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Šių dienų pasaulyje neatitiktis tarp globalių jėgų poveikio ir ribotų nacionalinės valstybės
galių lemia tai, kad tautinio tapatumo politika tampa ypač aktualia. Tačiau gali kilti
klausimas, kodėl tik dabar (ir ar ne per vėlai) prabilome apie politiką ir tautinį tapatumą?
Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinėje programoje „Valstybė ir tauta: paveldas ir
tapatumas" konstatuojama, kad tautinio tapatumo tvirtinimo bei savikūros nuostatų diegimo

ir istorinio kultūros paveldo išsaugojimo globalizacijos sąlygomis problemos Lietuvoje yra
akivaizdžios. Intensyvi ir įvairialypė Lietuvos integracija į Europos Sąjungos bei pasaulio
ekonomikos, politikos, kultūros, mokslo struktūras ir institucijas kelia vis naujų problemų,
susijusių su valstybės, visuomenės, tautos ir kultūros sąveikomis, nacionalinio tapatumo

įtvirtinimu ir savikūra, istorinio kultūros paveldo išsaugojimu ir deramu panaudojimu.
Nacionalinėje programoje teigiama, kad užsienio šalių kultūrų ir kalbų poveikis, gana
paviršutiniškos bei fragmentiškos mokslo žinios apie tautos paveldą ir nekvalifikuota šių
žinių sklaida skatina visuomenės savimonės, pilietinio ir tautinio tapatumo eroziją, kelia
grėsmę darniai valstybės plėtrai, visuomenės sanglaudai, tautos ir valstybės išlikimui.
Fundamentalūs, kompleksiniai valstybės, visuomenės, nacionalinio ir kitokių tapatumų,

materialiojo ir nematerialiojo paveldo tyrimai labai reikalingi, siekiant moksliškai pagrįsti
priemones, įgyvendinant reikalavimus ir nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo

2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. DC-1187 „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos"
(Žin., 2002, nr. 113-5029) ir „Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" (Žin., 2002,
nr. 110-4852; 2006, nr. 111^1198) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta
„Nacionalinės darnaus vystymosi strategija" (Žin., 2003, nr. 89-4029), taip pat plėtoti
„Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2002-2006 krypčių" 1.2.3 punktą „Tautinio
identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis" (Žin., 2002, nr. 74-3180). Tačiau minėti
dokumentai įvardija tik politinį šios studijos tikslą.

Esminė monografijų, straipsnių ir studijų lietuvių tautinio tapatumo tema problema tyrimų kompleksiškumas, temų įvairovė ir daugeliu atveju — etnocentristinis požiūris. Todėl
šia studija bandoma pažvelgti į tautinio tapatumo Lietuvoje problematiką per migrantų ir
migracijos valstybių - Airijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Norvegijos ir JAV - prizmę,
siekiant aprėpti kuo platesnę požiūrių įvairovę. Šias valstybes pasirinkome neatsitiktinai.
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamo projekto „Lietuvių tautinės tapatybės

8ĮVADAS

išsaugojimas europeizacijos bei globalizacijos sąlygomis: lietuviškumo raiška ir nacionalinės
Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos tapatybių politikos", vykdomo 2007-2008 m.,
keliamas tikslas - nustatyti dabartinės išvietintos (displaced) lietuvių tautinės tapatybės
modelius (raiškos būdų įvairove), emigrantų tautinės tapatybės išsaugojimo arba
asimiliacijos strategijų turinį bei jų priklausomybę nuo skirtingų valstybių vykdomų tautinės
tapatybės politikų.

Dar visai neseniai, t. y. iki 2008 m. pabaigoje prasidėjusios pasaulio ekonominės bei
finansinės krizės, kai kurios šalys, pavyzdžiui, Ispanija, Airija ar Italija, buvo laikomos
greičiau emigrantų, nei imigrantų, valstybėmis. Tačiau šio virsmo pradžia laikomi jau 1990ieji. Nacionalinio Statistikos instituto duomenimis, vien Ispanijoje, kuri pateikiama kaip
ryškiausias šalies tapsmo imigrantų valstybe pavyzdys, užsieniečių skaičius nuo 750
tūkstančių 1999 metais padidėjo iki 5,2 mln. 2008-aisiais. Tai pasakytina ir apie 4,1 mln.
gyventojų turinčią Airiją, kurioje užsieniečių dalis nuo 7 proc. 2002 metais išaugo iki 11
proc. 2006-aisiais. O „JAV prireikė ištisų kartų, kad šalyje būtų pasiekta tokia užsieniečių
dalis" (International Herald Tribūne, April 25-26, 2009). Šioms šalims tai buvo precedento
neturintis atvejis, kai nei visuomenė, nei šių šalių institucijos net neturėjo galimybės įvaldyti
tokį virsmą. Iš prognozuotų Europos integracijos tendencijų pirmiausia buvo vardijamos (žr.
Taljūnaitė 2005, 63), pavyzdžiui, tokios: pasiūla pigios darbo jėgos iš naujai įstojusių šalių,
nes panaikinami visi darbo paieškų bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje barjerai;
padidėjusi kai kurių regionų (valstybių) socialinė atskirtis ir jos augimo intensyvumas;
didėjantis visuomenės heterogeniškumas.

Tiek Europos Sąjungos (toliau - ES) plėtra, tiek nevaržomas asmenų judėjimas, tiek
išaugę migracijos mastai kėlė dirbančiųjų socialinės lygybės bei jų socialinių garantijų
klausimus. Vien į Airijos sostinę Dubliną tuoj po ES plėtros 2004 m. atvyko apie 180 tūkst.
lenkų, čekų ir kitų Rytų Europos piliečių. O štai jau nuo 2008 m. balandžio iki 2009 m.
balandžio maždaug 50 tūkst. darbuotojų Airijoje bevelijo grįžti į savo gimtąsias šalis,
daugiausia atgal į Rytų Europą (žr Dublino Ekonominių ir socialinių tyrimų instituto atliktus
Alan Barret pateiktus vertinimus. International Herald Tribūne, April 25—26, 2009).

Europos Komisijos užsakyto tyrimo duomenimis (žr. Lietuvos žinios, 2009, birželio 4 d.),
Rytų Europos emigrantai Vakarų Europos ES šalių ūkiui kasmet atneša apie 5 mlrd. eurų -

tai sudaro beveik 0,8 proc. Bendrijos bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiuo metu migracijos
tempai kiek sulėtėje dėl ekonominės krizės, tačiau manoma, kad padėties Vakarų Europoje
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pagerėjimas turėtų sukelti dar vieną migracijos bangą iš Rytų Europos šalių į Vakarų Europą,
ir tai iki 2020 m. ES BVP dėl to galėtų padidėti dar 50 mlrd. eurų.

Darbo migrantų
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Žmonės, iš Lietuvos į kitus kraštus patraukė dėl savo ekonominių poreikių, Tėvynę
tebevertina kaip menkų galimybių valstybę, o ne saugų uostą, nors svetur jų mažai kas
laukia. ES statistikos agentūros EUROSTAT duomenimis, nedarbo lygis Lietuvoje 2009 m.
balandžio mėnesį pasiekė 16,8 proc. ir, palyginti su praėjusių metų balandžiu, išaugo
labiausiai tarp ES šalių - net 12,5 proc. punkto. Šiuo ES ūkiui sunkiu metu lietuviai, net ir
tapę kitų valstybių darbo rinkos aukomis, ekonomiškai saugesni jaučiasi ne Lietuvoje.
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Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro projektų vadybininkė Ieva
Būdvytytė teigia, kad į Lietuvą emigrantai negrįžta dėl valdžios politikos, kurią atidžiai stebi.
Ši politika neskatina žmonių grįžti, priešingai, - skatina išvykti. „Dalis tikrai lieka užsienyje
dėl didesnių pašalpų ir kitų socialinių garantijų, kiti ten tikisi greitesnio ekonomikos
atsigavimo. Iš tiesų Lietuvoje (...) iš bedarbio pašalpos pragyventi neįmanoma, o kitose
šalyse - galima. Manau, nemažai emigravusių lietuvių yra nusivylę valdžios požiūriu į
paprastą pilietį" (cit. pagal Savulionytė, 2009)

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus" (toliau - LGUVO)

atstovė Giedrė Ieva Kondratas mano, kad sugrįžti į Lietuvą nesiryžtama tikriausiai dėl to, kad
šiandien lengviau savimi pasirūpinti gyvenant svetur. „Didesnėse rinkose nėra tiek įtampos ir
nuožmios kovos už būvį, kaip mūsų mažutėje šalyje" (ii. ten pat.). Jos vertinimu, į užsienį

išvyksta daug paprastų darbų ieškančių žmonių, studentų arba prestižinių, ypač mokslo
sričių, atstovų, kurie Lietuvoje vis dar menkiau vertinami, o užsienio darbdaviai juos tiesiog
graibsto.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro direktorius Žilvinas Beliauskas neslepia,
kad, esant dideliam nedarbui visoje ES, apsisprendimą likti svetur lemia geresnės socialinės
garantijos, netekus darbo. „Ir susirasti darbą dažnu atveju lieka didesnės galimybės kurioje
nors užsienio šalyje, o ne Lietuvoje. Tai šiomis dienomis, regis, labiausiai pasakytina apie
Skandinavijos šalis" (žr. ten pat). Jo nuomone, labiausiai tikėtina, kad į Lietuvą, esant joje
sunkesnėms išlikimo sąlygoms, grįš žemiausios kvalifikacijos žmonės, nesugebantys ten
apginti savo teisių, o čia turintys šiokį tokį užnugarį — būstą, giminių, draugų, bei tie, kurie
dirbo nelegaliai. Tačiau jie vėl lauks galimybės išvykti.

Teoriškai visi darbuotojai pagal ES taisykles yra lygūs, tačiau atskiros grupės,
atsižvelgiant į jų tautybę ir tai, ar jie yra vietiniai, praktiškai tampa „lygesni už kitus". 2008
m. pabaigoje prasidėjusi pasaulio ekonominė bei finansinė krizė į „kitų" gretas besąlygiškai
įrašė užsieniečius, imigrantus, „užėmusius" nuolatinių gyventojų darbo vietas. Net

statybininkas iš Rumunijos, dirbęs Ispanijoje šešetą metų, 2009 m. viduryje buvo priverstas
ieškoti galimybės grįžti į savo šalį ar vykti kitur. Sugrįžimą tiek lietuvių iš Airijos, tiek
rumunų iš Ispanijos ribojo ekonominės krizės mastas gimtosiose šalyse, darbo vietų stoka.
Juk būtent žemas bedarbystės lygis bei gana liberali imigracijos politika Airiją, Ispaniją ar
Jungtinę Karalystę darė patraukliomis imigracijai šalimis.
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Tačiau visų emigrantų požiūriui būdinga tai, kad jeigu gilėjant ekonominei krizei valstybių
sienos taps vis labiau pralaidžios ar akytos, tautinis tapatumas išliks pakankamai pastovus.

Tautinio tapatumo tyrimų susiejimų su migracijos procesų pažinimu lemia visa eilė
priežasčių, būtent:
•didėjanti migracija;
•socialinės lygybės reformos;
•pilietybės kriterijų reformos;
•neformali pilietybės praktika, ignoruojanti dvigubos pilietybės draudimą.
Priminsime, kad šiuolaikinė įstatymų leidyba pakyla aukščiau tradicinio dvigubos
pilietybės draudimo. Imigrantus „siunčiančios" šalys iš dalies pradėjo suprasti savo patiriamą
praktinę žalą dėl to, kad jos nesuteikia savo emigrantams dvigubos pilietybės. Čia vertėtų
prisiminti Lietuvoje atliktą protų nutekėjimo tyrimą Mobility of Scientists in Lithuania:
lnternal and External Brain Drain (1996), kuris parodė, kad viena Lietuvos mokslo
darbuotojų mobilumo strategijų yra emigracija (1988-1994 m. mokslo ir mokymo institucijas
paliko 13,7 proc. mokslo darbuotojų). Šioje emigracijoje išskirtini du tipai:
•išvykstantys į buvusią SSRS, pirmiausia į Rusiją, - išvykstama jau gerai žinant sąlygas
arba grįžtama į etninę tėvynę; tad didesnio pasirengimo šiai emigracijai nereikia;
•emigruojantys į Vakarų Europos šalis; šiam emigraciniam srautui būdingas
etapiškumas: iš pradžių dažnai išvykstama trumpam (beveik pusė emigravusių prieš tai
pabuvojo užsienio stažuotėse), o tik po to seka emigracija, t. y. iš protų mainų

pereinama į protų nutekėjimo ar protų praradimo statusą (žr. Mobility ... 1996, 113).

Lietuvos autorių teorinėse studijose (žr.: Grigas, R.: Tautos savigyna, \993;Tautos
likimas, 1995; Tautinė savivoka, 2001; Kuzmickas, B. ir Astra, L. Šiuolaikinė lietuvių tautinė
savimonė, 1996; Valantiejus, A. Lietuvis, ieškantis tapatumo reikšmių, 1998 ir kt.) ypatingas
dėmesys skiriamas lietuvių tautos sociodinamikos mechanizmui, ypač lietuvių tautos

valstybingumo įtvirtinimo ir plėtojimo orientyrų visumai, tirti, aiškinantis tai kaip tautos
išlikimo, pilnaverčio jos vystymosi garantą. R. Grigas, bandydamas atsakyti j klausimą: „Ar
valstybės orientacija į tautos identiteto (savitumo) išsaugojimą bei plėtojimą gali būti
išreikšta labiau sukonkretintais indikatoriais-kriterijais?", išskyrė šiuos kriterijus:

•lietuvių kalba Lietuvoje kalbančių žmonių nuošimtis;
•emigruojančių iš Lietuvos rodiklis;
•išskirtinės teisės į Lietuvos valstybės pilietybę;
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•politinės vienybės branda;
•visuomeninių kultūrinių sąjūdžių specifiškumas (ir. Grigas 1995, 381).

Šiuolaikinės lietuvių tautinio tapatumo pažinimo ir atitinkamos politikos plėtojimo kryptis
tikslinga nagrinėti šių dichotomijų pagalba:

•emigracija - tautinis tapatumas;

•ekonominiai veiksniai - valstybingumo stiprinimo aspektai, formuojant tautinį tapatumą;
•valstybės - piliečio tautinis tapatumas.

Šioje studijoje, siekiant palyginti nacionalinių valstybių vykdomą tautinės tapatybės
politiką Lietuvoje, Norvegijoje, Airijoje, Ispanijoje, Anglijoje ir JAV, tikslinga visų pirma
apsibrėžti tautinio tapatumo politikos sampratą, be to, numatyti jos sudedamųjų dalių
rodiklius, kurie leistų rinkti tam tikrus empirinius duomenis. Siekiant palyginti nacionalinių
valstybių vykdomą tautinės tapatybės politiką, gilinamasi į teorinės paradigmos apibrėžimą,
tautinio tapatumo politikos sampratą, jos sudedamųjų dalių rodiklius, kurie būtų išreikšti
empiriniais duomenimis. Nors terminai „tautinis tapatumas" bei „tapatumo politika" tiek
mokslinėje literatūroje, tiek politikos ar vadybos specialistų yra vartojami gana dažnai,
bandymai šiuos du terminus sujungti j „tautinio tapatumo politiką" suponuoja iš esmės naują
darinį, kurio nagrinėjimui pirmųjų dviejų reiškinių apražymai tiesiogiai yra sunkiai
pritaikomi. Pirminė nuostata, kad lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimas svetur visų pirma
priklauso nuo tų valstybių vykdomos imigrantų integracijos politikos tyrimo metu, vis labiau
krypo priešinga linkme, - kad tautinio tapatumo politikoje svarbiausias vaidmuo tenka
nacionalinei valstybei ir jos santykiams su savais piliečiais.

ĮVADAS13_

Kai kalbama apie tautinio tapatumo politiką, turima omenyje:

•valstybės santykis su jos piliečiais, nesvarbu, kurioje valstybėje jie yra (potencialus
ryšių išsaugojimas valstybės iniciatyva); dabar jau yra kur kas daugiau teorinių studijų,
ypatingą dėmesį skiriančių lietuvių tautos sociodinamikos mechanizmui, ypač lietuvių
tautos valstybingumo įtvirtinimo ir plėtojimo orientyrų visumai, aiškinantis tai kaip
tautos išlikimo, pilnaverčio jos evoliucionavimo garantą;
•valstybės politika imigrantų atžvilgiu (vadinamoji imigrantų integracijos politika, tačiau
tiriant tautinio tapatumo politiką tik tuo aspektu, kiek kitos šalies veiksmai skatina ar
leidžia imigrantams išsaugoti savo tautinį tapatumą);
•valstybės politika jos tautinių mažumų atžvilgiu.

Kiekvienos šalies migracijos istorija bei joje susikūrusios bendruomenės savitu tik tai šaliai
būdingu būdu formavo šalies migracijos politiką. Tačiau tai nėra priežastis nepaisyti politikos
reikšmės bei jų lyginimo. Lygybės įteisinimas bei pagrindinių žmogaus teisių gynimas yra tas
standarto minimumas, kuriuo grindžiamas piliečių ar atvykėlių statusas. Teigiama, kad

atvykėlių atžvilgiu socialinis įtraukimas prasideda vietinių bendruomenių lygmenyje. Todėl
kelių šalių politikų lyginamoji apžvalga nereiškia praktikos analizės. Ji suteikia galimybę
šalims (jos institucijoms) įvertinti savų politikų privalumus ar silpnąsias puses, siekiant jas
koordinuoti tarp šalių, stebėti bei tobulinti.

Šią studiją visų pirma skiriame akademinei bendruomenei, bet norime, kad ji būtų įdomi ir
platesnei auditorijai, todėl „citatomis ir išnašomis pamaloninsime mokslininkus, bet aiški ir
tiesmukiška proza apie migraciją dažniausiai patinka visiems" (Massey 1999,258).
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1. TAUTINIO TAPATUMO SĄVOKA
IR JOS ĮTRAUKIMAS Į POLITIKĄ
Vykstant permainoms visuomenėje tautinio tapatumo raiška išgyvena savotišką krizę, nes
tautinio tapatumo išsaugojimo klausimas priešstatomas globaliems vertybiniams

prioritetams. Po įstojimo į Europos Sąjungą išaugę migracijos srautai taip pat aktualizuoja
diskusiją tautinio tapatumo klausimais. Atsižvelgiant j išorinius ir vidinius veiksnius, tautinio

tapatumo raiška pirmiausia įsijungia į prisitaikymo prie pakitusių sąlygų procesą, be to,
vertybinių prioritetų kaita lemia, kad turime ieškoti būdų, kaip atgaivinti ir formuoti lietuvių
tautinį tapatumą, kuris, pasak V. Liubinienės, sovietiniais metais buvo slopinamas ir

iškraipomas (ir. Liubinienė 1998).
Tautinį tapatumą Lietuvoje pradėta tirti nepriklausomos Respublikos metais. Iki 1918 m.,
neturint tautinės valstybės, tai buvo nerealu. Tarp to meto tyrėjų, kuriuos domino šie
klausimai, buvo filosofai A. Maceina, S. Šalkauskis, Vydūnas, F. Kirša ir kt. Be akademinių

studijų žurnaluose „Židinys" (1933-1934) ir „Naujoji Romuva'" (1939) vyko plačiosios
visuomenės diskusijos apie lietuvio psichologinį tipą ir tautinį charakterį. Tautinės
individualybės samprata A. Maceinos darbuose buvo nusakoma kaip „išvidinė jungtis, rišanti
žmones vieną su kitu ir tuo būdu sukurianti organišką vienetą, vadinamą tauta"( Maceina

