika su santykinai žemu socialinių garantijų
lygiu (Lehtonen, 1996, p.63). Taip pat ši autorė teigia, kad trijose Baltijos šalyse
nedarbo išmokos yra žemos ir beveik neegzistuoja Estijoje (Lehtonen, 1996,
p.49). Galime teigti, kad Estijoje liberali politika pasireiškia stipriau nei
Lietuvoje, būtent dėl didesnio kairiųjų partijų ir lygybės pažiūrų
nepopuliarumo. Socialinės demokratinės gerovės valstybės teorija teigia, kad

kairiųjų reprezentacija vyriausybėje yra svarbus stiprios gerovės valstybės
garantas. Sprendžiant apie kairiųjų partijų nežymią įtaką Estijoje, Latvijoje ir
kiek didesnę, bet neesminę Lietuvoje, galime teigti , kad liberalios pažiūros ir
tuo pačiu liberali gerovės valstybės kryptis ir toliau plėsis Baltijos šalyse.
Nepaisant to, jog Baltijos šalys yra darbo užmokesčio visuomenės
(sociologiniai tyrimai rodo, jog daugiau nei 75 % Baltijos šalių gyventojų
pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu nurodo darbo užmokestį), ten nėra nei vienos
stiprios organizacijos, kuri reprezentuotų darbo žmonių interesus. Eilė autorių

(J.O'Connor, Stephens) teigia, kad stiprios profsąjungos ir kitos darbo
organizacijos yra svarbiausias faktorius atsirasti socialinei-demokratinei gerovės

valstybei. Visose keturiose Skandinavijos šalyse (žr. 1 lentelę) profsąjungos
narių skaičius yra didžiausia ir jos yra labai centralizuotos. Darbdavių
asociacijos taip pat yra gerai organizuotos ir centralizuotos (Huber ir Stephens,
1996, p.4). Baltijos šalyse nei profsąjungos, nei darbdavių asociacijos neturi

didelės įtakos (Blom, 1996, p.242). Statistiniai (žr. 2 lentelę) ir Baltijos ekspertų
interviu duomenys byloja tą patį.
"Aš manau profsąjungos Lietuvoje turi nueiti natūralų vystymosi kelią. Šiuo
metu jos tik kelio pradžioje ir negali atlikti tokį pat vaidmenį kaip profsąjungos
Vakaruose. Atsiskyrusios nuo buvusių Tarybinių profsąjungų, jos ieško savo

vietos. Kartais jos bando atlikti politinių partijų vaidmenį, bet neatlieka
profsąjungoms būdingų veiksmų: antai kaip derybos dėl didesnio užmokesčio,
darbuotojų teisių gynimas. Dažnai jos kovaja dėl politinės valdžios, tiesiog kaip
politinės partijos. Žemesnėje grandyje jų veikla yra pasyvi. Profsąjungos šiuo
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metu aktyvios viršuje, bet visiškai pasyvios apačioje. Jos nebus tikros
profsąjungos kol išliks tokia hierarchija. Darbdavių ir profsąjungų tikslas
pasirašyti susitarimus. Valstybė veikia kaip tarpininkas tarp minėtų
organizacijų. Tačiau tokie susitarimai neveikia apačioje. Jie pasirašomi
viršūnėse, tačiau nevykdomi. Tai yra problema"(Lietuva).

Latvijos, Estijos ir Lietuvos eskpertai kalba apie žemą profsąjungų statusą ir
nepasiruošimą ginti darbuotojų interesų. Tarybų Sąjungos laikais profsąjungos
neatliko savo tikrosios paskirties. Profsąjungos niekada nebuvo organizacijos,
kurios reprezentuotų darbininkų ir tarnautojų interesus, ar būtų darbo rinkos

subjektas. Po 1991 metų profsąjungos keičia savo veiklą. Senos profsąjungos
buvo panaikintos ir norėta atkurti visiškai naujas. Tačiau jų įtaka kol kas
nežymi. Visose trijose Baltijos šalyse profsąjungos dar tik mokosi atstovauti
darbininkų interesus. Kai darbuotojai gaunantys darbo užmokestį nesugeba

efektyviai mobilizuoti politinius savo interesus (dažniausiai nesugeba sukurti
efektyvios darbo partijos ir profsąjungų), rezultatas - liberali gerovės valstybė

(Stephens, 1979, p.148, ir Quadagno, 1990).
Tiek statistinė, tiek ekspertų pasisakymų analizė leidžia teigti, kad Baltijos
šalys vystosi liberalios gerovės valstybės kryptimi. Nežymios socialinės išmokos,

silpnos profsąjungos, liberali vyriausybės politika - tai požymiai, dėl kurių
Baltijos šalis galima priskirti liberalios gerovės valstybės tipui. Nors socialinės
apsaugos struktūros buvo įkurtos daugiausiai remiantis Skandinavijos šalių

pavyzdžiu, tačiau žemesnis ekonominis lygis, kairiųjų partijų ir lygybės pažiūrų
nepopuliarumas, žemas pilietinės visuomenės lygis sudaro sąlygas vystytis
Baltijos gerovės valstybės modeliams liberalia, bet ne socialine demokratine

kryptimi. Kaip jau minėjome anksčiau "gryni" gerovės valstybių tipai
neegzistuoja. Siame darbe šalys grupuojamos ir analizuojamos pagal idealius
tipus.

Socialiai kritinės grupės liberalioje gerovės valstybėje
Socialinės išmokos veikia socialiai kritinių grupių materialinę padėtį, formuoja
jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje. Išsivysčiusi socialinė demokratinė gerovės

valstybė teikia visokeriopą pagalbą šioms grupėms ne tik garantuodama
materialinę paramą pilietybės pagrindu, bet ir palengvina galimybes dalyvauti
mokamame užimtume. Tai ir pilno užimtumo politika, aktyvi darbo rinka,
efektyvi mokesčių sistema, didelės socialinės išmokos.

Skandinavijos šalys nuėjo ilgą gerovės valstybės formavimo kelią. Pirmieji
gerovės valstybės požymiai jau žinomi nuo 1891 metų. Tai rodo, ir ankstyvą
pilietinė visuomenės susiformavimą šiose šalyse. Būtent aukštas pilietinės
visuomenės išsivystymas sudaro galimybes ir socialiai kritinėms grupėms kelti
savo problemas ir kovoti už savo teises. Pirmieji gerovės valstybės požymiai

Lietuvoje pasirodė jau 1896 metais. Lietuvos socialdemokratų partijos
programa 1896 metais reikalavo (Programas Lietuviškos Socia-demokratiškas
Partijos, 1896,p.8-13):

1.Lygybė visų šalies gyventojų, neskiriant lyties, veislės (rasės), tautybės ir
tikėjimo.
2.Paskyrimas minimalaus užmokesčio už darbą; lygumas jo dėl moterų ir vyrų

prie lygaus darbo. Įstatymai apgynimui nėščių.
3.Paėmimas į valstijos rankas aprūpinimo darbininkų ir jų šeimynų - ligoje,
senatvėje ir netekus darbo.
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Tačiau realiai gerovės valstybės užuomazgos pasirodė tik 1919 metais. Po
nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos socialinė apsauga pradėta reformuoti

1990-1991 metais. Pagrindiniai socialinę apsaugą reformuojantys teisiniai aktai
šiandien jau priimti. Jais apibrėžti ilgalaikiai socialinės apsaugos sistemos
struktūriniai principai, sukurtos ir veikia svarbiausios institucijos, tokios kaip
Valstybinio socialinio draudimo fondas (SoDra), Darbo birža, savivaldybių
globos ir rūpybos institucijos (Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą
Lietuvoje 1996, p.33). Tačiau Lietuvoje pilietinė visuomenė dar tik formuojasi,
gerovės valstybė yra primytivi. Žemas pilietinės visuomenės lygis leidžia
"užmiršti" moterų, pensininkų, bedarbių ir kitų socialiai remtinų žmonių
problemas. Šiuo metu šios grupės praranda socialines garantijas ir labiausiai
kenčia nuo nedarbo visose trijose Baltijos šalyse.

Nedarbo lygis visuomenėje yra ekonominės ir socialinės šalies gerovės matas
(Sorensen A.B., p.96). Baltijos šalyse bedarbystė nėra problema, tačiau ji tampa
socialiai kritinių grupių problema. Moterys, jaunimas ir priešpensijinio amžiaus
žmonės sudaro didžiąją dalj bedarbių.
"Tarp bedarbių yra daugiau moterų nei vyrų. Maždaug 54 proc. moterų.

Nedarbo grėsmė išauga kai žmonės artėja prie pensijinio amžiaus. Šiuo metu
tapo tendencija kai jauni žmonės, ką tik baigę profesines technikos ar
profesines mokyklas, tuojau pat registruojasi darbo biržoje. Reikia keisti
įstatymus, kurie palengvintų jauniems žmonėms įsijungti į darbo
rinką"(Lietuva).
Lietuvoje bedarbiai - daugiausiai 16-29 m. amžiaus jaunimas, neturintis

specialybės ar profesijos. Jų I 1995 m. ketvirtį buvo 128 tūkst., arba 52 %, o II
ketvirtį - atitinkamai 104 tūkst., arba 42 % visų bedarbių (Pranešimas apie
žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1996, p.45). Lietuva susiduria su problema

kai jauni žmonės ką tik baigę profesines mokyklas turi persikvalifikuoti darbo
biržose.

Ypač sunku gauti darbą priešpensijinio amžiaus žmonėms. Skaitant
skelbimus laikraščiuose, pastebimi žmonių teisių pažeidimo faktų, kai
darbdaviai ieškodami sau naujų darbuotojų, pagrindiniu reikalavimu nurodo
amžių. Dažniausiai darbas siūlomas jauniems - 20-25 metų, daugiausiai - iki 40
metų amžiaus gyventojams. Beveik neįmanoma rasti gerai apmokamo darbo
vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems humanitarinį ar ekonominį išsilavinimą,
vyresnio amžiaus prekybininkams, specialybės ar profesijos neturintiems

(Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 1996, p.45).
Liberali gerovės valstybė nesistengia apsaugoti šias grupes, kurdama jiems
darbo vietas ar reglamentuodama įstatymus, draudžiančius bet kokios formos

diskriminaciją darbo rinkoje. Socialiai kritinių grupių padėtį darbo rinkoje
vaizdžiai iliustruoja ekspertų interviu:
"Aš nenoriu sakyti, kad yra diskriminacija, bet yra jos atvejų. Yra keli

diskriminacijos būdai. Pirmiausiai tai diskriminacija priešpensijinio amžiaus
žmonių. Dažniausiai 50 metų asmuo netekęs darbo turi didelių sunkumų

norėdamas vėl susirasti darbą. Niekas nenori jo samdyti, išskyrus galbūt
buchalterio ar kitoms specifinėms profesijoms. Yra labai daug faktų kai

darbdavys atleidžia žmogų iš darbo dėl jo amžiaus. Kita grupė, kuri turi
sunkumų darbo rinkoje yra žmonės turintys tik pradinį išsilavinimą. 15-16 metų
amžiaus paaugliai turės labai daug problemų darbo rinkoje jei toliau
nesimokys. (Latvij a).
Lietuva neturi oficialios statistikos apie moterų diskriminaciją darbo

rinkoje. Tačiau Baltijos šalių ekspertai neneigia, kad egzistuoja lyčių
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diskriminacija paaukštinimo, priėmimo į darbą metu. Moterys dažniausiai dirba
tose liaudies ūkio šakose, kuriose atlyginimai mažesni. Privačiame sektoriuje

yra nedaug moterų,- to priežastis gali būti lyčių diskriminaciją, kurią
kontroliuoti privačiame sektoriuje yra sunku.
"Įstatymai yra palankūs moterims Lietuvoje. Tačiau įstatymai yra įstatymai.

Dažniausiai darbdavys atkreipia dėmesį į darbuotojo lytį. Jei tu esi moteris,
vadinasi tavo vaikai gali sirgti, jei neturi vaikų - išeisi motinystės atostogų ir

pan. Tai tikrai turi įtakos. Tokią diskriminaciją labai sunku kontroliuoti
privačiame sektoriuje, mažose įmonėse" (Lietuva).

Nors Lietuvoje priimti beveik visi pagrindiniai darbo santykius
reguliuojantys įstatymai, kurie garantuoja nemažas dirbančiųjų teises, šių
įstatymų ne visada laikomasi (Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą
Lietuvoje 1995, p.23). Profsąjungos, kurios turėtų ginti darbuotojų interesus yra

silpnos Lietuvoje. Todėl daugelis naujųjų darbdavių rinkos ekonomiką
įsivaizduoja kaip visišką laisvę, nevaržomą jokių įsipareigojimų dirbančiųjų
atžvilgiu. Baltijos šalyse profsąjungos kol kas neatlieka savo tikrojo vaidmens.
"Šiandien žmonės turi suprasti kad jų darbas yra kažkas kas turi kainą, ir jie turi
teisę už savo darbą gauti realią kainą. Šie svarbus pasikeitimai palaikomi būtent
profsąjungų. Kartais darbdaviai vengia pasirašyti darbo sutartį. Jie verčia jaunas
moteris atsisakyti savo teisių. Darbdaviai nori, kad jos atsisakytų socialinių
garantijų nėštumo atveju ar panašiai. Jauni žmonės dažnai nežino, kad darbo

sutartis yra juridinis dokumentas, ir jie atsiduria situacijoje kai negali kovoti už
savo teises ir atkakliai reikalauti socialinių garantijų. Profsąjungos nori įkurti
specialų darbo teismą, kuris kontroliuotų įstatymų laikymąsį ir gintų darbuotojų
teises, bet taip niekada nebus. Teisingumo Ministerija teigia, ir, deja, jie yra
teisūs, kad mes turime teisėjų trūkumą eiliniuose teismuose. O darbo teismas
yra nereali idėja, nes nebus žmonių, kurie norės čia dirbti. Aš manau ši idėja

gali būti diskutuojame po kelių metų (Estija).
Būtent darbo organizacijos ir profsąjungos kovoja už darbo užmokesčio
padidinimą ir priešinasi bet kokios formos diskriminacijai darbe. Šios
organizacijos turėtų ginti dirbančių socialiai kritinių grupių teises. Kadangi
profsąjungos Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje yra silpnos ir neatstovauja
darbuotojų interesų, dirbančių socialiai kritinių grupių teisės taip pat lieka
neapgintos ir visiškai priklauso nuo darbdavio.
Žemos pensijos verčia ir pensininkus dalyvauti darbo rinkoje. Dirbantys

pensininkai yra sudėtinė darbo rinkos dalis. Iš vienos pusės, jie išlygina darbo
jėgos trūkumą, iš antros pusės, seni darbuotojai užima darbingo amžiaus

žmonių darbo vietas ir taip prisideda prie nedarbo didinimo. 1993 m. 14
procentų pensininkų dirbo (Lietuvos ekonominė ir socialinė raida 1989-1993
metais, 1994,p.46). 1995 m. dirbo 27% pensininkų (Pranešimas apie žmogaus

socialinę raidą Lietuvoje 1996, p.41). Statistika liudija, jog Lietuvoje didėja
dirbančių pensininkų. Tačiau jų darbo rinkos niekas negina ir seni žmonės
pastebimi kaip pigiausia darbo jėga. Įmonėms, įstaigoms pigus darbas dažnai
yra pravartus. Pensininkai nėra tinkama darbo jėga, bet vis dėlto jie dirba.
Sociologiniai tyrimai rodo, kad pensijinio amžiaus žmonės eina j darbo rinką,

kaip ir Lietuvoje, dėl pablogėjusių gyvenimo sąlygų, norėdami padidinti savo
pajamas, bet ne todėl, jog nori savo gyvenimą pašvęsti darbui. Jei gerovės
valstybė garantuotų patenkinamą pragyvenimo lygį, išėjimas iš darbo
pensininkams nesudarytų problemų. Tačiau šiuo metu žemos pensijos verčia
pensininkus dalyvauti mokamame užimtume kaip pigiausiai darbo jėgai, iš
kurios darbo pelnosi darbdaviai.
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Kuo blogesni ekonominiai šalies rodikliai, tuo mažiau sukuriama pridėtinio
pelno, iš kurio ir finansuojamos gerovės valstybės išmokos. Šiuo metu

didžiausia Lietuvos problema - nėra pakankamai lėšų pensijinio fondo
finansavimui. Todėl kuriamas įstatymas, kuris prailgins išėjimo į pensiją amžių.
Taigi pensininkų bus mažiau,- mažiau reikės lėšų pensijoms išmokėti. Dalis
priešpensijinio amžiaus žmonių neturi darbo ir laukia pensijos, nes tuomet
turės bent jau minimalias pajamas. Kaip jau buvo minėta, senyvo amžiaus

žmonėms ypač sunku rasti darbą, o ir turėdami darbo vietą jie pastebimi kaip
pigiausia darbo jėga. Todėl tokio įstatymo įsigaliojimas, gali tik dar labiau
pabloginti senų žmonių materialinę padėtį.
Gerovės valstybės politika dar besiformuoja Lietuvoje šalyse. Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje socialinės garantijų išmokos yra nežymios (Blom, 1996).
Sprendžiant iš to, kad didžioji dalis gerovės paslaugų vartotojos yra moterys,
pensininkai ir jaunimas, galime teigti, kad šiuo laikotarpiu socialiai kritinių
grupių patirtis Baltijos šalių darbo rinkose yra ypač joms nepalanki. Šiuo metu
jos praranda socialines garantijas, patiria įvairias diskriminacijos formas, kenčia
nuo nedarbo. Liberali gerovės politika nesistengia sukurti palankenes

įsidarbinimo ir darbo galimybes socialiai kritinėms grupėms.
IŠVADOS
Palyginamuoju metodu atlikta Baltijos šalių gerovės valstybės analizė, leidžia
teigti, kad Lietuva, Latvija ir Estija vystosi liberalios gerovės valstybės modelio
kryptimi. Nežymios socialinės išmokos, žemas darbuotojų mobilizacijos lygis,
silpnos profsąjungos ir socialistinių partijų mažuma parlamente - tai požymiai,
dėl kurių Baltijos šalis galima priskirti liberalios gerovės valstybės tipui. Žemas
Lietuvos ekonominis lygis ir liberali politika kol kas neleidžia sukurti pažangios
gerovės valstybės, kokia yra Skandinavijos šalyse ir visos paslaugos teikiamos
socialinės apsaugos yra simbolinės, nesuteikiančios realios paramos
gyventojams. Pensijos atlieka tik gynimo nuo skurdo, bet ne pajamų

kompensavimo funkciją. Žmonės gyvenantys tik iš pensijų ar kitų socialinės
apsaugos išmokų atsiduria ties skurdo riba. Kaip skatinti gamybą taip, kad
galima būtų padidinti atskaitymus socialinėms reikmėms - tai problema, kurią

sėkmingai sprendžia Skandinavijos ir kitos Europos šalys. Pasitelkus kitų šalių
patirtimi, vis tik reikėtų pagalvoti apie liberalios politikos trūkumus ir sukurti
tokią gerovės valstybę, kurioje būtų išspręstas balansas tarp darbdavių interesų,
dirbančiųjų ir remiamų gyventojų interesų, nesustabdant ekonominio augimo.
Tai uždavinys mūsų vyriausybei, kurį išspręsti reiktų kuo anksčiau.
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3.2. VIDURINIOSIOS KLASĖS TAPSMAS
Audra Dargytė-Burokienė

Įvadas
Vidurinioji klasė yra modernių laikų atradimas kai žmogaus statuso
apibrėžimas remiasi ne tiek įgimtais, kiek pasiektais bruožais (Crompton, 1993).
Viduriniosios klasės fenomenas geriausiai suprantamas kapitalistinių, laisvos

rinkos ekonomikos vakarų šalių kontekste, nes vidurinioji klasė istoriškai
pirmiausiai susiformavo būtent šiame regione. Paprastai viduriniosios klasės

tyrinėtojai pabrėžia, kad istoriškai galima skirti "senąją" ir "naująją viduriniąja
klasę". Ankstyvaisiais industrinio kapitalizmo vystymosi laikais, praeitame

šimtmetyje vidurinę klasę buvo galima apibrėžti gan paprastai "(Abercrombie,
Urry, 1983, p. 1) ... tai turinčių nuosavybę ir dažniausiai verslininkų klasė esanti

tarp žemės savininkų iš vienos pusės ir miesto industrinių bei žemės ūkio
darbininkų iš kitos". Taigi tai buvo daugiausiai stambesni ar smulkesni
verslininkai - savininkai. Plečiantis bei sudėtingėjant gamybai, ir apskritai
rinkos bei ekonomikos funkcionavimui atsirado daugybė naujų profesijų.

Žmones užpildžiusius šias darbo vietas, atliekančius įvairias funkcijas vakarų
sociologai įprato vadinti "baltosiomis apykaklėmis". Šie kvalifikuoti (skirtingai
nuo nekvalifikuotų darbininkų) darbuotojai dirbo už atlyginimą, bet tuo pat
metu jie turėjo tam tikrą kapitalą, nebūtinai ekonominį. Daugybės kriterijų
panašumas išskiria šią grupę iš kitų ir leidžia juos pavadinti "naująja viduriniąja
klase". Daugėjant "baltųjų apykaklių" ir jų specializacijų skaičiui, t.y.
diferencijuojantis, biurokratėjant ir profesionalėj ant visuomenei vidurinioji
klasė tapo pakankamai didelė ir įtakinga. Pasikeitus jos pobūdžiui sociologai
ėmėsi diskutuoti, kurios profesijos lemia asmens priklausomybę viduriniajai

klasei (kas sudaro viduriniąja klasę), t.y. kokiais požymiais ji atskiriama nuo
kitų klasių, bei kokiomis savybėmis ji pasižymi (kokia toji vidurinioji klasė), t.y.
kuo jie skiriasi nuo kitų klasių gyvenimo būdo, išsimokslinimo, politinių
preferencijų ir t.t. atžvilgiu. Tokių analizių rezultatas - užsiėmimų sąrašas,

profesijų klasifikacija, įvairūs viduriniosios klasės pavadinimai. Bet ar tai
homogeniška visuma? Sudėtingėjant realybei (sudėtingėjant gamybai,
technologijai, įvairėjant profesijų specializacijoms bei jų pobūdžiui) teoretikai
daug labiau linkę įvardinti viduriniąja klasę kaip vidurinių klasių grupių visumą
arba vadinti ją tiesiog viduriniąja strata, kurią sudaro nemažai klasių / grupių .
Šio straipsnio tikslas - nusakyti galimus viduriniosios klasės išskyrimo
kriterijus Lietuvoje, pritaikant klasikines Vakarų sociologines teorijas. Žinoma,
prieš tai reikia aptarti ką apie viduriniąsias klases sako visuotinai pripažintos ir

taikomos stratifikacijos teorijos, kad išsiaiškinti, kas yra tyrimo objektas ir kaip
viduriniųjų klasių "ieškoma" pasaulyje. Pirmiausia reikia apsispręsti, kokios
viduriniosios klasės bus ieškoma: ar tokios, kad ji būtų panaši, t.y. pagal tuos
pačius kriterijus kaip ir kitų visuomenių viduriniosios klasės, ar unikalios,
Lietuvai būdingais savitais kriterijais sukonstruotos visuomenės dalies, kuri yra

tarp turtingiausių ir skurdžiausių, tarp galingiausių ir visai jokios galios
neturinčių grupių. Kaip ji susiformavo ar formuojasi, kokiais išskirtiniais nuo

kitų klasių bruožais pasižymi. Yra netikslinga išradinėti visiškai naujų kriterijų
klasės išskyrimui ir apibūdinimui, tinkančių tik vienai visuomenei, nes
prarandama palyginimo galimybė, kas yra labai svarbu šiuolaikinėje
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sociologijoje ir ypatingai Lietuvos sociologijoje, kad neatskirtų jos nuo
pasaulinio sociologijos mokslo tendencijų. Todėl pradžioje ketinama apžvelgti
vidurinių klasių susiformavimą aptariančias teorijas ir jų pritaikymus Vakarų
sociploginėje literatūroje.
Apie viduriniąja socialinę klasę, matomai, galima kalbėti nuo
Nepriklausomybės atkūrimo. Dėl specifinio socialistinės stratifikacijos principo,
apibūdinamo kaip statuso faktorių nesutapimas (socialinio statuso
dekompozicija), viduriniosios klasės išskyrimui pritaikyti vakarietiški kriterijai
iškreipdavo visuomenės vaizdą. Tai nereiškia, kad toji visuomenė nebuvo

hierarchinė, stratifikuota, kaip kad oficialioji ideologija stengėsi įteigti, ar tik
binarinė, ar kokia nors labai paprasta. Tačiau jos tyrimui buvo naudojami tam

tikri klasių analizės pakaitalai. Kaip rodė dainuojančios revoliucijos realijos, be
visos visuomenės dalyvavimo, viduriniojo sluoksnio, anksčiau tarsi nematomo,
veikla buvo be galo svarbi. Čia turiu omenyje pirmiausia inteligentiją. Užtenka

atidžiau pažvelgti j Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sudėtį, arba Nepriklausomybės
Akto signatarų socialinę priklausomybę, tampa aišku, kad būtent kultūrinio
kapitalo turėtojai, kas būdinga viduriniajai klasei, skatino ir teisiškai įformino
dabartinę Respublikos padėtį. Tai tik patvirtina teiginį, kad vidurinė klasė gali
suorganizuoti arba dalyvauti socialiniame veiksme bei pokyčiuose ir nėra pasyvi

tarpklasio grupė, kaip kad teigė tarybinė ideologija arba net ir kai kurie
stratifikacijos teoretikai, linkę visuomenės struktūrą binarinti (Braveman ir kt.).
Po pokyčių politinėje sferoje Rytų ir Centrinėje Europoje daryti sociologiniai
tyrimai demonstruoja didėjantį statuso faktorių sutapimą, kas būdinga ir
Vakarų pasauliui (Domanski, 1994a ir 1994b, Slomczinski, 1994). Lietuva šiuo
atveju nėra išimtis. Be to, jau pirmųjų viduriniosios klasės teoretikų
pabrėžiama, kad viduriniosios klasės fenomenas ir jam skiriami teoriniai

samprotavimai pritaikomi tik kapitalistinio tipo (kartais industrinio tipo),
pirmiausia, laisvos rinkos ekonomikos visuomenėms. Apie kapitalizmą

sovietiniais laikais kalbėti yra beprasmiška, neteisinga ir neatitiktų realybės.
Taigi, galima daryti prielaidą, kad dabar, esant laisvai rinkai, kaip sąlygai
formuotis visuomenei kitais pagrindais, taikant vakarų visuomenėse
naudojamus kriterijus ir standartus gautume gan adekvatų visuomenės

stratifikacijos vaizdą, taigi ir viduriniąja klasę.
Viduriniosios klasės samprata
Pirmiausia reikia išsiaiškinti ką vakarų sociologai apibūdina kaip viduriniąja
klasę. Tai nuolatos daug diskusijų kelianti sritis, iš tiesų nedavusi vieno
konkretaus ir galutinio atsakymo. Pirmiausia diskutuojama ar tikslinga taikyti

jos apibūdinimui terminą "klasė", mat jis derėjo ir buvo suformuluotas XIX
amžiaus realijoms, industrializacijos nulemtos visuomenės struktūros

apibūdinimui, o XX amžiaus pabaigoje lyg ir nebetinkamas (Pakulski, 1993). Ar
iš tiesų tie, kurie yra tarp skirtingų polių sudaro vieningą visumą, socialinę klasę,
kuri reikalui esant gali savarankiškai susiorganizuoti politiniam ar socialiniam
veiksmui? Ar jie dalyvauja eksploatacijos procese, ar jų vienoda ar bent panaši

darbo ir rinkos situacija bei kiti dalykai, kurių pagrindu paprastai skiriamos
klasės kaipo tokios ir tuo sudaro skirtingą nuo kitų klasių visumą? O gal šio
šimtmečio gale klasės miršta, nyksta ir tai tiesiog yra daugybė įvairiausių
"įsivaizduojamų bendruomenių", per kurias individas "keliauja" pats
pasirinkdamas, kuriai priklausyti, tokiu būdu šios bendruomenės peržengia
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klasės ribas, todėl tikrai neatstovauja tam tikrų homogeniškų "klasinių
interesų" (Pakulski, 1993). Tokio pobūdžio svarstymus stiprina didelė
viduriniojo sluoksnio fragmentacija ir diferenciacija, taip pat daugybės grupių,

socialinių judėjimų peržengiančių klasės ribas egzistavimas ir jų įtakos
didėjimas. Toliau, kiek gi yra viduriniosios klasės ar stratos sektorių, sluoksnių
ar kitaip pavadinamų grupių, kategorijų yra. Paprastai yra skiriami trys
pagrindiniai viduriniosios klasės sektoriai: (1) "senoji vidurinioji klasė", kurią
sudaro smulkaus verslo savininkai tiek gamybos, tiek prekybos ar aptarnavimo,

tiek žemės ūkio srityse ir jos dydis bei reikšmė visuomenėje nuolat mažėja, (2)
"aukštesnioji vidurinioji klasė", kurią sudaro daugiausiai vadovaujantys

darbuotojai bei profesionalai, bei (3) "žemesnioji vidurinioji klasė", dar daugiau
diferencijuota visuma, kurią sudaro įvairūs žmonės dirbantys kaip personalo

darbuotojai, prekybos agentai, mokytojai, seselės ir panašiai (Giddens), kai
kurie autoriai šiuos sektorius paprasčiausiai vadina kitais vardais, bet esmė lieka
ta pati - (1) smulkūs verslininkai bei save samdantys (self-employed)

nepriklausomi profesionalai, (2) profesionalų - vadybininkų arba tarnautojų
(service) klasė, (3) "baltosios apykaklės" arba nesudėtingą kvalifikuotą darbą
atliekantys klerkai (routine non-manual) (Hamilton, Hirszowicz, 1992;

Abrercrombie, Urry, 1983). Galiausiai, svarstoma kaip tiksliau viduriniąja klasę
įvardinti. Naudojama ir ginama keletas pavadinimų teoriniame diskurse. Be

"viduriniosios" klasės ji apibūdinama kaip "tarnautojų" klasė, kaip
"biurokratų", "profesionalų-vadybininkų" klasė (Goldhorpe, 1982),
"intelektualų", "naujoji" (Gouldner, 1979) ir panašiai. Kiekvienas šių
apibūdinimų daugiau ar mažiau pagrindžiamas. Manau, sutariama tik dėl vieno
aspekto, kad tai savita savo diferencijuotumu (Hamilton, Hirszovvicz, 1992),
savarankiška ir unikali visuma, visuomenės dalis esanti tarp kitų. Magistriniame
darbe aš šią visuomenės dalį vadinsiu viduriniąja klase. Neturėdama omeny

jokių ideologinių priemaišų ir galimų aliuzijų į teorines preferencijas. Tiesiog
man tai yra bendriausias pavadinimas, plačiausiai įvardijantis mane dominančią
visumą, kuri nėra vienalytė, bet turinti esminių panašių bruožų. Yra sukurta
nemažai schemų, klasių žemėlapių, kuriuose galime atsekti viduriniąsias klases

kaip nebūtų jos vadinamos. R.Crompton (1994) išskiria tris grupes tokių
schematinių visuomenės padalinimų:
•Tai, pirmiausia, "kasdienės" skalės arba indeksai, nepasižymintys tvirtu
teoriniu pagrindimu ir pagrįstumu, kuriose profesijos, sudėliojamos
hierarchine tvarka. Vis dėlto, vėlesniuose tyrimuose pastebėta, kad toks

profesijų suskirstymas koreliuoja su nemažai kitų faktorių.
•Antra skalių grupė yra profesijų1 prestižo arba statuso indeksai (skalės). Jie
atspindi ir matuoja profesijų vertę visuomenės lygyje. Profesijų prestižo
skalės iš pradžių buvo sudarytos socialinio mobilumo tyrimo pagrindu.
Vėliau, darant panašius tyrimus įvairiose skirtingose valstybėse pastebėta,

kad gaunami profesijų indeksai labai panašūs, o taip pat ir profesijų
uždarumas arba atvirumas labai panašus. Toks bendrumas buvo puiki
prielaida gilesnei teorinei "industrinės visuomenės" analizei, klestėjusiai

pokario meto sociologijoje. Abi šios skalių grupės - kasdienės ir profesijų
prestižo - yra aprašomojo pobūdžio, hierarchinės ir gradacinės (t.y.
kiekvienas skalės laiptelis atitinka tam tikrą kiekį pajamų, prestižo ir pan.
didėjimo arba mažėjimo tvarka).
•Trečioji visuomenės schematinių padalinimų grupė yra teorinės klasių
schemos, sukonstruotos remiantis klasikinėmis klasių teorijomis - K. Marx'o
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ir M. Weber'io. Šios schemos tarsi matuoja klasių ryšius ir dinamiką, o ne
aprašo statusinių grupių struktūrą.
Pagrindinės šios grupės schemos yra Erik'o O. Wright'o klasių schema

(daugiau marksistinės pakraipos), išskirianti 6 klases pirmojoje schemoje ir 12
antrojoje bei J.Goldhorpe'o klasių schema (daugiau neovėberiškos pakraipos),

išskirianti 7 klases, profesijų sugrupavimus, kurias apibendrina trijose
kategorijose - tarnautojų, tarpinės ir darbininkų.Jų išskirtinumas yra tas, kad jų
schemos ne hierarchinės ar gradacinės, o "ryšių", santykių schemos. Tačiau kai

kurie jų kritikai tuo abejoja (Poulantzas ir kt.). Būtent šių (Wright'o) schemų
pritaikymas empirinio tyrimo duomenims pateikia skirtingą vaizdą ir apie
Lietuvos vidurinę klasę. Todėl jos bus analizuojamos nuosekliau.

Tai tik vienas iš daugelio panašaus pobūdžio teorijų bei tyrimų apie
viduriniąja klasę suskirstymų. Vis dėlto, dažniausiai, išlieka skyrimas tarp
vėberiškų ir marksistinių teorijų bei jų pritaikymų (Abercrombie & Urry, 1983;
Savage et ai, 1995). Tačiau tai daroma tik teoriniais tikslais. Naujausios klasių
analizės, atitinkamai ir klasių teorijos kūrimo tendencijos yra atsisakymas skirti

minėtąsias tradicijas, greičiau jas kompiliuoti ir pasinaudoti geriausiomis abiejų
tradicijų idėjomis (Abercrombie & Urry, 1983; Crompton, 1994). Todėl net
klasių teorijų tradicijos vadinamos Vokiškąja ir anglo-prancūzų, kas leidžia
išvengti ideologinio atspalvio ir anksčiau minėto suskirstymo problemų. Šiuo
atveju vokiškoji tradicija remiasi K.Marx'o "Kapitalo" klasių teorijos

rekonstrukcija ir bando ją išplėsti bei taikyti, o anglo-prancūziškoji daugiausiai
dėmesio skiria darbuotojų kontrolės metodams, kiek skirtingos dirbančiųjų už
atlyginimą grupės gali kontroliuoti gamybos procesą, taip pat klasinių santykių
bei klasių kovos koncepcijų plėtotei (Blom, Kivinen, 1989, Taljūnaitė, 1998).
Britų sociologų grupė, tyrusi Didžiosios Britanijos vidurinės klasės formavimąsi
ir vystymąsi mano, kad klasikinės socialinės teorijos trimis kryptimis sprendžia
viduriniosios klasės problemą:
1.Pirmoji, kai bandoma vidurinę klasę įsprausti j kurią nors binarinės
visuomenės struktūros ašj. Tai yra teigia, kad arba tai susiliejanti su
darbininkų klase visuomenės dalis, nes baltųjų apykaklių darbas paprastėja,

o darbininkų sudėtingėja tiek, kad nelieka jokių esminių skirtumų tarp jų
darbo proceso. Tai taikytina ir kitiems kriterijams, - kad tarnautojai visai

nėra savarankiški ir atsakingi, kad jie nekontroliuoja kitų (darbininkų ar
žemesniųjų klerkų) darbo, o tik vykdo nurodymus, kad jų atlyginimas ir
darbo saugumas iš esmės nesiskiria nuo darbininkų, ypatingai, kapitalo
monopolizacijos atveju. Taigi šiuo atveju kalbama apie viduriniosios klasės

proletarėjimą ir kvalifikacijos mažėjimą. Tokias idėjas plėtojo H.
Braveman'as, Buravvoy'us, Cutler'is Edwards'as ir daug kitų marksistinės

pakraipos teoretikų (Abercrombie &Urry, 1983, Savage et ai., 1995). Galima
pasakyti, kad šiose teorijose vidurinė klasė susiejama su kitomis per
atliekamas funkcijas, - t.y., pvz., jos tik atlieka tam tikras kapitalistų klasės
arba kitos kokios nors grupės funkcijas ir tuo jai tarnauja. Tokiu būdu
viduriniosios klasės nariai tampa nesvarbūs patys savaime, o matomi tik kaip

kitos klasės funkcijų atlikėjai.
2.Antroji kryptis socialinėse teorijose yra daugiau aprašomoji, nesiaiškinant
vidurinės klasės kaip socialinės klasės ypatingumo ir tapsmo. Tai bandymai
atskleisti visą viduriniosios visuomenės dalies grupių aibę ir tų grupių
išskirtinumą. Tačiau tokios teorijos tik konstatuoja faktą o ne paaiškina
kodėl šios viduriniosios klasės grupės atsirado. Kai kurie autoriai, tokie kaip
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Parkin ir Murphy aiškino, plėtodami Weber'io "socialinio uždarumo"
koncepciją, kad šios grupės atsirado būtent sudarydamos kliūtis kitų klasių ir
grupių nariams gauti tik jų grupei būdingas privilegijas. Trumpai sakant, šios
teorijos tik aprašo tarpines grupes, tarsi nesudarančias atskiros socialinės

klasės, tik tarpklasį, užklasį ar kažką panašaus.
3. Trečioji kryptis šios sociologų grupės skiriama kaip vaisingiausia ir
perspektyviausia socialinės stratifikacijos teorijose. Ji viduriniąja klasę
analizuoja kaip unikalią, savarankišką socialinę klasę. Šios krypties
interpretatoriai mato socialinę klasę esant stabiliausią darinį iš visų kitų

galimų socialinių kolektyvo formų. Tai grupių su panašiu pajamų lygiu,
gyvenimo būdu, kultūra, politinėmis orientacijomis ir pan. visuma,

potencialiai galinti atlikti vienokį ar kitokį socialinį veiksmą ar įtakoti
socialinį kismą (Savage et ai.,1995). Todėl ši visuma yra įdomi sociologams ir
kitiems socialiniam teoretikams. Jie panaudoja terminą "eksploatacija",
tačiau jis tai nėra senasis Manc'o išplėtotas ekonominis supratimas, nors
turintis daug ką bendro. Labai svarbus socialinės klasės bruožas yra
susiformavimas eksploatacijos proceso eigoje, išskiriantis ją iš kitų grupių.
Eksploatacija suprantama kaip procesas kurio metu vieno žmogaus turtas

įgyjamas kito žmogaus turto sąskaita (Wright, 1985). Taigi, pridėtinės vertės
pasisavinimas (K.Marx'o buvęs įvardintas kaip eksploatacija) tėra vienas iš
pavyzdžių. Kitas pavyzdys yra kito žmogaus darbo "ištrynimas", kai
nuvertinamas arba ignoruojamas asmens indėlis į darbo procesą (pvz.:
žmonos ar bendradarbės kaip mašininkės, redaktorės, darbo aplinkos

palaikytojos ir t.t veiklos nuslėpimas pateikiant galutinį produktą - knygą ir
pan.). Šis procesas apibūdina tarpklasinius santykius kaip eksploatuojančios
ir eksploatuojamos klasės ir dėl jo klasės išsiskiria iš kitų socialinių darinių.
Socialinės klasės stabilumą kuria gebėjimas išlaikyti laimėjimus, turtą, kuris
jai atiteko kitos klasės sąskaita. Tik juos išlaikant įmanoma perduoti juos
kitiems, kaupti, perkelti į kitas vietas ir taip sąlygoti klasės formavimąsi bei
stabilumą (Savage et ai, 1995). Tie gebėjimai gali būti trejopi: nuosavybės,
organizacinio ir kultūrinio pobūdžio vertinami dalykai, kapitalas (assets) ir
jie daugiau mažiau sėkmingai buvo analizuojami Dahrendorfo, Wright'o ir

Bourdieu. Jie (vertinami dalykai) tarpusavyje susiję tuo, kad gali būti
konvertuojami iš vieno pobūdžio į kitą. Viduriniosios tarnautojų (service)
klasės formavimasis ypač susijęs su tuo kaip transformuojami organizaciniai

privalumai į kultūrinio pobūdžio privalumus ir atvirkščiai bei abu į
materialinį atlygį. Karjeroje atsiskleidžia šių transformacijų pobūdis ir
ypatumai, todėl karjera, o ne profesija turėtų būti klasių analizės objektu.

Socialiniuose moksluose skirtingai nuo gamtos mokslų sunku pateikti tik
vieną atsakymą, kaip įrodytą ir nenuginčijamą teoremą į konkrečius klausimus
apie vidurinę klasę. Manau, kad atsakymo apie skyrimo kriterijus, vieningą
klasės sampratą, klasės dydį ir išskirtinumą kaip visuotinės panacėjos ir nėra.

Skirtingos teorijos, pačios būdamos patikimos, pagrįstos ir patikrintos laiko bei
empirinių tyrimų, atsako į šiuos klausimus lyg ir panašiai, bet tuo pačiu ir
skirtingai, nes jas pritaikius praktikoje, t.y. empiriniuose tyrimuose gaunami
konkrečios visuomenės gan skirtingi vaizdai. Tačiau gal tai ir nėra blogai. Tai

tik įpareigoja neapsiriboti tik viena teorija tiriant konkrečią (šiuo atveju
Lietuvos) visuomenę, o bandyti jas palyginti ir spręsti, kuri gi perspektyva giliau
ir išsamiau atspindi vietos situaciją bei paaiškina priežastis, arba bandyti jas
apibendrinti. Toliau pristatomos trys teorinės viduriniosios klasės analizės.

Būtent šios teorijos pasirinktos kaip skirtingi analizės pavyzdžiai, iš esmės
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skirtingai vertinantys viduriniosios klasės sudėtį, pobūdį bei vietą
stratifikacinėje erdvėje. Pirmiausiai aptariama E.Wright'o, jau seniai klasikine
tapusi ir kiekviename socialinėms klasėms skirtame veikale minima, cituojama
arba kritikuojama, teorija, kurios viduriniosios klasės išskyrimo schemos darbo
pabaigoje bus pritaikytos Lietuvos visuomenės empirinio tyrimo duomenų
analizėje. Po to aptariama lenkų sociologo K.Slomczynski'o socialinių klasių

tyrimo koncepcija, kuri pasirinkta dėl to, kad tai vienas iš pasiūlymų kaip
analizuoti besikeičiančią visuomenę. Galiausiai pristatomas suomių sociologų

klasių analizės projektas, kaip perspektyvi, unikali ir pritaikoma klasių teorija,
kritiškai ir kūrybingai apjungianti daugybės ankstesnių klasių teorijų
vertingiausias ir didžiausią paaiškinamąją galią turėjusias koncepcijas ir idėjas.
Šios mokyklos viduriniosios klasės išskyrimo kriterijai taip pat bus pritaikyti
Lietuvos visuomenės analizėje.

Erik'o Olin'o Wright'o klasių schema
Tai vienas žinomiausių socialinių klasių teoretikų, be kurio klasikine tapusios
teorijos minėjimo, analizavimo ar kritikos neapsieina nei vienas sociologas,
bandąs analizuoti visuomenės socialinių klasių struktūrą. Jo bandymas sukurti
industrinėms visuomenėms tinkančią klasių struktūrą, t.y. klasių schemą,
remiasi socialinių gamybinių santykių analize. Vienas svarbiausių E.Wright'o
darbo tikslų buvo pateikti schemą, kuri būtų ne statinė, o analizuotų santykius,
ryšius tarp klasių. Jis savo koncepciją formavo iš vienos pusės kritikuodamas
vėberišką tradiciją, iš kitos - kritikuodamas kai kurias tradicines marksistines
klasių teorijos įžvalgas. Anot šio teoretiko, socialinės struktūros žemėlapis

negali būti profesijų sąrašas, nes jos apibrėžia tik techninius gamybinius
santykius, skirtingai nuo klasių, kurios atspindi socialinius gamybinius santykius.

Todėl klasių schema negali būti tik profesijų sugrupavimas. Be to klasės gali
būti apibrėžtos tik per santykius su kitomis klasėmis. Kaip E. Wright'as pats
patikslino, kad patalpinti individus į jo klasinę schemą, bandė suprasti ir
pademonstruoti kaip klasiniai santykiai inkorporuoti į konkrečius darbus (jobs),
(o ne profesijas, aut. past.) kurie, jo samprata, yra esminės gamybos kaip

sistemos dalys, užpildytos individais (cituoja Crompton, 1993, p.70). Šie
konkretūs darbai, kuriuos galima apibūdinti ir kaip pareigas ar darbo pobūdį,

sudėliojami į klasių žemėlapį. Iš tiesų Wright'as yra pateikęs dvi schemas,
antroji po septynerių metų tarsi patobulino pirmąją, nors iš tiesų yra sudaroma
atsižvelgiant į kitas teorines prielaidas. Pirmiausia, reikia pabrėžti kuo išsiskiria
E. Wright'as iš kitų socialinių klasių teoretikų - tai savo prieštaringų klasinių
santykių plotmių (contradictoty locations) samprata. Jis teigia, kad kai kurios

(t.y. viduriniosios) klasės yra prieštaringose padėtyse klasinių santykių atžvilgiu.
Kad suprasti, kas tai per padėtys ar plotmės, reikia atkreipti dėmesį į procesus,

lemiančius klasinių santykių pobūdį kapitalistinėje visuomenėje ir išsiaiškinti
kaip jie kinta kapitalistinės visuomenės vystymosi eigoje (Wright, 1978). Taigi
E. Wright'as pastebi tris svarbiausius procesus įtakojančius klasinius santykius,
tai: (1) tiesioginiai gamintojai vis mažiau kontroliuoja savo darbo procesą, (2)

kapitalistinėse įmonėse ir biurokratijose formuojasi sudėtinės, daugialygės
galios hierarchijos - t.y. finansinio kapitalo savininkų, kontroliuojančių gamybos

priemones bei kontroliuojančių darbo jėgą ir procesą, (3) diferencijuojasi
funkcijos anksčiau priskirtos kapitalistui (Wright, 1978). Grįsdamas savo
pirmąją versiją, jis teigia, kad socialiniai gamybos santykiai turi tris lygius,
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dimensijas tarpusavyje glaudžiai susijusias: (a) socialiniai santykiai finansinio
kapitalo kontroliavimo atveju, (b) socialiniai santykiai fizinio kapitalo
kontroliavimo atveju, (c ) valdymo socialiniai santykiai, t.y. galios kontroliuoti
kitų žmonių darbo procesą. (V/right'ą cituoja Crompton, 1993). Šiuo atveju E.

Wright'as tarsi praplečia įprastą ekonominio kapitalo sąvoka ir išskiria tris
kapitalo tipus: finansinį (investicijos į gamybą), fizinį (materialus disponavimas
gamybos priemonėmis) ir darbo (kitų dirbančiųjų už atlyginimą darbo
kontroliavimas) kapitalą. Yra trys klasinių santykių plotmės - pagrindinė,
prieštaringa plotmė (contradictory location) kapitalistinio gamybos būdo
kontekste bei prieštaringa plotmė tarp skirtingų gamybos būdų. Plotmės, kurios
apibūdinamos kaip prieštaringos reiškia, kad jose esančios klasės atstovai tuo

pačiu metu turi skirtingų klasių bruožų ar atlieka tam tikras, bet ne visas
funkcijas, paprastai priskiriamas priešingoms klasėms ir tai sudaro jų esmę

(Melin, 1995). E. Wright'as išskiria tris klases pagrindinėje plotmėje, kurios
apibūdinamos per santykius tarpusavyje ir su minėtom kapitalo formom: tai
buržuazija, kurie yra finansinio ir fizinio kapitalo savininkai (t.y. nuosavybės

santykis) ir kontroliuotojai tiek fizinių gamybos priemonių, tiek kitų darbuotojų
darbo jėgos; proletariatas, apibūdinamas kaip nevykdantis nei nuosavybės, nei

kontrolės santykio net savo darbo jėgos atžvilgiu;ir smulkioji buržuazija, kuri
atlieka nuosavybės bei kontrolės santykius savo finansinio ir fizinio kapitalo

atžvilgiu, bet nekontroliuoja kitų darbo jėgos, taip pat jie atstovauja kitą
gamybos būdą kaipo tokį, t.y. smulkų ir paprastą plataus vartojimo prekių

gamybos būdą. Prieštaringoje klasinių santykių plotmėje kapitalistinio gamybos
būdo kontekste skiriama vadovų - vadybininkų klasė, kurie nors teisiškai
neatlieka nuosavybės santykio, bet realiai atlieka kontrolės funkciją tiek

gamybos priemonių, tiek darbo jėgos atžvilgiu. Trečiojoje plotmėje Wright'as
skiria pusiau - autonomiškus darbuotojus, kurie, nors nėra savininkai ir
nekontroliuoja finansinio kapitalo ir gamybos priemonių, bet išlaiko savo darbo
organizacijos kontrolę; taip pat skiria smulkius darbdavius. Visas klasių
pozicijas galima pateikti kaip žemėlapį, kas ir padaryta 1 schemoje.
Taigi, visus dirbančius už atlyginimą, kurie gali, t.y. turi teisėtą realią galią,
priimti sprendimus bet kurios iš minėtų kapitalo formų srityje, sugrupuoja ir
"išdėlioja" tarp buržuazijos ir proletariato kategorijų. Šiuo atveju, viduriniosios
stratos klasių išskyrimui vienas svarbiausių kriterijų yra dominavimas, savo
darbo organizavimas, koordinavimas ir galia priimti sprendimus bei juos

vykdyti.
Ši schema sulaukė daug kritikos ypač iš marksistinės pakraipos teoretikų Poulantzas'o, Ehrenreichs'o, Crompton ir kitų, jau neminint vėberiškos
koncepcijos šalininkų. Pirmiausia suabejota proletariato arba darbininkų klasės

pozicija kaip stabilia, nekintančia ir neprieštaringa, kas leidžia daryti išvadą, jog
jos esminis interesas yra socializmo sukūrimas, kas anot Ehrenreichs'o yra per
daug paprasta, nes neaišku apie kokį socializmo pobūdį kalbama, kaip jis turėtų
būti pasiekiamas, koks šio intereso santykis su kitais interesais. Tą pačią
abejonę galima pritaikyti ir kitai pagrindinei klasinei pozicijai, t.y. kapitalistams
arba buržuazijai, kurių interesai realybėje nėra tokie vienodi ir nekintantys, kad

juos būtų galima pagal tai patalpinti į vieną klasinę poziciją, t.y. klasinę
situaciją. Be to, Poulantz'as pastebi, kad kapitalistai taip pat gali būti
interpretuojami, kaip esantys prieštaringoje klasinių santykių pozicijoje, mat jie
taip pat atlieka tam tikras gamybos funkcijas vadovaudami ir koordinuodami,
ne tik yra savininkai (Abercrombie, Urry, 1983). Taip pat kritikuojama, kad
Wright'as per daug dėmesio skyrė dominavimo santykiui. Tai yra jis iš tiesų
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bandė nustatyti kokiu kontrolės dydžiu ir pobūdžiu disponuoja atskiras
individas. Todėl jo schema taipogi yra gradacinė, nes vyksta individų
rangavimas pagal tris kriterijus: fizinių gamybos priemonių disponavimą, darbo
jėgos disponavimą bei investicijų arba kapitalo turėjimą bei dydį, du iš kurių yra
be galo sunkiai empiriškai atskiriami (gamybos priemonių ir darbo jėgos
disponavimas, nes paprastai jie pasireiškia kartu, t.y. jei disponuoji gamybos
priemonėmis, tai ir darbo jėga, nes tai nebūtinai nuosavybės santykis, bet
vadovavimo, valdymo, dominavimo) (Crompton, 1993). Taigi nebelieka vietos

funkcijų kaipo tokių analizei, kitaip sakant nesiaiškinama kas tai yra kapitalo ar
darbo funkcijos atlikimas ir kaip jos transformuojasi laike(Abercrombie, Urry,
1983).
Gal ir dėl gausybės kritinių pastabų, E. Wright'as po kurio laiko pakoregavo
savo teoriją. Kaip jis pats aiškino, jo pirmoji schema per daug sukoncentravo

dėmesį į dominavimo santykį, o esminis juk yra eksploatacijos (Wright, 1985).
Eksploatacijos analizės plėtotei, o ne dominavimo santykiams, Wright'as skiria
keturias vertinamų dalykų (assets) rūšis, esančias vieno iš keturių eksploatacijos

tipų pagrindu. Tai darbo jėga, esanti feodalinės eksploatacijos pagrindas,
kapitalas, būdingas kapitalistinei eksploatacijai, organizacinis privalumas,

kuriantis statinę eksploataciją bei jgūdžiai arba įgaliojimai, suponuojantys
socialistinę eksploataciją. Empirinėje realybėje visuomet koegzistuoja keli
eksploatacijos tipai, tai yra viena ir ta pati grupės, išskiriama pagal tai, kokiu
vertinamu dalyku disponuoja (arba ne) gali būti išnaudojama ir eksploatuoti
kitas skirtingais eksploatacijos mechanizmais. Antrasis klasių žemėlapis ir yra"

bandymas atsižvelgti į šių skirtingų eksploatacijos tipų koegzistavimą įvairių
klasių santykiuose (žiūrėti 2 schemą). Šiuo atveju išskiriamos nebe šešios
pagrindinės klasės, o dvylika. Ji giriama bei vertinama dėl to, kad "pastebi"

didesnę visuomenės diferenciaciją ir pagrindžia ją. Vis dėlto, daugybė autorių
linkę manyti, kad antroji schema, nors įdomi, bet nėra tiek vertinga kiek
pirmoji, kuri yra aiškiau pritaikoma empiriniuose tyrimuose bei svarbiu

kriterijumi klasės išskyrimui laiko autonomiją darbe, kas nebėra svarbu
antrojoje schemoje, taipogi čia sunkiau nustatyti, kurios gi klasės priklausytų
vidurinei stratai (Blom, Kivinen, 1989). Taipogi suabejota, ar iš tiesų E.
Wright'as sukonstravo klasių schemą, kuri nėra gradacinė, (pats Wright'as
teigė, kad jo klasių schemos yra santykių schemos) mat neaišku, kodėl

netikslinga kiekvieną vertinamą dalyką suskirstyti į kelis lygius ir tuomet juos
derinant išeitų ilga klasių eilė, galima ir hierarchine tvarka (J.Stephens'ą cituoja
Kivinen, 1989).
Pats E.Wright'as vadovavo daugybei tarptautinių tyrimų savo teorijos
rėmuose ir priėjo išvadą, kad šiuolaikinėse vakarų kapitalistinėse visuomenėse
mažėja_arba nebėra dekvalifikacijos, proletarizacijos tendencijos, kaip kad
ankstesnių tyrimų rezultatai rodė, nes vadovų, menedžerių ir"šavarankiškų

darbuotojų profesionalų skaičius tik didėja ir didės. Tai jis pavadino
postindustrinių visuomenių tendencija, tuo tarpu taip vadinamo trečiojo
pasaulio šalyse numatomas proletariato, t.y. darbininkų klasės didėjimas ir

viduriniojo sluoksnio proletarizacija (Crompton, 1993 remiasi Wright'u ir
Martin'u 1987).
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1 SCHEMA
Pirmasis E. O. Wright'o klasių žemėlapis
(Crompton, 1993, p. 70).