1933,230).
Tautiškumo samprata buvo itin aktuali lietuvių tautinio atgimimo metu. Ja domėjosi ir XX
a. pradžios žymūs pedagogai, psichologai (J. Vabalas-Gudaitis). Tautos, tautiškumo bei
tautinio savitumo problematika tuo metu buvo tapsmo pradžioje. Filosofinė ir psichologinė
(J. Girnius, S. Beresnevičius, R. Bliumas, R. Želvys ir kt.) lietuvių tautinio identiteto tyrimų

tradicijos Lietuvoje rutuliojasi iki šių dienų.
To meto teisininkai (P. Leonas, M. Romeris ir kt.) gvildeno ir kūrė tautos ir valstybės
teisines apibrėžtis, tačiau tik M. Romeris, giliausiai nagrinėjęs nacionalizmą, lemiamu

priklausymo tautai kriterijumi įvardija ne objektyvius tautiškumo požymius, bet greičiau
subjektyvų asmens tautinį apsisprendimą (žr. Romeris 1932).
1940 m. tyrimai šioje srityje nutruko, ir ši tema penkis dešimtmečius beveik nebuvo
liečiama. J.Girnius, 1947 m. rašydamas emigracijoje žurnalui „Žiburiai", suvokė, kad
pagrindinis uždavinys ir konkretus kovos už laisvę būdas bei tikslas - išsaugoti lietuvybę. Jo
manymu, tauta gali kuriam laikui savo politinės laisvės netekti, bet kol ji išsaugo tautinę

gyvybę, tol ji išsaugo ir nepriklausomybės viltį (Girnius 1991, 149).
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Kai kurie konkretūs tyrimai buvo inicijuoti išeivijos lietuvių. 1990 m. amerikiečių ir
lietuvių tautinio identiteto lyginamąjį tyrimą atliko V. Černius JAV Temple universitete
(Filadelfija), talkinamas kolegų iŠ Vilniaus universiteto.
„1994 m. JAV Klarko universitete I. Užgirienė kartu su E. Rimkute iš Vilniaus
universiteto atliko tyrimą, kuriame palygino Vakaruose gimusių ir užaugusių lietuvių kilmės
jaunuolių bei Lietuvos lietuvių tautinį identitetą. Amerikos ir Kanados lietuvių jaunuolių
tautinę sąmonę bei tapatybę tyrinėjo A. Norvilas (1999) iš Saint Xavier Universiteto
Čikagoje " (cit. pagal Antinienė, 2002). Skirtingose istorinėse epochose kinta kalbėjimo apie

identitetą istorinė ir kultūrinė specifika. Todėl galima sutikti su kai kurių autorių, pavyzdžiui,
S. Kraniauskienės, vertinimais, kad „(...) daugelį anksčiau atliktų sociologinių tyrimų,

pavyzdžiui, 1970-80-aisiais, visai pagrįstai galima priskirti identiteto tyrinėjimų sričiai.
Parašytuose tekstuose vargu ar atrasime pačią identiteto sąvoką, bet savo tematika
tyrinėjimai iš tikro analizuoja atskirus Šio reiškinio aspektus. Vertybių, profesinio
pasirinkimo ir laiko biudžeto tyrinėjimuose sociologai kalbėjo apie atskirus socialinius
junginius, pasižyminčius sava socialine sąveikos specifika" (Kraniauskienė 2003).
1988 m., prasidėjus Lietuvoje antrajam tautiniam atgimimui, tautinio identiteto klausimai
tapo vėl aktualūs. 1989 m. pasirodęs straipsnių rinkinys Tautinis mentalitetas: istoriosofiniai
apmąstymai ir retrospektyvios diskusijos Šiais klausimais žurnaluose „Sietynas", „Metai",
„Liaudies kultūra", atskleidė, kad tautinio identiteto klausimus Lietuvoje daugiausia
nagrinėja filosofai, politikai, psichologai ir plačioji visuomenė. Dauguma šių darbų yra
vertinami kaip aprašomojo pobūdžio darbai (žr. Liubinienė 1998, 55). Tačiau Lietuvos tyrėjų
A. Valantiejaus (1992), V. Liubinienės (1998), D. Kuzmickaitės (2000), S. Kraniauskienės

(2003), V. BeresneviČiūtės (2005) bei D. Antinienės (2005) parengti daktaro disertaciniai
darbai laikytini rimta paraiška tirti lietuvių tautinį tapatumą empiriniu būdu. Lietuvos

sociologai, aktyviai atliekantys Lietuvos Sąjūdžio metais naujų socialinių judėjimų bei
reiškinių tyrimus, norom nenorom gilinosi ir fiksavo lietuvių tautinio tapatumo kaitą,
formavimosi tendencijas. Sunku pasakyti, ar tai, kad kiekvienas jų paliesdavo tautinio
tapatumo klausimus, kylančius iŠ ankstesnių tyrimų problematikos, ar tai, kad pati tautinio
tapatumo tema bei jo pažinimo įrankiai dar nebuvo (nelabai ir tėra) susiformavę kaip atskira
tyrimų sritis, lėmė įvairialypį tautinio tapatumo konstravimą sociologiniuose tyrimuose.
Tautinis tapatumas nėra statiškas - jis beveik tuo pačiu metu formuojasi, kinta, yra
konstruojamas, perkuriamas ir išsaugomas, todėl šioje studijoje siekiame aptarti tautinio
tapatumo kaip paradigmos struktūrą jo išsaugojimo ir formavimo (-si) kontekste bei
^pžvelgti, kokią įtaką tautinio tapatumo išsaugojimui ir formavimui gali turėti migracijos
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reiškinys. Aptariant tautinio tapatumo paradigmas, nesiekiama pateikti išsamios tautinio
tapatumo paradigmų analizės, bet atkreipiamas dėmesys į tuos aspektus, kurie yra svarbūs
tautinio tapatumo išsaugojimui ir formavimui(-si). Sąvoka išsaugojimas suprantama kaip
subjekto reflektuojama ir nereflektuojama veikla bei pastangos išlaikyti tautinį tapatumą
nepažeidžiamą, reiškiantį savitą tiesos galią (žr. Heidegger, Gadamer 2003), dėl kurios visa
tauta tampa savo tapatumo saugotoja, užtikrinanti kultūrinių procesų ir gebėjimų perdavimą
jaunesnei kartai, susiejančiai save su tautos istorija. Tautinio tapatumo formavimas
suprantamas kaip oficialaus tautinio tapatumo artikul i avimas, išreikštas

„vietinio

nacionalizmo" diskursą mitų, vertybių, simbolių ir socialinių normų pagalba (žr. Blum 2007;

Brubaker 1996).
1.1. Tautinio tapatumo Šaltiniai
Tautinis tapatumas gali būti apibūdinamas šiomis charakteristikomis: a) susitapatinimas su
tauta; b) priklausantis nuo istorijos ir visuomenės konstruktas; c) naratyvas - komunikacinis
veiksmas, sujungiantis praeities įvykius, dabartį ir įsivaizduojamą ateitį; d) santykis tarp
„savo" ir „kito" tapatumo (žr. Kornprobst 2005). M. Billig teigia, kad reikia ne klausti „Kas
yra tautinis tapatumas?", bet kelti klausimą: ,.Ką turime omenyje, kai teigiame, kad turime

tautinį tapatumą?" (Billig 1995, 61).
N. Kasatkina, gvildendama esmines sąvokas, naudojamas etniškumo tyrimuose, palietė
tautos, tautiškumo, etniškumo bei nacijos skyrimo ir tapatinimo klausimą. Ji rašo: „Kai
kuriais atvejais etniškumas išties yra lietuvių, rusų ir daugelio kitų Rytų Europos kalbų
sąvokos ,tautybė' atitikmuo. Taip yra gyventojų surašymuose, statistikoje, gyventojų
sudėties tyrimuose. Dabartinėje visuomenėje egzistuoja tam tikros administracinės praktikos
sritys, kuriose tautybė institucionalizuojama. Statistika, gyventojų registras, pilietybės
kriterijai kai kuriose valstybėse - visa tai tautybę paverčia tariamai objektyvia kategorija. (...)
Tautybės ir tautiškumo sąvokos, įsišaknijusios kasdienėje vartosenoje, velka kasdienės
sąiiiončs prasmių šleifą ir lieka ideologijos Šešėlyje. Be to, tautybė iškelia klausimą, koks jos
santykis su tauta - tai jau atskira, beribė tema. Lietuvių kalbos žodis tauta vienu atveju gali
reikšti etnine grupę, kitu atveju - naciją, t. y. politinį darinį, tad, vartojant tautiškumo ur
tautybės sąvokas, nelengva išvengti painiavos" (Kasatkina 2007, 1-2).
^asak A. Valantiejaus, tautos susidarymo procesas yra socialinis, o ne herojinio
individualizmo reiškinys. Autorius skiria dvi nacionalizmo ir tautų istorijos puses: žmones
sieja tiek kolektyvinė atmintis, paveldas ir mitologija, tiek sąmoningumo istorijos pertrūkis.

Sociologiniu požiūriu galimas ne tik kunigaikščių, bet ir šiuolaikinio raštininko kultas.
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Psichologiniu požiūriu visiško pertrūkio tarp archajiškos Lietuvos ir moderniosios Lietuvos
postuluojama priežastis gali būti ir individualaus herojaus išaukštinimas. A. Valantiejus
išsamiai perteikia anglosaksiško sociologo R. Jenkinso etninės priklausomybės, kaip
kolektyvinės tapatybės, bruožus, stipriai paveikusios, ko gero, A. Valantiejaus teorijos
formavimąsi. Etninė priklausomybė - skirties įvardijimo požiūriu - turi konkrečią reikšmę ne
tik tautai, kuri yra tyrinėjama, bet ir pavieniams asmenims. Taigi kas ji yra?
•Etninė priklausomybė - tai klausimas apie kultūros diferenciaciją; tapatybė yra
dialektika tarp panašumo ir skirtumo.
•Etninė priklausomybė yra tiesiogiai susijusi su kultūra - bendrosiomis reikšmėmis,
tačiau ji kyla iš socialinės sąveikos ir netgi pati yra Šios socialinės sąveikos padarinys.
•Etninės priklausomybės ryšiai nėra labiau uždari arba nekintami, negu kultūra (tai yra
sudedamoji šios kultūros dalis) arba situacijos, kurios įgalina kurti ir atkurti minėtus
ryšius.

•Etninė priklausomybė, kaip kolektyvinė tapatybė, yra kolektyvinė ir individuali: ją
suformuoja socialinė sąveika ir įasmenina savo tapatybę įvardijantis individas (žr.

Valantiejus 1998,216)
Ši, sakytume, tautinio tapatumo, pilietiškumo bei kolektyvizmo dimensijos telkiasi ties
Lietuvos valstybingumo problemomis, kurios turi savo istorinį kontekstą ir yra perteikiamos
tautos istorinės atminties perdavimo keliu. Todėl sociologinius socialinės atminties tyrimus

(Žr. Socialinė atmintis: minėjimai ir užmarštys, 2003) norėtųsi įvardinti atskira lietuvių
tautinio tapatumo sociologinių tyrimų kryptimi. Šių tyrimų tikslas - ištirti, kaip lietuvių
tautinio tapatumo bruožai reiškiasi ir reiškėsi kasdieniame Žmonių gyvenime, jų elgesyje.
Vykdant projektą Lietuvių tautinės tapatybės raiškos būdai: socialinė atmintis, kultūrinis

tęstinumas ir kaita globalizacijos sąlygomis (2005-2006), buvo atliekami autobiografinių
pasakojimų bei tapatumo bruožų stebėjimai (vadovė 1. Šutinienė). Ši tyrimų kryptis
pateikiama plačiau per autobiografinius tyrimus. Atliekant tyrimą Naujieji

lietuviai

imigrantai Čikagoje (1988-2000) (Kuzmickaitė D. 2000) ir tiriant naujųjų lietuvių imigrantų
ir jų migravimo bei kūrimosi Čikagoje patirtį 1988—2000 metais, kartu buvo bandoma
suprasti, ką reiškia būti naujuoju lietuviu imigrantu Čikagoje. Dėmesys tautinio identiteto
tyrimui specialiai neakcentuojamas, bet, pasak tyrėjos, „sociokultūriniai faktoriai suformavo
kolektyvinę tautos atmintį ir susiejo ją su emigracija į Jungtines Valstijas" (žr. Kuzmickaitė
2000, 7).
Kita tautinio tapatumo sociologinių tyrimų kryptis Lietuvoje yra betarpiškai susijusi su
etniniu regioniniu problemų tyrimais. Regiono, etninės kompozicijos ir tautinio identiteto
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derinys sociologiniame tyrime neretai numato teritorinį tapatybės lygmenį. Vieną tokių
tyrimų 1994 m. atliko Lenkijos ir Lietuvos Statistikos departamentai, vykdydami
palyginamuosius etnosociologinius ir etnostatistinius tyrimus The Lithuanians in Poland the Poles in Lithuania, 1996 metai. Tyrimu siekta gauti informaciją apie Lenkijoje bei
Lietuvoje gyvenančių atitinkamos tautybės gyventojų socialinius, kultūrinius, etninius bei

religinius santykius bei šių gyventojų ekonominę padėtį, norint numatyti potencialių
konfliktų židinius, prigimtį bei laipsnį. Buvo vadovautasi nuostata, kad etniniai ar religiniai
konfliktai yra pavojingiausi, jeigu jie kyla žemiausiuose vietinės bendruomenės lygiuose, t.
y. kaimynystėje, darbo vietose, kasdieniniame gyvenime, laisvalaikio metu, yra susiję su

kultūra bei religija. Šiuos tyrimus papildė ir išplėtė 1994-1995 m. sociologinis tyrimas,
organizuotas Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto, gavusio Atviros Lietuvos fondo
paramą. Buvo atlikti plačios apimties tyrimai - Paribio Lietuva: sociologinis paribio
gyventojų integravimosi į Lietuvos valstybę tyrimas (vadovas R. Grigas, 1996), Tėvynainiai:
Baltarusijos ir Karaliaučiaus srities lietuvių padėties sociologinis tyrimas (vadovė E.
Krukauskienė, 1996) ir Rytų Lietuva: visuomenės ir socialinių grupių raiška bei sąveika
(vadovas A. ČiuŽas, 2002). Lietuvos Paribiui priskirtos tos dabartinės Lietuvos teritorijos,
kuriose fiksuojama etnosocialinė, kultūrinė įvairovė, galinti apsunkinti integracinius
procesus. Visų pirma, tai Rytų bei Pietryčių Lietuva su jai būdinga tautine įvairove, taip pat
dalis Vakarų Lietuvos, kur jaučiama didėjanti vokiečių kultūros įtaka.

Atlikta nemažai ne tik nacionalinio, bet ir etninių mažumų identiteto tyrimų. Daugelyje iki
Šiol Lietuvoje atliktų tyrimų (K. Firkavičiūtės, P. Lavrineco, I. Lemperto, G. Potašenkos,
S.Vaitiekūno, A.Čepaitienės, R. Grigo, V. Savukyno), susijusių su etniškumo studijomis,

pagrindinis dėmesys skiriamas veiksniams, kurie būdingi etninės bei kultūrinės tapatybės
analizei, kultūrinio ir religinio paveldo bei tradicijų puoselėjimui (žr. V. Beresnevičiūtė
2005). • Tyrimu Lietuvos etninių grupių adaptacijos kontekstas ir eiga (vykdytojai N.
Kasatkina, T. Leončikas, 2003) siekta išplėsti etninių mažumų problematikos sampratą:
peržengti integracijos-neintegracijos dichotomiją ir išanalizuoti daugiau adaptacijos
variacijų, kurias patiria etninių grupių nariai. Šiame tyrime daugiausia dėmesio buvo skirta
skirtingoms adaptacijos apraiškoms ir jų veiksniams aptikti, o ne tiksliai nustatyti n požymio
pasiskirstymą specifinėje populiacijoje. Tai yra viena priežasčių, kodėl autoriai pasirinko ne

statistiškai reprezentatyvią tikimybinę, bet disproporcinę stratifikuotą atranką, kurios
stratifikacijos kriterijumi tapo tautinė tapatybė.
Svari] indėlį įneša darbai, skirti etninių grupių santykių istorinėms patirtims ir atminčiai
nagrinėti. Iš jų paminėtini A. Eidinto, A. Marcinkevičiaus, S. Kaubrio, V. Berengso, L.
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Truskos, L. Salduko, P. Kalniaus tyrimai, iŠ esmės susiję su pirmuoju aspektu. Atskirai
etninių tyrimų temai - švietimo klausimams tiek įvairiatautės aplinkos, tiek etninės tapatybės
kontekstuose - vis daugiau dėmesio skiriama VPU sociologijos laboratorijos tyrėjų T.
Tamošiūno, I. Šutinienės, E. Krukauskienės, 1. Trinkūnienės, J. Bubelienės, A.
Mazolevskienės, N. Saigėnienės darbuose. Tik pastaraisiais metais pradedama plėtoti
tyrimus, skirtus Rytų Lietuvos krašto socialinės ir ekonominės raidos problemoms aiškintis.
Paminėtinas 1998-2001 m. tyrimas , kurį atliko Socialinių tyrimų institutas kartu su Tautinių
mažumų ir išeivijos departamentu prie LR Vyriausybės, skirtas etninių grupių socialinei
diferenciacijai, socialiniam statusui bei pilietinei raiškai nagrinėti. Tyrime dalyvavo G.
Žvaliauskas, N. Statkus, N. Kasatkina, T. Leončikas.
Vertybių sistemos, kaip neatskiriamos tautinės sąmonės ir savimonės, tyrimai, atlikti
B.Kuzmicko ir L.Astros, laikytini savita tautinio tapatumo sociologinių tyrimų kryptimi.
1978 m. mokslininkai įkūrė Europos vertybių tyrimų grupe, kurios tikslas buvo išsiaiškinti,
kokių vertybių laikosi arba kokiomis vertybėmis vadovaujasi Europos Sąjungos gyventojai.
Tyrėjus labiausiai domina, ar Europos integracijos teikiama nauda užtikrina visuomenės

paramą Europos integracijai ir kokiu mastu piliečiai išreiškia viršvalstybinį tapatumą.
Pastarieji gana išsamiai aprašyti Lietuvoje, pateikiant lyginamuosius trisdešimt trijų Europos
Šalių vertybių tyrimus (žr.: Europa ir mes 2001; Vieninga Europa 2003 bei bibliografiją
htlp://evs.kub.nl). 1990 m. Lietuvoje buvo apklausta 1020 gyventojų, o pakartotinio tyrimo
1999 m. metu - 1018. Lietuvoje reprezentacine gyventojų apklausą atliko „Baltijos tyrimai".
1999-2000 metais 33 valstybėse atlikus apklausas, buvo suformuota bendra Europos imtis
(apie 40 tūkstančių respondentų iš 33 Šalių). Šio tyrimo meru buvo matuojamas socialinis
tapatumas, kultūrinis tapatumas bei tautinio ir europinio tapatumo santykis. Tačiau socialinis
tapatumas pirmiausia siejamas su tauta, šalimi, teritorija, klase, religija irpan.

Atskira lietuvių tautinio tapatumo sociologinių tyrimų kryptimi taikytume socialinių
grupių tapatumo tyrimus, iŠ kurių išskirtume kelias pokryptes, būtent:

• pirmoji - apimanti nemažai profesinių grupių, specifinių socialinių sluoksnių,
pavyzdžiui, verslininkų, ar socialinių kategorijų, pavyzdžiui, miestiečių, empirinių
sociologinių studijų (žr.: E. Krukauskienės, I. Trinkūnienės darbus; tem. rink. Vilniečio
portretas: sociologiniai metmenys, redakcinė kolegija V. Kasparavičienė, E.
Krukauskienė, A. Matulionis. Vilnius, 1995; Vilniečio portretas: sociologiniai
metmenys, autoriai V. Kasparavičienė, E. Krukauskienė, A. Matulionis. Vilnius, 1995;
Kauniečio portretas (sociologinis aspektas), red. S. Juknevičius, E. Krukauskienė ir
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kt. Vilnius, 1998; Miestiečiai: vilniečiif ir kauniečiu tapatumo^ savivokos bei požiūriu
sociologinė analizė, sud. E. Krukauskienė. Vilnius: LFSI, 1997);

•antroji gvildena inteligentijos tapatumo problematiką,- tai studentų ir akademinės
inteligentijos tautinio identiteto demokratinių permainų Lietuvoje tyrimai (Žr.

Liubinienė 1998) bei Lietuvos studentijos tautinio tapatumo nuostatų ir išraiškos
pažinimas (žr. Antinienė 2005), kuriuos iš dalies papildo jaunimo kultūrinio identiteto
tyrimai, atliekami tyrėjų E. Krukauskienės, I. Trinkūnienės, V. Žilinskaitės. Tiriant
akademinio jaunimo ir akademinės inteligentijos tautinio identiteto sistemą, Lietuvoje
remiamasi tuo, kad kiekvieną tautą sieja ne vien tik bendra kalba, bendra praeitis ir
likimas, bet ir liaudies kultūra, tautinis mentalitetas, tautinės vertybės, tautos tradicijos
ir tautinis kraštovaizdis, tautiniai mitai ir didvyriai, tautinių simbolių sistema.

Tyrimais siekiama:

•ištirti universaliųjų vertybių sistemą;
•išanalizuoti tautinių simbolių sistemą;
•įvertinti (pvz., pagyvenusių) žmonių požiūrį į tautinio identiteto kaitą;
•nustatyti tautinio identiteto pokyčius dabartinėje visuomenėje;

•trečioji — tai teoriniai ir empiriniai ^ocialinio lyčių identiteto tyrimai, atliekami
feministinės tradicijos, socialinių vaidmenų paradigmos bei socialinio lytiškumo
konstravimo teorinių koncepcijų erdvėje (S. Kraniauskienė, A. Tereškinas, A.
Žvinklienė, L. Kublickienė). Kaip ir koks lyties bei kartos identitetas konstruojamas
XX a. lietuvių autobiografijose, buvo tiriama per tapatybės konstravimą biografijose
(kartos ir lyties identitetas XX a. lietuvių autobiografijose, S.Kraniauskienė 2003).
Tyrimo objektu ir medžiaga tapo rašytinės autobiografijos, surinktos autobiografijų
konkurse Mano gyvenimo istorijos, surengtame 1995 metais. Rašytinės gyvenimo
istorijos turėjo padėti ištirti tapatybės konstravimo skirtumus atskirų kohortinių kartų
autobiografijose, sutelkiant dėmesį j šeimos bei darbinės veiklos institucines erdves,
bei paradyti, kaip kinta kartos identiteto turinys. Darbe aptarti kohortinės kartos
identitetą formuojantys veiksniai.

Kas yra tauta? Geometrinė figūra politiniame žemėlapyje, dėl istorinių įvykių praradusi
taisyklingą formą? Ar šios geometrinės figūros kontūrai jungia žmones, kurie yra panašūs, ir

skiria žmones, kurie nėra tokie panašūs? IŠ daugelio vienas kitam prieštaraujančių požiūrių į
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tautą, nacionalizmą ir tautinio tapatumo kontekstą bei raišką kilo daug ginčų, kurie iki šiol
skiria, o ne vienija, mokslininkus. M. Guibernau, pelemizuodama su A. Smithu (žr.