Smulkūs darbdaviai
Menedžeriai
ir vadovai
Pusiau autonomiški

darbuotojai

Klasės
Prieštaringose klasinių santykių pozicijose esančios klasės.

2 SCHEMA
Antrasis Wright'o klasių žemėlapis
(Crompton, 1993, p. 72).
Gamybinio pobūdžio turtas, kapitalas

Turi kapitalo,
gali samdyti
darbuotojus
Turi kapitalo,
samdyti
darbuotojus, bet
turi dirbti ir pats
Turi kapitalo, gali
dirbti pats, bet
negali samdyti
darbuotojų

Gamybos
priemonių
savininkai
1. Buržuazija

Neturintys gamybos priemonių nuosavybės,
dirbantys už atlyginimą
4. Ekspertai
vadybininkai

2. Smulkūs
darbdaviai

5 Ekspertai
vadybininkai
(neaukščiausi)

7. Pusiau
kvalifikuoti
vadybininkai
8. Pusiau
kvalifikuoti
darbininkai

3. Smulkioji
buržuazija

6. Nevadovau
jantys
ekspertai

9. Pusiau
kvalifikuoti
vadybininkai

10. Nekvali
fikuoti
vadybininkai

12. Proleta
riatas

11. Nekvali
fikuoti
vadybininkai
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K. M. Slomczynski'o klasių struktūros analizė
(KAIP KONCEPCIJA, PRITAIKYTA SISTEMOS TRANSFORMACIJOS ATVEJUI)
Šis autorius pasirinktas todėl, kad jis yra vienas žinomiausių lenkų sociologinės
mokyklos atstovas, dirbęs ir dirbantis socialinės stratifikacijos srity, nors šiuo

metu atstovaująs Ohajo universitetą, taigi puikiai žinąs tiek socialistinio, tiek
kapitalistinio, tiek besitransformuojančios visuomenės ypatumus. Jis yra svarbus
Lietuvos socialinės struktūros analizės šaltinis kaip sociologas, tyrinėjantis ir
lyginantis būtent rytų ir centrinės Europos visuomenes, ieškantis galbūt naujo
teorinio apmąstymo ir pagrindimo socialinės struktūros analizei, paremtai
empiriniais tyrimais. K. Slomczynski's yra vienas iš tų sociologų, kurie mano,

kad socialinės struktūros analizė rytų ir centrinėje Europoje, turi būti pritaikyta
"pokomunistinės eros" transformacijos vyksmui, kurio metu išryškėja įvairiausi

konfliktai, kylantys dėl drastiškų socialinių pokyčių. Tai yra, visi svarbiausi
ekonominiai ir politiniai procesai - komunistų partijos nykimas,
prokapitalistinių partijų formavimasis, laisvos rinkos įvedimas, privatizacija,

(jau nekalbant apie naujos valstybės susikūrimą Lietuvos atveju) - būtinai
atsiliepia socialinei struktūrai, sukeldami kartais didesnį atotrūkį tarp
struktūros segmentų, kartais didesnę nelygybę segmento viduje, žodžiu keičia

jeigu ne pačią struktūrą, tai bent ryšius tarp segmentų. Taigi, reikia stebėti
kismą struktūroje, atkreipiant dėmesį į naujų grupinių interesų formavimąsi ir
suvokimą, o ne konstatuoti pokytį postfactum, taip pat reikia bandyti pakilti virš
paprasto naratyvinio realybės fiksavimo iki teorinio apibendrinimo.
K. Slomczynski's yra klasinio požiūrio į visuomenę šalininkas. Socialines
klases apibrėžia per ekonominę galią, kuri nulemia atitinkamas politines ir

ideologines klasės funkcijas visuomenėje (Slomczynski, 1995, 1994). Taigi, čia
klasės išskiriamos per santykius, o ne savybes, bei interpretuojamos kaip
ypatingos socialinės grupės, turinčios ilgesnę ar trumpesnę savo gyvavimo
istoriją. Gamybos priemonių nuosavybė, darbo proceso kontroliavimas bei
ekonominė eksploatacija, anot K. Slomczynskio, yra pagrindiniai santykiai,
nūiemiantys socialinių klasių susiformavimą, t.y., klasių politinio ir kultūrinio
identiteto suvokimą. Socialinę stratifikaciją kaip nevienodą vertinamų dalykų
pasiskirstymą tarp žmonių, jis Taiko antrinlTiUasių sli uktūios^charakteristika,

nes socialinės nelygybės lygis iš tiesų yra smarkiai įtakojamas socialinės klasės
pozicijos.
Šis autorius primena, kad Rytų Europos sociologai socializmo laikais
dažniausiai empiriniuose tyrimuose taikydavo iki skausmo pažįstamą klasių
schemą, pagal kurią skiriamos darbininkų klasė, inteligentija ir valstietija.

Profesiniu požiūriu, darbininkų klasę sudarė kvalifikuoti ir nekvalifikuoti
fabrikų darbininkai, inteligentiją - specialistai, tarnautojai, valstietiją pavieniai (ne Sovietų sąjungoje) ūkininkai ir kolūkiečiai. Nors ši schema galėjo
paaiškinti tam tikru lygiu socialinės nelygybės pasiskirstymą išsimokslinimo,
profesijos ir pajamų atžvilgiu, iš tiesų klasių vidinė diferenciacija buvo tokia
ryški, kad tarpklasiniai minėti skirtumai buvo ne ką didesni nei intraklasiniai,
t.y. tarp klasės pogrupių. Taigi, iš tiesų socialinės stratifikacijos analizė tik šių
trijų klasių pagrindu, buvo atmesta. Vėlesni stratifikacijos tyrimai buvo vykdomi
profesijų pagrindu, kas daug tiksliau atspindėjo socialinės nelygybės
pasiskirstymą (Slomczynski, 1995). K. Slomczynski's aiškina minėtos schemos
klaidingumą tuo, kad ji neatsižvelgė į taip vadinamų socialistinių visuomenių
gamybos socialinės organizacijos pobūdį: t.y. į tai, kad tai buvo centralizuoto
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ekonomikos planavimo bei valstybinio reguliavimo sistema. Todėl jis (1988)

pasiūlė klasių struktūros sampratą, kuri atsižvelgtų į šj ekonomikos ir gamybos
reguliavimo būdą, naudojantis žemiau išvardintais kriterijais:
1.Gamybos priemonių panaudojimo kontroliavimas esąs esminis kriterijus,
skiriantis klases centralizuotos ekonomikos visuomenėse. Galimybė priimti

sprendimus apie gamybos produkciją, patį gamybos procesą ir technologiją
išskyrė vadovus (direktorius, aukščiausio lygio vadybininkus) iš kitų (p.s. tik
valstybės samdomų )dirbančiųjų. Vadovai buvo svarbiausia ir įtakingiausia
grupė planuojant ekonomiką, galima sakyti, kad jie buvo valstybės valdymo
aparato dalis ar tęsinys. Nereikia pamiršti, kad ši klasė buvo savotiška
valstybinės ideologijos įgyvendintoja, todėl neretai jų priimti sprendimai
prasilenkdavo su ekonominio ir techninio racionalumo reikalavimais.

Politinių tikslų palaikymas ekonominės sistemos administravime įtakojo
vadovų klasės grupinius interesus palyginti su kitomis klasėmis.
2.Darbo reguliavimas darbo^j?roceso metu yra kriterijus skiriantis vidurinės
grandies vadybininkus, vadovaujantį personalą nuo pavaldinių ta prasme,

kad jie tiesiogiai gali reguliuoti ne mažiau kaip 25 žmonių darbą, taip pat jų
atlygį bei įvertinimą darbe.
3.Protinio pobūdžio darbas yra kriterijus atskirti nefizinį darbą atliekančius
darbuotojus nuo fizinį darbą dirbančių darbininkų.
4.Darbas gamyboje ir negamybinis darbas yra kriterijus skyręs visus fizinį

darbą dirbusius darbininkus į gamyklų darbininkus (darbininkų klasės
branduolį, didžiąją ir aktyviausią dalį) ir kitus (periferinę klasę), kurią
galima pavadinti kaip paslaugų sferoje dirbantys darbininkai.
5.Gamybos priemonių nuosavybės- pobūdis (valstybinis, kooperatinis ar

individualus ne sovietų sąjungoje) iš esmės nediferencijavo klasių
socialistinėje ekonomikoje ar bent jau stratifikacijos požiūriu. Vis dėlto, ne
sovietų sąjungoje, buvo išlikę smulkiosios buržuazijos atstovų, išlaikiusių
privačią gamybos priemonių nuosavybę, todėl pilnam visuomenės
struktūros vaizdui sudaryti, tikslinga ją, anot K. Slomczynski'o, išskirti kaip
atskirą klasę, išlaikiusią tradicinės ekonominės veiklos pobūdį. Žinoma
Lietuvos visuomenei šios klasės išskyrimas yra neadekvatus.

Pritaikius šiuos kriterijus buvo išskiriamos septynios klasės:
1.Vadovai.
2.Vidurinės grandies vadybininkai.

3.Nefizinį darbą dirbantys pavaldiniai.
4.Gamyklų darbininkai.
5.Negamybinį darbą dirbantys darbininkai (paslaugų sferoje dirbantys
darbininkai).
6.Smulkioji buržuazija.
7.Ūkininkai.

Šių klasių interesai, būtinas klasių analizės atributas, glūdėjo ne tiek
tarpklasiniuose santykiuose, kiek santykiuose su politine valdžia, t.y., jos aiškiai

skyrėsi galia įtakoti valdžią perskirstant resursus ar materialines gėrybes, o toji
galia buvo pasiekta per ilgą laiką. Empirinių tyrimų Lenkijoje, Čekijoje ir
Vengrijoje rezultatai patvirtino, kad tokiu būdu išskirtos klasės ryškiai skiriasi
tiek pavieniais socialinio statuso parametrais, tiek juos sujungus kartu (plačiau

žiūrėti Slomczynski ir Kohn, 1988, Slomczynski, 1995). O tai dar kartą įrodė
"beklasės socialistinės visuomenės" mito nerealumą. Vėliau, analizuodamas
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devinto dešimtmečio pabaigos Rytų Europos visuomenes, kai politiškai "atšilo"

klimatas ir buvo leista vystytis tam tikram privačiam sektoriui ekonomikoje, bet
valstybinis planavimas ir perskirstymas dar buvo dominuojantis ekonomikoje

(Sovietų Sąjungoje galima kalbėti apie kooperacijos ir ūkiskaitos vajų, kaip
privataus sektoriaus priešaušrį) Slomczynski's dar daugiau diferencijavo savo
klasių schemą atskirdamas personalo tarnautojus nuo specialistų ir ekspertų,

t.y. padalindamas (3) klasę į dvi, bei atskirdamas privačiose įmonėse dirbančius
darbininkus nuo valstybinių gamyklų darbininkų, t.y. padalindamas (4) j dvi.
Taigi, šioje schemoje jau devynios klasės. Kalbėdamas apie transformacijos
periodą, K. Slomczynski's dar daugiau papildo savo klasių schemą,
atsižvelgdamas į tai, kad laisva rinka ir valstybinio ekonomikos reguliavimo
nykimas sudarė sąlygas formuotis naujoms klasėms taip vadinamiems save
samdantiems (smulkiems verslininkams, galinčiais aprūpinti save darbu ir/arba

darbo priemonėmis, bet negalinčiais samdyti kitų darbuotojų) ir darbdaviams
(verslininkams, kurie yra gamybos ar darbo priemonių savininkai ar nuomotojai

ir finansiškai gali samdyti darbuotojus). Taigi, šis autorius teoriškai išskiria šias
klases besi transformuojančiose visuomenėse, turinčiose valstybinio ekonomikos

planavimo ir reguliavimo patirtį pradiniame pokyčių taške:
1.Vadovai.
2.Vadybininkai.
3.Ekspertai.
4.Personalo tarnautojai.
5.Gamyklų darbininkai.
6.Aptarnavimo sferoje dirbantys darbuotojai.
7.Darbdaviai.
8.Save samdantys.
9.Ūkininkai.

10.Privačių įmonių darbininkai.
Vis dėlto tokia klasių schema, išskirta pagal formalius kriterijus, pritaikyta
empiriniuose tyrimuose rodo, kad nėra visiško balanso ar atitikimo tarp klasinės
priklausomybės ir socialinio statuso komponentų, t.y. klasinė hierarchija
nesutampa su socialinio statuso komponentų lygių hierarchija (Slomczynski,
1994, 1995). Tai vadinama statuso neatitikimo situacija, rodanti ne vertikalią

socialinės stratifikacijos dimensiją (pagal Lenski apibrėžimą), neišbalansuotą
atlyginimo procesą, kai aukštą išsimokslinimo lygį ir/ arba profesinį statusą
turintys individai gauna palyginti mažą piniginį atlyginimą ir atvirkščiai. Šis
statuso neatitikimo lygis vis didėjo socializmo periodu ir, kaip rodo tarptautinių
empirinių tyrimų rezultatai, aukštas neatitikimo lygis buvo būdingas visoms

Rytų Europos visuomenėms, įtakojęs jų struktūrą ir galbūt trukdė tolesnei
ekonominei plėtrai. Jis sąmoningai ideologijos buvo palaikomas kaip būdas
mažinti socialinę nelygybę (Slomczynski, 1994, 1995). Dar didesnis padidėjimas
rodo kelis dalykus, arba tai yra transformacijos periodo laikinas reiškinys, arba
tai yra ir bus posovietinių visuomenių esminis bruožas. Jeigu laikytis
pozicijos,kad šios visuomenės transformuojasi link vakarų kapitalistinio
pasaulio visuomenių modelio, statuso neatitikimas interpretuojamas kaip
laikinas dalykas, esąs valstybinio ekonomikos reguliavimo paveldas visuomenės
struktūrai, kuri laikui bėgant išsibalansuos, ims veikti meritokratijos
mechanizmai, kaip ir vakarų visuomenėse - tai yra dominuojanti ir įprasčiausia
prielaida, kuri leidžia lyginti Rytų - Vakarų visuomenes atsilikimo, neatitikimo,
korekcijos sąvokomis (Domanski, 1994a, 1994b; Slomczynski, 1994, 1995). Tas
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pats galioja ir viduriniajai klasei. Socialinių klasių tapsmas ir pasiskirstymas
tuomet yra laiko bei socialinio mobilumo klausimas. Kad dabartiniame lygyje

esančios pokomunistinės visuomenės prilygtų siekiamoms (bent ideologijos ir
politikos lygmeny) vakarų visuomenių struktūroms prireiks ne mažiau kaip 25
metų, tariant, kad bus minimalus socialinis mobilumas žemyn iš ekspertų,

vadovų, vadybininkų klasių (plačiau žiūrėti Mach, Slomczynski, 1995).
Šis autorius neišskiria atskiros, susiformavusios klasės viduriniosios klasės

pavadinimu savo klasių schemose, tačiau jis kalba apie ją kaip besiformuojančią
iš diskretiškų grupių. Jis svarbus ir įdomus tuo, kad pateikia logišką ir pagrįstą
visuomenės vaizdą iš kurio kuriasi posocialistinių visuomenių vidurinės klasės.

Jis posocialistines visuomenes interpretuoja (ir empiriškai pagrindžia) kaip
tikrai nesudarančias kontinumo, o diskretiškas, t.y. kaip susidarančias iš

pakankamai atskirų darinių, todėl jis analizuoja atskiras grupes, tokias kaip
naujai atsiradę ir besiformuojantys verslininkai. Šis diskretiškumas yra sąlyga
naujos, t.y. viduriniosios, klasės formavimuisi. Taigi, galima padaryti išvadą, kad
jis dar nemato vidurinės klasės kaipo susiformavusios, vieningos visumos
diskretiškoje visuomenėje, kurios vienas svarbiausių bruožų yra
savarankiškumas nuo politinės valdžios institucijų. Kaip minėta, centralizuotos
valstybinio reguliavimo ekonomikos visuomenėse klasės tarpusavyje skyrėsi

santykiais su valdžios aparatu, kiek jos galėjo "prieiti" prie gėrybių perskirstymo
ir išsireikalauti sau kaip grupei. Priėjimui geresnes sąlygas lėmė 2 faktoriai:
1.Vadovaujanti pozicija administracinėje ekonomikos reguliavimo sistemoje.
2.Narystė komunistų partijoje.

Taigi, iš tiesų toks klasių pasiskirstymas, koks buvo Rytų Europos
visuomenėse, buvo ne tik centralizuotos ekonomikos, bet ir politikos (bet ne

ideologijos) pasekmė. Slomczynski's teigia, kad vyksta naujų klasių
formavimasis. Nors privatizacijos procesas dabartiniu metu atrodo labai
komplikuotas, nesąžiningas, korumpuotas, bet tai yra galimybė susiformuoti

naujai verslininkų klasei nepriklausomai nuo valdžios, kuri galėtų būti pagrindu
viduriniajai klasei greta profesionalų. Sėkmingiausiai konvertuoja savo turėtą

iki 1989 metų politinį/administracinį ir profesinį kapitalą į transformacijos
periodu vertingą ekonominį kapitalą yra vidutinio lygio vadovai, vadovavę bent

25 pavaldiniams, kurie taip pat galėjo turėti pavaldinius (Slomczynski, 1995).
Taigi jie yra potencialūs viduriniosios ir aukštesniosios klasių daliniai
sudarytojai, kaip smulkių ir vidutinių verslininkų kategorija (Domanski, 1994b)
arba save samdančių ir smulkių darbdavių (Slomczynski, 1995). Dar viena dalis
vidurinės klasės įprastai įvardijama kaip profesionalai tarsi būtų buvusių ir kol
kas esamų inteligentų - intelektualų atitikmuo. Slomczynski'o schemoje tai

būtų ekspertai. Nors inteligentija plačiąja prasme šiuo metu išgyvena krizę,
būdami per menkai vertinami ir apmokami, vis dėlto ji yra pakankamai
išsilavinusi, kad galėtų persikvalifikuoti į tas sritis, kurios vertinamos laisvos
rinkos sąlygomis (Mokrzycki, 1995). Apibendrinant K. Slomczynski'o
besikeičiančios visuomenės struktūros teorinius apmąstymus, jo prognozės yra
tokios:

•Radikaliai keičiantis ekonomikos valdymui ir politikai, lygiagrečiai keičiasi ir
visuomenės klasinė sudėtis, transformuojasi senos ir kuriasi naujos klasės.
•Visuomenės klasinis pasiskirstymas formuojasi vakarų post - industrinio
kapitalizmo visuomenių struktūros link, padedant laisvos rinkos ir
privatizacijos mechanizmams.
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•Vientisos vidurinės klasės jis neišskiria, jis išskiria daug klasių, tačiau iš jo
klasių schemos (prognostinės) galima atrinkti tas klases, kurios tarsi
sudarytų viduriniąja: tai save samdantys, vadovai, įvairaus lygio vadybininkai,
ekspertai, personalo tarnautojai.
•Socialinių klasių formavimasis yra socialinio mobilumo ir laiko klausimas,
taigi geriausiu atveju, visuomenės pasiskirstymas priartės prie vakarietiškų
modelių tik po 25 metų.

•Jų formavimuisi turi įtakos šešėlinė ekonomika ir korupcija, plačiai paplitusi
besikeičiančiose visuomenėse, todėl lengviau formuojasi tos klasės, kurios

sėkmingiau pasinaudoja šiais reiškiniais, pirmiausia tai buvę vidutinio lygio
vadovai.

Vis dėlto, jis nepakankamai dėmesio skiria šešėlinės ekonomikos
egzistavimui, kuris mano manymu buvo bene svarbiausias mechanizmas, kuriuo
įvairaus lygo vadovai, pirmiausiai centralizuoto perskirstymo sferos ir anksčiau

ir pereinamuoju laikotarpiu galėjo transformuoti galią "prieiti" ir įtakoti
gėrybių perskirstymą į ekonominį kapitalą.
Suomijos klasių tyrimo projektas
Ši teorinė koncepcija atstovaujama ne vieno autoriaus, o galima sakyti visos

Suomijos socialinės stratifikacijos mokyklos, kurios svarbiausieji ir plačiausiai
žinomi sociologai yra M. Alestalo, R. Blom, E. Allardt, M. Kivinen ir
jaunesnieji H. Melin, J.Nikula bei keletas kitų. Iš vienos pusės, šios teorijos
pristatymas yra bandymas aptarti teorinę Baltijos - Šiaurės šalių socialinių

pokyčių projekto perspektyvą, iš kitos pusės tai teorija pateikianti labai
nuoseklų klasių tyrimo metodą ir planą, apibendrinantį sėkmingiausias daugelio

iki šiol vyravusių klasių teorijų koncepcijas. Tai taip pat tokia klasių analizės
kryptis, kurioje pirmiausiai akcentuojami gamybiniai arba darbo santykiai bei
amžinas prieštaravimas tarp darbo ir kapitalo klasių formavimosi procese ir
santykiuose, tuo tarpu kai neovėberinės klasių teorijos interpretuoja klasių

tapsmą kaip atlygių pasiekimo ir paskirstymo būdo pasekmę (Abercrombie,
Urry, 1984). Šios mokyklos teorinės ištakos yra analitinio marksizmo koncepcijų

analizė bei kritika, taip pat šių koncepcijų kritikų analizė ir kritika, galiausiai
pirmųjų ir pastarųjų kūrybiškas apibendrinimas. Pagrindiniai autoriai, kuriuos
dažniausiai analizuoja pristatomos mokyklos atstovai yra H. Braveman'as, E.O
Wright'as, N. Poulantz'as, P. Bourdieu bei vokiečių klasių tyrimo projekto taip
vadinamo "Projekt Klassenanalyse" autoriai - taip vadinamas AngloPrancūziškas ir Vokiečių tradicijas. Juos apibendrinus, buvo sudarytas tokia
klasių analizės schema, kuri apima penkis lygmenis:
Klasių struktūros nustatymą
Klasių situacijos struktūravimą
Klasių patirties ir sąmonės struktūravimą
Kolektyvinių interesų organizavimo tyrimą
Klasių ir valstybės santykių tyrimą.

Prieš pereinant prie kiekvieno kito aukštesnio analizės lygmens reikia
apibendrinti praeitų lygių tyrimo rezultatus, t.y. atlikti susiejamąjį
apibendrinimą, kad analizė būtų nuosekli ir pilna (žiūrėti 3 schemą). Suomių
mokyklos teoretikai mano, kad reikia išskirti šiuos lygius, kadangi:
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1.Daugelis klasių teorijų apsiriboja tik kai kuriais klausimais (lygiais) iš viso
problemos lauko.
2.Todėl skirtingos teorinės klasių analizės prieštarauja viena kitai.
3.Koncepcijos apie skirtingus klasių analizės klausimus skiriasi savo
išbaigtumu.
4.Ne visi susiejantys apibendrinimai yra vienodai svarbūs.
5.Susiejantis apibendrinimas yra ne tarp atskirų faktorių, bet tarp
struktūravimosi blokų.

6.Susiejantys apibendrinimai nebus pakankamai išbaigti naudojant tik teorinę
analizę, būtinas nuoseklus empirinis pagrindimas.

7.Santykiai tarp skirtingų analizės lygių nėra tik santykiai tarp skirtingų
teorijų, teorijos gali apimti kelis lygius, ar jų dalis.
8.Susiejančio apibendrinimo problemos iš tiesų yra viso pozityviojo mokslo
problemos: jos negali būti išsprendžiamos tik argumentuotu paaiškinimu
(Blom et ai, 1992, Kivinen, 1989).
Jų teorija pirmiausiai bando suformuluoti naujus klasių išskyrimo kriterijus,
kadangi mano, kad abi tradicijos - vokiškoji ir anglo-prancūziškoji - per mažai

akcentavo darbo turinį, kaip vieną svarbiausių kriterijų, keičiančių klasių
struktūrą. E. Wright'as teisingai pastebėjo autonomiją darbe, kaip svarbų

kriterijų, tačiau jam jis aktualus tik nevadovaujančių darbuotojų diferenciacijai.
Be to jis ignoravo tai, kad vadovaujanti pozicija ir jos reikšmė labai skiriasi
skirtingo turinio darbuose. Aktualizuojant šiuos dalykus iš esmės kinta požiūris

į klasių analizę: "adekvati vidurinių klasių teorija negali būti grindžiama
protinio (autonomiško) darbo, kaip papildomo kriterijaus, tinkančio tik
nevadovaujančias pozicijas užimančių darbuotojų klasiniam priskyrimui,

interpretacija. Kaip tik, klasių analizė turi prasidėti nuo klausimo kokiu būdu
vadovaujanti pozicija ir skirtingos protinio (t.y. autonomiško) darbo formos gali

būti sukombinuoti kaip klasės išskyrimo kriterijus" (Kivinen, 1989, p. 43).
Tokiu būdu pakeitus požiūrį keičiasi kriterijų samprata: neužtenka tik
kiekybiškai nustatomų objektyvių kriterijų, bet reikia ir kokybiniu būdu
nustatomų kriterijų, kurie gali šiek tiek skirtis kiekvieno tyrimo atveju, jei tai
pateisinama teoriniu lygiu. Schemoje pateiktu būdu suomiai analizuoja ir

vidurinę klasę. M. Kivinen'as (1989), kaip jų atstovas išskiria vidurinės klasės
branduolį ir ribines klases. Jis teigia, kad "vidurinės klasės branduolį sudaro

atlyginimus gaunantys darbuotojai darbe praktikuojantys profesionalų,
mokslininkų -technikų arba kapitalą atitinkančio autonomijos tipus,
nepriklausomai nuo to, ar jie užima vadovaujančias pareigas ar ne. Prie jų

priskiriami ir aukščiausias pareigas užimantys įstaigų ar biurų darbuotojai. Tuo
tarpu atlyginimus gaunantys darbuotojai, atstovaujantys priežiūros darbo,

kvalifikuotų darbininkų, smulkių verslininkų įmonių darbuotojų autonomijos
tipus, taip pat atliekantys autonomiškus darbo atlikimo prasme darbus įstaigų
personaluose, sudaro ribinę klasę tarp vidurinės ir darbininkų. Šioje klasinėje
situacijoje esančios grupės turi tiek vidurinės, tiek darbininkų klasių požymių.
Vadovaujančias pareigas užimantys šių autonomijos tipų reprezentuotojai yra
arčiau vidurinės klasės situacijos" (Kivinen, 1989, p. 45—46).

Tokiu būdu tarsi galima išskirti kelias ribines klases. Kitaip sakant
akcentuojama, kad ne visi dirbantys už atlyginimus gali būti priskirti vienai
klasinei situacijai, jos yra pakankamai skirtingos pirmiausiai dėl skirtingo
protinio darbo turinio ir skirtingo tipo praktikuojamos autonomijos darbe.
j/ Skirtingo tipo autonomijos yra unikalus sprendimas klasių kriterijaus
sudarymui. Iš viso skiriami septyni autonomijos darbe tipai, kurie nustatomi
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pagal darbo turinį, o ne pagal profesijos pavadinimą ar pareigų įvardinimą, taigi
jų nustatymui pasitelkiamas ir kokybinis metodas. Tie tipai yra:
1.Profesionalų autonomija. Profesionalizacija yra glaudžiai susijusi su
akademiniu išsimokslinimu, t.y. profesionalų žinios yra srities žinios, o ne

konkrečiai įstaigai pritaikytos darbo vietos žinios, tai įgalina juos migruoti
tiek organizacijos viduje, tiek tarp organizacijų bei suteikia pagrindą
savarankiškumo ir atsakomybės už savo ir kitų darbo procesą reikalavimui.
2.Kapitalą atitinkanti autonomija. Šiuo atveju darbo turinį sudaro skirtingos
(nuo 1. tipo darbo turinio) užduotys. Tai darbas susijęs su finansais, kapitalo

cirkuliacija, todėl čia žymi autonomija detalaus darbo proceso atžvilgiu
(kokiu būdu jis atliekamas, koks proceso pakopų eiliškumas, kaip
derinamasi prie rinkos situacijos ir pan.), bet atsiskaitymas už darbo
rezultatus.
3.Mokslinė - techninė autonomija. Ji kyla dėl to, kad norint atlikti tam tikro

pobūdžio (kūrybinio, techninių išradimų ir pan.) darbų užduotis, būtina
suprasti jų svarbą ir prasmę. Tuomet, jų atlikimui vyksta racionalaus darbo
organizavimo paieška, susijusi su naujos technologijos panaudojimu darbo
procese, aukštesnės kvalifikacijos reikalavimu, ir t.t. Si paieška, kaip ir

užduočių atlikimas neįmanomas be savarankiškumo, naujų kūrybinių idėjų
įvertinimo ir pritaikymo.
4.Įstaigų personalo darbuotojų autonomija. Nors personalo darbuotojų
funkcijos vis daugiau organizuojamos pagal "teiloristinius" principus, t.y. vis
daugiau diferencijuojasi, ir tenka specializuotis vis siauresnėje sferoje darbo

užduočių prasme, tačiau praktinis darbo atlikimas yra nuolatinis problemų
sprendimas ir kūrybinis išeičių ieškojimas, kurio neįmanoma suvesti tik į
paprastą darbo operacijų atlikimą.
5.Priežiūros ir reprodukcijos darbo autonomija. Tai darbai susiję su nuolatiniu
priklausomoje padėtyje esančių žmonių, pagal konkrečios visuomenės
sampratą ir normas, - vaikų, senelių, neįgaliųjų, sergančiųjų, - aptarnavimu,

rūpinimusi ir pagalba. Priežiūros darbai pasižymi asmeniniu dviejų žmonių
santykiu, kuriame vienas iš jų dirba kito, tarsi priklausomoje padėtyje
esančiojo, labui. Be to tai nėra tik darbo atlikimas, čia būtinai randama ir
emocinė, jausmų dimensija.

6.Amatininkų autonomija. Ji būdinga kvalifikuotų darbininkų kategorijai, ir
jos realizavimui svarbią reikšmę turi profsąjungų veikla, padedanti išlaikyti
skirtumą tarp nekvalifikuotų darbininkų, taip pat autonomiją darbo proceso

atlikimo lygiu nuo tiesioginių vadybininkų.
7.Smulkių verslininkų įmonių darbuotojų autonomija. Šio tipo autonomija
susijusi su iš vienos pusės neaiškiai diferencijuotu darbo pasidalinimu tiek
vertikaliam tiek horizontaliame lygmeny, iš kitos pusės su ypatingu mažos
įmonės savininko požiūriu į savo darbuotojus. Paprastai tai paternalistinis

požiūris, apibūdinamas kaip interesas palaikyti hierarchinę diferenciaciją į
vadybininkus ir jų prižiūrimus darbininkus tarp savo darbuotojų, bet tuo
pačiu jų santykius apibūdinti kaip "organišką", bendrą dalyvavimą darbo
procese. Šio organiško dalyvavimo idėjos palaikymas formuoja ypatingą
darbuotojų sąmonę, skatinančią profsąjungų veiklos ignoravimą.
Prieš pradėdamas konkretų empirinį tyrimą, sociologas turi nepamiršti, kad
pvz.: vidurinės klasės išskyrimo kriterijai gali skirtis kiekvieno tyrimo atveju,
todėl jis turėtų atsižvelgti į žemiau išvardintus procesus: profesionalizacijos
vystymąsi, įvairaus lygio valdymo hierarchijų plėtrą, personalo darbo atskyrimo
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nuo įmonės valdymo procesą ir to pasekmes personalo darbo turiniui,

priežiūros ir reprodukcijos darbų vystymąsi ir hierarchizavimąsi, kvalifikuotų
darbininkų kvalifikacijos lygio reikalavimo kitimą bei jų padėties apskritai
darbo rinkoje vertinimo kitimą bei mažų privačių įmonių darbo organizavimo
formų plėtrą (Kivinen, 1995). Galiausiai, išsiaiškinę klasių (taip pat ir vidurinės
klasės) pozicijas, t.y. nustatę jų dydžius visuomenės socialinėje struktūroje,
suomių mokyklos sociologai siūlo pereiti prie klasių situacijos analizės.
Pirmiausia tai yra reprodukcijos situacijos tyrimas apimantis pajamų dydžio,
pajamų šaltinių, išsimokslinimo lygio, bei nedarbo lygio ir kitų parametrų
skirtumų nustatymus. Kalbant apie vidurinę klasę pasaulyje, išskirtą suomių

kriterijų pagalba, pažymėtina, kad branduolinės vidurinės klasės dydis vyrauja
tarp 12% Didžiojoje Britanijoje ir 27% Norvegijoje ir Kanadoje (visų dirbančių
už atlyginimą), o ribinių vidurinių klasių dydis tarp 23% JAV ir 31% Suomijoje
(visų dirbančių už atlyginimą). Taigi bendras vidurinės klasės (branduolinės ir
ribinės kartu sudėjus) dydis yra tarp 48% Didžiojoje Britanijoje ir 54%
Suomijoje (visų dirbančių už atlyginimą). Vidurinės klasės reprodukcija
pasižymi ryškiu pajamų lygio skirtumu (1.5 -2 kartus didesnis) palyginti su kitais
dirbančiais už atlyginimą, išsimokslinimo lygio ir motyvacijos skirtumu bei
bedarbystės patirtimi ir pasekmėmis (bent kartą buvusių bedarbiais vidurinėse
klasėse yra trečdaliu ar perpus mažiau nei darbininkų klasėje, be to bedarbystė
vidurinėse klasėse dažniausiai nėra visiška katastrofa, nes paprastai turimos
santaupos, bent laikinai apsaugančios nuo pragyvenimo lygio kritimo, taip pat
tai yra tema, kuria daugiausiai kalbama šeimos rate, o ne draugų, kaimynų
tarpe). Darbo sąlygų struktūravimasis apima daugybės aspektų darbe analizę tai ir streso darbe pobūdis, darbo laiko panaudojimas, kontrolės ir autonomijos
lygis, karjeros pobūdis ir pan. Darbo laiko ir laisvalaikio struktūravimasis taip

pat yra daug dalykų apimanti analizė, pradedant darbo laiko ir viršvalandžių
dydžių nustatymais, baigiant laisvalaikio praleidimo būdų ir ilgio analize.
Tolesnis tyrimo etapas yra klasinės sąmonės ir organizavimosi apibūdinimas

ir įvertinimas. Remdamiesi W. Kudera's (1979) pasiūlyta dirbančiųjų patirties ir
sąmonės sričių išskyrimu bei tarptautinių empirinių tyrimų duomenimis, suomių

teoretikai išskyrė tokius branduolinės vidurinės klasės sąmonės bruožus:
1.Darbo orientacijaį darbo turin^
2.Požiūris į darbomano, kad jie patys ir atlieka darbąj pateisina
atlikimą ir atlyginimą
nevienodą atlyginimų paskirstymą; norėtų būti
savarankiškais (self-employed);
3.Supratimas apie darbo
orientacija į laisvalaikį šeimoje, dalyvauja
ir poilsio laikąprofesinėse ir kitokiose organizacijose bei
klubuose;

4.Požiūris į profsąjungų
veiklą

yra profsąjungų nariai, dalyvauja jų veikloje;

5.Požiūris į valstybę ir
parlamentarizmo šalininkai, politiškai pasyvūs,
politinę sistemądešinių pažiūrų, daugiau neigiamai nusistatę prieš

valstybės kišimąsi, protestuotų jei jų darbovietėje
atleistų darbininkus, bet neprotestuotų prieš
nedarbą apskritai;
6.Visuomenės samprata

tapatinasi su viduriniąja klase, sugeba papasakoti
norimą socialinio vystymosi kryptį, laikosi
konservatyvių pažiūrų;
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Ribinės vidurinės klasės sąmonę tarsi sudaro du tipai, kuriuos daugiausiai
atstovauja amatininkų ir priežiūros autonomijos praktikuotojų grupės. Sie tipai

kai ką turi bendro, pvz.: kritiškas požiūris apskritai j visą gyvenimą, taip pat
kritiškai vertina nevienodą atlyginimų pasiskirstymą, nenorėtų būti save
samdančiais, mano, kad darbo sąlygos neatitinka darbo užmokesčio, mano, kad

valstybė daugiau turi kištis j ekonomiką ir piliečių gyvenimą, būdingos
reformistinių utopijų idėjų palaikymas. Tačiau yra ir keli skirtumai, pvz.:
priežiūros darbuotojai aiškiai identifikuojasi su savo darbu, tuo tarpu

amatininkai tik instrumentiškai vertina jį; dešinės pakraipos politinės pažiūros
palaikomos priežiūros darbuotojų tarpe, tuo tarpu kairiosios amatininkų tarpe;
be to amatininkai aktyviai nori dalyvauti įvairiausiuose streikuose, net jeigu tai

jų asmeniškai neliečia, kas nėra būdinga priežiūros darbuotojams; be to palaiko
skirtingas reformistiškas utopijas - priežiūros darbuotojai pritaria moralinio
pobūdžio reformoms, o amatininkai - kritinėms ir socialistinėms utopijoms.

Pastarieji sąmonės bruožai apima ir paskutinįjį analizės lygmenį, kur
analizuojamas klasių ir valstybės bei klasių ir civilinės visuomenės santykių
formavimasis ir strukturinimasis. Reikia nepamiršti, kad klasių grupių sąmonės
struktūravimosi analizė apima ir klasių kultūrų (t.y. išprusimo kultūros, meno

srityje) skirtumų analizę. Čia suomių sociologams didžiausią įtaką padaręs P.
Bourdieu, nes jie net naudojasi jo siūlytais interviu, kad susidarytų įspūdį apie
vidurinės klasės kultūrinį kapitalą. Galiausiai apibendrinantis susiejimas prieš
pereinant prie paskutiniojo analizės bloko taip pat yra savotiškas bandymas
apibendrinti viduriniosios klasės turimą simbolinį kapitalą visuomenėje,
įtakojantį jos santykius ir su kitomis klasėmis ir su valdžia bei valstybe, jos
habitus'ą bei kapitalą, kurie įtakoja klasės apskritai ir jos narių atskirai veiklos
strategijas socialinėje erdvėje, (Kivinen, 1989, Leiulfsrud, Sohlbeg, 1993).
Paskutinysis analizės lygmuo ir visų lygių apibendrinimas užbaigia suomių
sociologų siūlomą klasių analizės teoriją ir tai etapas, kai turėtų būti aiškus
visuomenės ar atskiros klasės vaizdas, vaidmuo ir funkcijos. Kalbant apie šį

teorinį modelį galima pasakyti, kad pradedant antru lygiu ir toliau, tai yra
bandymas nuosekliai analizuoti klasių savybes ir kaip jos pasireiškia skirtingose
plotmėse ar erdvėse - ekonominėje, socialinėje, politinėje (Bourdieu

terminais). Vis dėlto, kyla abejonė, kaip ir apie kitus klasių teorijų modelius,
kiek teoriniai modeliai gali^ atsižvelgti į dinaminį visuomenės socialinės
struktūros aspektą, t.y. kismą. Šis klausimas tampa aktualus tik bandant suprasti
iš esmės besikeičiančią visuomenę, kokia yra Lietuvos ar kitų Rytų Europos

šalių visuomenės. Ar šiais modeliais įmanoma tik periodiškai fiksuoti klasių
dydį, vietą, savybes ir tuomet nustatyti kismo kryptį post factum? Būtų galima
atsakyti "Taip" -jeigu naudojamos tik klasių teorijos. Kiekviena klasių teorija
tėra tam tikra schema, planas, idealaus tipo aprašymas. Realybėje galbūt klasės

nėra nei tiek vieningos ir panašios, kiek įsivaizduoja teorijų kūrėjai. Dar
P.Bourdieu kalbėjo apie "klases ant popieriaus" ir realias klases, kurios iš tiesų

gali ir skirtis, tačiau tyrėjas kuria teoriją ir daro analizę įsivaizduodamas, kad jos
sutampa. Bet kokios socialinės teorijos vertingumas apsiriboja pritaikymo ir
paaiškinimo galimybių platumu, tiek vienos visuomenės, tiek tarptautiniu lygiu,

t.y. skirtingų visuomenių palyginimo atžvilgiu. Kad įvesti į teorinį klasių modelį
dinaminį aspektą, juo labiau pritaikyti jį skirtingoms visuomenėms, manau,

reikia taikyti ne tik klasikines klasių teorijas, bet ir socialinį kismą aiškinančias
teorijas bei kasdienio patyrimo analizę. Kasdienis patyrimas nėra tik sociologo
stebėjimas ir realybės interpretavimas, tai ir kasdienės sąmonės tyrimas
visuomenės mastu. Kitaip sakant, reikia plėsti teorijas kuriant naujas
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koncepcijas realybės pagrindu. Tai reiškia, kad teorijų taikymas įgauna naują
prasmę. Adekvačiam besikeičiančios visuomenės apibūdinimui nebeužtenka
dedukcinio teorijų pritaikymo, reikia ir peržengti teorijų ribas bei pažvelgti į
situaciją kitaip, kokie pokyčiai visuomenėje vyksta, kaip žmonės veikia ir dėl jų
veiklos kuriasi naujos struktūros, kurių įprastos teorijos net nepastebi ar
interpretuoja kitaip - tuomet indukciniu būdu galima daryti teorinius

apibendrinimus (plačiau šiuo klausimu žiūrėti "Socialinis strukturinimasis: ar
pritaikomos klasikinės teorijos šiuolaikinei Lietuvai" knygoje "Lietuvos
socialinės panoramos kontūrai", 1998).

3 SCHEMA
Klasių analizės lygiai ir juos susiejanrys apibendrinimai
(Kivinen, 1989, p.44).

KLASĖS IR SOCIALINIŲ JĖGŲ FORMAVIMASIS
•Klasės ir valstybė
•Klasės ir civilinės visuomenės bei hegemonijos
struktūravimasis
i i.

SĄMONĖ IR ORGANIZACIJA
• Klasių grupių sąmonės struktūravimasis
• Galimybė ir noras dalyvauti socialiniame veiksme
• Dalyvavimas organizacijose
i

KLASĖS SITUACIJA
• Darbo sąlygų struktūravimasis
• Darbo ir laisvo laiko struktūravimasis
• Reprodukcinė situacija

KLASĖS POZICIJA

—1
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Viduriniosios klasės savybės
Vidurinioji klasė pirmiausia yra visuomenės stabilumo garantas. Kuo didesnė ir
stipresnė ši klasė, tuo stabilesnė visuomenė. Nepriklausomai nuo to, kaip
interpretuojama valstybės paskirtis, ar kaip naktinio sargo, ar kaip gerbūvio
palaikytojos, valstybės kaip sistemos kūrimas - pirmiausia šios klasės

palaikymas, stiprinimas ir plėtimas. Tam, kad neįvyktų politinio kapitalizmo
susiformavimas, kada laisvos rinkos kapitalizmas "nuleidžiamas" iš viršaus,

vidurinės klasės sąskaita, tai yra didžioji jos dalis praranda autonomiją politinės
valdžios , kapitalo, prestižo ir panašiai atžvilgiu ir smunka į žemesnę
stratifikacijos laiptų vietą - viduriniosios klasės proletarizaciją. Yra tam tikra
riba, kai atotrūkis nuo elitų iki masių tampa toks didelis, kad visuomenės
stabilumui iškyla pavojus, tuomet nesant bent vidutiniškai stiprios viduriniosios
klasės, gresia valstybės perversmas ir chaosas. Taigi, tarsi pats politinis elitas yra
suinteresuotas vidurinės klasės protegavimu ramybės labui (Blom, 1995). Platus
ir pakankamai stiprus vidurinysis sluoksnis yra ne tik politinio, bet ir socialinio
bei ekonominio stabilumo garantas. Tuomet valstybės ekonominė ir socialinė
politika turėtų būti orientuota j stipraus socialinio pagrindo sukūrimą -

pagrindą formuotis ir stiprėti viduriniajam sluoksniui. Tokia politika turėtų
skatinti socialiai orientuotos rinkos formavimą, kurios tikslai Lietuvoje būtų

žmogaus orientacija į profesijos įsigijimą; įvairaus gyvenimo lygio standartų
sistemos sukūrimas, orientuotas į stratifikuotą visuomenės struktūrą, t.y. į
masines įvairaus lygio vidutines pajamas turinčių gyventojų grupes; darbo
potencialo išsaugojimas sukuriant darbo motyvacijų sistemą, užtikrinančią

teigiamą žmogiškojo kapitalo reprodukciją Lietuvoje bei sudarant prielaidas
žmonėms realizuoti savo kūrybinius sugebėjimus (Rakauskienė, 1998, p. 143).
Pristatant klasių analizės teorijas buvo kalbama apie klasės požymius, t.y.

kaip išskirti viduriniąja klasę iš kitų visuomenės socialinės struktūros dalių. Vis
dėlto visi sociologai pripažįsta, kad viduriniosios klasės apibūdinimui neužtenka
tik formalių požymių (nuo kurių pasirinkimo ir griežtumo priklauso klasės
dydis), todėl kiekvienoje klasės analizėje diskutuojamos klasės savybės,
padedančios suprasti, kas klasę padaro ir išlaiko socialine klase. Kalbant apie
viduriniosios klasės savybes, sociologai daugiau ar mažiau gilinasi j žemiau
aptariamas sritis.

Viduriniosios klasės karjeros pobūdis
Jau M. Weber'is (1978) atkreipė dėmesį į biurokratų kategorijos karjerą.
Valdininkai, ateidami dirbti j biurokratines įstaigas, yra tarsi užprogramuoti

kilti karjeros laiptais hierarchinėje valstybinės tarnybos ar institucijos
struktūroje, t.y. iš mažiau reikšmingų ir apmokamų pozicijų į aukštesnes. Kitaip
sakant, biurokratijos funkcionuoja kaip vidinė darbo rinka, kurioje kiekviena

darbo vieta susijusi su ekspektacijomis apie padidėsiančias pajamas, kontrolės ir
atsakomybės lygį ateityje, taigi yra optimistinio pobūdžio karjeros, tarsi
vedančios prie viduriniosios klasės progresavimo (Abercrombie, Urry, 1983).
Tai nėra vienintelis viduriniosios klasės karjeros tipas. Yra skiriamos (1)
organizacijos (firmos) vidinė darbo rinka, kuomet asmens karjera apsiriboja
vienos organizacijos rėmais ir (2) profesijos vidinė darbo rinka, kuomet asmens
karjera daroma per skirtingus darbdavius, bet tos pačios profesijos rėmuose

(Savage et ai, 1995). Šių darbo rinkų pobūdis yra vidinis, nes čia yra tam tikros
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darbo vietų kopėčios - į organizaciją ar profesiją pakliūnamą tik apatinėje
grandyje, o bet kokios laisvos darbo vietos užpildomos pareigų pakėlimo
nusipelnusiais tos pačios organizacijos ar profesijos dirbančiaisiais. Abu tipai
susiję su įgūdžių ar kvalifikacijos bei patirties kėlimu, didėjimu bei judėjimu į
pozicijas su didesne organizacine valdžia, t.y. į aukštesnes pareigas, ar pareigas
su didesniu autonomijos lygiu. Realioje darbo karjeros situacijoje asmuo gali
būti įsitraukęs į abu minėtus tipus. Kiti sociologai, analizavę viduriniosios klasės
karjerų strategijas skiria įvairius jų tipus. Pavyzdžiui, A. Gouldner'is (1957) ir R.
Merton'as skyrė "kosmopolitų" (mažai lojalūs juos įdarbinusiai kompanijai,

orientuoti į jų profesijai reikalingų įgūdžių gilinimą, jų referentinė grupė yra už
organizacijos ribų) ir "lokaliųjų" (labai lojalūs savo darbdaviams, konformiški,
ne perdaug orientuoti gilinti savo turimas žinias, jų referentinė grupė

daugiausiai organizacijos viduje) karjeros tipus. R. Brown'as (1982) skiria
"organizacinę strategiją" (kai karjera planuojama tik organizacijos viduje),
"profesinę strategiją" (kai einama vis prie naujų geresnių darbdavių, prie
geresnių darbo sąlygų ar aukštesnių pareigų, bet tos pačios profesijos ribose) ir
"verslininkų strategiją" (kai karjerą planuojama nukreipti savo verslo sukūrimui
paremti, t.y., kaupiama nuosavybė dirbant nepriklausomu, save samdančiu

darbuotoju). Kiekviena iš šių strategijų derinama prie turimų vertinamų dalykų
arba kapitalo rūšių, arba karjeros pagalba bandoma sutvirtinti šiuos dalykus

(Savage et ai, 1995). Pastebėta, kad pasirinkę karjerą, remdamiesi
organizaciniais privalumais, viduriniosios klasės atstovai yra daugiau
priklausomi ir nesaugūs, o profesinę karjerą pasirinkę - besiremiantieji
kultūriniu savo kapitalu - nuolatos jaučia frustraciją, nes nei viena konkreti

darbo vieta neleidžia pilnai atsiskleisti ir realizuotis jų sugebėjimams, nes ten
turi būti taikomas konkretus žinojimas, o ne platus teorinis (Savage et ai, 1995).