Guibernau 2004), bando apibendrinti šiuos požiūrius bei klausimus:
•apibrėžimų ir sąvokų neaiškumai, pavyzdžiui, kuo skiriasi tauta nuo etninės grupės ir
tautinės valstybės, kas jas jungia?
•pirmykšči^ ir iki-modernių „ tautų" problema: ar galime kalbėti apie tautas ir
nacionalizmo užuomazgas pirmykštėse ir iki-moderniose bendruomenės ir kiek „atgal"
laiko požiūriu galime rasti modernių tautų užuomazgų?
•dalyvavimas tautos gyvenime: ar galima tvirtinti, kad yra „elitinės", „viduriniosios
klasės" ir „masinės" tautos? ar tauta atsiranda tik tada, kai dauguma gyventojų
pageidauja dalyvauti tautos gyvenime, t. y. legitimi tik „masinė" tauta? kokios

proporcijos „dalyvaujančių" gyventojų užtenka, kad galėtume kalbėti apie tautą?
•pilietybės problema: ar valstybingumas (nationhood) visada reiškia pilietybę, kuri
priklauso nuo valdymo santvarkos (polity), ir ar nepolitinio dalyvavimo formos,
pavyzdžiui, priklausymas religinei bendruomenei, gali būti

tautinio tapatumo

ekvivalentas; ar „tauta" ir „patriotizmas" yra daugiau politinės, nei kultūrinės,

kategorijos?
•ideologinis klausimas: ar nacionalizmas yra politinė ideologija, ar tam tikra kultūrinė,
pasaulietinė ir politinė „religija"?
•tipologijos klausimas: ar egzistuoja tik viena pagrindinė nacionalizmo doktrina? ar
nacionalizmo sąvoka yra „sutrumpinta" atskirų diskursų ir ideologijų samplaika?
•išrinktųjų klausimas: koks yra santykis tarp politinių pasirinkimų ir modernaus
nacionalizmo? iki kokio lygio tautinio tapatumo jausmas sutampa, yra veikiamas ar

radikaliai skiriasi nuo „religinio" tikėjimo išrinktaisiais žmonėmis?
•atminties

klausimas:

ar

etninė

istorija

yra

dabartinio

(nacionalinio)

elito

komunikuojamas konstruktas? kiek „auksinių laikų" atminties „pakanka" tautos likimo
jausmui palaikyti ir moderniai nacionalinei kultūrai kurti?
•gimtosios žemės klausimas: ar prisirišimas prie „istorinės tėvynės" yra modernios

valstybės produktas ir elito strategija, grindžiama pirmykščiais kultūriniais
įsitikinimais, etnine kilme ir karų bei pasiaukojimų atmintimi?
•populistinio rezonanso klausimas: iki kokio lygio elitas gali mobilizuoti žmones per
ritualus, simbolius ir tradicijas, kurdamas ir palaikydamas masinius sentimentus?
•reprezentacinis klausimas: kaip toli tautos įvaizdžiai skleidžiami per literatūrą ir meną?

ar jie turėtų būti laikomi kultūriniais artefaktais, kuriančiais ir skleidžiančiais tautinę
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idėją?

ar Šie

artefaktai

gali būti

laikomi etniškumo

ir tautinio tapatumo

kristalizacijomis1 su rašytojų ir menininkų, išreiškiančių „tautos balsą", kūryba?
•aistros ir pasiaukojimo klausimas: ar nacionalistinis įkarštis ir pasiaukojimas yra

apskaičiuotas strateginis grupės ar grupių pasirinkimas? kaip jį išmatuoti?
•etniškumo klausimas: iki kokio lygio modernios tautos yra persmelktos etninio

prisirišimo ir išskirtinumo ir kiek Šios etninės-piiietinės dichotomijos skyrimas yra
validus ir patikimas heuristinis įrankis tirti tautinį tapatumą?
•transcendentinis klausimas: ar tautiškumas ir patriotizmas užleis vietą postmoderniems
tarpžemyniniams tinklams bei globaliems valstybių dariniams? ar tautos ir jos narių
bendro likimo jausmas (patriotizmas) yra trans-istorinis? ar jis bus pagyvintas
globalizacijos, o gal išvis nebus išlaikytas? (žr. Guibernau, 2004).

Kelti klausimai suponuoja tam tikrą tautinio tapatumo turinį bei leidžia išskirti jo
komponentus (žr. pateikiamą lentelę). Schulman (2002) manymu, pilietinį, kultūrinį ir etninį

tapatumą visada permelkia valstybės politika, todėl dichotominiai etninio (rytų) ir pilietinio
(vakarų) tautinio tapatumo stereotipai, ne visada teisingi, kalbant apie atskiras rytų ir vakarų
šalis. Pasak minėto autoriaus, tautinio tapatumo apibrėžimas kiekvienoje valstybėje

daugiausia priklauso nuo pilietybės bei imigracijos (integracijos) kriterijų ir istorinės raidos.

Tautinio tapatumo turinys

Pagrindiniai komponentai

Pilietinis

Teritorija
Pilietybė
Valia ir sutarimas

Kultūrinis

Etninis

Politinė ideologija
Religija
Kalba
Tradicijos
Kilmė
Rasė

Šaltinis: Shulman 2002

Tautinis tapatumas yra XIX a. istorinė kategorija, susiformavusi kartu su teritorijos,
pilietybės, tautinės savivokos ir aktyvaus dalyvavimo valstybės reikaluose idėjomis moksle.

Modernioje laisvoje valstybėje, iškilusioje po Prancūzijos revoliucijos, žmonės pasidarė vieni
kitiems lygūs, taigi jie galėjo patys konstruoti (o ne tik paveldėti) savo tapatumą. Šiek tiek
1 Įdomus „tautos balso" ir meno kristalizacijos pavyzdys - šiuolaikinio čekų menininko David Cemy kūryba
(autorių pastaba).
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vėliau, nei modernistai B. Andersonas (1983), R. Brubakeris (1996) ar E. Gellneris (1983),
tautiškumo atsiradimą sieję su demokratija, komunikacijų ir pramonės plėtra, lenkų
sociologas Z. Baumanas pasakys, kad „tapatumo idėja atsirado dėl priklausomumo nuo
krizės ir dėl pastangų, kurių reikėjo, užpildant tuštumą tarp ,turėtų būti' ir ,yra4" (Bauman
2006, 20). Tautinis tapatumas, pasak Z. Baumano, - tai valstybės monopolio konstruojama
sąvoka, nubrėžianti ribą tarp „mes" ir „jie". Tautinis tapatumas įtvirtintas asmens kortelėje ir
pase bei „smulkesnėse" tapatybės išraiškose - valstybės pripažintuose dokumentuose,
diplomuose, sertifikatuose, kurie, lenkų sociologo teigimu, sustiprina jo „viršenybe" prieš
kitas tapatumo formas ir taip yra institucionalizuojamas. Kita vertus, vien tik įrašas pase dar
nereiškia tapatumo jausmo (Žr. Daukšas 2008, 57-72).

Panašiai, kaip Z. Bauman (2006), M. Castells (2006) socialinių veikėjų tapatumą supranta
kaip prasmės konstravimo procesą pagal tam tikrą kultūrinį požymį arba visumą tarpusavyje

susijusių kultūrinių požymių, kuriems (arba kuriam) teikiama pirmenybė kitų prasmės
Šaltinių atžvilgiu. Tačiau jei Z. Bauman tautiniam tapatumui suteikia pirmenybę kitų
tapatumų atžvilgiu, M. Castells teigia, kad asmuo gali turėti daug tapatumų. Pasak M.
Casl^lls, „statybinių medžiagų" tapatumui konstruoti teikia istorija, geografija, biologija,
gamybos ir reprodukcijos institucijos, kolektyvinė atmintis bei asmeninės fantazijos, galios

aparatai ir religija. Tačiau kartu iškeliama hipotezė, jog kolektyvinio tapatumo simbolinį
turinį bei jo reikšmę tiems, kurie su juo tapatinasi, ir tiems, kurie nesitapatina, didele dalimi
lemia tai, kas jį konstruoja. Čia M. Castells siūlo skirti tris tapatumo formų ir kūrimosi
šaltinius: įteisinamasis tapatumas, pasipriešinimo tapatumas bei kuriamasis tapatumas.

Pastarasis reiškia socialinių veikėjų visuomenėje formuojamą naują padėtį, kitaip
apibrėžiančią tapatumą, pasinaudojant kultūriškai prieinamais ištekliais. įteisinamasis
tapatumas kuria pilietinę visuomenę, t. y. visumą organizacijų ir institucijų bei daugelį
susistemintų ir organizuotų socialinių veikėjų, kurie reprodukuoja struktūrinio dominavimo
Šaltinius racionalizuojantį tapatumą. Pasipriešinimo tapatumą^ pasak M. Castells, generuoja

veikėjai, kurių būklę / poziciją to laiko dominavimo logika nuvertina bei stigmatizuoja. Tai
iliustruoja Lietuvių Chartos (1949), įpareigojusios to laikotarpio politinius ir ekonominius
migrantus išsaugoti lietuviškumą, bet neužkirtusios kelio gyventi Amerikos kultūroje ir
neprieštaravusios kuriamojo tapatumo logikai, pavyzdys:

„Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuviu Tautos ^yvybę
H^f^vis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume (...) lietuvio sa^tykius su
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nelietuviu nustato artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei,
sveikatai ir turtui."
J. De Lamater, D. Katz ir H. Kelman (1996, cit. pagal: Antinienė 2002) igkiria simbolinio,

normatyvinio ir funkcinio įsipareigojimo tautai kriterijus, kuriuos analizuojame Lietuvių
Chartoje - dokumente, prieš penkiasdešimt metų nurodžiusiame lietuvių politinės išeivijos
gyvenimo gaires. Charta buvo ir politinių emigrantų tautinio tapatumo orientyras. Jos
teiginys, kad tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja, o lietuviai turi branginti savo
tautos praeitį ir tautinius papročius, būti verti savo protėvių, kad „paliktų pagarbų
pasididžiavimą savo palikuonims", atspindi stiprų emocinį ryšį su tauta ir simbolinio

įsipareigojimo tautai turinį. Šiais žodžiais kreipiamasi į individo emocinį pasitenkinimą,
būnant tautos atstovu. Normatyvinį įsipareigojimą tautai, - kad individas yra tautos vertybių,
normų ir kultūrinių tradicijų tęsėjas, nors ir nėra tiesiogiai už tai atsakingas tautai, tačiau savo
vaidmenį tautos gyvenime supranta kaip įstatyminę atsakomybe (žr. Antinienė 2002), iliustruoja ši Chartos nuostata: „Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti sąlygas tautinei
kultūrai (...). Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų

nepriklausomą Lietuvos valstybę". Taigi jau 1949-aisiais Lietuvių Charta įtvirtina
pasipriešinamojo tapatumo logiką, kuri sovietmečiu kitokia ir negalėjo būti.

Kita vertus, bet kokie bandymai apibrėžti tautinį tapatumą šiandieniniame socialiniame
kontekste antropologijos, filosofijos, kultūrologijos ir politologijos mokslų pasekėjus
dažniausiai atveda į sudėtingą sąvokų labirintą. R. Brubakeriui ir B. Cooperiui
konstrukcionizmo įžvalgos, esą tapatumas yra „išplaukęs", neaiškus, nepastovus ir
daugialypis ir kad jis beveik tuo pačiu metu formuojasi, kinta, yra konstruojamas,
perkuriamas, ir išsaugomas, atrodo nuvalkiotos ir neturinčios tvirto loginio pagrindo. Pasak
jų, tai tėra esencializmai.
Šioje studijoje mes tik aptarsime tautinio tapatumo paradigmos struktūrą, bet
nepasiūlysime universalaus apibrėžimo. Nesiginčysime, kuris terminas - tautinis ar etninis
tapatumas (plačiau žr. Chandra 2006) - priimtinesnis, ir remdamiesi T. H. Eriksenu (2002),
kuris teigia, kad nacionalinis ir etninis tapatybės sandai yra neatskiriami, sujungsime šiuos du
tapatumus su „tapatumu, susijusiu su vieta erdvėje" (N. Liubinienė). Būtent per vietą erdvėje
tautinis tapatumas susijęs su kultūra, kalba ir istorija. Kalba yra svarbus išorinis kultūros
ženklas, per kurį valstybė mobilizuoja simbolius tam, kad sukurtų tautinio tapatumo naratyvą

ir per priklausymą bendrai praeičiai - tautai ir istorijai - įtvirtintų savo galią.
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1.2. Tautinio tapatumo sampratos konstravimas tyrimuose

Plačiai aptarti tautinio tapatumo (kartu ir socialinio tapatumo ar etninio tapatumo) sąvokas
nėra Šios studijos paskirtis. Domėjomės bendrosiomis tautinio tapatumo sąvokos apibrėžties
gairėmis, kurias sociologai savo darbuose vienu ar kitu būdu numatydami matuodavo.
Tapatybė kaip konstruktas - dažnai sutinkamas darinys, apibrėžiantis autorių tyrimų
išeities pozicijas, nusakant daugialypį tautinio tapatumo pobūdį. V. Liubinienė rašo: „Tautinį
identitetą formuoja tautinė savimonė ir atvirkščiai, tautinis identitetas sudaro tautinės
savimonės turinį. Subrendęs ir įsisąmoninęs savąją priklausomybę vienai ar kitai tautai,
individas perima tos tautos amžiais puoselėtas vertybes, tradicijas, papročius, simbolių
sistemą ir istorinę patirtį, požiūrius, normas ir kt. Susiformuoja tautinė individo savimonė.
Tautinė savimonė - tautinės sąmonės vertybinė išraiška. Tautinė sąmonė gali būti
apibūdinama kaip vertybių, tautinių simbolių ir tradicijų struktūra. Tautinio identiteto sistemą
suprantame kaip nuolatos kintantį savo turiniu reiškinį, įtakojamą laiko ir socialinių,

ekonominių, politinių bei kultūrinių pokyčių" (Liubinienė 1998, 9).
Tautinio tapatumo, kaip socialinio-psishologinio reiškimo, samprata - „Tai tam tikra
individo susikurta ar įgyta būsena, kuri siejasi su angažuotu, daugiau ar mažiau sąmoningu
įsitraukimu j tautos reikalus. Tautinis identitetas dinamiškas, multidimensinis konstruktas,
kuris formuojasi ir funkcionuoja pagal tam tikrus socialinius-psichologinius dėsnius ir atlieka
tam tikras funkcijas" (Antinienė 2005, 4). Autoriai, siekdami nustatyti tautinio tapatumo
turinį, raiškos ypatumus bei atskleisti įvairius tapatumą lemiančius psichosocialinius
veiksnius, bando tirti, kokia yra turiningoji tautinio tapatumo, kaip diagnostinio konstrukto,
struktūra bei kokia yra tautinio tapatumo raiška, kaip stipriai tautiškumas yra išreikštas pagal
atskiras dimensijas (žr. ten pat, 7).
Tautinio tapatumo individualią-kolektyvinę dimensiją tyrinėjo I. Juozeliūnienė (žr.
Juozeliūnienė 1996 ir kt.). V. Leonavičius, aptardamas tautinių grupių savivoką Lietuvoje,
siūlo skirti du tautinį tapatumą formuojančius veiksnius: a) tautinių grupių vaizdinį, kurį apie
jas turi kitos tautinės grupės; b) kiekviena tautinė grupė, kurdama savo tapatumą, daugiau ar
mažiau eksploatuoja tuos vaizdinius, kuriuos apie save turi tautinių grupių metropolinės
tautos ir kuriame didelį vaidmenį atlieka istorinė tautos atmintis (Žr. Leonavičius 1996, 2930). Taigi ir Lietuvoje tautinės grupės, įtvirtindamos savo tapatumą, turi daugiau ar mažiau
remtis šia atmintimi. Tyrimu Etninių konfliktų reguliavimas: bendros kilmės mitų ir simbolių

vaidmuo (2001) siekta įvertinti bendros kilmės mitų ir simbolių reikšmę etninių konfliktų
reguliavimui; tyrimo rezultatai liečia ir individualios etninės tapatybės formavimąsi (žr.
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Statkus 2001, 12). „Bendros kilmės mitai ir simboliai, sudarantys svarbią asmens etninės

tapatybės dalį, yra visų etninėje socializacijoje dalyvaujančių socialinių institucijų išdava,
nors keitimosi potencialas mažėja asmeniui bręstant. Ankstyvosios etninės socializacijos

stadijos lemia bendros kilmės mitų ir simbolių raidą vėlesniais periodais" (ten pat). Kai kurie
autoriai šią dimensiją ginčija, laikydami tai lietuviškų identiteto tyrinėjimų metodologinio
pobūdžio problema. Ji susijusi su subjektyviųjų individualaus identiteto aspektų
sureikšminimu, domintis asmens savasties pojūčiu, jausmais ir sampratomis apie save.
„Tokiais metodologiniais principais besiremiantis tyrimas menkai atskleidžia vieno ar kito
identiteto modelio pasirinkimo priežastj, ir ne visada aišku, koks institucinės sąveikos
procesas, koks socialinis, kultūrinis ar istorinis kontekstas suaktyvina vienos ar kitos
socialinės kategorijos priskyrimą sau individualiu atveju" (Kraniauskienė 2003, 3).
Tapatybė kaip procesas suformuluotas ir tirtas S. Kraniauskienės. „Galima pastebėti, rašo autorė,- kad sociologiniuose tyrimuose Lietuvoje nebyliai dominuoja viena identiteto
samprata. Šis socialinis reiškinys dažnai suvokiamas kaip stabilus konstruktas,

sukomponuotas iš socialinei grupei būdingų charakteristikų ar struktūrinių elementų. Tokia
samprata paprastai ignoruoja identiteto kaip socialinio proceso problematiką, nors ji
neatsiejama nuo identiteto sąvokos konceptualizacijos šiuolaikinėje sociologijos teorijoje"
(ten pat). Autorė sinonimiškai vartoja tapatybės, tapatumo ir identiteto, tapatinimo,
tapatinimosi ir identifikacijos sąvokas. Jos suprantamos kaip įvardijančios vieną ir tą patį
socialini reiškinį. Jai antrina A. Ranonytė (2004), analizuodama tautinio ir europinio
tapatumo turinio struktūrą ir raiškos specifiką. Ji siekė nustatyti, kiek šios tapatumo formos
yra nulemtos ir nekintamos, o kiek gali būti pasirenkamos ir lanksčios. Apibrėžiant situacijas,
problemas, motyvus ir stimulus, kada ir kodėl tapatinamasi su nacionaline valstybe ar
Europa, bei nepaisant to, kad jie atspindi skirtingus priklausomumo lygmenis, - tautinis
tapatumas orientuotas į homogenišką ir lokalią bendruomenę, o europinis disponuoja
turpkullūrinėmis jungtimis, - konstatuojama, kad jie yra priklausomi vienas nuo kito ir
susaistyti hierarchiniais ryšiais. Vieną identitetą išreiškiantys bruožai gali būti sėkmingai

perkelti į kitą lygmenį ir būti tiek integraciją kuriančiais, tiek ir ją palaikančiais veiksniais.
Nacionalinis ir europinis tapatumas yra skirtingai įsivaizduojami ir suvokiami teoriniame,
politikos, verslo lyderių bei kultūros elito ir paprastų žmonių lygmenyje, t. y. aukštosios ir
žemosios kultūros kontekste. Šie reiškiniai, jos vertinimu, turi daugiau proceso, o ne statuso,

išraišką ir per socialinę interakciją yra nuolatinėje kaitos ir raidos būsenoje.
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1.3. Tautinio tapatumo kontekstas ir operacionalizavimas

Katherine Verdery klausia: kaip žmonės (tautos) tampa tautiniais2 (Žr. Verdery 1996,

229). Atsižvelgdami į šį klausimą studijoje laikomės B. Andersono (1983) nuomonės, kad
tauta yra žmogaus mąstymo konstruktas - „įsivaizduojama bendruomenė", o priklausymas
įsivaizduojamai

bendruomenei

yra

socialinio

tapatumo

forma,

konstruojama,

transformuojama ir ardoma per diskursą (žr. Wodak ir Cillia 2005). Remdamiesi P.
Bourdieu, papildome tautinio tapatumo sąvoką emocinių ir elgesio dispozicijų rinkiniu,
būdingu grupei, kurios esminis požymis yra priklausymas tautai ir kuris reprodukuojamas bei
internalizuojamas socializacijos procese (per švietimą, politiką, religiją, televiziją, maistą ar
sportą). Tautinio tapatumo diskursas dialektiniais ryšiais yra susijęs su institucionalizuotomis
socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis: skirtingi socialiniai laukai gali konfliktuoti
tarpusavyje, nepaisant to, kad tautinio tapatumo diskursas pabrėžia nacionalinį savitumą ir
homogeniškumą (žr. Paasi 1997).
Tautinis tapatumas įtvirtina vertybinėmis nuostatomis ir kognityviai suvaržančią kultūrą
ar kolektyvinę programinę įrangą žmonių mąstyme (žr. Hofstede 1991). Tačiau toks požiūris
nuvertina asmens pastangas, konstruojant ir įprasminant savo tautinį tapatumą. Remiantis E.
Goffman (2000) teatro analogija ir nesigilinant į vidinius socialinių laukų prieštaravimus,
galime teigti, kad vienintelio tautinio tapatumo nėra: jis yra trapus, dviprasmiškas ir lankstus
bei priklausomas nuo scenos, užkulisių ir dekoracijų: pavyzdžiui, valdančiojo elito tautinis
tapatumas skirtingai iškomunikuojamas viešose, pusiau viešose ar privačiose erdvėse. Šiose
erdvėse politikos ir kultūros sandūroje tautinis tapatumas pasireiškia kaip turinio (pvz.,
lietuvių tauta, Lietuvos Respublika) ir kaip homo nationalis tapatumas (pvz., tikras lietuvis).