Viduriniosios klasės gyvenimo būdas, kultūra, stilius

Tarp daugybės kultūrinių viduriniosios klasės įvaizdžių vyrauja du
svarbiausi. Vienas jų - tai viduriniosios klasės gyvenimo būdas kaip gerbiamas
nes tradiciškas, ir labai konformistiškas. Antrasis - tai viduriniosios klasės kaip

naujų "kultūrinių standartų nešėjos", avangardiško, radikaliai naujų kultūrinių
stilių propaguotojos įvaizdis. Paprastai viduriniosios klasės gyvenimo būdas,
nors jis nėra vieningas skirtinguose klasės lygiuose, yra apibūdinamas kaip
etaloninis gyvenimas. Tai yra, viduriniosios klasės nariai gyvena ir veikia taip,
tarsi norėtų pademonstruoti savo gyvenimo būdą kaip pavyzdį kitiems. P.

Bourdieu, kalbėjo apie viduriniosios klasės grupių (naujųjų smulkiųjų buržua ir
intelektualų bei menininkų) gyvenimo būdų ir kultūrų skirtumų formavimąsi.
Naujoji smulkioji buržuazija, sparčiai besiformuojanti marketingo, reklamos,
visuomeninių ryšių, žiniasklaidos ir priežiūros ar aptarnavimo srityse, panašiu

lygiu disponuojanti ekonominiu ir kultūriniu kapitalu, stengiasi būti gyvenimo
standartų ir skonių mados nustatytoja kitoms klasėms. Vis dėlto jie taip pat,
kaip ir kitos viduriniosios klasės kategorijos nuolat rūpinasi tvirtinti savo
identiškumą, socialinę poziciją ir vertę. Prancūzijos visuomenėje ši kategorija
paprastai susirūpinusi savo kūno forma, fizine būkle. Jie intensyviai užsiima
brangiomis "Kalifornietiškomis" sporto rūšimis, taip pat stengiasi valgyti sveiką

maistą ir kitaip palaikyti sveiką gyvenimo būdą, pvz. gerti tik nealkoholinius
gėrimus. Žodžiu, savo gyvenimo būdu jie tarsi bando atsiplėšti nuo socialinės
realybės, nuolat demonstruodami savo aukštesnį negu realų lygį. Kita
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viduriniosios klasės kategorija - intelektualai ir menininkai - gyvena visai kitokį
gyvenimo būdą, apibūdinamą "Kairiojo kranto" galerijomis, avangardiškais
festivaliais, užsienio kalbomis, šachmatų žaidimu, Les Temps Modernes, Bachu ir
kalnų turizmu (pagal Bourdieu, 1984, Distinction, Savage et ai, 1993).
Daugiausiai kritikos P.Bourdieu viduriniosios klasės gyvenimo būdo analizė
sulaukė dėl to, kad neatskyrė vadybininkų nuo industrialistų, kas teisinga ir
pritaikoma tik Prancūzijos visuomenei, tai pat dėl to, kad čia nėra vietos
organizacinio pobūdžio kapitalu disponuojantiems žmonėms (Whyte, Savage et

ai, 1995). Didžiosios Britanijos vidurinioji klasė pasižymi trejopu gyvenimo
būdu (Savage et ai, 1995, Crompton, 1993). Pirmasis, atstovaujamas viešojo
sektoriaus profesionalų, gyvena propaguodami asketišką, "sveiką gyvenimo
būdą", apibūdinamą sportu, sveika mityba, mažu alkoholio vartojimo lygiu,
sumišusiu su "aukštos kultūros" palaikymu, teatrų, klasikinės muzikos koncertų,
šiuolaikinių šokių lankymu. Antrasis tipas - profesionalų ir vadybininkų apibūdinamas niekuo neišsiskiriančiais vartojimo paternais, žemesniu nei
vidutiniu "aukštosios kultūros" bei sporto vartojimo lygiu. Profesionalai taip pat
perima "sveiko gyvenimo būdo" koncepciją, nors iš kitos pusės realiai jie dėl
savo finansinio pajėgumo įsitraukia į visiškai "nesveikas" veiklas, tokias kaip

piktnaudžiavimas šampanu ir kitais brangiais alkoholiniais gėrimais bei
radikaliai naujas - brangių narkotinių medžiagų vartojimo veiklas.

Vadybininkai, palyginti su profesionalais daugiau įsijungia j tradicines sporto
rūšis, tokias kaip žvejyba, plaukiojimas laivais, golfas, be to daugiau laikosi
aukštesniosios kultūros lygio, apimančio ne tik klasikinės muzikos koncertų,
teatrų, muziejų ir operų lankymą, bet ir atostogas Prancūzijoje ar Graikijoje,
todėl jų "šviesoje" profesionalai matomi kaip daugiau hedonistiški,
individualistai bei vartotojiški. Trečiasis tipas - apibūdinamas kaip
"postmodernusis", kurį atstovauja išsimokslinę privataus sektoriaus tarnautojai,
o ypač teisininkai, buhalteriai, patarėjai, seksologai, reklamos agentai ir pan. Jis
charakterizuojamas vieningo vartojimo principo nebuvimu: t.y. aukštos kultūros
formų palaikymas eina greta su diskotekų bei automobilių lenktynių lankymu.
(Savage et ai, 1995). Kalbant abstrakčiau apie aukštesniosios viduriniosios

klasės gyvenimo būdą, pažymėtina, kad jos simboliai plačiai reklamuojami ir
naudojami žiniasklaidoje: teniso žaidimas, firminiai sportiniai drabužiai, sveikas
maistas, puiki fizinė forma ir t.t. Vidutiniokai daugiau nei bet kurie kiti
stengiasi demonstruoti išorinius gero gyvenimo simbolius. Jie snobiškai
demonstruoja geras manieras, taisyklingą mitybą, tvarkingas pieveles priešais
namus, nublizgintus kuo brangesnius automobilius, nepraleidžia progos
pasigirti sėkmingų atžalų studijavimu universitetuose bei sutuoktinio priėmimu

į prestižinį klubą (Domanski, 1994b). Tam, kad jie galėtų demonstruoti minėtus
simbolius, "baltosios apykaklės" turi būti ypač energingi, veiklūs, disciplinuoti,
pasitikintys savimi darbe. Šios savybės lemia, kad vidurinioji klasė skatina
ekonominį augimą. Kadangi jie nuolatos rūpinasi savo socioekonominės

gerovės siekimu, jie yra politinio stabilumo pagrindas, todėl į šios kategorijos
poreikius paprastai atsižvelgia visos vyriausybės, dauguma politinių kampanijų
taip pat pirmiausia orientuojasi į ją, kad užsitikrintų politinę paramą
(Domanski, 1994b).
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Viduriniosios klasės dalyvavimas politikoje, valstybės valdyme ir pilietinėje
visuomenėje

Yra skiriami du požiūriai į viduriniosios klasės politiką: spekuliatyvusis ir ad
hoc. Spekuliatyvusis susijęs su klasės politinių nuostatų analize. Sis požiūris

apima dvi skirtingas įvaizdžio strategijas: (1) tai viduriniosios klasės politikos
interpretacija kaip potencialiai radikalios, antikapitalistinės, todėl šiuo atveju
nagrinėjami "naujieji socialiniai judėjimai" tokie kaip "Žaliųjų", pacifistų ir
pan.; (2) pabrėžiamas "tarnautojų" klasės politikos konservatyvumas, todėl
balsuodami šios klasės atstovai remia dešiniąsias partijas. Problema yra ta, kad

abi šios strategijos akcentuoja politikos pasidalinimą į kairiąją-dešiniąją tik
kapitalistinės eksploatacijos, nuosavybės kapitalo pagrindu. Be to, abi jos
analizuoja tik įsivaizduojamus, potencialius viduriniosios klasės politikos tipus,

o ne realią politiką. Todėl šios strategijos sunkiai geba paaiškinti realios
viduriniosios klasės politikos įvairovę, tiek partijų, tiek judėjimų veikloje.
Antrasis požiūris - tai ad hoc, vienam atvejui skirta, empirinių politikos

fragmentacijos faktorių paieška. Tokiu būdu aptinkami vienijantys viduriniosios
klasės politikų aibę arba jų diferenciaciją paaiškinantys veiksniai: socialinio
mobilumo bruožai, sektorių skirtumai ir kultūros skirtumai. Aukštas socialinio

mobilumo lygis j viduriniąja klasę svarbus, nes užkerta kelią politinio
konsensuso priėmimui bent jau iki tol, kol susiformuoja stipri tarnautojų klasė.
Dar vienas argumentas, aiškinantis politikos diferenciaciją, yra viešo ir
privataus sektorių skirtumai. Viešasis sektorius radikalesnių politinių pažiūrų.

Trečiasis argumentas yra kultūriniai ir ideologiniai skirtumai tarp įvairių
viduriniosios klasės segmentų, kuriais pasinaudoja skirtingos politinės partijos ir
organizacijos. Savage et ai. siūlo trečią požiūrį į viduriniosios klasės politikos
analizę - nagrinėti jos santykius su nuosavybės, organizacinio pobūdžio ir

kultūriniu kapitalu, nes būtent vieno iš kapitalų pagrindu veikia politinė
viduriniosios klasės mobilizacija savo pozicijų išsaugojimo siekimui (Savage et
ai., 1995). Politinių pažiūrų analizė reikalinga, nes anksčiau ar vėliau
vyriausybėms teks susidurti su konkuruojančiomis viduriniosios klasės interesų
grupėmis, esančiomis įvairiuose santykiuose su valstybe ir juos derinti.

Viduriniosios klasės reprodukcija

Su socialinės klasės reprodukcija susiję daugybė klausimų. Tai ir
išsimokslinimo lygio palaikymas (credentialism) kaip barjeras, socialinio
uždarumo (closure) sąlyga, tai ir profesionalizmo palaikymas, ir socialinis,
profesinis bei erdvinis mobilumas tos pačios kartos rėmuose ir tarp kartų,

padedantis išlaikyti ir perduoti klasinę poziciją, galiausiai namų ūkių situacija,
stipriai įtakojanti viduriniosios kasės reprodukcijos galimybes. Įrodyta, kad
karjeros bei profesinio mobilumo paternai labai priklauso nuo disponuojamo
vertinamo dalyko arba kapitalo pobūdžio. Labiausiai tikėtina, kad

besiremiantys turtine nuosavybe ir kultūriniu kapitalu, išlaikys savo
priklausomybę viduriniajai klasei ir perduos ją savo vaikams. Todėl žmonės,
esant galimybei, stengiasi konvertuoti savo turimus privalumus į labiau
vertinamus. Vadybininkai ir biurokratai, dažnai besiremiantys tik organizaciniu
privalumu, dvejopai sprendžia šią problemą. Savo karjeros eigoje, dėl anksčiau
minėto tikslo, stengiasi tapti nepriklausomais, save samdančiais darbuotojais,
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arba kuria savo verslą. Arba bando konvertuoti savo organizacinį kapitalą į
kultūrinį tarpgeneracinio mobilumo mechanizmais, t.y., suteikdami savo

atžaloms tokį išsilavinimą, kurio dėka jie gali tapti profesionalais ir tokiu būdu
išlikti viduriniosios klasės pozicijose (Savage et ai, 1995). Pasaulyje buvo daryta
daug namų ūkių situacijų empirinių tyrimų, kurie parodė, kad nuo šeimos
situacijos (t.y., ar abu sutuoktiniai dirba, ar skirtingose klasinėse pozicijoje yra,

ar moteris dirba viduriniosios klasės baltųjų apykaklių, ar vadybininkų
profesionalų lygio darbą, galiausiai kokio amžiaus būdami susilaukė vaikų ir
pan.) stipriai priklauso klasės reprodukcija ir pačios šeimos kaip stratifikacijos
vieneto socialinis mobilumas (Sorensen, 1994, Mare et ai, 1989).

Vidurinioji klasė Lietuvoje
Viduriniosios klasės ieškojimas
Viduriniosios klasės Lietuvoje formavimasis yra problemiškas. Iš tiesų tai
pirmiausia politinis klausimas mūsų kaip ir kitose post-socialistinėse valstybėse.
Mat vidurinės klasės kūrimasis ir jos stiprinimas yra būtinas ne teroristiniam ir

ne diktatoriškam demokratiniam kapitalistinio pobūdžio režimui išsaugoti.
Vidurinioji klasė visuomet matoma kaip buferinė atsvara socialiniams
neramumams. Apie tai (tik, žinoma, ne klasių terminais) šnekėjo dar Aristotelis

savo garsiojoje "Politikoje". Jie, turėdami pakankamą ekonominį, kultūrinį bei
organizacinį kapitalą, būna suinteresuoti gyventi ramų pilietinį gyvenimą, o ne
kurstyti radikalizmą. Be to, kaip pastebėjęs ne vienas teoretikas, viduriniosios

klasės atstovai yra svarbiausi novatoriai technologijos plėtroje ir intelektualinėje
kūryboje.
Apibendrinant vidurinės klasės apibrėžimus, galima išskirti pagrindinius
bruožus, dažniausiai minimus kaip esminius skirtingose teorijose. Tai būtų:
1.Vidurinę klasę sudaro žmonės, dirbantys už atlyginimą.
2.Ne visi dirbantys už atlyginimą automatiškai priskirtini vidurinei klasei.
Egzistuoja svarbūs kriterijai, skiriantys vidurinę klasę nuo kitų dirbančių už

atlyginimą, bet priskirtinų darbininkų klasei.
3.Vidurinė klasė skiriasi nuo kitų dirbančiųjų už atlyginimą bent vieno (ir
daugiau) kriterijaus dydžiu - galios, pajamų, išsimokslinimo, prestižo,
autonomijos darbe ir pan.

4.Struktūrinė vidurinės klasės padėtis ir funkcijos yra tik labai plačiai ir
įvairiaprasmiškai apibūdinamos. Vidurinė klasė tuo pačiu metu atlieka ir
"kolektyvinio darbininko", ir "globalaus kapitalo" funkcijas, taigi tarsi
prieštaraujančias viena kitai (Carchedi samprata). Jos erdvė visuomenės
struktūroje taip pat yra labai plati - pvz.:tarp buržuazijos ir darbininkų
(Wright'o samprata).
Taigi, bene svarbiausias dalykas, pabrėžiamas visuose vidurinės klasės
apibūdinimuose yra jos vidinė diferenciacija, dar labiau apsunkinanti analizę.

Todėl kai kurie vidurinės klasės segmentai gali būti apibūdinami vienu kurio
nors kriterijaus lygiu, kiti - kitu.
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Teorinės analizės taikymas empirinio tyrimo duomenims: skirtingos teorijos —
skirtingas rezultatas

Klasės paiešką atliekant galima taikyti skirtingas teorijas, skirtingus
kriterijus ir nuo to priklauso klasės vaizdas bei dydis. Tarkim, akcentuojant

profesiją, darbą, ignoruojant išsimokslinimo lygį ir atvirkščiai. Dar sudėtingiau
yra kalbėti apie skirtingų klasių teorijų palyginimą, t.y. apie tai kuri geriau
atspindi klasių struktūrą, sąmonę ar organizaciją. Taip yra todėl, kad skirtingos
teorijos gali skirtis:
1.Analizės lygiu arba apimtimi (scope).

2.Ekonominio klasės pagrindo susiejimu su klasės organizacija, politiniu
aktyvumu ir sąmone.

3.Dėmesio kreipimu į skirtingas klasių analizės sritis, atitinkamai ir
empiriniais šių samprotavimų pagrindimo rezultatais (Kivinen, 1989).
Kalbant apie Lietuvos, kaip ir apie kitų visuomenių vidurinę klasę, jos dydis
priklauso nuo pasirinktų kriterijų griežtumo. Žemiau paskaičiuotas vidurinės
klasės dydis, kai griežtai reikalaujamas kriterijus yra vadovaujančios pareigos,

kuris šiek tiek skiriasi, jeigu griežtu kriterijumi laikysime išsimokslinimo lygį.
Analizėje taikomi šie kriterijai:
•Vadovaujančios pareigos (griežtai reikalaujamas kriterijus 1 lentelėje).
•Išsimokslinimo lygis ne mažesnis nei aukštesnysis vidurinis (griežtai
reikalaujamas kriterijus 2 lentelėje).
•Autonomija darbe, būtina savo
savarankiškumui.
•Pajamos didesnės nei vidutinės.

darbo

organizavimui

ir

atlikimo

1 LENTELĖ
Respondentų, iš visos tyrimo imties,
dirbančių už atlyginimą, užimančių vadovaujančias
pareigas, bet neatitinkančių kurio nors vieno kito kriterijaus, dalis
(procentais, B hm et ai, 1995.)
Trūkstamas kriterijus
Pastabos
Visų
Dirbančiųjų už
respondentų
atlyginimą

Išsimokslinimas
Autonomija darbe

procentas
0.7
1.7

procentas
1.3
2.9

Pajamos

3.2

5.4

Viso
Nėra trūkstamo kriterijaus
Viso

5.6
4.4

9.6
7.6

VKI

10.0
17.2
VKII
VKI čia yra vidurinioji klasė apibrėžiama esant vienam trūkstamam kriterijui.
VK II čia yra vidurinioji klasė apibrėžiama esant vienam trūkstamam kriterijui arba
nesant trūkstamų kriterijų.
Kaip matyti lentelėse, kai viduriniosios klasės apimties nustatymui

kombinuojami vadovaujančios pareigos kaip būtinas kriterijus, o vieno iš kitų
trijų kriterijų trūksta arba nėra trūkstamo kriterijaus, jos dydis tėra 10.0% visų
gyventojų, turint omeny, kad respondentai juos reprezentuoja (17.2%

dirbančiųjų už atlyginimą). Kaip iliustruoja 2 lentelė, kuomet Lietuvos
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vidurinioji klasė skaičiuojama, esant svariausiam išsimokslinimo kriterijui, ji yra
šiek tiek didesnė, nei kuomet svariausias kriterijus yra vadovaujančios pareigos.

Taigi, viduriniosios klasės dalis, kai būtinai patenkinamas išsimokslinimo
kriterijus, bet vienas iš kitų trijų nepatenkinamas arba nėra trūkstamo
kriterijaus yra 11.3 % visų gyventojų, kas sudaro 1.3% daugiau nei pirmu

skaičiavimo atveju (19.8% dirbančiųjų už atlyginimą, kas yra 2.2% daugiau nei
pirmu skaičiavimo atveju). Taigi iš tiesų Lietuvos vidurinioji klasė, skaičiuojant
ją pagal minėtus formalius kriterijus yra labai nedidelė. Žinant Lietuvos
situaciją, t.y., kad tai permainų metas, kai visuomenės socialinė struktūra iš

esmės keičiasi, nyksta neprisiderindami prie naujų sąlygų anksčiau buvę
vidurinėje stratoje tarybiniai specialistai, mokytojai, ir kiti inteligentai, galima
teigti, kad tai šis viduriniosios klasės dydis iliustruoja formavimosi tendenciją
1993 metais.

2 LENTELĖ
Respondentų, iš visos tyrimo imties,
ir dirbančių už atlyginimą, turinčių išsimokslinimą, ne mažesnį už
aukštesnįjį vidurinį, bet neatitinkančių kurio nors vieno kito kriterijaus dalis
(procentais, Blom et ai, 1995)
Pastabos
Trūkstamas kriterijus
Visų
Dirbančių už
respondentų
atlyginimą
Procentas
procentas

Autonomija darbe
Pajamos

1.7
3.2

2.9

Vadovaujančios pareigos

2.0

3.5

Viso
Nėra trūkstamo kriterijaus

6.9
4.4

Viso

11.3

11.8
7.6
19.4

5.4

VKI
VKII

VKI čia yra vidurinioji klasė apibrėžiama esant vienam trūkstamam kriterijui.
VK II čia yra vidurinioji klasė apibrėžiama esant vienam trūkstamam kriterijui arba
nesant trūkstamų kriterijų.

Galima kelti hipotezę, kad dabar, po šešerių metų skaičiai būtų šiek tiek
didesni. Aš darau šį teigimą todėl, kad vidurinioji klasė, paprastai formuojasi

dėl dirbančiųjų už atlyginimą visumos diferenciacijos proceso bei smulkaus ir
vidutinio verslo kūrimosi ir plėtojimosi. Diferenciacijos procesas suprantamas

kaip vykstantis dviem kryptimis:
• Pirmoji, tai dėl įvairių priežasčių vykstantis privilegijuotos dirbančiųjų dalies
formavimasis, kurį galima pavadinti "tarnautojų klase". Tai pirmiausia dėl

biurokratizacijos proceso vykstantis įvairaus lygio valdžios institucijų darbo
vietų kūrimas kurias užimantys darbuotojai būna valdininkais arba jiems
padedančiais tarnautojais. Lietuvoje šis procesas vyksta pakankamai
sklandžiai. Kuriamos naujos tarnybos, departamentai, ministerijos, kurios
taip pat kuria arba transformuoja padalinius, ko pasėkoje laikas nuo laiko
inkorporuojami nauji žmonės, formaliai atitinkantys minėtus vidurinės
klasės kriterijus. Taipogi dėl privataus verslo plėtros vis daugiau į jį

įjungiama vidurinės klasės statusą atitinkančių darbo vietų. Taigi ši kryptis
tarsi rodo viršutinės visų dirbančiųjų už atlyginimą dalies didėjimą. Kadangi
Lietuvos ekonomika plečiasi, t.y., paskutiniaisiais metais didėja Bendro

Nacionalinio Produkto dydžio rodikliai, galima prognozuoti, kad tai išlaikys
palankias sąlygas vidurinės klasės tapsmui.
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• Antroji kryptis, R.Blom ir jo kolegų įvardijama kaip proletarizacijos
procesas. Tai anksčiau aukštą statusą turėjusių profesijų nuvertėjimas tiek
prestižo, tiek ekonomine bei statuso ir galios prasme, kurio pasėkoje
žmonės, atsiduria vidurinės klasės ribose, artimose darbininkų klasei
Lietuvos situacijoje, jie tampa tarsi marginaline grupe. Čia tinka aptarti
išsilavinimo klausimą. Išsilavinimas socialiniam statusui yra labai svarbus.

Tačiau net aukštasis jo lygis nelemia priklausomybės vidurinei klasei, jeigu
kiti statuso komponentai nesuderinami. Be to, didelę reikšmę turi

išsimokslinimo adekvatumas. Todėl daugybė tarybiniais laikais gavusių bent
aukštesniojo vidurinio mokslo diplomus, negali pritaikyti jų naujai situacijai
ir net savo profesijos poreikiams, kas taip pat paaiškina dekvalifikacijos ir
socialinio smukimo priežastis. Platesne prasme apie proletarizaciją ir

žemesniosios tarnautojų klasės dalies dekvalifikaciją ir priartėjimą prie
darbininkų klasės situacijos, kalbėjo daugybė teoretikų, aptarinėjusių
vidurinės klasės kismą. Tai Braveman'as, kalbėjęs apie baltųjų apykaklių
kvalifikacijos mažėjimą, kas jo nuomone, galiausiai gali lemti didelės,
homogeniškos darbininkų klasės susidarymą, ir Carchedi, stebėjęs vidurinės
klasės darbo vertės mažėjimą, dėl kurio ji vis silpniau atlieka globalaus
kapitalo funkciją, todėl telieka tik kolektyvinio darbuotojo funkcija,
priartinanti prie darbininkų klasės funkcijų ir situacijos, ir Abercrombie &
Urry, pastebėję tik žemesniųjų baltųjų apykaklių proletarizacijos
tendencijas, negręsiančias tarnautojų klasei, R. Crompron akcentuoja

moterų, kurios sudaro didžiausią žemesniųjų baltųjų apykaklių dalį, darbo
elementarėjimą bei žemesnį vertinimą, kas taip pat įtakoja proletarizacijos
tendencijas.

Taigi, diferenciacijos procesas Lietuvoje vykstąs abiem kryptimis, taip pat
daugėja smulkių ir vidutinių verslininkų, plečiasi privatus sektorius dėl
privatizacijos proceso, laisvos rinkos protegavimo, ekonominės politikos ir pan.
Apibendrinant galima pasakyti, kad vidurinioji klasė, esanti visuomenės
socialinės struktūros vidury, tarp elito ir darbininkų, taip pat vidury
socioekonominio statuso atžvilgiu, besiskirianti nuo kitų grupių formalių

kriterijų kombinacija, kurie realiai dar nėra aiškiai išsikristalizavę į socialinę
poziciją (pagal W.Slomzcynski) Lietuvoje yra nedidelė. Palyginimui Vakarų
šalyse vidurinioji klasė, skaičiuojama šiais kriterijais, paprastai yra virš 50% 60%. Taigi Lietuvos visuomenė dar neatitinka stabilios demokratinės

visuomenės modelio (Taljūnaitė, 1995). Lietuvoje viduriniosios klasės
visuomenės sukūrimas dar pakankamai tolimas ir, matyt, neįmanomas tik

politinių ideologijų ir priemonių pagalba. Juo labiau, kad kol kas yra gyva
ekonominės struktūrinės poliarizacijos tendencija, dar labiau komplikuojanti
vidurinės stratos vystymosi tendencijas. Labai svarbi ir visuomenės nuostata

viduriniosios klasės tapsmo atžvilgu, t.y kiek gyventojų subjektyviai
identifikuojasi su viduriniąja klase, kaip jie supranta šią visumą, kaip vertina jos
perspektyvas ir svarbumą visuomenės ir valstybės gyvenime.
Tai buvo paskaičiuotas viduriniosios klasės dydis pagal formalius kriterijus,
tačiau nekreiptas dėmesys į tai, kad pasaulyje priklausymas vidurinei klasei

reiškia pakankamai aukštą materialinio gyvenimo standartą, kurio pajamų lygis
(didesnis už statistines vidutines) Lietuvoje neapibūdina. Šis standartas, yra

labai svarbus veiksnys viduriniosios klasės reprodukcijai, tai tam tikras
gyvenimo būdo ir perspektyvų ateičiai apibūdinimas, esantis vienu iš svarbiausių
skiriamųjų vidurinės klasės bruožų. Manau, kad kažkaip įvertinus šį standartą
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Lietuvos situacijoje ir pritaikius jį skaičiuojant viduriniosios klasės dydį, jis būtų
mažesnis.

Vienas iš šio darbo tikslų yra parodyti, kad skirtingu būdu apskaičiuotas,
remiantis skirtingais kriterijais, viduriniosios klasės dydis gaunamas nevienodas.

Galima paskaičiuoti viduriniosios klasės dydj visai kitu metodu, pavyzdžiui,
išskiriant socialines stratas, remiantis kiek kitais kriterijais: darbas už
atlyginimą, vadovaujančios pareigos ir išsimokslinimo lygis. Vadovaujančios
pareigos yra subjektyvus kriterijus, tai pačių respondentų savęs vertinimas.
Tuomet Lietuvos visuomenės vaizdas yra pateiktas 3 lentelėje:

3 LENTELĖ
Socialinės stratos Lietuvoje, procentais* .

Dydis

Socialinės stratos pavadinimas

4
23
37
36

Verslininkai
Vadovai

Kvalifikuoti darbuotojai ir darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai
Viso

100

* Socialinių stratų operacionalizacija:
Verslininkai: visi verslininkai išskyrus ūkininkus,
Vadovai: dirbantys už atlyginimą vadovaujančiose pareigose, t.y. kontroliuoja kitų
žmonių darbą,
Kvalifikuoti darbuotojai ir darbininkai: dirbantys už atlyginimą, neturintys autonomijos ir
galios, turi bent vidurinį profesinį išsimokslinimą (buv.PTM ir aukščiau),
Nekvalifikuoti darbininkai: dirbantys už atlyginimą, neturintys autonomijos ir galios, turi
tik nebaigtą vidurinį arba žemesnį išsimokslinimą.

Iš šios lentelės nėra kaip tiksliai pasakyti viduriniosios klasės dydj, bet ji
rodo, iš kokių segmentų daugiausiai susideda vidurinioji klasė. Kaip matyti
Lietuvoje yra labai nedidelė verslininkų dalis (1993 metais), kuri būtų didesnė,
jei priskaičiuoti ūkininkus. Šiuo atveju matyti, kad viduriniąja klasę sudarytų
dalis verslininkų ir didžiausia vadovų bei kvalifikuotų darbuotojų, kuriuos
galima pavadinti ir kitu profesionalų ar specialistų vardu, stratų dalis.

Lietuvoje yra labai didelė, palyginti su Vakarų visuomenėmis nekvalifikuotų
darbininkų dalis, net 36%. Taigi, ideologijos persunkti politikų pasisakymai
apie kvalifikuotą darbo jėgą Lietuvoje kaip privalumą stojant j Europos Sąjungą
yra, švelniai tariant, perdėti. Žinoma tokie skaičiai nelabai ką sako nelyginant jų
su kitomis valstybėmis.Taigi, jeigu palygintume Latvijos ir Estijos empirinio
tyrimo rezultatus, kadangi tyrimas buvo daromas ir šiose valstybėse, tai

nekvalifikuotų darbininkų dalys yra atitinkamai 18% ir 21%. O tai jau
akivaizdus skirtumas, verčiantis koreguoti anksčiau minėtus pasisakymus.

Pirmosios E. fVright'o klasių schemos adaptacija empiriniam tyrimui
Lietuvoje
Toliau taikoma 1978 metų E, Wright'o klasių žemėlapis,kai svarbiausias
kriterijus yra dominavimas darbe, vadovaujanti pozicija. Vidurinioji klasė šioje
teorijoje matoma kaip esanti prieštaringose plotmėse, tarp buržuazijos,
smulkiosios buržuazijos ir darbininkų. Lietuvos atveju tarp smulkiosios
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buržuazijos ir darbininkų. Dominavimas darbe nustatomas pagal pareigas ir

pačių respondentų apibūdintą priimamų sprendimų ar kontrolės pobūdį.
Pirmiausia galima pastebėti, kad trūksta Wright'o išskirtos buržuazijos
klasės, bet Lietuvos kontekste tai kol kas neapčiuopiama sąvoka, jos

operacionalizacija yra beprasmė, bent jau 1993 metais. Tegalima šnekėti apie
formavimosi tendencijas, bet tai greičiau teorinio pobūdžio samprotavimai,

realiai apie buržuaziją kaip klasę, kitaip sakant apie stambių kapitalistų klasę
dar šnekėti anksti. Kaip matyti, šiuo tipologijos atveju, kai priskaičiuojami ir
ūkininkai, smulkioji buržuazija, arba tiksliau verslininkų klasė, tampa 9%. Vis
tiek, tai nepakeičia vaizdo, kad Lietuvos visuomenė yra dirbančiųjų už
atlyginimą visuomenė. Beveik trečdalis, t.y. 27 % dirbančiųjų papuola į tą

Wright'o vadinamą prieštaringą klasinių santykių plotmę, kurioje jis išskyrė
vadybininkų - vadovų klasę. Tai įvairaus lygio vadovaujantys darbuotojai, kurie

daugiau mažiau priima sprendimus tiek dėl įmonės ar įstaigos, ar galiausiai dėl
smulkaus padalinio funkcionavimo, tiek dėl pavaldinių darbo.

4 LENTELĖ
Klasės Lietuvoje, pagal pirmą E. Wright'o klasių schemą, procentais*
(Melin, 1995).
Klasės pavadinimas
Klasės dydis

Smulkioji buržuazija

9
11

Vadovai - vadybininkai
Vidurinės grandies vadybininkai
Vadovaujantis personalas
Pusiau autonomiški darbuotojai

12

4
4
60

Darbininkai
Viso
N

100
994

* Wright'o tipologijos operacionalizacija:
smulkioji buržuazija: verslininkai, taip pat ūkininkai, turintys apie 10 samdomų
darbuotojų, kontroliuojantys (bent nedidelę) dalį finansinio bei fizinio kapitalo, taip pat
ir darbo jėgą;
vadovai - vadybininkai: dirbantys už atlyginimą, turintys galią priimti svarbiausius įmonės
gyvavimui ir planavimui sprendimus, taip pat galintys pakeisti žemesnių vadybininkų
sprendimus, bei kontroliuoti kitų darbuotojų darbą;
vidurinės grandies vadybininkai: dirbantys už atlyginimą, turintys galią patarti svarstant ir
priimant svarbiausius įmonės gyvavimui ir planavimui sprendimus, kontroliuojant kitų
darbuotojų darbą;
vadovaujantis personalas: dirbantys už atlyginimą, neturi teisės priimti svarbių
sprendimų, bet gali įtakoti atlyginimų ir priedų dydį, disciplinuodami kitus darbuotojus;
darbininkai: nekontroliuojantys nei finansinio, nei fizinio kapitalo, nei kitų darbuotojų
darbo;
pusiau autonomiški darbuotojai: nekontroliuojantys nei finansinio, nei fizinio kapitalo, nei
kitų darbuotojų darbo, bet kontroliuojantys savo paties darbo procesą (plačiau apie šią
operacionalizacija žiūrėti Wright, 1978, p.61-86, Blom et ai, 1992, 46).
Antrosios E. Wright'o tipologijos pritaikymas
Toliau taikoma 1985 metų patobulinta E. Wright'o klasių schema. Čia

svarbiausias išskyrimo kriterijus yra vieno iš trijų vertinamų dalykų
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disponavimas: finansinio arba gamybos priemonių nuosavybės, organizacinio

pobūdžio ir įgūdžių arba išsimokslinimo.
Panaudojus antrą Wright'o klasių išskyrimo požymių būdą ryškiai pasikeičia
dirbančių užv atlyginimą diferenciacija, palyginti su pirmosios schemos
pritaikymu. Čia jie skiriami pagal jų poziciją, pareigas organizacijose
(vadybininkai) ir išsimokslinimą (profesionalai). Šios teorijos adaptacijoje taip
pat trūksta nemažai Wright'o išskirtų klasių, bet jos paprasčiausiai neegzistuoja
(kaip pvz. buržuazija) arba jų netikslinga ar neįmanoma išskirti Lietuvos
situacijoje (kaip pvz. atskirti smulkią buržuaziją nuo smulkių darbdavių arba
išskirstyti vadybininkų klasę į kelias, nes ir bendra jų dalis yra labai nedidelė.
Pirmiausia pastebėtinas skirtumas yra viduriniosios klasės dydis, kuris pirmu

atveju buvo tarp 31% ir 40% jei priskaičiuoti smulkiąją buržuaziją, tuo tarpu
antrosios teorijos pritaikymo atveju vidurinioji klasė yra tarp 42% ir 51%, jei
priskaičiuoti smulkiąją buržuaziją. Taigi skirtumas net 11%. Bet kyla abejonė,
ar iš tiesų paaiškina Lietuvos situaciją Wright'o tipologijų pritaikymas, mat toks
formalių kriterijų panaudojimas neapibūdina viduriniosios klasės, esančios iš
tiesų vidury tiek ekonominio, tiek socialinio statuso atžvilgiu.

5 LENTELĖ
Klasės Lietuvoje pagal antrą Wright'o schemą*

(Melin, 1995)
Klasės pavadinimas

Klasės dydis

Smulkioji buržuazija

9

Ekspertai-vadovai

15

Vadybininkai

4
7

Profesionalai

Vidutinio lygio profesionalai
Darbininkai
Viso
N

17
49
100
994

* Klasių operacionalizacija:
Smulkioji buržuazija: jie dalyvauja eksploatacijos procese dėl gamybos/darbo priemonių
kaip vertinamo dalyko (assets) nuosavybės arba realios dispozicijos;
ekspertai-vadovai: jie išskiriami dėl organizacinio pobūdžio vertinamo dalyko turėjimo
(sprendimų priėmimo, galios ir atsakomybės); taip pat ir dėl įgytų
sugebėjimų/išsimokslinimo kaip vertinamo dalyko disponavimo (bent bakalauro lygio );
vadybininkai: jie disponuoja organizacinio pobūdžio vertinamu dalyku (tiesiogiai
vadovauja ir kontroliuoja pavaldinių darbą);
profesionalai: jų vertinamasis dalykas dėl kurio jie dalyvauja eksploatacijos procese yra
įgūdžiai (magistro lygio išsimokslinimas ir daugiau);
vidutinio lygio profesionalai: jų vertinamasis dalykas dėl kurio jie dalyvauja eksploatacijos
procese yra įgūdžiai (bakalauro lygio išsimokslinimas)
darbininkai: neturintys jokių įgaliojimų ar vertinamų dalykų;
Suomių mokyklos teorijos pritaikymas Lietuvos empiriniam tyrimui

Suomių mokyklos klasių skyrimo kriterijus yra autonomija darbe
nepriklausomai nuo pozicijos: vadovaujančios ar nevadovaujančios.
Kaip matyti iš 6 lentelės, pagal darbo turinį ir praktikuojamos autonomijos

pobūdį išskirta vidurinioji klasė yra tarp 14% ir 48% jei priskaičiuoti visas
ribines viduriniąsias klases.
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Manau, kad viduriniosios klasės tikslesnis pavadinimas priklauso nuo to, kokia

grupė jos viduje vyrauja. Tarkim, jeigu tai daugiausiai tarnautojai, tai ji sąlyginai
vadinsis tarnautojų klase ir jų gyvenimo standartai bus vertinami kaip

viduriniosios klasės apskritai savybės. Lygiai taip pat, jeigu didelę dalį sudaro
profesionalai ar verslininkai, ar biurokratai, ši klasė sąlyginai bus vadinama šių
grupių pavadinimais. Besiformuojančią Lietuvos viduriniąja klasę sudėtinga
apibūdinti remiantis tik klasikinėmis klasių teorijomis. Tai transformaciją
patirianti visuomenė, todėl jos struktūroje vienos klasės nyksta, kitos
formuojasi, t.y., vyksta socialinės hierarchijos dekompozicija ir rekompozicija.

Sovietinė vidurinioji strata, kurią sudarė taip vadinama techninė ir kūrybinė
inteligentija bei specialistai, nyksta, dauguma neišlaiko viduriniosios klasės
pozicijų. Manau, kad kol kas viduriniosios klasės branduolį sudaro smulkūs ir
vidutiniai verslininkai, valdžios struktūrose dirbantys valdininkai, laisvi
profesionalai. Šių grupių ekonominis ir socialinis statusas daugiau mažiau
derinasi ir formuojasi j klasinę poziciją. Aš antrinu K.Slomczynski'o sampratai,
kad nereikia viduriniajai klasei priskirti visų, kurie yra tarp apačios ir viršaus.

Tai greičiau yra vidurio vidurys. Kol kas tai iš tiesų labai nedidelė visuomenės
dalis, kuri iš tiesų gali atitikti ne tik formalius kriterijus, bet ir viduriniosios
klasės savybes, t.y. gyventi pagal pakankamai aukštus gyvenimo standartus,
laikytis tam tikros kultūros, kuri skirtųsi nuo kitų klasių, darytų bent minimalią
įtaką politiniam gyvenimui ir 1.1. Svarbiausias dalykas, kad ši klasė yra tapsmo
procese. Šiam procesui turi įtakos tiek valstybės socioekonominė politika, tiek
subjektyvus žmonių savęs ir statuso visuomenėje vertinimas.

6 LENTELĖ
Klasių struktūra Lietuvoje pagal suomių mokyklos schemą, procentais^
(pagal Kivinen, 1995, Melin, 1995).
Klasės pavadinimas
Klasės dydis

Branduolinė vidurinioji klasė
I ribinė vidurinioji klasė
II ribinė vidurinioji klasė
III ribinė vidurinioji klasė
Darbininkų klasė

12

2
29

5

Darbdavių verslininkų klasė

Viso
N

43
9
100
941

* Klasių operacionalizacija:
branduolinė vidurinioji klasė: atlyginimus gaunantys darbuotojai darbe praktikuojantys
profesionalų, mokslininkų-technikų arba kapitalą atitinkančio autonomijos tipus,
nepriklausomai nuo to, ar jie užima vadovaujančias pareigas ar ne. Prie j ų priskiriami ir
aukščiausias pareigas užimantys įstaigų ar biurų darbuotojai;
/ ribinė vidurinioji klasė: atlyginimus gaunantys darbuotojai, atstovaujantys priežiūros
darbo, kvalifikuotų darbininkų, smulkių verslininkų įmonių darbuotojų autonomijos
tipus, taip pat atliekantys autonomiškus darbo atlikimo prasme darbus įstaigų
personaluose;
// ribinė vidurinioji klasė: dirbantys už atlyginimą, kurių profesija turėtų lemti jų
priskyrimą branduolinei viduriniajai klasei, bet jie nėra autonomiški savo darbe;
/// ribinė vidurinioji klasė: pagal darbo turinį ir autonomijos lygį jie turėtų būti priskiriami
dabininkų klasei (t.t. pagal suomių mokyklos kriterijus), bet pagal Wright'o schemas (t.y.
dėl vadovaujančių pareigų pavadinimo, nors realiai niekam nevadovauja) jie priskiriami
viduriniajai klasei.
darbininkų klasė: neturintys autonomijos darbe
darbdavi^ verslininkų klasė: savininkai, samdantys darbuotojus.

Socialinis strukturinimasis ir j o pažinimas159

Lietuvos viduriniosios klasės raiška
Lietuvos viduriniosios klasės raiškai analizuoti, manau, yra tiksliau remtis

kokybinio tyrimo duomenimis, nes tik kokybinis tyrimas gali padėti atskleisti
tiek Lietuvos situaciją, tiek procesus, kurie įtakoja mane dominančios visumos
tapsmą klase tiek požymių, tiek savybių prasme. Dabartinė Lietuvos socialinė
struktūra respondentų yra matoma kaip prieštaringa ir sudėtinga. Joje

išskiriama daug grupių, kai kurios iš jų potencialiai gali formuoti viduriniąja
klasę. Tos grupės apibūdintos 1.1 skirsnyje. Taigi tai visuomenės socialinė
struktūra kasdienės sąmonės lygyje. Ji, kaip matyti, struktūruojama profesijos

sampratos ir pajamų pagrindu. Tačiau jau iš šios struktūros galime išskirti
grupes, potencialiai galinčias formuotis į viduriniąja klasę. Tai daugiausiai
įvairūs verslininkai, valdininkai, ir valstybės tarnautojai (kurie dėl privatizacijos
proceso vyksmo diferencijuosis į valstybinio ir privataus sektoriaus tarnautojus).
Norint išsiaiškinti būdus, kuriais formuojasi vidurinioji klasė, verta
analizuoti kasdienį gyvenimą, bandyti suprasti kokiais metodais žmonės
sprendžia savo finansines, profesines, kultūrines problemas, ^ kitaip sakant,

kokiais metodais sėkmingai adaptuojasi prie naujų sąlygų. Šiuos metodus
galima įvardinti kaip išgyvenimo strategijas. Štai keletas jų, (būdingų viduriniajai
stratai priskirtoms šeimoms ir iš dalies pagal Rakauskienę, 1998): (1) gyvenimas
iš pagrindinio darbo pajamų, ir antro, papildomo darbo ieškojimas, kad bendra
pajamų suma siektų subjektyviai reikalaujamą pragyvenimo lygį, tai ekonomistų
vadinamas antrinis užimtumas, dažniausiai šešėlinis, t.y., kai "nerodomas" visas

ar dalis atlyginimo, atitinkamai nemokami ir mokesčiai; (2) planavimas
artimiausioje ateity pakeisti darbą į geresnį (geriau apmokamą ir susijusį su
tarptautinėmis kelionėmis, kurios yra sąlyga gauti papildomų pinigų iš
dienpinigių, komandiruotpinigių ir pan., arba j darbą valdžios struktūrose, kuris
Lietuvos situacijoje yra geriau apmokamas, be to sudaro sąlygas naudotis

įvairiais ryšiais, kyšiais ir pan.); (3) savo privačios profesinės praktikos
pradėjimas arba tapimas save samdančiu (self-employed), kas reikalauja
iniciatyvos, profesinio tobulėjimo, bet dažniausiai pasiteisina tiek finansiniu,

tiek prestižo atžvilgiu; (4) privataus verslo pradėjimas, kuriam būtinai
reikalingas pradinis kapitalas, paskolos, todėl jis visuomet susijęs su nemaža

bankroto rizika; Dažniausiai kapitalas kaupiamas (jeigu nėra realios galimybės
gauti paskolą, kreditą) tampant "šaudyklėmis" arba "šatlais", kurie važinėja

pirmyn atgal į įvairias šalis, ten perka prekes pradedant rūbais baigiant
automobiliais ir atveža parduoda Lietuvoje mugėse, turguose ir pan.
Lietuvos viduriniosios stratos reprodukcija ir galimybė formuotis viduriniajai

klasei labai priklauso nuo sugebėjimo pasinaudoti socialiniais ryšiais. Socialiniai
ryšiai Lietuvos viduriniojoje stratoje paprastai priklauso nuo bendravimo tikslo
(ar tai darbo ieškojimas, ar didelės pinigų sumos skolinimosi reikalas, ar tai

vaikų priežiūros, sveikatos ar kiti buitiniai reikalai), tačiau dažniausiai
apsiriboja tos pačios socialinės grupės nariais - giminės, seni draugai,
bendradarbiai. Manau, kad socialiniai kontaktai ypač profesinėje darbo sferoje
labai svarbūs mūsų visuomenėje dėl sovietmečiu plačiai paplitusio
protekcionizmo reiškinio, kai karjera greičiausiai ir sėkmingiausiai buvo
daroma laiku užtariant svarbiems žmonėms, ypač iš nomenklatūros rato, todėl
buvo susidarę puikios sąlygos kyšininkavimui bei korupcijai, kas ir dabar labai

tiksliai apibūdina Lietuvos valdininkų darbo pobūdį.
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Besiformuojančios viduriniosios klasės gyvenimo būdas Lietuvoje apribotas
finansiniais ištekliais ir jų paskirstymu kasdienėms reikmėms. Kasdieniame
šeimos gyvenime niekas perdaug nepasikeitė, tik paprastai minimas retesnis
teatrų, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertų, lankymas. Tačiau matomas
gyvenimo būdo išorinio demonstravimo, savo subjektyvios priklausomybės
viduriniajai stratai atributinis pabrėžimas. Naujesnių, brangesnių automobilių,
matomų ryšio priemonių pirkimas, naujų butų ar namų pirkimas ir įrengimas
šiuolaikiškiausiomis medžiagomis bei aparatūra. Be to vėl aktyvėja teatrų,
koncertų lankomumas ir kitokio pobūdžio kultūrinis gyvenimas. Ekspertų
nuomone, viduriniosios klasės stiprėjimas priklauso pirmiausiai nuo

ekonominio valstybės lygio kilimo, t.y. vidurinioji klasė, kurią jie mato kaip
susidedančią iš inteligentijos ir valdininkų bei dalies verslininkų, pajėgi stiprėti
tik paremiant valstybei, kylant visos visuomenės gyvenimo lygiui. Viduriniosios
klasės formavimosi ir stiprėjimo Lietuvoje prielaidos, anot O.G. Rakauskienės,
yra valstybinio reguliavimo reformuojamo ūkio srityje suaktyvinimas,
nacionalinių Lietuvos interesų prioriteto laikymasis, palankių sąlygų sudarymas
vidinei gamybai ir jos rinkai sukurti, mokesčių sistemos reformavimas, kad iš

darbo gaunamų mokesčių dalis būtų ne 70%, o 20% bei bent minimalus
reformų tempo derinimas prie gyventojų adaptacijos tempo (Rakauskienė,
1998).
IŠVADOS
Viduriniosios klasės problema iškilo tik moderniaisiais laikais. Sudėtingėjant
gamybai, diferencijuojantis profesijoms, smarkiai daugėjo dirbančiųjų už
atlyginimą dalis ir įvairovė. Viena iš svarbiausių šiuolaikinių socialinės
stratifikacijos teorijų problemų yra nustatyti stratifikacinę arba klasinę poziciją
tų grupių, kurios nėra nei per daug finansiškai ar politiškai galingos, nei visiškai
neturinčios jokios galios. Tai yra aptarti viduriniosios klasės vietą visuomenės

socialinėje struktūroje ir apibūdinti jų reikšmę bei savybes.
Lietuvos visuomenė yra esminės transformacijos būklėje nuo
Nepriklausomybės atstatymo pradžios. Tai kintantis sociologinės analizės
objektas, kurį analizuoti bandoma klasių teorijos rėmuose. Viduriniosios klasės

Lietuvoje paieškai buvo pasitelktos vakarų sociologų klasių analizės teorijos,
kaip klasės išskyrimo kriterijų šaltiniai. Hipotezė, kad viduriniosios klasės dydis
ir vaizdas priklauso nuo pasirinktų kriterijų ir jų griežtumo grindžiamas
empirinių duomenų analize akcentuojant skirtingus kriterijus kaip svarbiausius
klasės požymius. Iš tiesų, skirtingų teorijų pritaikymas tiems patiems Lietuvos
empirinio tyrimo duomenims produkuoja skirtingus rezultatus. Taikomos

E.Wright'o klasių abi tipologijos, suomių mokyklos klasių struktūros analizė,
bei skirtingos kriterijų kombinacijos viduriniosios klasės dydžiui nustatyti.
Teorinė viduriniosios klasės analizė neturėtų apsiriboti tik klasikinių teorijų
adaptacija, nes tai nevisiškai paaiškina unikali^ Lietuvos visuomenės situaciją
(kaip ir kitų Rytų Europos valstybių atveju). Šios teorijos yra vertingos kaip
Lietuvos viduriniosios klasės paieškos kriterijų šaltiniai, bet negalutiniai ir
nevieninteliai. Verta pažvelgti ir į realią, o ne metodologiniais principais

sukonstruotą situaciją, kokie pokyčiai visuomenėje vyksta, kaip žmonės veikia ir
dėl jų veiklos kuriasi naujos struktūros, kurių įprastos teorijos net nepastebi ar
interpretuoja kitaip - tuomet indukciniu būdu galima daryti teorinius

apibendrinimus. Todėl į Lietuvos visuomenę yra žvelgiama būtent šiuo požiūriu
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ir daroma viduriniosios klasės raiškos analizė. Vidurinioji klasė matoma kaip
besiformuojanti, t.y. tos kategorijos, kurios paprastai priskiriamos viduriniajai
klasei dar nesudaro aiškios situacijos visuomenės struktūroje vaizdo. Smulkūs ir
vidutiniai verslininkai, valdžios struktūrose dirbantys valdininkai, laisvi

profesionalai yra tos socialinė grupės, kurios potencialiai gali tapti viduriniąja
klase su apibrėžta klasine situacija ir gyvenimo būdu.
Klasės formavimuisi ir stiprėjimui turi įtakos tokie procesai kaip valstybės
ekonominės gerovės kūrimas, socialiai orientuotos rinkos palaikymas, mokesčių
sistemos reformavimas kiti makro lygio procesai bei visuomenės nuostata
viduriniosios klasės formavimosi atžvilgiu.
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1 Yra sociologinių terminų, kuriuos sudėtinga tiksliai lietuviškai apibūdinti.
Profesijos samprata yra vienas iš jų. Yra anglų kalboje terminai - "profession" ir
"occupation", kuriuos galima vienodai išversti, bet prasmė jų skirtinga. "Profession"
toliau bus verčiamas kaip specializacija greičiau reiškia bendrą srities, kurioje įgytos
žinios ar įgūdžiai, pavadinimą (pvz.: sociologija ). "Occupation" toliau bus verčiama kaip
profesija, greičiau yra profesinis darbas, pareigos ar užsiėmimas, kurį asmuo konkrečiai
šiuo metu dirba (Pvz.: sociologas, koordinuojantis projektus sociologinių tyrimų
kompanijoje). Nors kasdienėje kalboje šie terminai dažnai vartojami kaip sinonimai,
tikslumo dėlei reikia paminėti, kad profesija yra svarbesnė klasių analizei nei bendra
sritis. Klasių žemėlapiuose svarbiausia yra profesija, kaip klasės indikatorius, nes pvz.:
gydytojo pediatro profesijos asmuo dirbantis ne pagal specialybę, o pvz.: eiliniu
pardavėju maisto prekių parduotuvėje tikrai neišlaiko tų pačių klasės pozicijų kaip jeigu
dirbtų gydytoju ligononėje. Socialinėje teorijoje tikrai buvo aptartas šis klausimas.
Johnson'as (1972) apibendrindamas teigė, kad specialybė kaip bendra sritis, kurioje
įgytos žinios (profession) yra ne profesija (occupation), o priemonė užimti ir
kontroliuoti, t.y., išlikti tam tikros profesijos, pareigų ribose, (Savage et. ai, 1995). Šis
aspektas svarbus Lietuvos visuomenės analizėje aiškinantis vidurinės klasės sudėtį ir
ypatumus.
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3.3. INTELIGENTIJOS VIETA LIETUVOS SOCIALINĖJE

STRUKTŪROJE
Ingrida Gečienė

Įvadas
1989-1990 metų įvykiai Centrinėje ir Rytų Europoje naujai aktualizavo
inteligentijos temą sociologiniame ir politiniame diskurse. Aktyvus šios
socialinės stratos dalyvavimas politinėje arenoje ir akivaizdi dekonstrukcija

netrukus po socializmo žlugimo inspiravo peržiūrėti inteligentijos vietą
besikeičiančioje Lietuvos socialinėje struktūroje. Šie pokyčiai yra neatsiejami
nuo bendro visuomenės transformavimosi, kai irsta senos socialinės stratos ir
formuojasi naujos (pavyzdžiui, verslininkų).
Socialistinės santvarkos metu inteligentija buvo trečias šalia darbininkų ir

valstiečių socialinis sluoksnis su aukštu prestižu, bet palyginti mažomis
pajamomis. Po šios santvarkos žlugimo prasidėjo inteligentijos socialinės stratos
transformacija: dalis jos neteko prestižo ir tapo artimesnė tarnautojų stratai,

tuo tarpu kita dalis sėkmingiau adaptavosi prie naujų sąlygų perimdama naujas
vertybes ir pasinaudodama pereinamojo laikotarpio galimybėmis. Tokiu būdu,

vieni buvę inteligentai perėjo j politikų socialinę stratą, kiti tapo verslininkais ar
išvyko j užsienį, kai kiti pasirinko likti savo ankstesniuose darbuose kaip
mokslininkai, universitetų dėstytojai, vyriausybės konsultantai, kas yra artimiau
Vakarų intelektualams nei ankstesnei inteligentijai'.