Taigi priklausymas ir pasirinkimas išlieka svarbiausi kolektyvinio (socialinio) ir
individualaus (asmeninio) tapatumo šaltiniai. Ir nors tapatinimasis su tauta nėra universalus
reiškinys, jo svarba nemažėja todėl, kad leidžia atsakyti į vieną esminių žmonijos klausimų kas aš / mes esu / esame?. Nepaisant to, kad globalizacijos sąlygomis mūsų interesai
peržengia valstybių ribas, tautinio tapatumo politikoje svarbiausia priklausymo ir
pasirinkimo sąlyga tampa kriterijai, pagal kuriuos konstruojamos ribos: ar tie kriterijai reiškia
atvirumą, suteikiantį galimybę kitam tapti savu, ar priešingai - barjeru?
Apibūdindami 1.1 paveikslą, galime pasitelkti cheminių elementų analogiją: vieni
cheminiai elementai egzistuoja tik gryname būvyje ir sunkiai jungiasi su kitais, kiti

2 Angį. How dopeople become nalional?
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atvirkščiai — gryname būvyje neegzistuoja, tačiau visi cheminiai elementai yra filosofine
prasme „užbaigti ir tobuli". Tarkime, jei etninis, tautinis ir kultūrinis tapatumas yra „auksas",
kuris lengvai nesijungia su kitais elementais ir žiba net migracijos „pelenuose", tai asmeninis
tapatumas gali lengvai keistis ir sudaryti naujus tapatumo ,junginius". Paveiksle atrodo, kad
tapatumo komponentai sudaro labai logišką ir nuoseklią tvarką. Iš tiesų taip nėra: tautinio
tapatumo komponentai nėra tokie tvarkingi, kaip Mendelejevo lentelėje, ir sunku
prognozuoti, kokie junginiai susidarys. Taip yra dėl to, kad tautinio tapatumo komponentai
egzistuoja ne tvarkingoje lentelėje, bet yra individo ir grupės, asmens, visuomenės ir
valstybės, politikos ir kultūros sąveikaujami.Vieni šių tautinio tapatumo komponentai yra
labiau priklausomi nuo išorės, nei vidaus, veiksnių. Kai kurie tapatumo komponentai
pasireiškia visose sąveikose ir yra pastovūs, kiti komponentai nėra tokie pastovūs ir gali
pasireikšti vienu momentu, tačiau kitu momentu visai neiškilti j paviršių. Įmanoma gana
tiksliai prognozuoti cheminių elementų jungimąsi pagal logišką tvarką ir taisykles, tuo tarpu

tautinio tapatumo komponentai jungiasi ir pasireiškia sporadiškai, jų pasireiškimo
nejmanoma prognozuoti, pvz., etninių konfliktų priežastys ir eiga sunkiai prognozuojama.

Įdomus klausimas: kodėl iš Angolos kilę ir Nyderlandų pilietybę turintys studentai apibūdina
save kaip olandus, kai juos kavinėje užkalbina baltasis, ir priešingiai, kai gatvėje jų paprašo
parodyti kelią turistai iš Ganos, užsimezgus trumpam pokalbiui tie patys olandų studentai

paaiškina, kad yra gimę Angoloje? Taigi tautinis tapatumas yra ir pastovus ir situacinis,
nuolat konstruojamas mikro lygmeniu ir tarpusavio sąveikoje ir santykyje su kitais sąveikos
dalyviais. Kitas pavyzdys, - 2009 m. gegužę Eurovizijos dainų konkurse pergalę nuskynusio
Norvegijos atstovo Aleksandro Rybako, kilusio iš Baltarusijos, fenomenas: jo pergale
džiaugėsi tiek norvegai, tiek baltarusiai, o ganėtinai vieningai už jį balsavo daugelis šalių.

1.1 PAVEIKSLAS
TAUTINIO TAPATUMO SĄVOKOS KONTEKSTUALIZAVIMAS

ŽMOGIŠKASIS TAPATUMAS (aš kaip biologinė būtybė)
ASMENINIS TAPATUMAS (tikrasis aš)
SOCIALINIS TAPATUMAS:
ETNINIS TAPATUMAS <- TAUTINIS TAPATUMAS *-* KULTŪRINIS TAPATUMAS
X DĖMENYS: I

I
I

AUTONOMIJA / NEPRIKLAUSOMYBĖ -*
PSICHOLOGINIS
VALDŽIA / DARBO RINKA / SEIMĄ -*•
TERITORIMS
PRIEŠAI IR SAVIEJI / B^NDRUOMENE -?
ISTORINIS
SIENOS / PILIETYBĖ / TEISĖS / PAREIGOS Pfll ITINIS

RELIGIJA/GYVENIMO BŪDAS/ ĮVAIZDIS
• DAUG1AK.ULTŪR1ŠKUMAS / MIGRACIJA
- SIMBOLIAI , RITUALAI / VERTYBES/
*-* ŠVIETIMAS / ŽINIASKLAIDA

EUROPINIS TAPATUMAS ?

Kalbant apie kiekvieną tautinio tapatumo „elementą" atskirai, tikslinga apžvelgti tris

kontekstinius - etninį, socialinį ir oficialųjį (pilietinį) - tautinio tapatumo dėmenis (žr. 1.2
pav.), kurie yra tautinio tapatumo išsaugojimo ir formavimo, politikos konstravimo per
institucionalizuotas praktikas pagrindas. Tokie institucionalizuoti veikėjai, kaip mokykla,
šeima, valstybė ar žiniasklaida, atstovaujantys oficialųjį politinį kontekstą, lemia ir keičia
atskirų visuomenės grupių susitapatinimą su tauta arba atsiskyrimą nuo tautiškumo
konteksto, t. y. etninio ir socialinio tapatumo dėmenų. Todėl migracijos kontekste
sąmoningos ar nesąmoningos tautinio tapatumo išsaugojimo ir formavimo pastangos
būdingos kitos šalies socialiniame lauke atsidūrusiems emigrantams. Pastarieji naujame
socialiniame lauke susiduria su grupės apibrėžties, identifikacijos, priskyrimo prie arba
išskyrimo iŠ kitu, kitokių problema, todėl yra sąmoningai ar nesąmoningai priversti išsaugoti
arba performuoti savo tautinį tapatumą (tą liudija emigrantų spauda, lietuviškos mokyklos,

ligoninės, parduotuvės ar kultūrinių ir religinių tradicijų puoselėjimas).

TAUTINIO TAPATUMO SĄVOKA IR JOS ĮTRAUKIMAS Į POLITIKĄ

1.2 PAVEIKSLAS

TAUTINIO TAPATUMO DĖMENYS

TAUTINIS TAPATUMAS

r etninis J

f socialinis J

(oficialusis(pilietinis)]

Kultūrinis ir kilmės

Kultūrinis ir socialiais

Politinis ir teritorinis

bendrumas

bendrumas, dažnai —

bendrumas

teritoriškumo
kontekste
Šaltinis: Kelias, J. G. 1991, cit.pagal Jucevičienė 2005.

I. Šutinienė, tyrinėdama tautinį tapatumą, prieina išvadą, kad lietuvių tautinės tapatybės

apibrėžime ir konstravime mažėja specifinių etninių kultūrinių išteklių, o „tapatybės žymeniu
lieka tik du bendri elementai - kalba ir teritorija" (Šutinienė 2006, 26). Be to, migracijos
kontekste negalime atmesti kitų svarbių, bet nuo kalbos, teritorijos ar etninių kultūrinių
išteklių neatskiriamų makro dimensijų, - politinės kultūros, teisinės sistemos, šalies
ekonominės padėties ir technologijų įtakos tautinio tapatumo raiškai.
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Tautinio tapatumo operacionalizavimui talkina tautinio tapatumo funkcijų išskyrimas. A.
Ranonytė (2004, 1-9), analizuodama tautinio tapatumo turinį ir struktūrą, priskiria jam šias
pagrindines veikas:

•standartizuoja praktinę veiklą, kuria ir saugo kolektyvines vertybes;
•kuria homogenišką kultūrinę terpę, patenkina autentiškumo ir originalumo poreikį bei

užtikrina istorinį tęstinumą;
•padeda pasirinkti ir adekvačiai dalyvauti bendruomenės, su kuria tapatinamasi,
veikloje, nes pilietiškumas pirmiausia sietinas su nacionaline valstybe;
•sudaro sąlygas užmegzti ir palaikyti ryšius su kitais, atlieka riboženklio funkciją tam

tikroje teritorijoje tarp savųjų ir svetimųjų;
•tenkina saugumo, politinio suverenumo, demokratinio įteisinimo ir solidarumo poreikį;
•žadina išskirtinius etninius įsipareigojimus ir lūkesčius (žr. ten pat, 3).

Šioms tautinio tapatumo dimensijoms (žr. 1.2 pav.), remdamiesi A. Ranonytės tautinio
tapatumo turinio ir struktūros analize, galime priskirti atskiras funkcijas. Tradicijos, kultūra,
kalba, religija, istorija ir technologijos standartizuoja praktinę veiklą, kuria ir saugo
kolektyvines vertybes, taip pat kuria homogenišką kultūrinę terpę, patenkina autentiškumo ir

originalumo poreikį bei užtikrina istorinį tęstinumą. Politinė kultūra ir teisinė sistema lenkina
saugumo, politinio suverenumo, demokratinio įteisinimo ir solidarumo poreikį bei padeda
pasirinkti ir adekvačiai dalyvauti bendruomenės, su kuria tapatinamasi, veikloje, tuo tarpu
ekonominė padėtis ir technologijos bei daugiakultūriškumo bei etniškumo matmuo generuoja

skirtingus tautinius įsipareigojimus ir lūkesčius bei atlieka riboženklio funkciją tarp savųjų ir
svetimųjų (žr. ten pat, 1-9).
Tautinis tapatumas teikia tikrumo ir saugumo jausmą per tęstinumo, bendros ir rutininės
kultūros dimensijas. Jis nekilo ir nesusiformavo spontaniškai, - tai išmokstamas ir
įsisavinamas elgsenos modelis su institucijų, turinčių valstybinę galią, pagalba, kurių tikslas
- daryti poveikį visiems Šios šalies gyventojams. Taip asmenys išmoksta išreikšti savo
tapatumą, jį saugoti, užtikrinant tautinį bendruomeniškumą.
Europos vertybių projekte, pateikiant klausimą dėl savęs identifikavimo su vieta, buvo
siūlomi keli identifikavimosi pasirinkimo variantai: 1) su miestu, kaimu, vietove, kurioje
gyvena respondentas; 2) su šalies regionu, pvz., Dzūkija ar Aukštaitija Lietuvoje, su

Bavarijos ar Tiūringijos žeme Vokietijoje; 3) su pačia Šalimi; 4) su Europa; 5) su visu
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pasauliu. Kartu su tuo buvo klausimai: „Ar Jūs didžiuojatės, kad esate Lietuvos pilietis?";,Be
abejo, mes visi tikimės, kad karo daugiau nebus, bet jei jis kiltų, ar Jūs gintumėte savo šalį?"

Tiriant kolektyvinį tapatumą, arba refleksyvų savęs skyrimą tam tikrai bendrijai (tiek
valstybinei, tiek etninei) pagal projektą Paribio Lietuva: sociologinė paribio gyventojų
integravimosi į Lietuvos valstybę, atskleidžiami šie empiriniai rodikliai: pasirengimas dirbti
valstybei ir jos piliečiams, tautai; rūpintis valstybės ateitimi; veikloje vadovautis išmintimi,
gėriu, universaliomis dorybėmis, glūdinčiomis religiniame tikėjime. Rodikliai buvo
sugrupuoti į du apibendrintus blokus:
•orientacija į bendruosius interesus ir pasiryžimas dalintis vertybėmis;
•dorovinė nuostata į sąveikos pobūdį grupėje (žr. Paribio... 1996).
Kito tyrimo metu tautinio tapatumo matavimui buvo pateikiamas atviras klausimas: „Kas
aš?" bei „Ką jums reiškia būti lietuviu?" (žr. Kasatkina, Leončikas 2003, 86-93). Klausimas
„Kas aš?" turi dvi vienodai svarbias prasmes - kaip aš manau, kas esu, ir kuo mane laiko kiti.

Į šį atvirą klausimą buvo prašoma pateikti iki 20 atsakymų.
Su pastaruoju tyrimu susišaukia 1994 m. Lenkijos ir Lietuvos Statistikos departamentų
atliktų palyginamųjų etnosociologinių ir etnostatistinių tyrimų The Lithuanians in Poland the Poles in Lithuania klausimai respondentams: „Kokios tautybės yra Jūsų tėvai?", „Su

kuria iš jų Jūs jaučiate stipresnius emocinius bei kultūrinius ryšius?", „Kurią kalbą Jūs
laikote savo gimtąja kalba?", „Kokia kalba norėtumėte mokyti savo vaikus mokykloje?" ir
kt.(žr. The Lithuanians... 1994, 36, 43).
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2. TAUTINIO TAPATUMO POLITIKA:

TEORINĖS PARADIGMOS PAIEŠKOS
Darbo užsienyje ieškantys lietuviai vis dažniau tampa aferistų aukomis. Į Švediją dirbti
tariamose statybose vykę lietuviai namo grjžo ne tik nieko neuždirbę, bet ir praradę pinigus.
2009 m. kovo pradžioje į Lietuvos ambasadą Švedijoje atvyko 20 Lietuvos piliečių, kurie
diplomatams pasiguodė pakliuvę į aferistų pinkles. Jiems buvo pažadėtas netoli Stokholmo
darbas statybose, už kurį kiekvienas apgavikams iš anksto sumokėjo po 1200 litų. Nors mus
šiuo atveju sudomino ne sukčiavimo schema, nes ji buvo gan paprasta: pagal tariamą
„Įsidarbinimą" nusamdomi tikri vežėjai iki Stokholmo, o toliau ... „ledas" (žr. Vilniaus
diena, 2009, kovo 9 d.).

Lietuvos ambasada Ispanijoje 2009 m. vasario pradžioje pranešė, kad j ambasadą
pastaruoju metu kreipiasi itin daug žmonių, nukentėjusių nuo įvairių tarpininkų, siūlančių
įdarbinimo paslaugas Ispanijoje. Žmonėms Lietuvoje paprastai būna pažadamas geras
uždarbis Ispanijos žemės ūkyje, į Ispaniją žmonės nuvežami nemokamai (!), tačiau ten tenka
gyventi itin sunkiomis sąlygomis, be jokio atlyginimo už sunkų darbą. Lietuvos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos turimais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje nėra nė vienos

įmonės, turinčios licenciją užsiimti įdarbinimo veikla Ispanijoje. Lietuvos ambasados
Ispanijoje ir Švedijoje įspėja Lietuvos piliečius, prieš jiems apsisprendžiant pasinaudoti
nelegalių tarpininkų paslaugomis, gerai pagalvoti apie pasekmes savo sveikatai, saugumui ir
gerovei (žr. ten pat).

Jau galima išskirti kryptį tyrėjų, skatinančių politikos formuotojus iš naujo peržiūrėti
tautinės valstybės, kaip pagrindinio tarptautinių santykių objekto, koncepciją. Neretai
politikos formuotojus jungia bendras požiūris, kurio esmę sudaro koncepcija, kad jeigu
tautinės valstybės tampa valstybės valdymo ašimi, ji užgožia didžiausią grėsmę žmonijai
keliančių reiškinių prigimtį, tokių kaip tarša, terorizmas, pandemijos, klimato kaita. Norom
nenorom turime sutikti su teiginiu, kad „sunku įsivaizduoti tautą, gyvenančią tik vienoje
valstybėje, arba valstybę, kurioje gyvena tik viena tauta. Kai kurie tikina, kad būtent Japonija
yra puikus tautinės valstybės pavyzdys (...) tekdavo priminti patiems japonams, kad be jų,
Japonijoje taip pat gyvena ainai, korėjiečiai, kinai, filipiniečiai ir ryuku. Tačiau jų atsakymas
visuomet būdavo: ,Taip, bet mums norisi tikėti, jog egzistuoja viena tauta - japonų". Jie net

pradėjo specialias studijas, kuriomis siekiama išsiaiškinti, ką reiškia būti japonu (...)"
(Stevvart 2008).
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R. Darhrendorfo nuomone, dėl globalizacijos tautos nebegali pačios tvarkyti savo reikalų:
„Jos turi vienytis su kitomis tautomis j tokius darinius, kaip ES (...). Bet toks požiūris yra

rizikingas. (...) Tautinė valstybė su visomis savo stiprybėmis bei silpnybėmis šiandien yra
gyva bei sveika. Viena jos stiprybių yra ta, kad tautinė valstybė išlieka vienintele politine
erdve, kurioje gyvuoja laisvės dvasia.(...) Be to, nepaisant naujo identiteto paieškų,

europiečiai, lotynų amerikiečiai ar dar kiti mūsų planetos gyventojai (...) kaip namie jaučiasi
tik savo šajyje - tautinėje valstybėje, kurios piliečiai jie yra. (...) Daug šalių dabar svarsto
imigrantų integracijos klausimą. Ką reiškia būti britu, vokiečiu ar amerikiečiu? Tokie
migracijos klausimai įgyja reikšmę tik tuomet, jei pripažįstame, kad pilietybė yra
apibrėžiama pagal tautas ir tautoms. (...) Tautinė valstybė jau daugiau nei du amžius buvo ir

išlieka priklausymo ir pilietinio dalyvavimo vienetu" (Darhrendorf2006, 35).
Teoriniai įvairių krypčių šalininkų debatai tebevyksta. Tai liudija, jog šiuolaikinė Europos
integracija yra vienu metu tarptautinėje politikoje besireiškiančių konvergencijos
(suartėjimo)ir divergencijos (išsiskyrimo) tendencijų išraiška.
Tautinio tapatumo politikos veiksmingumo vertinimas apima du lygius: individo ir
visuomenės. Šis vertinimas visuomenės (valstybės) požiūriu siejamas tiek su piliečių
dalyvavimu valstybės gyvenime, tiek su jų vertybėmis, su demokratijos raiška, žmogaus
teisių stebėsena bei tarpkultūriniu bendradarbiavimu (tolerancija, supratimu, pakantumu).
Tautinės tapatybės nusakomos kaip socialinės konstrukcijos, kurios darosi perprantamos ir
įgyja galios tik socialinėje sferoje.
V. Čiubrinsko pastebėjimu, tautinė tapatybė dabartinėje naujojoje Europoje jau nėra
paprasčiausiu vienareikšmiu kodu pažymėta tautiškumo konstrukcija, kaip, pavyzdžiui,
tautinė vėliava, himnas ar herbas. Atvirkščiai, jivis dažniau naudojama kaip ginčijamasis
simbolinis kapitalas, dėl kurio reikia rungtis. Ji yra neabejotinai galingas identiteto politikos
fondas, be galo svarbi ne tik identiteto politikai, bet ir identiteto strategijoms pasirinkti (žr.
Čiubrinskas 2008b).
N. Flynnas pažymi, kad veiksmingumo matavimas yra susijęs su pageidaujamų rezultatų

įvertinimu. Autorius išskiria dvi rezultatų kategorijas, būtent: būklės pokytis (pvz. asmens
sveikatos pagerinimas, individo gyvenimo sąlygų pagerinimas ir pan.) ir elgesio pokytis
(pvz. asmenų, linkusių į nusikaltimus, elgesio pokyčiai). Veiksmingumo vertinimas yra
susijęs su rezultatyvumo aspektu. Kokie siekiami rezultatai atitiktų tautinio tapatumo
politikos tikslus, didžiąja dalimi apsprendžiama, kokia paradigma vadovaujamasi, ją
aprašant. Nesant vieningos išsirutuliojusios bei nusistovėjusios tautinio tapatumo tyrimais
grindžiančios ir įprasminančios bendros teorinės paradigmos, bandyta išskirti jų keletą.
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2.1. Tautinio tapatumo, kaip masinės emigracijos pasekmės, tyrimai

Pirmąją tautinio tapatumo paradigmą galima būtų apibūdinti taip: Tautinio tapatumo, kaip
masinės emigracijos pasekmės, tyrimai, dažniausiai akcentuojant nutautėjimo grėsmę. Tai

apima du procesus bei jų aspektus:
•lietuvių emigrantų tautinio tapatumo išsaugojimas kitose šalyse (socialiniai veikėjai patys emigrantai);
•Lietuvos gyventojų nutautinimo grėsmė, plūstant į Lietuvą kitataučiams (socialinis
veikėjas - valstybė).
Tyrimai rodo, kad Lietuvos migracijos potencialas ir ateities perspektyva tebėra dideli.
Nors tikimasi, kad „vyks migrantų apyvarta ir Lietuvos darbo ištekliai nebus .išplauti'.

Tačiau taip pat pastebima ir atvirkštinė tendencija, kai planavusieji išvykti trumpam įsikuria
toje šalyje ir nebegrįžta atgal į Lietuvą" (Sipavičienė 2005, 10).
Bandymus ES lygiu pažinti ir valdyti šį tapimo pilnateisiais piliečiais procesą atspindi tiek
pastangos sukurti Europos pilietinės pilietybės ir socialinio įtraukimo į visuomenę (Sočiai
inclusion) indeksą, tiek jo stebėsena. Daugelyje Europos valstybių imta nuogąstauti, kad
liberalios imigrantų, etninių ir religinių mažumų, ypač musulmonų, integracijos politikos
nepasiteisino, todėl būtina imtis griežtesnių priemonių prieš plintantį smurtą ir religinį
fanatizmą. Tačiau ES laikosi nuostatos, kad kiekvienos ES valstybės interesas yra
įgyvendinti tokias tautinių mažumų ar imigrantų apsaugos teises, kurios yra numatytos ES ir
tarptautiniuose dokumentuose, nes tai padaryti joms pačioms bus naudinga. Be to, ES

pateikia minimalius tautinių mažumų ar imigrantų apsaugos principus, o pačios ES šalys
sprendžia, kaip tuos principus įgyvendinti - ES daugiau atlieka stebėsenos funkcijas, kad
šalys narės nepažeistų nustatytų principų, ir skatina tų principų laikytis.
W. Kymlicka įžvelgia du tarpusavyje susijusius procesus: pirma, ryškėjantį tautinių
mažumų teisių klausimų internacionalizavimą, t. y. šalių santykių su tautinėmis mažumomis

vertinimas yra laikomas teisėtu tarptautiniu reikalu - stebėsena ar įsikišimu; antra, ši
tarptautinė sistema sukurta tam, kad Vakaruose demokratiniais laikomi tautinių mažumų
teisių apsaugos standartai būtų diegiami naujos demokratijos šalyse Rytų Europoje (žr.
Kymlicka 2002).
Vertinama, kad visos šios tautinių mažumų politikos prielaidos yra prieštaringos.
Pirmiausia, Vakarų šalys laikosi skirtingos etninių santykių politikos, ir dėl to bandymai
nustatyti bendrus minimalius standartus ar geriausią praktiką nebuvo sėkmingi. Tokių
politikos modelių „eksporto" į kitas šalis nauda abejotina. Tačiau tautinių mažumų teisių
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pavyzdys leidžia susidaryti nuomonę, kas yra laikoma vakarietiškais šių teisių standartais ar
modeliais.

2.2. Tautinio tapatumo kaita šalių integracijos procesuose

2009 m. pradžioje Čekijos vyriausybė nutarė skirti milijonus eurų tam, kad migrantai
paliktų jų šalį ir taip atlaisvintų darbo vietas kilmės šalies gyventojams, ir kartu taptų
prevencine priemone prieš nusikalstamumą. Didžiojoje Britanijoje šalies gyventojai
streikavo, keldami tokius pat reikalavimus. Čekijoje žadama išmokėti darbus praradusiems
emigrantams po 2 tūkstančius eurų. Skatinantiems išvykti - mokėti po 500 eurų ir

nemokamas kelionės bilietas j jų šalį.

Taigi antroji paradigma — tautinio tapatumo kaita šalių (ypač Europos valstybių)
integracijos procesuose, kuriuose pagrindiniais socialiniais veikėjais yra valstybės bei jų
vykdoma politika, gali būti išryškinama keleriopai:
•apibūdinant tautinio tapatumo kaitą visų pirma kaip imigrantų integracijos į konkrečią
valstybe politika;
•nusakant imigrantų kilmės šalies santykio su savo išvykusiais piliečiais politiką
(labiausiai paliečiant pilietybės išsaugojimo ar dvigubos pilietybės klausimus).

Be savo šalies pilietybės, Europos Sąjungos valstybių piliečiai turi ir bendrą Europos
Sąjungos pilietybę. Nors pripažįstama, kad šiuo atveju tai nėra klasikinė dvigubos pilietybės
samprata, ji skiriasi nuo tos situacijos, kuomet ES šalies narės pilietis turi dar kurios nors
trečios šalies pilietybę. Vis tik dviguba pilietybė yra viena labiausiai diskutuotinų pilietybės
teisinio reguliavimo problemų, turinčių ryškias socialines pasekmes, įsijungiant gyventojams
į konkrečios šalies socialinę struktūrą.
Atidžiau tiriant šalyse vykdomą pilietybės politikos praktiką, buvo pastebėta šios politikos
konvergencijos tendencijos bei dvigubos pilietybės įgijimo tendencija. Pastaroji, plačiau
analizuojama imigracijos, tapatumo bei narystės kontekstuose, ypač aktuali socialinės
stratifikacijos požiūriu, nes yra diferencijuojama ir nevienodai taikoma skirtingoms
svetimšalių bei imigrantų grupėms.
Nurodoma, kad maždaug nuo 1980-ųjų (žr. Feldblum 2000, 478) ilgai trukęs
pasipriešinimas dvigubai pilietybei pagaliau buvo formaliai sulaužytas ir beveik panaikintas.
Visų pirma, dėl to, kad žmonių, turinčių dvigubą pilietybę, skaičius didėjo ir sparčiai
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tebedidėja. Kita vertus, tiek formaliai, tiek neformaliai dviguba pilietybė buvo vis labiau
pripažjstama. Australijoje apie 5 milijonus Australijos piliečių šiandien turi dvigubą pilietybę
(ir. ten pat), tokių yra milijonai JAV, kaip ir Vakarų Europoje.
Pirmųjų (senųjų) ES 15 valstybių duomenų pagrindu 2004 m. buvo mėginama sukurti
Europos pilietinės pilietybės ir įtraukimo indeksą (The European Civic Citizenship and
Inclusion), saugumo erdves, atsižvelgiant į imigrantų socialinį įtraukimą iš ES plėtros
perspektyvos. Kelių šalių vykdomas politikas imamasi lyginti, pradedant jų norminiais
dokumentais bei socialinėmis struktūromis keliose srityse: 1) įsijungimo į darbo rinką; 2)
šeimų susijungimo; 3) gyvenimo trukmės toje šalyje; 4) natūralizacijos; 5)
nediskriminavimo. Pagal šias penkias kryptis stengtasi sukurti ar parinkti rodiklius,
specifinius tai politikos sričiai. Rodiklių parinkimas buvo grindžiamas tuo, kokias teises bei
pareigas šalis suteikia imigrantams, lyginant su ES piliečiais. Tinkamų matuoti socialinį
įtraukimą rodiklių buvo suskaičiuota apie šimtą.
Pabrėžiama, kad šis indeksas neapima etninių mažumų, turinčių ES pilietybę, nes jis tiria
ir atspindi legalius darbo migrantus bei jų šeimos narius, dažniausiai įvardijamus kaip
„legalūs atvykėliai iš trečiųjų Salių", todėl lietuvių judėjimui bei įsitvirtinimui kitose ES
šalyse tiesiogiai aprašyti šis indeksas nėra pritaikomas. Indeksas taip pat nieko negali
informuoti apie migrantų kultūrinę integraciją ar jų politinį dalyvavimą. Jis apsiriboja tik
tomis specifinėmis politikomis, kurios susijusios su pilietine pilietybe bei dalyvavimu darbo
rinkoje. Todėl šis indeksas, pavyzdžiui, neatspindi migrantų įsijungimo į vietines šalių
bendruomenes ar politinio aktyvumo, kuris neabejotinai yra vienas svarbiausių migrantų

socialiniam įtraukimui į visuomenę. Beje, pastarajjame ES projekte buvo ketinama įtraukti
politinio dalyvavimo rodiklius, tačiau dėl labai menkų šaltinių ar nepakankamų duomenų
pirmame projekto etape to teko atsisakyti.
Kiekvienos šalies migracijos istorija bei joje susikūrusios bendruomenės savitu, tik tai
šaliai būdingu būdu formavo šalies migracijos politiką. Tačiau tai nėra priežastis nepaisyti
tos politikos reikšmės bei jų lyginimo. Lygybės įteisinimas bei pagrindinių žmogaus teisių
gynimas yra tas standarto minimumas, kuriuo grindžiamas piliečių ar atvykėlių socialinis
įtraukimas į visuomenę. Teigiama, kad atvykėlių atžvilgiu socialinis įtraukimas prasideda
vietinių bendruomenių lygmenyje.
Europos pilietinės pilietybės ir įtraukimo indekso kūrimo ES projekto ataskaitoje
pabrėžiama, kad Indeksas neišreiškia jokių priežastinių ryšių tarp politikos ir migrantų
sąlygų. Indeksas matuoja politikas, bet ne jų vykdymo rezultatus. Norminė indekso struktūra
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orientuojasi į politikų suderinamumą, kuris turėtų sudaryti palankias sąlygas imigrantų
integracijai.
Tai neturi tiesioginio ryšio tarp galimybių ir jų Įgyvendinimo atskirose šalyse realizavimo,
kadangi realių sąlygų sukūrimas priklauso ne vien nuo politikos: šalies užimtumo politika
gali būti labai palanki atvykėliams, bet dėl jų turimų įgūdžių, išsimokslinimo ar požiūrio į
moterų darbą ir pan. sunkiai įgyvendinama.

Projekto Europos pilietinės pilietybės ir įtraukimo indekso (The European Civic
Citizenship and Inclusion Index 2004) pagrindinėse išvadose nustatyta:
•duomenų apie imigrantų įtraukimą ir pilietybę neįtikėtinas stygius ES šalyse narėse;
•ES šalys narės bendrus sutarimus įgyvendina labai skirtingais būdais;
•ES šalių narių tendencija — ryškūs skirtumai išskirtose minėtose penkiose srityse;
•vykdomos politikos iš esmės nesiskiria šalių, turinčių tiek ilgą, tiek ir palyginti trumpą
migracijos istoriją;
•nors imigrantų statusą palyginti sunku gauti, ir jis yra silpnai apsaugomas, nemažai
svarbių teisių su tuo yra susijusios;
•nors svarbūs palyginamieji antidiskriminaciniai įstatymai yra pritaikyti šalyse, jų
įgyvendinimas yra silpnas, todėl nediskriminacija tautiniu pagrindu silpnai
užtikrinama;
•natūralizacija tebėra viena pagrindinių ES šalių narių problema, ir tai atspindi
tebevykstančius diskusijos apie migracijos suvokimą kaip ilgalaikį ar trumpalaikį
reiškinį.
Projekte išvardinami šie trūkumai:
•reikalingų duomenų stoka neleidžia įvertinti, ar nacionalinės valstybės įgyvendina savo
formuluojamus tikslus, t. y. ar renka užimtų gyventojų bei darbo vietos kvotas pagal
Lisabonos strategiją, kur teigiama: „Nors šalys nuolat kaupia duomenis apie kiekvieną
karvę ar vištą kaip dalį ES Bendros žemės ūkio politikos, tačiau migracija atrodo
pernelyg politiškai jautri sritis, ir šalys narės per daug skiriasi viena nuo kitos, dėl ko
sistemingai negali būti renkami palyginamieji duomenys";
•abejonės, ar nacionalinės valstybės vadovaujasi priimtais susitarimais?
•nors iš kai kurių šalių duomenis pavyksta gauti, tačiau išryškėja, kad daugelyje sričių
joms nepavyksta įgyvendinti deklaruojamų ketinimų.
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2.3. Tautinio tapatumo vaidmens šalies valstybingumo stiprinimo ir išsaugojimo
kontekste tyrimai

2009 m. pavasarį Vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau - VRK) paskelbus apie
pareiškimų dokumentų kandidatuoti šalies prezidento rinkimuose priėmimą buvo sulaukta
Ūkio banko prezidento Vladimiro Romanovo pareiškinių dokumentų. Lietuvos Respublikos
Įstatymai numato, jog kandidatas į prezidentus turi būti pilietis pagal kilmę, t. y. pretendento
tėvai ar seneliai turi turėti Lietuvos pilietybę, o Rusijoje, Tvėrėje, gimęs V. Romanovas
dokumentus priėmusiam VRK nariui pripažino, jog jo tėvai Lietuvos pilietybės neturi. Nors
ir tai buvo netikslu, nes pats V. Romanovas turi Lietuvos Respublikos pilietybę, tačiau iš
Rusijos kilusi jo motina Lietuvos pilietybę įgijo tik 1993 m. (prieš 16 metų ). Jo tėvas mūsų
šalies pilietybės neturėjo. Į Lietuvą V. Romanovas su tėvais atvyko sovietmečiu. VRK

nusprendė neregistruoti V. Romanovo pretendentu į kandidatus ir neišduoti parašų rinkimų
lapų.

Taigi trečioji paradigma - Tautinio tapatumo vaidmens šalies valstybingumo stiprinimo ir
išsaugojimo kontekste tyrimai. Tautinio tapatumo politikos modeliavimas apima tapatumo
priskyrimą tam tikrai socialinei strategijai ir / ar net ideologijai. Dažnai kartojasi įvairių
autorių pastangos tapatumo politiką sieti su šalies užsienio politika, pabrėžiant, kad tautinis
tapatumas yra glaudžiai susijęs su įvairiomis koncepcijomis apie suverenitetą ir
valstybingumą (žr., pavyzdžiui, Aggestam 1999). Pripažįstama, kad šalies užsienio politika
dėl savo paskirties, brėžiant suvereniteto ir valstybingumo kontūrus, atlieka reikšmingą
vaidmenį, formuodama tam tikrą piliečiaų kolektyvinio tapatumo sociopolitinę vaizduotę.
Užsienio politikos vykdytojų retorika dažnai išreiškia subjektyvius kultūrinės grupės bendrus
jausmus, susijusius su specifinėmis tradicijomis, institucijomis, teritorijomis, mitais ar
ritualais. Šios tapatumo išraiškos atskleidžia, kaip užsienio politikos vykdytojai vertina
istoriją, dabartį ar ateities politines preferencijas. Pakankamai visa tai internacionalizavus, šie

tautinio tapatumo rodikliai gali tapti politinės kultūros dalimi bei šalies užsienio politikos
nacionaliniu stiliumi.

Manome, kad Lietuvoje - tai viena seniausių ir įsišaknijusių tautinio tapatumo tyrimo
paradigmų. Dar 1939 m. Naujosios Romuvos žurnalo skelbiamo tyrimo „Lietuvių tauta ir jos
ateitis" anketoje buvo rašoma: „Mes vis dar savęs gerai nepažįstame ir aiškiai nesame
pasisakę, ko mes siekiame. Šiuo metu tai pasakyti būtinai reikalinga. Visi pasidavimai
svetimoms kalboms ir visos turėtos iliuzijos mums labai brangiai yra kaštavusios. Norėdami

būti gyvi, išsaugoti savo tautinį originalumą ir apginti savo valstybės savarankiškumą, turime
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gerai save pažinti, turime susidaryti savo ateities programą ir visomis jėgomis kurti savąjį
pašaukimą. Tam tikslui NAUJOJI ROMUVA yra išsiuntinėjusi anketą, kurioj prašome
atsakyti į šiuos tris klausimus: 1. Koks lietuvių tautos charakteris? 2. Kokia lietuviškos
kūrybos individualybė? ir 3. Kaip sau vaizduojatės Lietuvos ateitį? Anketa buvo išsiuntinėta
įvairių pažiūrų ir įvairių profesijų žmonėms. Jei visi atsakys, tai sužinosime, ką visokių
pažiūrų ir užsiėmimų lietuviai galvoja apie savo tautą ir apie jos ateitį. Taip pat kviečiame
atsakyti ir visus tuos, kuriems anketa nebuvo siųsta, bet kurie norėtų ir turėtų ką dėl joj
keliamų klausimų pasakyti (...)".

1939 m. Naujojoje Romuvoje buvo skelbiami žinomų žmonių atsakymai į anketą.
Pavyzdžiui, nr. 14 (428) ir 15 (429) - Vydūno (p. 313-315), prof. St. Šalkauskio (p. 315316), A. Andrašiūno (p. 316-317); nr.16 (430) - pik. Itn. A. Šimkaus (p.340), G. Orintaitės
(p. 340-341); nr.19 (433) - Fausto Kiršos (p. 409^111); nr.20 (434) - Petro Vaičiūno (p.
436^37); nr.25 (438) ir 26 (439) - VI. Jakubėno (p. 516-519).

Tradiciškai tautinė valstybė remiasi prielaida, kad jos piliečių pareiga - kovoti, jog
neišnyktų kolektyvinis valstybės gyventojų tapatumas. Todėl kai kalbama apie tautinio
tapatumo politiką, tikslinga tirti (bei formuoti):
•nacionalinės valstybės santykį su jos piliečiais, nežiūrint į tai, kurioje valstybėje jie yra
(potencialus ryšių išsaugojimas valstybės iniciatyva);
•kitų (priimančiųjų) valstybių politiką imigrantų atžvilgiu (vadinamąją imigrantų
integracijos politiką, tačiau tiriant tautinio tapatumo politiką tik tuo aspektu, kiek kitos
šalies veiksmai skatina ar leidžia imigrantams išsaugoti savo tautinį tapatumą);
•valstybių politiką jų tautinių mažumų atžvilgiu.

Tautinio tapatumo politika nacionalinės valstybės paradigmoje visų pirma tiria piliečio ir
valstybės santykį. Nacionalinės valstybės paradigmą (į valstybę orientuotą požiūrį)
kiekvienoje šalyje gina jos iškilios asmenybės. Lietuvos atveju jų būtų galima vardinti ne
vieną asmenybę, formavusią / formuojančią tam tikrą teorinę paradigmą. Šią paradigmą
atspindi šie būdingiausi teiginiai:
•nacionalinė valstybė vis dar su mumis; ginamas nacionalinės valstybės, kaip

pagrindinio Europos veikėjo, vaidmuo, ypač sprendžiant naujus regioninius klausimus;
•suverenios valstybės,

siekiančios įgyvendinti nacionalinius

pagrindiniais Europos integracijos veikėjais;

interesus,

išlieka
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•nacionalinės valstybės nors ir keitėsi, bet išliko ir atlieka pagrindinį vaidmenį
tarptautinėje politikoje;
•nacionalinis tapatumas tebelieka pagrindine Europos identiteto kūrimo kliūtimi;
•nacionalinė valstybė tenkina greičiau natūralius ir amžinus, nei situacinius žmonių
poreikius; nacionalinė valstybė tenkina tiek funkcinį, tiek dvasinį žmogaus poreikį
kažkam priklausyti (plėtojama Tėvynės koncepcija), poreikį lokalizuoti bendruomenės,
etninį ar kalbinį tapatumą tam tikruose politiniuose rėmuose; šie poreikiai yra labiau
susiję su kultūra ir, akivaizdžiai, konservatyviomis jėgomis;
•taigi nacionalinė valstybė išlieka išskirtinės autonomiškos politikos dėka.

Suverenios valstybės, siekiančios įgyvendinti nacionalinius interesus, išlieka pagrindiniais
Europos integracijos veikėjais. Nacionalinės valstybės nors ir keitėsi, bet išliko ir atlieka
pagrindinį vaidmenį tarptautinėje politikoje. Nacionalinė valstybė išlieka išskirtinės
autonomiškos politikos dėka.
„Tačiau visada buvo ir bjaurioji tautinės valstybės pusė - nacionalizmas. Nacionalistiniai
impulsai gali būti agresyvūs ar gynybiniai, nukreipti į kitus arba į save. Bet kuriuo atveju tai
yra pastangos užkirsti kelią bet kokiems mėginimams sukurti tarptautinę - atvirą
visuomenę.(...) Tačiau dabar nacionalistinis virusas įsimetė ir į pačią ES. Prancūzija, Ispanija
ir Lenkija pabandė išlaikyti pagrindines pramonės šakas tvirtose .nacionalinėse rankose'.
Staiga pamirštama bendra Europos rinka ir grįžtama prie susiskaldžiusių. Prisiminkime
vadinamąją Europos Komisijos paslaugų direktyvą. Nors darbo jėgos judėjimo laisvė yra
viena iš keturių pagrindinių bendros rinkos laisvių, daugelis ES šalių bando apginti savo
vidaus darbo rinkas, kiek įmanoma apribodamos šią laisvę. Tai ypač ryšku Vokietijoje,
teigiančioje, kad didžiulis nedarbas, kurį lėmė 1990-ųjų susivienijimas, verčia ją uždaryti
savo darbo rinką naujoms narėms iš Rytų" (Darendhorf, 2006).
Vokietijoje nekvalifikuoti darbininkai iš Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos,
Vengrijos, Latvijos ir Lietuvos, - į ES įstojusių 2004 m. - negalės dirbti Vokietijoje iki 20 U
m. balandžio 30 d. (Apribojimai atvykėliams iš Bulgarijos ir Rumunijos, kurios prisijungė
prie ES 2007 m., galios iki 2012 m.). Drauge su apribojimų pratęsimu Vokietija sumažino
apribojimus aukštos kvalifikacijos darbininkams. Tik 2009 m. šalis atveria sienas Rytų
Europos atvykėliams, kurie bus įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
„Kuriam laikui politinės nuomonės svyruoklė buvo per daug nusvirusi tautinės valstybės
nenaudai. Tai viena priežasčių, kodėl tiek daug žmonių jautėsi atitrūkę nuo savo politinių
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vadovų. Bet būtų tikrai negerai (ir net pavojinga), jeigu svyruoklė dabar švystelėtų vėl prie
senamadiško nacionalizmo" (Darendhorf 2006).