Šio straipsnio tikslas yra nustatyti inteligentijos socialinę poziciją naujoje
Lietuvos visuomenės socialinėje stratifikacijoje. Šiuo atžvilgiu yra svarbu ištirti,

kokie pagrindiniai bruožai skiria šią socialinę stratą nuo kitų, kokie veiksniai
lemia inteligentų socialinės pozicijos pokyčius. Tam tikslui bus naudojama P.
Bourdieu" teorija, kurioje respondentų socialinė pozicija yra analizuojama per
skirtingų galios resursų derinius - per ekonominį, kultūrinį, socialinį ir simbolinį
kapitalą. Toks požiūris yra artimai susijęs su Gellner'io tvirtinimu, kad Naujoji

Klasė gali būti apibrėžta galios resursų terminais ir ypač kultūrinio kapitalo
disponavimu. Tačiau Bourdieu teorija įgalina detaliau analizuoti, kaip šie galios
resursai yra individų panaudojami ir transformuojami, kaip vyksta šių skirtingų
kapitalų mainai.
Empirinė inteligentijos'" analizė remiasi kiekybiniais duomenimis gautais
1993 metais tarptautinio reprezentatyvaus tyrimo "Socialiniai pokyčiai Baltijos
ir Šiaurės šalyse" metu ir kokybiniais duomenimis surinktais antrame šio tyrimo
etape 1995 metais šeimos interviu pagalba.
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Ekonominis kapitalas
Yra tikslinga pradėti inteligentijos apibūdinimą nuo jos ekonominio kapitalo
aptarimo, nes būtent šio kapitalo perskirstymas yra akivaizdžiausias permainų

atspindys. Tokį ekonominių galios išteklių perskirstymą ir privataus kapitalo
atsiradimą lėmė esminės ekonominės reformos po Nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvoje. Vykstant ekonomikos decentralizacijai ir valstybinės nuosavybės

privatizacijai ėmė ryškėti visuomenėje didėjanti ekonominė nelygybė, tuo pačiu
ekonominis kapitalas tapo bene svarbiausiu socialinės pozicijos visuomenės

struktūroje kriterijumi. Tokiu būdu, inteligentijos ekonominio kapitalo analizė
padėtų atskleisti šios socialinės stratos narių socialinės pozicijos pokyčius ir
adaptacijos prie naujų sąlygų galimybes.
Bourdieu teorija teigia, kad už nelygaus ekonominio kapitalo išteklių
pasiskirstymo slypi naujų socialinės galios santykių formavimasis. Įteisinus
privačią nuosavybę, privatizacijos metu naujas galimybes galėjo labiau
įgyvendinti tie žmonės, kurie turėjo daugiau finansinių išteklių, tinkamą
išsimokslinimą ar žinojo kaip šiuos išteklius efektyviau panaudoti. Atrodytų,
inteligentija su aukštuoju išsimokslinimu ir žiniomis turėjo tikrai palankias
galimybes užimti geresnes socialines pozicijas naujoje visuomenės hierarchijoje.
Tačiau realybėje šis procesas vyko ne visai taip, nes rezultate daugumos

inteligentų socialinė pozicija ne tik nepagerėjo, bet netgi pablogėjo. Tik 12,1%
inteligentų 1993 metais nurodė, kad po 1988 jų finansinė situacija pagerėjo ir
net 72,7% jų buvo visiškai nepatenkinti savo finansine situacija.

Viena pagrindinių to priežasčių liečia neatitikimą tarp išsimokslinimo lygio
ir pajamų Lietuvoje. Tokia situacija, pasak Slomczynsk'io, yra panaši visose

post-socialistinėse šalyse - Lenkijoje, Vengrijoje bei Čekoslovakijoje, kur
išsimokslinimas neatitinka pajamoms, kur ekspertai ir profesionalai turi

aukščiausią išsimokslinimą, kai vadybininkai ir verslininkai gauna didžiausias
pajamas (Slomczynski, 1995). Tokio neatitikimo šaknys veda į dar socialistinio
laikotarpio darbo apmokėjimo politiką, kai maždaug 1980-jų metų pradžioje,
oficialiosios statistikos duomenimis, vidutinis protinio darbo užmokestis tapo
mažesnis negu fizinio darbo užmokestis. Kaip teigia Melin, egzistavusi
"nenormali atlyginimų sistema" vedė prie paradoksalios situacijos kai

inžinierius gaudavo geresnį atlyginimą jei jis dirbdavo kaip suvirintojas, o ne
kaip inžinierius (Melin, 1995, p.47). Tokia atlyginimų sistema nepakito per
pirmuosius transformacijos metus, be to buvo dar labiau apsunkinta vis

blogėjančios šalies bendros ekonomikos būklės.
Kita iš priežasčių yra ta, kad dauguma inteligentų 1993 metais dirbo
valstybiniame sektoriuje (50%) arba valstybės ar savivaldybių valdymo aparate
(16,7%), o ne privačiame sektoriuje. Todėl vis sunkėjanti bendra valstybės
ekonomikos būklė, didėjanti infliacija ir to pasėkoje mažėjantis valstybės
biudžetas tiesiogiai įtakojo inteligentų finansinės padėties blogėjimą.
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1 LENTELĖ
Inteligentų pasiskirstymas pagal amžių
(procentais)

Inteligentija
18-24

12,1

25-34

31,8
19,7
21,2
10,6

35-44
45-54
55-64

65 ir daugiau

4,5

Be to, iš 1 lentelės matyti, kad daugiau kaip penktadalis inteligentų yra
studentai ar pensininkai. Taigi, šios inteligentijos dalies pajamos yra mažiausios,

kas taip pat gali atsiliepti jų finansinės būklės vertinimams. Iš kitos pusės,
skirtingo amžiaus individai turi skirtingas galimybes ir norą adaptuotis prie
besikeičiančių ekonominių sąlygų. Vyresnio amžiaus inteligentai yra mažiau

linkę keisti darbo vietą, mažiau linkę persikvalifikuoti ar pereiti j privatų
sektorių. Be to ir jų galimybės pereiti į privatų sektorių yra mažesnės, nes čia
didesnė paklausa jauniems ir iniciatyviems darbuotojams.
Panaši nedėkinga situacija yra ir moterų su aukštuoju išsilavinimu atveju.

Nepaisant jų aukštos kvalifikacijos, jos turi mažiau galimybių pereiti į privatų
sektorių, nes dažniausiai darbo pasiūla moterims, palyginti su pasiūla vyrams,
šiame sektoriuje yra susijusi su žemesne pozicija ir mažesnėmis pajamomis. Tai

galėtų iš dalies paaiškinti mažesnę inteligentų, tarp kurių moterų (59,1%) yra
šiek tiek daugiau nei vyrų (40,9%), orientaciją į privatų sektorių - daugiau kaip
pusė jų (53,7%) yra linkę rinktis valstybinį sektorių.
Trečia sunkios daugumos inteligentų finansinės būklės priežastis yra ta, kad
dauguma jų dirba išsimokslinimo, mokslo, sveikatos ir kultūros srityse, kurioms
visų pirma sumažėjo finansavimas iš valstybės biudžeto. Be to, šios sritys yra

vienos iš paskutinių privatizuotinų objektų, todėl sunku tikėtis greito situacijos
pagerėjimo. Todėl pastebima, kad 1993 metais (palyginti su 1988 m), mažėja
aukštąjį mokslą baigusių specialistų tradiciškose inteligentų veiklos srityse.
Stankūnienė, nagrinėdama priežastis dėl kurių inteligentai palieka mokslo

įstaigas nurodo, kad šalia mokslinių įstaigų finansinių sunkumų mokslininkų
vertikaliai ir horizontaliai migracijai taip pat turi įtakos sumažėjęs mokslo
statusas, jo smukęs prestižas visuomenėje bei vyriausybės politika, nuvertinanti
mokslo rolę socio-ekonominiame šalies vystymesi (Stankūnienė, 1996, p.336).

Savo tyrimo metu ji išskyrė kelias kryptis, kur eina mokslininkai, palikę
ankstesnę darbo vietą mokslo įstaigoje: 14% išvyksta į užsienį, 14% pereina į
administraciją, 12% i privatų sektorių, 22% į kitas mokslo institucijas, 3% lieka
bedarbiais, likusių užsiėmimas yra nežinomas (Stankūnienė, 1996, p.340). Tokiu
būdu, sunki finansinė padėtis bei tradicinių inteligentijos veiklos sferų

nuvertinimas skatina inteligentų apsisprendimą pereiti į kitas (dažniausiai j
verslininkų) socialines stratas.
Tačiau, ne visi inteligentai turi vienodas galimybes pereiti į privatų sektorių,
tapti verslininkais ar kaip kitaip pagerinti savo socialinę poziciją. Visų pirma tai

Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas

166

priklauso nuo jų turimo kultūrinio kapitalo tiek išsimokslinimo prasme, tiek
asmeninio aktyvumo ir kultūrinių nuostatų prasme. Todėl detalesnė

inteligentijos kultūrinio kapitalo analizė padėtų atskleisti kitus inteligentijos
vietos socialinėje struktūroje aspektus.

Kultūrinis kapitalas
Be jau minėtų senyvo amžiaus žmonių, moterų ir blogos valstybės ekonomikos

būklės objektyvių faktorių, apsunkinančių inteligentų socialinės padėties
pagerinimą, galima būtų iškirti dar vieną svarbų veiksnį - skirtingą rinkos
ekonomikos poreikį skirtingam aukštajam išsilavinimui. Rinkos ekonomikoje
didesnę paklausą turi aukštasis išsimokslinimas ekonomikos ir teisės srityse.

Kaip argumentas šiam teiginiui gali pasitarnauti Stankūnienės mokslininkų
tyrimų rezultatai, pagal kuriuos daugiausiai mokslininkų palieka ekonomikos

(53,4%) ir teisės (52,5%) mokslų institutus (Stankūnienė, 1996, p.338). Tokiu
būdu, inteligentai, turintys kitokį aukštąjį išsimokslinimą yra nepalankesnėje
situacijoje.

Visi šie veiksniai kartu sudėjus lėmė Lietuvos žmonių ir jų tarpe net
inteligentijos blogėjantį aukštojo išsilavinimo vertinimą.

2 LENTELĖ
Svarbiausias veiksnys sėkmei pasiekti 1988 ir 1993 metais
(atsakiusių į pateiktą klausimą procentas)

Inteligentija

1988
Išsimokslinimas

24,6
40,3

1993
30,6
33,3

Sunkus darbas

40,1

41,5

Naudingi žmonės
Politiniai ryšiai
Rizika

55,0
50,4
10,0

60,6
32,3

Turtinga šeima

21,2

Pagal duomenis, pateiktus 2 lentelėje, matyti, kad nuomonė apie

svarbiausius veiksnius sėkmei visuomenėje pasiekti žymiai skiriasi praėjus
penkeriems metams nuo 1988 . Jei prieš prasidedant pertvarkai politiniai ryšiai,

ir išsimokslinimas buvo svarbiausi veiksniai, tai 1993 naudingų žmonių
pažinojimo svarba dar padidėjo bei labiau tapo vertinami sunkus darbas ir
turtinga šeima. Tuo tarpu aukštojo išsimokslinimo vertė sumažėja, kas nemažai

susiję su tokiu pirmųjų pertvarkos metų reiškiniu, kai žmonės be jokio
išsimokslinimo uždirbo nepalyginti daugiau pinigų nei žmonės turintys aukštąjį
išsilavinimą (3 lentelė). Tokiu būdu keitėsi ir vertybių hierarchija: uždirbti
daugiau pinigų tapo labiau vertinama nei turėti universiteto diplomą ir tuo

pačiu žymiai krito bent jau dalies inteligentijos profesijų, tokių kaip mokytojų,
inžinierių ar net gydytojų, prestižas.
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3 LENTELĖ
Atlyginimai (Lt) pagal išsimokslinimo lygį
(procentais)

(Lt)

Bendras

Kursai

Profesinė
mokykla

Techniku
mas

Univer
sitetas

Be
profesinio

išsimoks
linimo
< 60
61 -100
81 -100
101 -120
121-150
151 -200
201 - 300
301-500
501 -1000
> 1000
Iš viso (%)

40.3

33.9

22.1

16.3

11.2

66.5

3.2

3.7

4.8

3.1

1.1

3.5

6.1

6.4

5.8

9.7

6.4

4.2

6.5

8.1

7.7

11.8

5.9

3.3

10.7

13.1

11.5

14.5

16.0

5.0

13.4

13.4

20.2

19.0

18.6

9.1

23.4

4.0
2.3

10.9

12.1

15.4

14.9

5.6

5.0

10.6

6.6

12.2

2.5

3.0

1.9

2.8

4.3

1.7

0.8

1.3

1.4

1.1

0.4

100

100

100

100

-

100

Tačiau, nepaisant plačiai paplitusios nuomonės, kad žmonės su aukštuoju

išsimokslinimu liko nuskriausti persitvarkymo laikotarpiu, 1993 tyrimo
duomenys neigia, kad aukštasis išsimokslinimas tapo toks bevertis. Visų pirma,

kaip matyti iš 3 lentelės, žmonės su aukštuoju išsilavinimu (ne tik inteligentai,
bet ir valdininkai, verslininkai ir panašiai) gavo didesnius atlyginimus nei
bendras atlyginimų vidurkis visoms skirtingo išsilavinimo žmonių grupėms.
Antra, tarp žmonių su aukštuoju išsilavinimu yra žymiai mažesnis bedarbių

skaičius, jie žymiai lengviau gali rasti darbą ir tokiu būdu sėkmingiau prisitaikyti
naujoje sistemoje. Be to, vystantis privačiam sektoriui paklausa labiau

kvalifikuotiems darbuotojams vis didėja. Verslininkai labiau linkę samdyti
profesionalus ir mokėti jiems žymiai didesnius atlyginimus nei valstybinėse
įstaigose.
Trečia, Slomczynski's aptardamas Lenkijos situaciją nurodo, kad žmonių su
aukštuoju išsilavinimu tarpe stipriausiai išreikšta tendencija, palyginus su
kitomis grupėmis, tapti verslininkais (K. M. Slomczynski, 1995). Mūsų tyrimo

duomenys taip pat rodo, kad 21,2% verslininkų prieš naujų socialinių pokyčių
pradžią (1988) dirbo mokslo ir tyrimų srityje. Be to, jie, turėdami daugiau žinių,
turi didesnes galimybes kurti ir išlaikyti sėkmingesnį verslą.
Tokiu būdu, aukštasis išsimokslinimas gali būti sėkmingai konvertuojamas į
ekonominį kapitalą ir tuo pačiu tapti stipriu adaptacijos prie naujų ekonominių
sąlygų veiksniu. Tuomet kyla klausimas, kodėl inteligentijos adaptacija nėra
tokia sėkminga? Čia galima būtų išskirti dar vieną veiksnį, turintį subjektyvų
aspektą. Tai - privati iniciatyva arba, Wesolowsk'io žodžiais tariant, "personalinė
energija" (Wesolowski, 1996). Vienas iš gajausių socialistinės santvarkos

palikimų yra žmogaus asmenybės subjektyvus paklusimas valstybės diktatui. Vis
dar yra stipri tendencija ne patiems veikti, o laukti, kol valdžia pagerins žmonių
situaciją, suteiks jiems geresnes darbo vietas, pakels atlyginimus ir panašiai. Tuo
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tarpu tie žmonės, kurie patys aktyviai ieško, kaip pagerinti savo padėtį, gali
žymiai greičiau tai pasiekti nors ir su didesnėmis pastangomis. Privati iniciatyva,

pasirengimas rizikuoti ir aktyviai panaudoti savo kultūrinį kapitalą galėtų tapti
"priklausomybės nuo paties savęs" pagrindu vietoje rudimentinės
"priklausomybės nuo valstybės ir negyvybingo pasyvumo" (Nicula, 1995, p.42).

Tačiau būtų klaidinga beatodairiškai kaltinti inteligentiją iniciatyvos
trūkumu gerinant savo finansinę padėtį. Dažnai inteligentų vertybių
hierarchijoje materialiniai interesai yra žymiai mažiau vertinami. Dauguma

inteligentų (66.7%), skirtingai nuo kitų socialinių stratų, labiau vertina įdomų, o
ne pelningą darbą. Jie yra labiau linkę rinktis aktyvų kultūrinį gyvenimą nei
nuobodų ir pilną rutinos "pirk-parduok" gyvenimą. Be to, inteligentai šalia

darbo žymiai daugiau laiko ir dėmesio skiria kultūrinei veiklai. Šios veiklos
analizė atskleidžia kitus kultūrinio kapitalo aspektus, nes kultūrinis kapitalas
nėra vien tik išsimokslinimo lygis, bet ir visi kiti kultūros aspektai kūrybos ir
vartojimo prasme.

4 LENTELĖ
Kultūrinė verslininkų ir inteligentų veikla
(atsakiusiųjų į pateiktą klausimą procentas)
Kartą ar daugiau per metus

Eina į kiną .
Eina j teatrą
Eina į restoraną
Eina į koncertus

Skaito knygas

Verslininkai
46,6
39,7
63,8
56,9
75,9

Inteligentai
54,5
66,7
48,9
66,7
97,0

Galimi atsakymai buvo: "mažiau nei kartą per metus", "1-2 kartus per metus", "kas
mėnesį", "kas savaitę" ir "kasdien".
Jei palygintume dviejų aktyviausių visuomenėje socialinių stratų - inteligentų
ir verslininkų - kultūrinę veiklą, tai matytume, kad inteligentai dažniau
(dauguma kas mėnesį ar kas savaitę) lankosi teatruose, kinuose ir koncertuose

bei daugiau skaito knygas nei verslininkai. Tokiu būdu, kultūrinė inteligentų
veikla yra vienas svarbiausių jų gyvenimo stiliaus bruožų. Pasak Rapoporto, šis
dalyvavimas kultūroje - kaip autoriams ir vartotojams - kartu yra ir viena iš

inteligentijos saviidentifikacijos formų" (Rapoportas, 1997, 26).
Tokio gyvenimo stiliaus sanklodų ištakose galima rasti tam tikrų kultūrinės

reprodukcijos požymių. 40% inteligentų motinų ir 32,7% tėvų taip pat priklausė
inteligentijai, be to nemaža dalis tėvų buvo valdininkai, kurie, kaip taisyklė,

turėjo aukštąjį išsilavinimą'". Čia galima pastebėti žymų "paveldėto" iš
ankstesnių kartų kultūrinio kapitalo vaidmenį inteligentų gyvenimo suvokimui,
savęs identifikacijai bei veiklos rūšies pasirinkimui.

Kiti inteligentų laisvalaikio praleidimo būdai, tokie kaip mokymasis,
keliavimas, sportas, dalyvavimas socialiniuose judėjimuose ir savanoriškose

organizacijose, taip pat galėtų pasitarnauti kaip inteligentijos gyvenimo stiliaus
indikatoriai. Čia vėl gi būtų tikslinga palyginti inteligentus su kita veikliausia
socialine strata - verslininkais.
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5 LENTELĖ
Inteligentų ir verslininkų laisvalaikio praleidimo būdai
(atsakiusių į klausimą procentas)
Bent valandą per savaitę
Mokymasis ir savęs lavinimas
Sportas
Keliavimas

Žvejyba ar medžioklė
Socialiniai judėjimai /

Verslininkai
58,6
41,4
50,0
24,1
15,5

Inteligentai
84,8
37,9
42,4

13,6
35,8

Savanoriškos organizacijos
Galimi atsakymai buvo: "Išvis ne", "mažiau nei 1 h", "1-2 h", "3-5 h" ir "daugiau nei
5 h".

Kaip matyti iš 5 lentelės, inteligentai daugiausiai laisvalaikio skiria
mokymuisi, savęs lavinimui ir tik šiek tiek mažiau nei verslininkai - keliavimui.

Taigi kitas inteligentų gyvenimo stiliaus aspektas yra informacijos kaupimas ir ši
informacija tampa esminiu jų kultūrinio kapitalo elementu. Inteligentai,
turėdami sąlyginai mažesnį ekonominį kapitalą, turi išskirtinį galios resursą
šiuolaikinėje visuomenėje - išsimokslinimą, kurį gali mainyti į kitas kapitalo
rūšis.
Kitas svarbus aspektas yra tai, kad daugiau nei trečdalis inteligentų yra
įsitraukę į įvairius socialinius judėjimus, savanoriškas organizacijas ir panašiai.
Palyginus su kitomis socialinėmis stratomis (išskyrus verslininkus, kurių 15,5%

dalyvauja tokioje veikloje, kitų stratų atstovų tarpe šis skaičius nesiekia ir 5%)
inteligentai žymiai išsiskiria savo aktyvumu. Iš vienos pusės, tai rodo bent jau
dalies inteligentų suinteresuotumą viešąja visuomenės sfera, iš kitos pusės,

inteligentų socialinės veiklos mąstą. Tačiau inteligentijos socialinis kapitalas
reikalauja platesnės analizės.