Pagal viešosios nuomonės apklausų duomenis, Europoje galima išskirti didesnio
palankumo arba priešiškumo tautinėms mažumoms regionus. Neigiamos tendencijos

būdingos „nedraugiška" mažumų kalbų politika ar sudėtingesniais natūralizacijos
reikalavimais pagarsėjusioms valstybėms, - Vokietijai ir Graikijai. Prancūzijos piliečiai
tautinėse mažumose taip pat įžvelgia socialinio konflikto galimybę, - tik kas trečias
prancūzas nemano, kad mažumų grupės gali pažeisti socialinės gerovės sistemą; kita vertus,

dauguma piliečių įsitikinę, kad rasinė, religinė ir kultūrinė Prancūzijos įvairovė sustiprina šalį
(tikėtina, kad tai - Prancūzijos pilietinio pilietybės modelio raiška). Daugiakultūrinis
optimizmas sumažėjo ir Didžiojoje Britanijoje - vis mažiau britų mano, kad iš įvairių rasių,
religijų ir kultūrų piliečių sudaryta visuomenė yra stipresnė, todėl daugėja reikalavimų
repatrijuoti imigrantus.
Palyginti draugiški tautinėms mažumoms ir kitataučiams pagal šias apklausas yra
pietvakariniai Europos Sąjungos regionai: italai, ispanai. Ispanai bene mažiausiai baiminasi
prarasti socialinę gerovę, jų netrikdo kitos tautybės žmonės. 2005 m. vasario 20 d. įvykusio

referendumo dėl Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties Ispanijoje priėmimo net 76,7
proc. rinkėjų pasisakė UŽ, o vyravo du argumentai: Sutartis „Esminė ES kūrimui" bei
„Stiprina šalies vaidmenį ES / pasaulyje". Ispanijos teritorijoje esančios regioninės mažumos
yra pripažintos šalies Konstitucijoje, jos yra mažumų autonomijos statutuose. Prancūzija

vertinama kaip šalis, demonstruojanti mažumoms abejingumą ir stiprinanti prancūzų kalbos
pozicijas, o Graikija - kaip vykdanti aktyvią, priešišką tautinėms mažumoms, kalbos politiką.
Pagal G. Delanty'o, individo politinį tapatumą formuoja jo santykis su tauta. Pilietybės
sampratos kilmė siejama su laisvės idėja, o ši yra glaudžiai susijusi su tautiškumo principu
(Pilietybė -> laisvės idėja -> tautiškumas).
Apibūdinant tautinio tapatumo išsaugojimą, akcentuojamas asmens ir nacionalinės
valstybės ryšys (2006 m. Europos Tarybos rekomendacija dėl „tautos" (nacijos) koncepcijos,
žr. Council of Europe, Parliamentary Assembly... 2006). Šis ryšys ne lemia, bet reiškia bet

kokį asmens priklausymą valstybei (tik buvusį ar esamą teisinį santykį). Būtent asmens ir
valstybės teisinis ryšys reiškia, kad asmuo įgyja (turi) specifines šios valstybės piliečio
savybes, specifinę būseną, leidžiančią jam turėti teisių, laisvių ir pareigų, kurias turi tik
piliečiai, visumą. Neretai teigiama, jog asmens ir valstybės nuolatinį ryšį rodo asmens ir
valstybės tarpusavio teisių ir pareigų visuma. Šioje teisių ir pareigų visumoje privalo būti
tokios asmens teisės ir pareigos, kurias turi tik piliečiai. Kita vertus, nurodytoje teisių ir
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pareigų visumoje valstybė privalo turėti tokias teises ir pareigas, kokias ji turi tik piliečiams
(žr. Sinkevičius 2002, 18).
Nepaisant įvairių - ypač XX a. paplitusių - pilietybės sampratos dviprasmybių,
supratimas, kad visi visuomenės nariai yra piliečiai, visi piliečiai paklūsta įstatymams ir visi
yra lygūs prieš įstatymus, laikytinas, ko gero pirmuoju pilietybės apibrėžimu.
Pirma, apibūdinant pilietybę remiamasi asmens ir valstybės (teisiniu) ryšiu (1997 m.
Europos konvencijos dėl pilietybės 2 straipsnio a punkte, aiškinančiame pilietybės sąvoką,
pilietybė taip pat apibūdinama kaip „teisinis ryšys tarp asmens ir valstybės, kuris nenurodo
asmens etninės kilmės")- Kokių paradigmų dėka galima šį ryšį tirti? Pirma, apibūdinant
pilietybę pirmiausia akcentuojamas asmens priklausymas valstybei. Išskiriamas
„priklausymo" terminas, kuriuo sudaromos prielaidos kurti tokį pilietybės santykių turinį, kai
dominuojantis subjektas yra valstybė (taip pernelyg sureikšminamas valstybės vaidmuo);
asmuo yra vienašališkai priklausomas nuo valstybės ir jai pavaldus (taip yra sumenkinamas
asmens vaidmuo). Tokia pilietybės samprata sudaro prielaidas grįsti pilietybę asmens
pavaldumu valstybei ar valstybės dominavimu (tai neatspindi pilietybės demokratinio turinio,
neatskleidžia asmens ir valstybės teisinio ryšio abipusiškumo, iš kurio kyla ne tik asmens
pareigos ir atsakomybė valstybei, bet ir valstybės įsipareigojimai).
V. Sinkevičius nuomone, nėra įtikinamų teisinių argumentų, leidžiančių tvirtinti, jog
„asmens ir valstybės teisinis ryšys" ir „asmens priklausymas valstybei" yra du atskiri,
savarankiški, vienas greta kito egzistuojantys pilietybę apibūdinantys elementai (žr.
Sinkevičius 2002, 13-15).
Pilietybė apibūdinama kaip narystė valstybėje ar narystė valstybės tautoje. Pilietybę, kaip
narystę tautoje, teritorijoje ir valstybėje, plačiai nagrinėja R. Brubakeris. Jis teigia:
„Apytiksliai sutampanti su nuolatiniais valstybės gyventojais, moderni pilietįja nepriima tik
užsieniečių, t. y. kitoms valstybėms priklausančių asmenų. Bet pilietybė nėra tiesiog sėslumo
atspindys,- tai yra ilgalaikis asmeninis statusas, kurio nesuteikia vien tik pervažiavimas per

valstybę ar ilgesnis sėslumas, jis neprarandamas su laikinu ar ilgalaikiu išvykimu. Šiuo
atžvilgiu moderni valstybė yra ne paprasta teritorinė, o narystės organizacija, piliečių
asociacija" (Brubaker 1998, 43). Sociologiniu požiūriu būtina atkreipti dėmesį į minimą
„ilgalaikio asmeninio statuso" terminą. Kai pilietybė apibūdinama kaip narystė valstybėje,
šios valstybės, t. y. gyventojų viešosios teisinės sąjungos, nariais yra laikomi ne visi
valstybės gyventojai, o tik tos valstybės piliečiai. Būtent pilietybė išreiškia asmens narystę
valstybėje. Ši narystė visada yra teisinio pobūdžio (žr. Sinkevičius 2002,16).
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Tradiciškai politikos buvimas apibrėžiamas per politinės dienotvarkės gyvavimą,
institucines struktūras, atsakingas už jos vykdymą, ypatingą dėmesj kreipiant j finansavimo
strategiją bei socialinius veikėjus. Valstybės paramos politikai buvimas vertinamas kaip
paskata, lemianti gausesnį piliečių dalyvavimą politikoje. Tradiciniu taip pat laikomas siekis
apibūdinti tam tikros politikos buvimą labiau per jos normatyvinius konstruktus (dokumentų
analizę), nei per politikos įgyvendinimo rezultatų analizę.
Tautinio tapatumo politika kaip normatyvinis konstruktas norom nenorom iškelia šiuos

klausimus:
•ar egzistuoja atskiroms šalims bendra tautinio tapatumo politika (ES, JAV) ar bent
bendri jos dėmenys?
•ar tai iš tiesų yra politika, ar tik tam tikros intelektinės pastangos ją kurti?
•kokie yra tautinio tapatumo politikos normatyvinio reguliavimo lygiai: šalies,
tarpvalstybinis ar globalus?

Galima apriori numatyti kai kuriuos tautinio tapatumo politikos įgyvendinimo skirtingose
šalyse rezultatus, kuriuos būtų galima apibūdinti kaip empirinį konstruktą, būtent:
•tautinio tapatumo politikos skirtumai atskirose šalyse;
•socialinė nelygybė tarp šalių ir šalies viduje;
•nelygybė tarp šalių atspindi šalių struktūrinius (kultūrinius) skirtumus ir siejami su
darbu (užimtumu), šeima (demografija, stabilumu, mobilumu);
•skirtingi nelygybės ir jos pasireiškimai įvairiose šalyse mastai;
•šalių kliūtys, įgyvendinant tautinio tapatumo politiką, ir jų elgsenos modeliai
panašūs;
•labai nevienodos šalių galimybės įveikti kliūtis.

Suverenios valstybės, siekiančios įgyvendinti nacionalinius interesus, išlieka pagrindiniais
Europos integracijos veikėjais. Remiantis Lietuvos Europos politikos strategijos trumpuoju ir
vidutiniuoju laikotarpiu gairėmis (2006), apibrėžiamas strateginis valstybės ir piliečio
santykio formavimas: „Lietuvos Europos politikos vizija — visavertę integraciją į ES
pasiekusi ir aktyviai ES vidaus rinkoje dalyvaujanti Lietuva (ekonominė gerovė,
konkurencinga ekonomika), kartu sugebanti išsaugoti politinių sprendimų autonomiją ir
užsitikrinti ekonominį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis - ,vartų' valstybė".
Apibūdinant tautinio tapatumo išsaugojimą, akcentuojamas asmens ir nacionalinės

valstybės ryšys (2006 m. Europos Tarybos rekomendacija dėl „tautos" (nacijos) koncepcijos,
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žr. Council of Europe, Parliamentary... 2006). Šis ryšys ne lemia, bet reiškia arba bet kokį
asmens priklausymą valstybei, arba tik buvusį ar esamą teisinį? Būtent asmens ir valstybės

teisinis ryšys reiškia, kad asmuo įgyja (turi) specifines šios valstybės piliečio savybes,
specifinę būseną, leidžiančią jam turėti teisių, laisvių ir pareigų, kurias turi tik piliečiai,
visumą. Neretai teigiama, jog asmens ir valstybės nuolatinį ryšį rodo asmens ir valstybės

tarpusavio teisių ir pareigų visuma. Šioje teisių ir pareigų visumoje privalo būti tokios
asmens teisės ir pareigos, kurias turi tik piliečiai. Kita vertus, nurodytoje teisių ir pareigų
visumoje valstybė privalo turėti tokias teises ir pareigas, kokias ji turi tik piliečiams.
Pagal Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2008-2013 m. strategines kryptis (p. 12),
„Lietuva stengsis palaikyti pusiausvyrą darbo rinkoje, skatindama mobilumą pačioje šalyje ir
plėtodama ryšius su jau išvykusiais dirbti į užsienį Lietuvos gyventojais (...), atsižvelgdama į
grįžtančiųjų srautus, reguliuos darbo jėgos imigraciją ir numatys imigrantų integracijos į
Lietuvos visuomene ir darbo rinką priemones". Tai Vyriausybės patvirtintas Lietuvos

Europos Sąjungos (ES) politikos 2008-2013 metų strateginių krypčių dokumentas: pirmas
dokumentas nuo Lietuvos narystės ES pradžios, kuriame įvardinta Lietuvos ES vizija ir
išskirta dešimt strateginių krypčių, apibrėžiančių svarbiausius ateinančių penkerių metų
Lietuvos ES politikos prioritetus. Politologas I. Prizelis remiasi prielaida, kad susiformavusi
visuomenės savimonė (turimas galvoje savęs suvokimas) smarkiai veikia bet kurios šalies
užsienio politiką. Pritaikęs ją Rusijai, Lenkijai ir Ukrainai, I. Prizelis tvirtina, kad tautinis
tapatumas yra besikeičianti koncepcija, kurią veikia tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai
(įvykiai), manipuliavimas kolektyvine atmintimi apie valstybinę santvarką. Reikšminga
tampa visuomenės naratyvo ir jos užsienio politikos sąveika (žr. Prizel 2007).
Iš dalies su šiais I. Prizelio pastebėjimais susišaukia natūralizacijos (kaip pilietybės
suteikimo svetimšaliui) modelių paieškos, galiausiai darant išvadą, kad kiek yra šalių, tiek ir
natūralizacijos variantų. Dar svarbiau, kad pilietybės suteikimo tvarka šalyse ne tik kiekvienu
atveju yra individuali, tačiau kaimyninėse valstybėse ji gali būti visai kitokia. Klasikiniu
pavyzdžiu jau tampa trys Baltijos valstybės, kurios ekonominiame ar politiniame kontekste
dažnai suprantamos kaip vientisas regionas, tačiau natūralizacijos politika, kartu ir tautinių
mažumų padėtis, čia skiriasi. Pabrėžiama, kad istorija buvo lemiamas veiksnys Baltijos šalių
natūralizacijos politikų skirtumams. Etnokultūrinė pilietybės samprata Vokietijoje sukūrė
bene griežčiausią natūralizacijos tvarką. Ne ką tenusileidžia Graikija. Pastebėta, kad
sudėtinga natūralizacijos tvarka ne tik apsunkina imigrantų ar tautinių mažumų padėtį, bet ir
formuoja abejingą, ar net priešišką, daugumos požiūrį į mažumas. Graikijoje (pagal
Eurobarometro daugkartinius tyrimus) neigiamas požiūris į mažumas viršija ES vidurkį, -jie
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mano, kad mažumos gali sukelti nedarbą, padidinti nesaugumą Jei vokiečių palankumas
imigrantams yra gana menkas, jie dažniau, negu kiti europiečiai, pritaria imigrantų

repatriacijai, tai kaimyninėje Danijoje pilietybę norintiems gauti užsieniečiams apribojimai
taikomi, tik jeigu asmuo buvo įvykdęs nusikaltimą. Tyrimo duomenimis, kas penktas
europietis pasisako už kultūrinę asimiliaciją, t. y. mano, kad tautinių mažumų atstovai turi
atsisakyti savo kultūros, jeigu nori tapti visaverčiais visuomenės nariais. Per daugelį metų
taip manančių respondentų nemažėja. Daugumos apklaustųjų nuomone, mažumos kelia

grėsmę socialinei tvarkai ir gerovei, o nedidelė jų dalis jaučiasi asmeniškai trikdomi tautinių
mažumų buvimo (žr. Attitudes towards minority ...2000).

Pradedami pirmieji bandymai pažinti pačios valstybės tapatumą, o pastarąjį susieti su
šalies vykdoma užsienio politika. A. llgit valstybės (Vokietijos) tapatumą bando aprašyti per
tos šalies politinių partijų nuostatų ir jų raiškos analizę (žr. llgit 2008).
Tautinės tapatybės politikos administravimo koncepcija yra dar tapsmo pradžioje, kai
sutinkama daugiau klausimų, nei atsakymų. Pati politikos idėja nėra nei tiksli, nei akivaizdi.
Hogwoodas ir Gunnas nurodo dešimtį politikos termino dabartinės vartosenos būdų, kur ji

suvokiama labai įvairiai: kaip tam tikros veiklos srities įvardijimas; bendro tikslo ar
geidžiamos padėties išraiška; specifiniai siūlymai; valdžios sprendimai; formalus
sankcionavimas; programa; išeiga; rezultatas; teorija arba modelis; procesas (pagal Parsons
2001, 28). Markas Dixonas iškėlė tapatumo vadybos problemą bei formulavo vadybai
aktualius klausimus, suskirstęs juos į tris grupes: administracinio pobūdžio (tapatumo
vadyba, tarpusavio santykiai bei tapatumo politikos); kontrolės (tapatumo politikos
įgyvendinimo) bei audito (norėtųsi teigti - stebėsenos, nes turinys nusakomas kaip „užtikrinti
tapatumo politikos stebėseną") (žr. Discovering Identity: Dixon 2007).
Tapatybės „vadyba" bet kuriuo ir bet kurio paveldo - ypač nacionalinio - aspektu vyksta

ne tik nacionalinės valstybės viduje, bet nė kiek nemažiau ir už jos ribų. Kevinas
Hetheringtonas pabrėžia, kad tiek tapatumo praktika, tiek politika gali sukelti visuomenės
pokyčius, kurie gali būti tiek globalūs, kiek ir lokalūs, tiek sąmoningai formuojami, tiek ir
nevalinga socialinės reprodukcijos raiška. Pastarasis autorius tapatumo raiškas susieja su
socialiniais judėjimais, įpindamas platesnį kultūrinį kontekstą (žr. Hetherington 1998, 10).
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2.4. Tautinio tapatumo klausinių tyrimai transnacionalinio tapatumo formavimosi
kontekste

Ketvirtoji paradigma - Tautinio tapatumo klausimų tyrimai transnacionalinio tapatumo
formavimosi kontekste. Jos plėtojimas siejamas su S. Vertovec, S. Castles vardu bei V.
Čiubrinsko ar J. Kuznecovienės straipsniais pastarojo projekto rėmuose.
Migracijos ir tautinio tapatumo santykis studijoje aptariamas transnacionalizmo kontekste.
Transnacionalizmas suprantamas kaip ne vienoje erdvėje pasireiškiantys socialiniai,

ekonominiai ir kultūriniai asmens interesai, kaip žinių, įgūdžių, resursų ir asmens tapatumo
dviejų krypčių mobilumas toje erdvėje. „Todėl transnacionalizmo diskurse migravimas
laikytinas neužbaigtu procesu - tai yra migravimas vertintinas kaip pasikartojančios kelionės,
kurioms būdinga ne viename lokale (t. y. ne vienoje šalyje) išreikšta socialinių ekonominių
santykių pozicija" (Kuzmickaitė 2005, 5). Sujungdami daugialypes visuomenes į vieną
socialinę erdvę, transmigrantai kuria ir perkuria savo santykį su daugiau nei viena visuomene
(žr. Glick-Schiller, Basch and Blanc-Szanton 1999, 73). Žmonės transformuoja „erdvę" į

„vietą". Erdvėje išlieka jų atsiminimai apie žmones ir istorinius įvykius (žr. Savoniakaitė
2007, 19-37), o migrantų ryšiai peržengia kilmės-tikslo šalių dichotomiją (žr. Liubinienė
2009).
Toks „įvairialypis priklausymas" verčia klausti, ar nacionalinė tautinė valstybė
migrantams apskritai reikalinga. Namų ir tėvynės (homeland) sąvokas tenka peržiūrėti (žr.
Skrbis 1997), o tautos suverenitetas dėl transnacionalizmo tampa nematerialus (žr. Ohmae

1995), nors P. Mardenas (žr. Marden 1997) tam prieštarauja ir argumentuoja, kad yra
priešingai - tautinės valstybės raidos procesas transnacionalumo sąlygomis intensyvėja, nes
tautinės valstybės varžosi ir skatina migrantus išlaikyti savo lojalumą ir tuo pa^iu priimti
universalias vertybes bei gyvenimo būdą (pagal Lam and Yeoh 2004). V. Čiubrinskas,
rašydamas apie transatlantinę migraciją identiteto politikos požiūriu, dvi lietuviškumo
laikysenas JAV teigia, kad šiuolaikiniuose tarptautinę migraciją nagrinėjančiuose
antropologiniuose tyrinėjimuose vyraujanti transnacionalizmo paradigma iškelia, pavyzdžiui,
identiteto politiką bei kitus tiriamuosius požiūrius, pritaikytinus naujausiems globaliems
žmonių iš(si)vietinimo bei į(si)vietinimo srautams tyrinėti.
Transnacionalizmo kontekste neretai iškeliamas „namų" ir migracijos santykis, tačiau šis

santykis jau pakitęs. „Namai" ir „tėvynė" tampa dviprasmiškomis sąvokomis. Prieš tris
dešimtmečius E. Relphas apibrėžė „namus" kaip žmogaus egzistencijos pagrindą, lyginant
juos su kitomis „priklausomybėmis", kurios nėra tokios svarbios (žr. Relph 1976, 39). Namai
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yra stabilus fizinis visatos centras, kuriame kiekvieno žmogaus tapatumas ir lojalumas yra
sukuriamas. Čia pabrėžiamas stabilumas ir „įaugimas į vieną vietą". Pastaruoju metu ima

vyrauti „lankstesnis", „keliaujantis" požiūris j namus - tai individo įpročiai, rutina ir jau nebe
pastatas ar pastogė, o „išgyvenamos egzistencijos nepapasakojama istorija" (Berger 1984,
64). Migrantai gali jaustis kaip namie keliaudami, judėdami iš vienos vietos į kitą, ir taip
judėdami jie jaučiasi „namie". Migrantu tapatumas formuojasi judesyje - vieta yra
sukuriama. Namų sąvoka suvokiama kaip kertinis tautos akmuo.

2.5. Tautinio tapatumo politika ir jos administravimo koncepcija

Pirminė nuostata, kad lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimas svetur visų pirma priklauso
nuo tų valstybių vykdomos imigrantų integracijos politikos, tyrimo metu vis labiau linko
priešinga linkme, -jog tautinio tapatumo politikoje svarbiausias vaidmuo tenka nacionalinei
valstybei ir jos santykiams su savais piliečiais.
Siekiant palyginti nacionalinių valstybių vykdomą tautinės tapatybės politiką, tikslinga
visų pirma apsibrėžti tautinio tapatumo politikos sampratą, antra, numatyti jos sudedamųjų

dalių rodiklius, kurie leistų rinkti tam tikrus empirinius duomenis. Šios paieškos pirmiausia
reikalauja apsisprendimo, kokios šalių integracijos paradigmos rėmuose nagrinėti tautinio
tapatumo politikos formavimą: vadovaujantis viršvalstybinėmis paradigmomis (federalistiniu
ar funkcionalistiniu požiūriais) ar į nacionalinę valstybę orientuota paradigama? (žr.
Taljūnaitė 2005, 16-26).
Europos institucijų gebėjimą sudaryti sąlygas platesnei integracijai silpnina įsitvirtinęs
prieštaringas ir neretai vertinamas kaip „seniai atgyvenęs idealas" - tautinė valstybė,

suprantama kaip politinio pagrįstumo ir suvereniteto pagrindas. Pasak buvusio Vokietijos
kultūros ministro filosofijos profesoriaus J. Nido Rumelino, Europos pilietybės nereikėtų
vertinti tautinės valstybės kategorijomis (žr. Lietuvos rytas, 2002, sausio 26 d., nr. 21).
Teigdamas, kad bendros Europos pilietybės idėja dažnai suprantama pagal tautinės pilietybės
analogiją, jis tvirtina, kad būtent dėl to tolesnė Europos integracija kelia tiek daug baimės bei
priešinimosi jai. Vis akivaizdžiau, kad pilietybės problematikoje analogija remtis
nebegalima, kad šalių įvairovė norom nenorom didėja, kad būtina rasti alternatyvą tautinės
pilietybės sampratai ir reikia sukurti bendros pilietybės taisykles. Kokiu pagrindu?
„Pagrindas - individo teisė". Minėtas profesorius - tik vienas viršvalstybinės integracijos
apologetų.
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Rodikliai:oncepcijos
struktūriniai
procesų
rezultatų

Modeliai

(tipologijos):
sistemos / režimai
nacionaliniai
modeliai
instituciniai

Vyrauja penkios tapatumo politikos tezės (pagal Parker 2005):
1)visa politika yra tapatumo politika; visa politika yra skirta apibrėžti ir apsaugoti tai, kuo
ai esu, tu esi ar norėtum būti, ar norėtum būti laikomas;

2)tapatumo politika gali slopinti demokratinę politinę laisvę, todėl svarbu suprasti, kurie
tapatumo politikos elementai slopina šią laisvę ir kur glūdi to priežastys;
3)tapatumo politikos patologija atsiranda tuomet, kai politinė kultūra nėra orientuota j
piliečius, kai pabrėžiami skirtumai ir susipriešinimas, o ne panašumai ir sąsajos tarp
individų ar grupių;
4)tapatumo politika tampa patologiška, kai ja manipuliuojama, siekiant nuslopinti, o ne
pagyvinti, demokratinį politinį konfliktą;
5)sudėtingiausių tapatumo politikos patologijų atsiranda tuomet, kai individų ar grupių
tapatumas konstruojamas ne pagal kurį nors bruožą (pvz., etninį, rasinį), bet pagal tai,
kad šis bruožas automatiškai priskiriamas „mažumos" grupei, o priklausančiam tokiai

grupei individui priklijuojama „mažumos" etiketė.

Taigi išsaugoti ar formuoti? Aptarus tautinio tapatumo paradigmas ir jų konstravimą,
galima pastebėti, kad apie tautinį tapatumą, nepaisant daugialypio ir kartais klaidinančio šios
sąvokos konceptualizavimo, kalbama dvejopo pobūdžio ir turinio kontekste:
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a)pagrindinė idėja plėtojama per tautinio tapatumo santykį su globalizacija ir visomis jos
pasekmėmis;

b)susitelkiama ties tautinio tapatumo bruožais ir raiška.
Apibendrindami šį dvejopą kontekstą matome, kad tautinis tapatumas išlieka subtiliai
„implantuotas" į lietuvių tautą bei „apsaugotas" valstybės geografine teritorija ir ekonominės
galios mechanizmais. Todėl iš čia kyla prieštaringas klausimas - kaip suderinti tautinio
tapatumo išsaugojimą ir valstybės, kaip globalaus ekonominio ir politinio veikėjo, interesus?
Juk tautinis tapatumas ontologine prasme reiškia „atsisukimą arba gręžiojimąsi į praeitį", o jo
išsaugojimas ekonomiškai, politiškai ir technologiškai galingiausių valstybių įtakų kontekste
veda prie balansavimo tarp dviejų kraštutinumų - nacionalistinio arba „pasaulio piliečio"
tapatybės politikos modelio konstravimo. Globalizacija ir jos nulemtas valstybės svarbos

sumažėjimas (žr. Rosenau 2003) bei kultūrinės hibridizacijos tendencijos ar informacinių
technologijų „sukurti" postsocialiniai ryšiai tarp žmonių (žr. Knorr-Cetina 2001), atrodė,
pranašavo tautinio tapatumo pabaigą ir pasaulinės visuomenės atsiradimą. Tačiau, pasak R.
Dahrendorfo, tautinė valstybė šiandien yra gyva ir sveika. Be to, priduria jis, kad, nepaisant

naujo identiteto paieškų, gyventojai, nekreipdami dėmesio į kosmopolitizmą ar „pasaulinės
pilietinės visuomenės" skelbimą ir aukštinimą, kaip namie jaučiasi tik savo šalyje - tautinėje
valstybėje, kurios piliečiai jie yra, o svarus tautinės valstybės privalumas esąs tas, kad ji
išlieka vienintele politine erdve, kurioje gyvuoja individo laisvės. Migracija, kaip teigia R.
Dahrendorfas, tėra persikėlimas į kitas šalis, o tautinė valstybė jau daugiau nei du amžius
buvo ir išlieka priklausymo ir pilietinio dalyvavimo vienetu (žr. Dahrendorf 2006). Kita
vertus, globalizacijos kontekste (migracija, pliuralistinis multi-multikultūriškumas,
racionalizacija, daugelio gyvenimo sričių, ypač kultūros, hibridizacija, supanašėjimas)
globalus tapatumas tampa pakankamai konkurencinga alternatyva nacionalinei valstybei ir
tautiniam tapatumui. Šiandien tautos ir valstybės tampa dar sudėtingesniais politiniais,
ekonominiais ir socialiniais veikėjais su teritorija, kultūra ir kalba, kurių reikšmė, nepaisant
R. Dahrendorfo apibendrinimų, vis dėlto yra devalvuota. Todėl tautinio tapatumo politikos
konstravimui svarbesnė išlieka tautos ir valstybės komunikacija bei idėja, t. y. iškyla
būtinybė ne tik išsaugoti lietuvių tautinį tapatumą, bet ir jį (per)formuoti, kadangi lietuviai
(sėslūs ar migruojantys) tampa ne tik įvairių kultūrų (daugiau slaviškų) sambūvio „čia", bei
„ten" egzistuojančio kultūrinio pliuralizmo (ir multi-multikultūriškumo), bet ir savojo,
tautinio tapatumo, ugdymo ir išsaugojimo dalyviai. Žinoma, kryptingas tapatumo
formavimas nereiškia, kad piliečiai turi tarnauti valstybei ar ideologijai (tai buvo būdinga
totalitarinei santvarkai); bet kadangi tautinis tapatumas yra nepastebimas, „latentinis", ir
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iškyla tik diskurse, kada apie jj kalbama, realus jis tiek, kiek galima apčiuopti jo universalius
bruožus (valstybė, teritorija, tautos istorinė atmintis, kultūra), be to, tikint, kad jis apskritai
egzistuoja. Atskiras asmuo tai suvokia individualiai. Dėl to tautinio tapatumo komunikacijos
ir idėjos formavimą turėtume suprasti kaip su valstybe politiškai ir ekonomiškai susietą
individo prasmės konstravimą, įtraukiant etnokultūrine dimensiją, t. y. tautinio tapatumo

konstravimą kitų individų aplinkoje, kurioje tautinis tapatumas priešpastatomas globalaus
pasaulio laikui ir erdvei, ir tai lemia jo kaitą, t. y. tautinis tapatumas pereina iš vieno
kultūrinio konteksto į kitą, perkonstruojamas teritoriškumas, istorinė atmintis, suderinamas
lojalumas dviems ar daugiau valstybių.

Išanalizavę ES teisės aktus pastebime, kad pastaruoju metu vis labiau akcentuojama
būtinybė skatinti piliečių dalyvavimo galimybes, priimant sprendimus atsižvelgti j
visuomenės nuomonę. 2005 m. spalio mėn. Europos Komisija pristatė planą D (demokratija,

dialogas ir diskusijos)3. Šiame dokumente yra siekiama nustatyti būdus, kuriais būtų galimas
Europos piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese. Pažymima, kad ES institucijos
turi atlikti pagrindinį vaidmenį diskusijoje dėl ES ateities, suteikdamos piliečius svarstyti
jiems aktualiausias temas ir rengdamos struktūruotas diskusijas su piliečiais, išrinktaisiais
vietos ir regionų lygio atstovais ir Europos Parlamento nariais, pilietinės visuomenės

atstovais ir piliečių asociacijomis. Akcentuojama, kad vietos ir regionų valdžios institucijos
turi aktyviai dalyvauti ES komunikacijos politikoje, susieti ją su aktyviuoju pilietiškumu,
pasinaudojant plataus masto renginiais, tyrimais ir informacijos priemonėmis, dialogo ir
svarstymo struktūromis, nagrinėjant įvairius piliečiams rūpimus klausimus, pavyzdžiui,
užimtumą ir imigraciją .
Roberto D. Putnamo suformuluota institucijų veiksmingumo koncepcija remiasi valdymo
modeliu: visuomenės reikalavimai — politinės sąveikos —> vyriausybė — politinio
sprendimo pasirinkimas —+ įgyvendinimas. Kitaip sakant, vyriausybės institucijos,

priimdamos įeigas iš savo socialinės aplinkos, produkuoja išeigas, reaguodamos į šią aplinką,
priima politinį sprendimą ir jį įgyvendina. Mokslininkas pažymi, kad „tikrai veiksminga

32005 m. spalio 13 d. paskelbtas Europos Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui. Komisijos indėlis svarstymo laikotarpiu ir jam
pasibaigus: D planas (demokratija, dialogas ir diskusijos). COM (2005) 494 finai. CELEX Nr. 52005DC0494.
42006 m. birželio 15 d. Europos Sąjungos Regionų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai,
Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Komisijos
indėlio svarstymo laikotarpiu ir jam pasibaigus: D planas (demokratija, dialogas ir diskusijos) COM (2005) 494
finai ir Baltosios knygos dėl Europos komunikacijos politikos COM (2006) 35 finai CONST-IV-002.
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demokratinė institucija turi būti ir atliepi, ir efektyvi: jautri savo gyventojų poreikiams ir
efektyviai naudoti ribotus išteklius, skirtus jam patenkinti" (Putnam 2001, 27). Taigi
institucijų veiksmingumas siejamas su gyventojų poreikių patenkinimu ir efektyviu išteklių
panaudojimu tiems poreikiams patenkinti. Šie autoriaus pastebėjimai tautinio tapatumo
politikos formavimo atveju iškelia du klausimus: pirma, tautinio tapatumo politikos
formavimosi išeities taškas būtų atsakymas, ar Lietuvos piliečiai, emigravę į kitas šalis, turi
tautinio tapatumo išsaugojimo poreikj? ar jo formavimas - manome, ir tiek jo, tiek ryšių su
savo nacionaline valstybe išsaugojimo iniciatyva - priklauso nacionalinei valstybei; antra, ar

įmanoma išskirti instituciją, atsakingą už tautinio tapatumo politikos formavimą bei
įgyvendinimą?
Šiuolaikinių valstybių vadovai suvokė, kad apdairiai formuojama šalies įvaizdžio
programa leidžia įgyvendinti daugybę tikslų - nuo šalies išlikimo iki tarptautinio jos
autoriteto stiprinimo. Šių dienų universalūs rinkodaros dėsniai skatina galvoti ir apie būdus,
kaip valstybę pateikti nauju, artimu prekės suvokimui, aspektu. Tradiciškai šalies įvaizdžio
kūrimo funkcijas, nusakomas kaip socialinės tvarkos palaikymas šalyje bei šalies
reprezentavimas tarptautiniu mastu, tikslinga papildyti tautinio tapatumo išsaugojimo
funkcija. Lietuva turi turėti tokį vardą, kad su ja būtų norima tapatintis. Tuo tenka tiek
rūpintis, tiek formuoti.
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3. SOCIALINĖ SANGLAUDA, TAPATUMO POLITIKA IR POŽIŪRIAI
J MIGRANTŲ INTEGRACIJĄ
Migruojantiems paukščiams migracija — tai siekis išgyventi,
išliekant „pažadui" sugrįžti.

Dviejų garbaus amžiaus moterų pokalbis apie vaikus Airijoje:
„Negrįš, jie prie savo jūros važiuoja..." (Palanga, 2009,

gegužė).
Dvidešimt vienerių metų lietuvė iš Utenos, ekonomikos
magistrante Vaiva Katinaitė - būsima finansinių krizių
valdytoja, trijų akademinių prizų ir vieno medalio laimėtoja,
studijuojanti Kembridžo Pembruko koledže ir jau turinti darbo
vietą ne bet kur, o pačiame Centriniame Anglijos banke:
„Vadovybė labai rūpinasi darbuotojų gerove ~ yra ir sporto
klubas, biblioteka; skatinamas lankstus darbo grafikas. Man
buvo patikėta dirbti prie atskiro projekto - su eksperto
priežiūra, bet gana savarankiškai; vėliau — surengti savo

projekto pristatymą. Jį pristatydama nė nežinojau, kad
auditorijoje buvo aukščiausi banko vadovai. Juos sudomino
mano projekto tema: kokios priežastys leidžia užsienio
bankams nuspręsti, ar naujoje šalyje atidaryti pagrindinio banko
skyrių, ar įkurti antrinį banką ir kaip tai veikia konkrečios šalies
ekonominį stabilumą" (pagal Lietuvos rytas, 2009, kovo 14 d.).

Pasak S. Castles, į migraciją šiandien žiūrima kaip į dinamišką visumą, į išgyvenamų
realybę: migracija nėra vienkartinis, baigtinis įvykis; jis turi įtakos tiek migruojančio
žmogaus, tiek nemigruojančio, gyvenimui, tiek bendruomenei, iš kurios ir į kurią,

migruojama (žr. Castles, Davidson 2000). Kadangi migracija peržengia valstybių sienas,
tautinio tapatumo tyrimų kontekste neturėtume apsiriboti tik nacionaline valstybe. Todėl

šioje studijos dalyje atkreipiamas dėmesys tik į tuos problemiškus, kritinius momentus ir jų
kontekstus, kurie yra svarbūs tautinio tapatumo išsaugojimui ir formavimui(-si). Kitaip
tariant, migracijos kontekste analizuojamos tautinio tapatumo išsaugojimo ir formavimo
prielaidos bei tapatybės politikos, kurių poveikis reikšmingas, atskleidžiant bei nustatant
tautinio tapatumo kaitos trajektorijas bei kryptis ir jų sąsajas su migrantų patirties
ypatybėmis.
Vertindami emigraciją iš Lietuvos žiniasklaidoje ir skaitydami apie migrantų „bangas" ir
„srautus" (žr. Tereškinas 2009), ironiškai pastebime, kad galimybė dirbti mokamą darbą kitų
valstybių teritorijoje, migruoti ar laisvai judėti tarp valstybių (jei turime omenyje Europos
Sąjungą) - yra viena „geriausiai įgyvendinamų" Lietuvos Respublikos piliečių teisių, kurias
numato šalies įstatymai, Europos Socialinė Chartija ir tarptautinės teisės dokumentai. Tie,
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kurie pasinaudoja šia teise, tiki, kad migracija yra investicija j ekonominį, žmogiškąjį bei
socialinį kapitalą, matuojama geresniu uždarbiu, geresnėmis mokymosi bei asmenybės
tobulėjimo galimybėmis, platesniu akiračiu, skirtingų kultūrų pažinimu, nauja profesine,
patirtimi, finansine pagalba šeimoms bei artimiesiems ir pan. Kita vertus, dažnai girdime
nuomonę, kad migrantai - tai žmonės be istorijos, be ateities ir be tikslo, todėl įžymus
Oksfordo universiteto Tarptautinės migracijos instituto profesorius S. Castles klausia: ar
tauta, kuri skatina ieškoti migranto duonos savo brangiausią turtą - žmones - ir negali
užtikrinti .-.padoraus" gyvenimo savo piliečiams, turėtų jausti „tautinę gėdą", ir tuoj pat

konstatuoja, kad emigracija turi būti vertinama ne tik skaičiais ir faktais, bet ir kaip
nacionalines silpnybes atspindinti valstybės ekonominė strategija (žr. Castles 1998)
Galime teigti, kad tautinis tapatumas yra glaudžiai susijęs su ekonomika ir migracija kaip
„išgyvenimo strategija", t. y. tėvynę ir artimuosius migrantai „nusiperka", siųsdami pinigus

namo, o jų pačių patirtys tampa paklausiomis žiniasklaidos prekėmis tiek vietinėje, tiek
transnacionalinėje rinkoje. Pačių migracijos „produktų" gyvavimo ciklas gana ilgas: tokie
lietuviški prekės ženklai, kaip „Emigrantai", „Londono žinios" ar „Lietuviai svetur", po 2004
m., kada Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjungos nare, tapo kasdieninio vartojimo
„prekėmis" - čia ir ten. Ekonomikos terminais kalbant, migrantai yra tik dar vienas tautinio
tapatumo „produktas".

Tyrimai įvairiopai aiškina tautinio tapatumo konstravimo migracijoje procesą. Daugelis
tyrėjų dėmesį sutelkia ties įvairiomis integracijos dimensijomis. Pavyzdžiui, migrantams
dažnai tenka spręsti dilemą - kaip paversti naujai įsigytą namą „senais" namais^ Taigi

vietoje skirtumo tarp teritoriškai fiksuoto ir neteritorinių tautinio tapatumo formų migrantų
bendruomenės yra ir tam tikra socialinės galios forma, kuri pasireiškia socialinės kontrolės
mechanizmais, bet peržengia teritorijos ir ne teritorijos dichotomijos ribas (žr. Paasi 1997),
kartu atlikdamos funkcijas, padedančias išlaikyti tautinį tapatumą. Štai dažniausiai minimos
funkcijos (žr. Castles 2007):
•padėti migrantams atvykti, „išgyventi" ir sugrįžti;
•telkti migrantų grupes, siekiant daugiau teisių ir privilegijų, ypač kovoje su nelygybe ir
diskriminacija;
•bendradarbiauti su kilmės valstybės institucijomis, siekiant, kad migrantai (ar diaspora)
ir grįžę emigrantai prisidėtų prie geresnės valstybės raidos.
Žinoma, ne visi migrantai yra linkę palaikyti ryšius su savo bendruomene. Migracija taip
pat yra iššūkis, kalbant apie pilietybės ir tapatumo apibrėžimą tiek iš imigranto, tiek
neimigranto perspektyvos. Migrantai patiria naujus iššūkius, apibrėždami savo tapatumą
socialiniame kontekste, kurį kuria globalizacija (žr. Suarez-Orozco 2004).Socialiniai
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santykiai tarp migrantų ir kilmės bendruomenės dažnai yra antagonistiniai (žr. Menhivar
2002). Tačiau, pavyzdžiui, A. Mountz ir R. Wrightas (1996) aprašė ir „neatsakingųjų"
migrantų elgesį - išvykę jie nustoja palaikyti ryšį su artimaisiais, nesiunčia pinigų,
demonstratyviai laužo priimančios visuomenės kultūrines ir socialines normas, neretai

įsitraukia į nusikaltimus, tampa narkomanais ir pan. Todėl tautinis tapatumas migracijos ir
nacionalinės politikos kontekste apima debatus dėl narystės apibrėžimo (membership) ir dėl
„tų", kuriems „socialinė sutartis" pratęsiama, ir „tų", kurie lieka nuošalyje. Kadangi

kultūriniai mainai ir kartais konfliktai kyla, kada kai kurios grupės siekia išplėsti pilietybės
apibrėžimą, kas sukelia nerimą, pasireiškiantį siekiu „uždaryti duris" ar siaurinti pilietybės ir
tautinio tapatumo apibrėžimą ir pakelti „praėjimo kartelę", pavyzdžiui, įvedant pilietybės
atrankos mechanizmus, kurie garantuos, kad „priimtieji" pritars dominuojančioms politinėms

vertybėms (žr. Reimers 2006). Taigi modernios visuomenės tampa struktūriškai atviros
imigrantams, „apravėdamos" savo narius ir sukurdamos taisykles, pagal kurias turėtų vykti

žmonių (anoniminių individų) sąveika. Tačiau to neužtenka. Kai kurie mokslininkai teigia,
kad socialinis ir ekonominis mobilumas reikalauja bendro kultūrinio kapitalo: industrinis
darbo pasidalijimas reikalauja „raštingos" visuomenės, kuri padėtų imigrantams ir
priimančiai visuomenei „susikalbėti" (žr. Baubock 2008; Gellner 1983; Anderson 1983)
Taigi „raštingumas" ir gebėjimas „susikalbėti" yra narystės visuomenėje pagrindas, ir
migrantai priversti transformuoti savo tapatumą tam, kad atitiktų priimančios visuomenės
„raštingumo" ir gebėjimo „susikalbėti" - tiek tiesiogine tiek perkeltine prasme reikalavimus.
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3.1. Tautinės sanglaudos kūrimasis

Klausimas Kas yra socialinė sanglauda ir jos tikslai? kelia didelj susidomėjimą, bet
atsakymai j jį nevienodi. Europos Taryba socialinę sanglaudą apibrėžia kaip visuomenės
gebėjimą užtikrinti savo narių gerovę, mažinant skirtumus ir išvengiant susiskaldymo (žr.
Taran 2008). Tai pats bendriausias apibūdinimas, siejamas su pilietinių ir socialinių teisių
įgyvendinimu, ekonominiu gyvenimo gerovės lygiu ir galimybėmis dalyvauti visuomenės
veikloje. Socialinės sanglaudos esme R. Berger-Schmitt laiko du visuomeninius tikslus:

•nelygybės, socialinės atskirties ir nepriteklių mažinimą ir
•socialinio kapitalo gausinimą (stiprinant ryšius ir susikalbėjimą tarp skirtingų
visuomenės grupių) (žr.Berger-Schmitt 2000, 3).