Socialinis kapitalas
Socialinis kapitalas, kaip galios resursas, kurį sukuria individų tarpasmeninių
santykių spektras, yra glaudžiai susijęs su anksčiau analizuotais ekonominiu ir
kultūriniu kapitalu. Asmeniniai kontaktai, užmegzti kelionių ar aktyvios
visuomeninės veiklos metu, yra vienas iš informacijos gavimo būdas bei
naudingas kanalas kapitalų mainams. Kaip jau buvo minėta, dauguma

inteligentų (o ir kitų socialinių stratų atstovų) nuomone, ryšiai su naudingais
žmonėmis yra vienas iš sėkmės visuomenėje veiksnių (žr. 2 lentelę). Tokiu
būdu, galima teigti, kad socialinis kapitalas gali padėti individams greičiau
adaptuotis prie naujų ekonominių gyvenimo sąlygų.
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6 LENTELE
Inteligentų socialiniai ryšiai:
naudojosi kitų žmonių pagalba sprendžiant pagrindines problemas
(procentais)

Tėvai
Vaikai
Kaimynai
Draugai
Bendradar

biai
Vyriausybė
Nėra
pagalbos

Darbo

Mažos

Didelės

Buitinės

Naujo verslo

problemos

finansinės

finansinės

problemos

pradžia

problemos

problemos

6,1

33,3

33,3

16,7

3,0

7,6

3,0

1,5

-

4,5
13,6

6,1

6,1

24,2

1,5

1,5

10,6
57,9

7,6

21,2
30,3
10,6
22,7

7,6
1,5

28,8

-

48,5

7,6
-

51,5

Tyrime buvo klausta, kas galėtų padėti esant darbo, finansinėms bei
buitinėms problemoms ar pradedant naują verslą. Inteligentų atsakymuose
išryškėja, kad pirmiausia pagalbos ypač sprendžiant finansines ar buitines

problemas tikimasi sulaukti iš tėvų. Ryšių su tėvais ir artimais giminaičiais
svarbą patvirtina ir inteligentų sustiprėjusi (palyginti su 1988 m.) nuomonė, kad
turtinga šeima yra viena iš svarbiausių veiksnių sėkmei visuomenėje pasiekti (žr.
2 lentelę). Kuo turtingesnė šeima, tuo didesnės finansinės paramos gali tikėtis

jos nariai. Be to, jei pažvelgti per kapitalų mainų prizmę, ekonominis kapitalas
gali būti investuotas į vaikų kultūrinį kapitalą, suteikiant jiems galimybę gauti
geresnį išsimokslinimą ir panašiai.
Šalia to, didelę reikšmę turi ir šeimos kultūrinis (kaip jau minėta kultūrinės
reprodukcijos atveju) bei socialinis kapitalas. Kaip atskleidė keli šeimos
interviu, vaikai gali pasinaudoti tėvų pažįstamų ryšiais, spręsdami iškilusias

problemas. Beje pati socialinių pokyčių periodo realybė (ypač jos pradžioje 1993 m.) buvo, o ir išlieka didžia dalimi tokia, kad dauguma problemų yra
sprendžiama per tarpasmeninius neformalius kontaktus. Pavyzdžiui, darbo
paieškos metu yra pajungiami visi turimi ryšiai per gerai pažįstamus žmones giminaičius, draugus ir panašiai.
Tačiau vienas svarbiausių tyrimo rezultatų yra tas, kad inteligentai (kartu su
verslininkais) turi stipresnius socialinius ryšius ir tuo pačiu galimybę sulaukti
pagalbos. Ypač ryškus atotrūkis, palyginti su kitomis socialinėmis stratomis, yra
pastebimas ryšių su draugais ir pažįstamais atveju. Inteligentai turi daug didesnį

jų ratą, o tuo pačiu, ir didesnę galimybę pasinaudoti jų pagalba. Tokiu būdu,
inteligentų socialinis kapitalas kartu su kultūriniu kapitalu yra potenciali

galimybė pagerinti jų socialinę poziciją per socialinio kapitalo konvertaciją į
kitas kapitalo rūšis, pavyzdžiui, gauti reikiamos informacijos, įdomesnį ir/ar
geriau apmokamą darbą ar panašiai.
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Simbolinis kapitalas
Visos kapitalo rūšys - ekonominis, kultūrinis ir socialinis - yra apjungiamos,

pagal Bourdieu, per simbolinį kapitalą. Simbolinio kapitalo sąvoka liečia viską,
kas visuomenėje turi vertę - prestižą, reputaciją, garbę, pripažintą socialinį
statusą. Tačiau, simbolinis kapitalas funkcionuoja tam, kad išlaikytų stabilumą

visuomenėje, todėl apie jį yra sunku kalbėti socialinių pokyčių metu kintant
požiūriams, vertybėms, hierarchijoms. Todėl galima aptarti tik pagrindines šios
kaitos tendencijas, ypač pokyčius prestižo hierarchijoje.
Daugelis Lietuvos (bei Lenkijos, Rusijos ir kitų postsocialistinių šalių)
tyrinėtojų pabrėžia inteligentų prestižo sumažėjimą. Tai labiausiai liečia tokias
tradicines inteligentijos profesijas kaip mokytojai, gydytojai ar net mokslininkai.
Ypač tai akivaizdu palyginus tokią situaciją su išskirtiniu Lietuvos inteligentijos
prestižu bei jos avangardiniu vaidmeniu siekiant nepriklausomybės. Tuomet
inteligentija formulavo vertybes, tikslus, mobilizavo likusią visuomenę ir

suformavo pirmąjį seimą bei vyriausybę, tokiu būdu atlikdama politines
funkcijas, kas normaliomis sąlygomis yra profesionalių politikų sfera. Konrad'as

ir Szelenyj apibendrindami teigia, kad tų metų įvykiuose post-socialistinėse
šalyse svarbiausias vaidmuo teko intelektualams, tai jie suformavo naująjį elitą.

Tačiau, pasak jų, tokia situacija būdinga tik pereinamuoju laikotarpiu, taigi
intelektualai tik paruošia dirvą naujai klasei, kurios kandidatais gali tapti ir kai
kurie intelektualai (Konrad, Szelenyj, 1991, p.338).

Akivaizdus inteligentijos prestižo sumažėjimas gali būti paaiškinamas, iš
vienos pusės, per jos vaidmens sumažėjimą socio-politiniame visuomenės
gyvenime, iš kitos pusės, per vertybinius pokyčius. Visų pirma pastebimas
inteligentijos veiklos valstybės valdyme sumažėjimas: jie vis labiau nustumiami į
šešėlį, palyginus su specialistais ekonomikos, bankininkystės ir kitose sferose

(inteligentijos nekompetitingumas šiose srityse buvo viena iš neefektyvios
pirmosios vyriausybės priežasčių). Antra, dalis inteligentijos nusivylė savo

pastangomis pagerinti žmonių gyvenimą ar aplamai politika ir pasitraukė iš
aktyvios politinės veiklos. Tokiu būdu, kaip Kennedy konstatavo Lenkijos

atžvilgiu, Lietuvos inteligentai išlaikys lyderio vaidmenį tik tiek, kiek taps
naujos verslininkų klasės nariais ar profesionaliais politikais (Kennedy, 1992,
p.63).
Kas liečia inteligentijos prestižo mažėjimą kintant visuomenės vertybėms, tai
visų pirma susiję su aukštojo mokslo vertinimo sumažėjimu. Kaip jau buvo
minėta, toks nuvertinimas buvo labiau įtakotas pirmųjų transformacijos metų
chaoso - tiek vertybėse, tiek ekonominėje sferoje. Žmonės, neturintys jokio

profesinio išsilavinimo galėjo uždirbti žymiai daugiau pinigų nei geriausi
profesionalai. Iš kitos pusės, uždirbti daug pinigų tapo labiau vertinga nei turėti

aukštąjį išsimokslinimą. Tačiau laikinas tokios situacijos pobūdis yra
patvirtintas tuo, kad pastaraisiais metais vėl padidėjo norinčiųjų stoti į
universitetus skaičius. Be to, Domanski's nurodo naują vis didesnio atitikimo

tarp išsilavinimo ir atlyginimo tendenciją. Kaip jis teigia, "koledžo diplomas
pradeda duoti pelno" ir ypač privačiame ekonomikos sektoriuje (Domanski,
1995, p.337).
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Tačiau, šis procesas labai įtakoja buvusių inteligentų savęs identifikaciją, nes
didžioji dauguma žmonių su aukštuoju išsilavinimu pradeda save identifikuoti
daugiau su profesionalais, ekspertais nei su inteligentija. Be to, vieni

inteligentai tapo profesionaliais politikais, kiti - verslininkais, dar kiti išvyko j
užsienį. Kita vertus, tie inteligentijos nariai, kurie sėkmingai pritaikė savo

kultūrinį (ir/ar socialinį) kapitalą, gali tikėtis ir simbolinio kapitalo padidėjimo
(pavyzdžiui, mokslininkai, profesoriai ir panašiai). Visgi jie tampa labiau
panašūs ne į buvusią inteligentiją, bet į vakarietišką "žinių (knowledge) klasę",
kuri, pagal Mokrzyck'į, yra labiau "amorfiška ir neideologizuota, bet tarnauja

kaip kompetetingų visų sričių specialistų, nuo valstybinių pareigūnų iki
mokslininkų, rezervu" (Mokrzycki, 1995, p.345).

IŠVADOS
Apibendrinant tenka pasakyti, kad inteligentijos vieta besikeičiančioje Lietuvos
visuomenėje tampa vis labiau ambivalentiška. Buvusi permainų inspiratore,
inteligentija susidūrė su finansiniais sunkumais ir prestižo sumažėjimu. Tokią

situaciją nemenkai įtakojo blogėjanti valstybės ekonominė padėtis, biudžeto
apribojimai, vėlesnis mokslo, švietimo, gydymo ir panašių inteligentijos veiklos
sferų privatizavimas, kaip ir sumažėjęs mokslo statusas, jo smukęs prestižas
visuomenėje bei vyriausybės politika, nuvertinanti mokslo rolę socioekonominiame šalies vystymesi.

Esant tokiai situacijai, dalis inteligentų patyrė savo padėties visuomenėje
pablogėjimą, kita dalis labiau sėkmingai prisitaikė naujose sąlygose. Pastarieji
dažniausiai turėjo išsimokslinimą, turintį paklausą rinkos ekonomikos sąlygomis
(pavyzdžiui, teisės ar ekonomikos srityse) ar patys aktyviai siekė pagerinti savo
padėtį, pasitelkdami turimą informaciją bei socialinius ryšius. Taip inteligentų
kultūrinis kapitalas kartu su socialiniu kapitalu yra potenciali galimybė
pagerinti jų socialinę poziciją, pavyzdžiui, gauti reikiamos informacijos,
įdomesnį ir/ar geriau apmokamą darbą ar panašiai.
Tokiu būdu, nors ir pasigirstant pesimistinėms prognozėms apie

inteligentijos išlikimo galimybes (pavyzdžiui, Donskio (1997), Kurczevvsk'os
(1995), Mokrzyck'io (1995) straipsniuose), galima teigti, kad inteligentija yra ne
tiek išnykimo, kiek transformacijos stadijoje. Turėdami išskirtinius kultūrinio
kapitalo resursus, didėjant labiau kvalifikuotų specialistų paklausai ir tuo pačiu
gerėjant atlyginimams, inteligentai, palyginus su tarnautojų ar darbininkų

socialinėmis stratomis, yra žymiai dėkingesnėje pozicijoje šiuolaikinėje
informacinėje visuomenėje.

Be to, inteligentai išlieka kaip vieni iš įtakingiausių, aktyviausių ir
mobiliausių visuomenės narių. Tačiau vykstant anksčiau minėtiems pokyčiams
žymiai keičiasi inteligentų savęs identifikacija. Jie vis labiau yra linkę tapatintis
su intelektualais ar vakarietiška "žinių klase".
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SUMMARY
The aim of this book is to mobilize an attempts of various authors to find an
answer for the ąuestion: Do various schemes for measuring sočiai hierarchy
reflect genuine societal structures or are they only scientific instruments? Are
they valid or not for measuring stratification structures in Lithuania. The latter
can be useful for some purposes: however, to understand the way society really
works, one needs to use a scheme that reflects basic societal structures.
The first chapter deals "The Relationship betvveen Conceptual Schemes
and Societal Structures" and discus various points of view according to
different purposes of the investigations.
1.1 The article "Sočiai Stratification under the Changes" analysis old schemes
and the new reality: the process of sočiai groups formation in Lithuania.
There are many kinds of sočiai divisions Lithuania today. It is very difficult
to analyze societies in transition in the terms of sočiai classes. Old
structures are collapsing, new ones are emerging; sočiai groups and classes
are in the process of formation. The contemporary societies are
characterized by different grades of sočiai differentiation, by the prevalence
of functional bonds over the structural ones. There is a consensus to some
extent among the sociologists on the fact that traditional theoretical tools
don't work well with the study of the new reality in Easter Europe. In
principle, this means that, instead of the traditional deductive approach
based on existing theory tradition, one has to examine the subject from the
inductive, generative angle. In this work we have limited our focus on some
single components of sočiai stratification. The ąualitative approach has
been selected in order to link ąuestions on sočiai groups criteria and
functioning to concrete traditional stratificational scheme, to show the
richness of the new tendencies in sočiai life.
1.2.The article "On the "death" of classes in West Europe" deals with sočiai
classes experience significant changes in post-industrial societies. Classes
are still important in sociology to study incomes, sočiai mobility of
individuals, welfare statė. As sociologist and citizens we wish to live in a
world, where class differences have been disappearing. Hovvever, ineąuality
still persists in all industrial world - a new society without classes still does
not emerge.
1.3.Goldthorpe's

class

schema

is

arguably

the

most

influential

conceptualization and operationalization of sočiai class in European
sociology. The second article " Symmetry and hierarchy in sočiai mobility: a
methodological analysis of Erikson's and Goldthorpe's model of class
mobility" presents to Lithuanian sociologists understanding of crossnational differences in sočiai mobility in a number of important ways, most

notably by showing how differences in the association betvveen sočiai origins
and destinations reflect conseąuences of public policies that enhance or
restrict opportunities. In particular, the article discuss the problem of

Goldthorpe's model application to highly aggregated occupational classes,
its suppression of hierarchical or vertical differences among classes, and its
asymmetric classification of origin and destination classes.
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The second chapter "Contemporary Criteria of Sočiai Stratification" deals
power, income and prestige as the traditional theories of measuring of
stratification structures.
2.1.The article "Power as criteria of sočiai stratification" examines four sočiai
stratification theories of such well-known sociologists as Blau and Duncan,
Goldthorpe, Halsey and Hope, Wright and finally Bourdieu. The purpose of
such comparison is to find the most suitable theoretical background for the
analysis of current sočiai stratification of changing society of Lithuania. In
result it appears that theory of Bourdieu is more sensitive for specific
historical and cultural context in comparison with status attainment model,
thus it can be more useful for analyzing of sočiai structure during the rapid
changes. Therefore in the second part of article it was made an attempt to
examine this approach in theoretical discussion about such phenomena as
the processes of redistribution of power and rapid sočiai mobility,
legitimization of power and maintaining of sočiai stratification as well as the
impact of sočiai policy on distribution of power resources.
2.2.The article "Income in Sočiai Stratification" analyzes the role of income.
Sociologists do not intend to develop a theory of income, although income is
widely used in the theories of sočiai stratification as one of the most
important criteria for placing people and sočiai groups into the conditional
map of society. Sočiai intergenerational and intragenerational mobility is
mutually related with the sočiai stratification. It determines the impact of
occupation. Educational achievements, prestige, sočiai status of parents on
the current sočiai status of particular individuals or sočiai group and vice
versa. There is also a bilateralrelationship bervveen sočiai mobility and size
of income. It means that income is an important criteria both of sočiai
stratification and sočiai mobility. Besides the function a criteria income is
often discussed as a sočiai problem. The article marks out several aspects of
such interpretation of income. The sources of income, income ineąuality of
different genders following to the problem of calculation of the size of
income in order to create a stratifying criteria. Unemployment is directly
related to an income problem. What size of income is appropriate and
stimulates an unemployed person search for a job. Income is also related to
taxation policy of the statė. Sociological investigations are the source of
information on attitudes taxation problems. The administrative bodies are
able to respond according to the public opinion and search for better ways
of implementation because the taxation politics is an expression of the
democratization and vvelfare of the statė.
2.3.Occupations are perhaps the most visible status in the society. The
occupations form a 'status group' (in detail described by Weber in the

Conflict theory) - individuals who within a large group enjoy a particular
kind and level of prestige by virtue of their positions. The analysis of this
phenomenon is important in complex understanding of the sočiai structure
in Lithuania. So, the proportional quota sample was taken with the control
for the administrative region of Kaunas, type of school and nationality. The
survey was carried out in spring of 1997 . The analysis shows that the most
important values of young people in Lithuania are realization of abilities,
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skills of the individual. On the other hand, the business and law professions
(as banker, economist, lawyer, manager) - the best paid occupations - are at
the highest positions in Lithuania. Scientific occupations as physicist,
chemist, sociologist are not appreciated now. The teacher, priest have low
status, too, because of the reasons reviewed in this work.
The third chapter "Sočiai Groups and their Expression" makes an attempt to
present more or less "empirical" picture of Lithuanian sočiai structure.
3.1.Welfare statė as an important key for sočiai integration of segregated
groups into society. This research compares the welfare statė types in the
Baltic statės (Estonia, Latvia and Lithuania) and in the West, with an
emphasis on Nordic countries. The aim of this paper is to examine the
development, achievement and the future of the vvelfare statė of Baltic sea
region.
It is the position of the paper that there is a specific relationship betvveen
the \velfare statė type and the level of sočiai integration of segregated
groups into society.
In studying the development of vvelfare statė, the conclusion was reached
that vvelfare statė of Baltic countries has been developing in the direction of
liberal regime. Sočiai democratic and Logic of Industrialism theories usually
used in comparative vvelfare statė analysis, help explain why the Baltic statės
still not achieved the advanced vvelfare statė status of the Nordic one is.
Under-representation of socialist parties in the parliament, weak union
density, means or income testing criteria for access to sočiai assistance
benefits - these are the characteristics of liberal vvelfare statė regime. Ali
these major characteristics are present in three Baltic statės, vvhich let to
cluster Lithuanian, Latvia, Estonia in to liberal vvelfare type group.
The sočiai vvelfare has been established in the Baltic countries in the šame
vvay as in Scandinavia, hovvever in Baltic statės do not exist any background
for vvelfare statė development in the šame vvay as in Scandinavia. The lovver
level of economic development than in advanced capitalist democracies,
civil society has taken only some rooting in the Baltic statės, the right vving
leading coalition in the Parliament, vvhich support liberal ideas -- all these
reasons support liberal vvelfare statė formation.
The transitional vvelfare statė vvith lovv level

of benefits, vvith no

commitment to full employment, vvith liberal values and economic policy do not facilitate of segregated groups (such as vvomen's, retired people's,
disabled, youth's people's) labor force participation and any achievement of
eąuality in the labor market.
3.2.The article "Formation of the middle class" revievvs the problem that is

interesting and calls out many discussions of sočiai scientists and sociologists
in particular all around the vvorld. Of course the angles of discussions differ
in various countries. Lithuanian society is a changing society or so called
transitional society. A very important ąuestion in such discussions is whether
traditional theories are appropriate for Lithuanian society? Are they enough
instrument for the analysis of transitional society at all. The author vvhile
searching for the middle class in Lithuania starts vvith the overvievv of
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certain theories of the middle class. Three theoretical frameworks of the
middle class conception and place in a sočiai structure of a society are
analyzed. That is E.O.Wright scheme of classes that are classic and no one
class analysis avoids them. Later W.Slomczynski conception of the
formation of middle class in a transitory society is presented. Finally, the
Finnish project of Class Analysis is presented. The middle class
characteristics help to determine the boundaries of the class and to decide
either attribute or not a particular case to the middle class. Types of job
(occupational) career, similar ways of reproduction, participation in politics,
statė administration and civil society, and life style are the major features
that are presented in the article.

The analysis of Lithuanian middle class is based on the application of
different tools (theoretical frameworks) to the šame data of empirical
research. It is shovvn that the size of the middle class is a ąuestionable
matter as it depends on the tools selected. That is why it is also important to
look up the real society and observe the activities of people that inspire the
formation of new structural units othenvise invisible or not understandable.
It is clear that the middle class undergoes the process of formation. Certain
sočiai groups are visible as forming the future core of the middle class.
These are the small and medium entrepreneurs, officials of statė
administration, professionals. Macro processes likę welfare statė creation,
reformation of taxation system and others have impact on the formation and
strengthening of the middle class.
3.3. The focus of the article "The place of intelligentsia in Lithuanian sočiai
structure" is to look how Bourdieu's key concepts of his sočiai theory can be
applied to the empirical analysis of concrete sočiai strata of intelligentsia.
After the collapse of socialist regime, the intelligentsia faced the decrease of
prestige and worsening of financial situation. Thus part of it became more
close to the strata of professionals, other part became entrepreneurs,
entered politicians strata (or statė or municipality staff) or remain in the
intellectual activity and are in a way of formation of so called "knovvledge
class". The analysis shovvs that not only high education but also the personai
initiative, autonomous decision making and the ability to risk as well as
access to useful information and sočiai connections with useful people in
Lithuania and in abroad were of the crucial importance in succeeding in new
circumstances. Despite negative sides of its transformation, intelligentsia (or
at least the most successful part of it) is still at the top of hierarchy as one of
the most influential, active and mobile actors in society with the biggest
amount of capitals.
Our discussion has raised more ąuestions than it has supplied answers. This
was intentional: to include stratification research not only in the field of
sočiai mobility and in measuring sočiai ineąuality (where such research has
been very successful in many countries), but to link them with societal
structures and their relations to stratification (we think that it has been
much less impressive).

180Apie autorius

Apie autorius
Aleksandras Česnavičius -

Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto

Socialinės stratifikacijos skyriaus asistentas, Vilniaus universiteto Filosofijos
fakulteto sociologijos magistrantas.
El.paštas: alexandras@age. lt
Audra Dargytė-Burokienė - Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto
Socialinės stratifikacijos skyriaus asistentė, Lietuvos teisės akademijos
tarptautinių ryšių ir studijų centro vyr.referentė.
El.paštas: adb@lpa.lt

Ingrida Gečienė - Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Socialinės
stratifikacijos skyriaus asistentė, Lenkijos Mokslų akademijos doktorantė.
El.paštas: iag@osf.p ub.lt
Irena Gudaitienė - Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Viešosios
nuomonės skyriaus doktorantė.

Jolanta Paluckienė - Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Socialinės
stratifikacijos skyriaus doktorantė.

Dr. Meilutė Taljūnaitė - Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Socialinės
stratifikacijos skyriaus vadovė, Lietuvos teisės akademijos mokslo centro
direktorė.
El.paštas: mc@lpa.lt

Lietuvos sociologų publikacijos, dalyvaujant tarptautiniame tyrime
"Socialiniai pokyčiai Šiaurės ir Baltijos šalyse" 1993 - 1998.

Česnavičius A., Taljūnaitė M. Attitudes Tovvards Privatization: Winners and
Losers // The Kalamari Union: Middle Class in East and West (Ed.Markku
Kivinen),Oxon: Ashgate, 1998, p.89-99.
Česnavičius A., Taljūnaitė M. Household Incomes and Expenses: "The Survival
Strategies" // Everyday Life in the Baltic States (Ed. M.Taljunaite), Vilnius,
1997, p.29-61.
Česnavičius A., Taljūnaitė M. Privatizacijos procesas Lietuvoje, jo vertinimai //
Lietuva socialinių pokyčių erdvėje. - Vilnius, 1996, p.308-324.
Gečienė I. Farmers and Entrepreneurs // Changes of Identity in Modern
Liihuania (Ed. M.Taljunaite), Vilnius, 1996, p.375-385.
Gečienė I. Intelligentsia and Entrepreneurs in the Transformational Society of
Lithuania // Post-Communist Transformations, IFiS Publishers, Warsawa,
1998.

Apie autorius181

Gečienė I. Sočiai Capital in Transforming Society of Lithuania // Everyday Life
in the Baltic States (Ed. M.Taljunaite), Vilnius, 1997, p.194-212.

Gečienė I. Socialinės galios išteklių įtaka socialinei stratifikacijai // Lietuva
socialiniųpokyčių erdvėje, Vilnius, 1996, p.56-62.

Gečienė I. The Framework of Middle Class in Lithuania //The Middle Class as a
Precondition ofa sustainable Society (Ed.N.Tilkidjiev), Sofia, 1998 p.273-285.
Kasatkina N. Lifestyle of Contemporary Family // Everyday Life in the Baltic
States (Ed. M.Taljunaite), Vilnius, 1997, p.162-184.
Paluckienė J. Baltic Women Experiences in the Labor Market // Everyday Life
in the Baltic States (Ed. M.Taljunaite), Vilnius, 1997, p.124-138.
Paluckienė J. Pensioners in the Labor Market // Changes ofldentity in Modern
Lithuania (Ed. M.Taljunaite), Vilnius, 1996, p.369-374.
Paluckienė J. Welfare State and Labour Market Participation: a Comparative

Study in the Baltic and Nordic States // The Middle Class as a Precondition
of a Sustainable Society, (ed.) Tilkidjiev N., Sofia, 1998, p.425.
Taljūnaitė M. Shift in the Proportion of the Two Sectors: the process of
Privatization // Lithuanian Society in Socail Transition (Ed. M.Taljunaite),
Vilnius, 1995, p.23-38.

Taljūnaitė M. Sočiai groups and the Growth of Sočiai Dislocation // Changes of
Identity in Modern Lithuania (Ed. M.Taljunaite), Vilnius, 1996, p.300-324.
Taljūnaitė M. Sočiai Stratification under Privatization in Lithuania //Between
plan and market: sočiai change in the Baltic statės and Russia / ed. By
Raimo Blom... - Berlin; New York: de Gruyter, 1996, p.123-140.

Taljūnaitė M. Socialinis struktūrinimasis: ar pritaikomos klasikinės teorijos
šiuolaikinei Lietuvai // Lietuvos socialinės panoramos kontūrai. - Vilnius,
1998,p.92-101.
Taljūnaitė M. Unrecorded Economy as Conductive Mechanism of Formation
of Middle Strata // The Middle Class as a Precondition ofa Sustainable Society

(Ed. Tilkidjiev N.), Sofia, 1998, p.367-378.
Taljūnaitė M., Kasatkina N., Česnavičius A., Dargytė A. Lithuania // Material
for Baltic Models of Transformation. National Reports. Blom, Melin, Nikula
(eds.),University of Tampere, Working Papers, B:36,1996, p.131-212.

Žvinklienė A. Family Discourse (The Case of Lithuania and Finland) //
Everyday Life in the Baltic States (Ed. M.Taljunaite), Vilnius, 1997, p.150161.

So 99 Socialinis struktūrinimasis ir jo pažinimas [monografija] / Sudarytoja ir
ats.red. Meilutė Taljūnaitė. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Vilnius : Friskas, 1999. - 184 p.
Santrauka anglų k. p 174.
ISBN 9986-523-69-9
Monografijoje šiuolaikinių socialinės stratifikacijos teorijų pagrindu
konstruojami galimi Lietuvos visuomenės socialinės struktūros pažinimo
kriterijai ir metodai. Taikant skirtingas teorijas vieno empirinio tyrimo
duomenims parodomi skirtingi rezultatai.

UDK 316.3
So 17

SOCIALINIS STRUKTŪRINIMASIS IR JO PAŽINIMAS
Monografija

Autoriai:
Aleksandras Česnavičius
Audra Dargytė-Burokienė
Ingrida Gečienė
Irena Gudaitienė
Jolanta Paluckienė
Meilutė Taljūnaitė

Sudarytoja ir mokslo redaktorė Meilutė Taljūnaitė
Dailininkas Algis Žemaitis
Maketavo

Aleksandras Česnavičius

Redaktorė

Jolanta Bajorinienė

Leidėjas:
Lietuvos filosofijos ir sociologijos Institutas,
Saltoniškių 58, 2600, Vilnius, SL 634. 20 leidyb. apsk. 1.

Spausdino UAB „ Friskas"
Užsakymas Nr. 99. 4.1.