Kiti mokslininkai socialinę sanglaudą apibūdina ne tik kaip (I) bendras vertybes ir
pilietinę kultūrą; (2) socialinę tvarką ir socialinę kontrolę; (3) solidarumą ir turtinės
diferenciacijos išnykimą; (4) socialinius tinklus ir socialinį kapitalą, bet išskiria ir (5)
teritorinę priklausomybę bei tapatumą (žr. Kearns ir Forrest 2001, 996). Mokslinėje
literatūroje galima rasti ir daugiau šios sąvokos paaiškinimų, todėl apibendrinant daugumos
autorių įžvalgas galima tvirtinti, kad materialinių sąlygų, socialinės tvarkos, saugumo,
aktyvaus dalyvavimo pilietinėje visuomenėje bei lygybės ir laisvės svarba socialinės
sanglaudos kūrimui(-si) yra dominuojantys veiksniai.
Kitas klausimas — Kas sieja socialinę sanglaudą, tapatumą ir tautą? — keliamas nedažnai,

nes atsakyti į jį reikštų pernelyg drąsų bandymą apibūdinti daugialypį ir sudėtingą
ekonominį, politinį ir kultūrinį kontekstą. Dėl to studijoje socialinės sanglaudos sąvoka
naudojama susiaurinta tautinės sanglaudos prasme (žr. Reitz ir R. Breton 2009). Kitaip
tariant, ji čia suprantama kaip ekonominiai, socialiniai, demografiniai ir kultūriniai valstybės
raidos indikatoriai, kurie apibūdina tautos gyvavimą ir galią. Remdamiesi šių rizikos ir
saugumo bei visuomenės solidarumo skirtinguose poliuose esančių indikatorių pagalba,
pabandysime bent iš dalies atsakyti ir į dar vieną klausimą - Ar emigracija ir imigracija gali
„pagerinti'^ ir „sustiprinti" Lietuvos visuomenę ir kiek įtakos jos gerovei ir stiprybei
palaikyti turi tautinis tapatumas? Pastarasis klausimas - tai antitezė P. Ache ir H. T.
Andersen teiginiui, kad „gera" visuomenė yra „stipri" visuomenė, kuri geba „įsukti" į bendrą

savo veiklos procesą didžiausią dalį piliečių, o tai suteikia tai visuomenei didelių galių
(legitimumo), kurios, savo ruožtu, mobilizuoja resursus, padedančius neprarasti socialinės

sanglaudos (žr. Ache ir Andersen 2008). Be to, sanglauda yra ilgalaikė, t. y. socialiniai ryšiai
tarp visuomenės grupių yra stiprūs ir aktyviai palaikomi (žr. Vranken ir kt. 2003).
Tautos gyvenimas bei valstybės ekonominė, politinė ir kultūrinė galia labai priklauso nuo
gyventojų skaičiaus (žinoma, jei pritarsime T. H. Eriksen minčiai, kad tauta yra gyvas
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organizmas ir be gyventojų išlikti negali (žr. Eriksen 1997). Valstybė išlaiko tautinio
tapatumo monopolį ir nubrėžia ribą tarp „mes" ir ,Jie", o migrantai (dėl pilietinių teisių
(ne)įgyvendinimo, (ne)užtikrintos ekonominės gerovės ir laisvų arba ribotų galimybių
dalyvauti visuomenės veikloje) patiria arba riziką ir priimančios visuomenės „atmetimą",
arba saugumą ir solidarumą.

3.2. Socialinės sanglaudos link: tautinio tapatumo išsaugojimas migracijos kontekste
Tokie institucionalizuoti dariniai, kaip švietimo institucijos, šeima, valstybė ar
žiniasklaida, lemia ir keičia atskirų visuomenės grupių saviidentifikaciją su valstybe arba
atsiskyrimą nuo tautiškumo konteksto, t. y. socialinės (tautinės) sanglaudos dėmenis, todėl
kitos šalies socialiniame lauke atsidūrusiems migrantams būdingos sąmoningos ar
nesąmoningos tautinio tapatumo išsaugojimo ir formavimo pastangos. Migravę asmenys

naujame socialiniame lauke susiduria su grupės apibrėžties, identifikacijos, priskyrimo prie
arba išskyrimo iš „kitų", „kitokių" problema, todėl yra sąmoningai ar nesąmoningai
„priverčiami" išsaugoti arba performuoti savo tautinį tapatumą (tą liudija emigrantų spauda,
lietuviškos mokyklos, ligoninės, parduotuvės ar kultūrinių bei religinių tradicijų
puoselėjimas).
Migracijos ir tautinio tapatumo kontekste negalime atmesti svarbių socialinės sanglaudos
indikatorių - politinės kultūros, teisinės sistemos, šalies ekonominės padėties ir technologijų
įtakos tautinio tapatumo raiškai. Remdamiesi A. Ranonytės tautinio tapatumo turinio ir
struktūros analize, šiems socialinės sanglaudos indikatoriams galime priskirti atskiras

funkcijas. Tradicijos, kultūra, kalba, religija, istorija ir technologijos standartizuoja praktinę
veiklą, kuria ir saugo kolektyvines vertybes, taip pat kuria homogenišką kultūrinę terpę,
patenkina autentiškumo ir originalumo poreikį bei užtikrina istorinį tęstinumą. Politinė
kultūra ir teisinė sistema tenkina saugumo, politinio suverenumo, demokratinio įteisinimo ir
solidarumo poreikį bei padeda pasirinkti ir adekvačiai dalyvauti bendruomenės, su kuria
tapatinamasi, veikloje, tuo tarpu ekonominė padėtis ir technologijos atlieka riboženklio
funkciją tarp „savųjų" bei „svetimųjų", o daugiakultūriškumo ir etniškumo dimensija
generuoja skirtingus tautinius įsipareigojimus ir lūkesčius (plačiau žr. A. Ranonytė 2004).
Jei sutiksime su R. Sherman (2006) pateiktu migrantų skirstymu į keturias grupes: a)
neseniai į tikslo šalį atvykusius „naujuosius"; b) įdomių patirčių, kitokios aplinkos,
pasikeitimų gyvenime „ieškančiuosius"; c) daugianacionalinėse korporacijoje dirbančius
vadovus ir vadybininkus; ir d) „vietinius" migrantus, kurie kitoje šalyje jau gyvena ilgesnį
laiką (tarp jų ir antros ar trečios kartos migrantai), - matysime, kad tautinio tapatumo
išsaugojimui ir formavimui atskiros sanglaudos makro-dimensįjos (žr. 1 pav.) turi nevienodą
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reikšmę. Pavyzdžiui, „naujieji" migrantai, konstruodami savo tautinį tapatumą, iš daugelio jo
bruožų kaip artimesnį savo tapatumui kriterijų sąmoningai ar nesąmoningai pasirinks
pragmatinį kontekstą, tuo tarpu „ieškančiųjų" tautinio tapatumo konstravimui ar formavimui
reikšmingesni bus tradicijų, kultūros, technologijų ar religijos dėmenys.

MIGRANTŲ TAPATUMĄ FORMUOJANTYS SOCIALINĖS SANGLAUDOS
INDIKATORIAI

Aptariant vietos svarbą emigrantų sprendimui, t. y. sprendimą rinktis vieną ar kitą šalį,

pažymėtina, kad teritoriškumas (žmonių, kaip ir gyvūnų pasaulyje, yra susijęs su
dominavimu ir galia, kurią nulemia galimybė naudotis ištekliais, taigi tapatumo vadyba
vyksta „ne tik ir ne tiek nacionalinės valstybės viduje, bet nė kiek nemažiau ir už jos ribų"
(Čiubrinskas 2008b, 22). Migrantai renkasi tą šalį, kurioje jie (sąmoningai ir nesąmoningai)
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tikisi rasti reikiamų išteklių tautiniam tapatumui išsaugoti ar neskausmingai jj
„perkonstruoti". Pavyzdžiui, renkamasi emigruoti j tą valstybę, kuri yra arčiau tėvynės,

kurioje gyvena giminaičiai, draugai ar yra tautinio tapatumo išsaugojimui ir
„perkonstravimui" palanki infrastruktūra (pvz., jau minėtos lietuviškos mokyklėlės,
bendruomenės, lietuviška spauda, prekės ir pan.). Naujoje vietoje (socialiniame lauke) tiek
besikuriančiose, tiek „senbuvių" emigrantų bendruomenėse kyla tautinio tapatumo

išsaugojimo ir (per)formavimo įtampa, kurios dėmenis galima išskirti pagal G.
Paltanavičiūtės pateikiamas dichotomijas: a) imigracijos tautinė sudėtis-emigracijos tautinė
sudėtis, b) nepastovi tautinė sudėtis-stabili tautinė sudėtis, c) tautinė dauguma-mažuma, d)
marginalios (neintegruotos) grupės-integruota bendruomenė, e) teisinė bazė, palanki
tautinėms mažumoms.-teisinė bazė, nepalanki tautinėms mažumoms, f) tolerancijanepakantumas, g) tautinės sudėties homogeniškumas-tautinės sudėties margumas, h) tautinis
aktyvumas—tautinis pasyvumas, j) etniškumas-kosmopolitiškumas. Tautinio tapatumo

išsaugojimui ir formavimui svarbios visos autorės išvardintos dichotomijos, tačiau vienos jų
svarbesnės tautinei sanglaudai šalies viduje, kitos - išorėje (pvz., aktyvumo-pasyvumo ir

etniškumo-kosmopolitiškumo aspektai svarbesni išsaugant ir (per)formuojant tautinį
tapatumą emigracijoje (žr. Paltanavičiūtė 2005). Tyrėjos išvardintos dichotomijos taip pat yra
reikšmingos migrantų integracijai kitoje šalyje, nes integruodamiesi migrantai išgyvena
patenkinamų pasikeitimų savo tautinės tapatybės konstravime paieškos procesą. Migrantų
integracija vyksta laipsniškai (ir neretai išlieka nepilna, fragmentiška, nusitęsia per kelias
kartas), per priklausomybės platesnei visuomenei jausmą, kuris atsiranda, palaipsniui

stiprinant santykius su šeima ir giminėmis, vėliau - su platesnėmis etninėmis grupėmis, tada
- apylinkių ir miestų gyventojais ir galiausiai - su plačiąją visuomene kaip visuma. Taigi
materialinės sąlygos, socialinė tvarka, saugumas, aktyvus dalyvavimas pilietinėje
visuomenėje bei lygybė ir laisvė yra esminės sėkmingos migrantų integracijos prielaidos,
kuriančios socialinę sanglaudą.
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3.3. Žvilgsnis į ateitį: imigrantai ir socialinė sanglauda
Ateityje Lietuvai reikės spręsti ne tik emigracijos, bet ir gimstamumo mažėjimo bei
gyventojų senėjimo5 problemas, todėl imigrantų problema bus labai svarbi. Imigrantų
Lietuvoje kol kas daugėja nežymiai (žr. 1 lentelę), tačiau vystantis ekonomikai anksčiau ar
vėliau galima tikėtis, kad juos čia trauks galimybės dirbti, studijuoti ar tiesiog gyventi. Viena
vertus, imigracija yra naudinga, nes atvykėliai padeda kurti ekonominę gerovę, užpildo
nekvalifikuotam darbui imlias darbo vietas bei atneša kultūrinės įvairovės. Kita vertus,
imigrantų klausimas neretai supriešina visuomenės narius, nes atvykusieji niekuo
„neprisidėjo" prie socialinės sanglaudos.

3.1 LENTELE

TARPTAUTINĖ MIGRACIJA PAGAL GYVENAMOSIOS VIETOS
DEKLARAVIMO DUOMENIS

Emigrantai
Emigrantų skaičius 1000
gyventojų
Imigrantai

2002
7 086

2003
11032

2004
15 165

2005
15571

2006
12 602

2007
13 853

2,0

3,2

4,4

4,6

3,7

4,1

5 110

4 728

5 553

6 789

7 745

8 609

1,4

1,4

1,6

2,0

2,3

2,6

Imigrantų skaičius 1000 gyventojų
Šaltinis: Statistikos departamentas 2009

2008
17015

9 297

Reprezentatyvi gyventojų apklausa parodė, kad lietuviai nėra pozityviai nusiteikę
imigrantų atžvilgiu (žr. Kuznecovienė 2008), o „daugiatautės valstybės modelis, kuriame
bendrai gyventų daugelis etninių grupių, jiems nėra priimtinas" (Taljūnaitė 2008, 49, tekste
išskirta autorės). C. Joppke'o (1998) nuomone, imigracija dažnai suprantama tik kaip tautos
suvereniteto „netekimo" ir pilietybės „nuvertėjimo" pavojus, todėl keturios „modernesnės" ir

labiau pasvertos Bhikhu Parekho įžvalgos galėtų būti ateities gairėmis socialinės ir
migracijos politikos formuotojams:

s Lietuvoje 2008 m. pradžioje pagyvenusių žmonių skai^ius viršijo vaikų iki 18 metų amžiaus skaičių. Šioje
žmonių grupėje sparčiausiai daugėja 80 metų ir vyresnių gyventojų, kas penktas gyventojas yra sulaukės 60 ir
daugiau metų. Vaikų skaičius per 2008 m. sumažėjo 20,2 tūkst. (3 proc), o nuo 2000 m. pradžios - 217,6 tūkst.
(25 proc). Prognozuojama, kad 2030 m. pradžioje beveik trečdalį (28,9 proe.) Lietuvos gyventojų sudarys
pagyvenę žmonės (ES 27 - 30,4 proc), o 80 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų skaičius padidės 1,5 karto.
Tikėtina, kad 2030 m. pradžioje vienam pagyvenusiam asmeniui teks 2 darbingo amžiaus asmenys (šiuo metu 3).; Statistikos departamento pateikiamoje 2005-2030 m. migracijos srautų prognozėje teigiama, kad labiausiai
tikėtina, jog migracijos saldo iki 2030 m. išliks neigiamas. Šaltiniai: Svidlerienė 2004; Statistikos departamento
2009 m. gegužės 29 ir rugsėjo 30 d. pranešimai spaudai.
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imigracija yra kultūrinės įvairovės šaltinis, tačiau klaidinga manyti, kad prieš
prasidedant imigracijai visuomenė kultūriniu požiūriu buvo vienalytė ir kad ribodami
imigraciją tą vienalytiškumą išsaugosime;
nors imigrantai priklauso skirtingoms rasėms, religinėms ar etninėms grupėms, jie

neturėtų būti tapatinami vien tik su,juoda" spalva (tiesiogine ir perkeltine prasme);
priimanti visuomenė tik iš pažiūros yra homogeniška, todėl imigrantų įvairovė nėra
„įvairesnė", nei skirtingų visuomenės grupių konservatyvių ar radikalių nuomonių

pliuralizmas (pvz., pagal požiūrį į gyvenimą kartu nesusituokus, eutanaziją ir pan.);
imigrantai dažniau pritaria konservatyviajai daugumos nuomonei, todėl „kultūrinė
praraja" tarp imigrantų ir priimančios visuomenės nėra didesnė, nei toji, kuri supriešina
pačius visuomenės narius;

šiuolaikinė imigracija skiriasi nuo tos, kuri vyko XX a. pradžioje ar po Antrojo
pasaulinio karo, nes tais laikais atvykusieji dažniausiai buvo karo pabėgėliai ir
siekdavo asimiliuotis, o transporto ir komunikacijų stoka (ar jų nebuvimas)

nutraukdavo imigrantų ryšius su kilmės valstybe. Šiuolaikiniai imigrantai dažniausiai
atvyksta dėl ekonominių ar asmeninių motyvų, todėl jų santykis su priimančiąja
valstybe pagrįstas sutarties principu. Palaikyti ryšius su kilmės valstybe ir išsaugoti
savo tapatumą šiuolaikiniams migrantams yra paprasčiau komunikacijos technologijų ir
pigių skrydžių dėka, todėl imigrantų nenoras asimiliuotis tampa „modernia" problema,
t. y. imigrantai nejaučia dėkingumo priimančiai valstybei ir, pasinaudodami politinėmis
bei kultūrinėmis laisvėmis, laisvai reiškia prieštaringus jausmus priimančios
visuomenės atžvilgiu (žr. Parekh 2008).
3.2 LENTELĖ

TRYS TAPATUMO POLITIKOS MODELIAI
D au^ia k u lt u r iškurnąs
Asimiliacija Šiuo atveju suvokiama
kaip politiškai nekorektiška
tapatumo politika:
a) taissez-faire daugi akultūriškumas
- rinka nusprendžia, kurios grupės
dominuoja ir kurios išnyksta;
b) aktyvus daiigiakultūriškumas valstybė reguliuoja grupių
tarpusavio santykius, remdama
įvairių grupių kultūrą, kalbas ir
religijas.
Ar daugiakultūriškumas neveda
Bet ar to užtenka?
kolektyvinės tapatumo krizės link?
Sudaryta autorių, remiantis F. M. Moghaddam 2008, 2009.
Asimiliacija
[migrantai įsilieja į daugumos
visuomenę ir tampa (ar laiko
save) jos nariais, pvz.,
lietuviais, amerikiečiais;
arba kai
vyksta tirpinančio tautų katilo
asimiliacija^ imigrantai
susilieja su vietiniais,
sudarydami naują visuomenę.

Omnikultūriškumas
Pabrėžiama tai, kas žmones
tarpusavyje jungia; svarbiausia ne
skirtumai, bet panašumai
(žmogiškasis tapatumas).
Skirtumai - ne kliūtis, bet
greičiau privalumas. Švietimas svarbus omnikultūrižkumo
politinės ideologijos įrankis.

Bet ar tai tikrai geresnis
sprendimas ?
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Vertinant Lietuvos, kaip imigracijos valstybės, perspektyvas, galima teigti, kad ilgainiui
jai taip pat teks atsakyti j klausimą, kaip suderinti tautinio tapatumo išsaugojimą ir valstybės
kaip ekonominio ir politinio veikėjo globalioje aplinkoje interesus. Išspręsti šią „modernią"
problemą (ir įtampas tarp imigrantų bei priimančios visuomenės), pasak F. M. Moghaddam,
galima iš naujo įvertinant asimiliacijos ir daugiakultūriškumo politikos privalumus bei
trūkumus, pasukant omnikultūrinės tapatumo politikos link (žr. 2 lentelę). Žinoma,

nesiūloma atmesti asimiliacijos ir daugiakultūriškumo kaip vien tik „neteisingų" tapatumo
politikų, tačiau teigiama, kad jų nebeužtenka socialinei sanglaudai visuomenėje palaikyti ir
kurti. Omnikultūrinė tapatumo politika, teigia F. M. Moghaddam, padėtų išsaugoti
superįvairovėje beišnykstantį tautinį tapatumą bei išvengti kolektyvinės tautinio tapatumo
krizės, į kurią išsivysčiusias visuomenes jau atvedė daugiakultūriškumas (žr. Moghaddam
2009).
Imigrantų integracija gali būti skirstoma į keturias sritis: 1) socialinę-ekonominę; 2)
kultūrinę; 3) teisinę-politinę bei4) priimančios visuomenės požiūrį į imigrantus. Nustatydami
kiekvienai šių sričių išmatuoti atskirus rodiklius, susiduriame su jų patikimumo ir validumo
problema, nes skirtingose šalyse vyrauja skirtingi požiūriai į migrantų integraciją, t. y.
pagrindinės problemos, susijusios su imigrantų integracijos rodiklių matavimu ir
interpretavimu, neatskiriamos nuo to, kad skirtingose šalyse skiriasi ir požiūriai į tą pačią
politikos sritį, vartojami nevienodi apibrėžimai ir duomenų rinkimo būdai. H. Entzinger ir R.
Biezeveld (2003) socialiniam-ekonominiam migrantų integracijos modeliui analizuoti
siūlo išskirti laikinų imigrantų ir ilgalaikių, nuolatinių imigrantų kategorijas. Minėti autoriai
teigia, kad, tirdami kultūrinį migrantų integracijos kontekstą, turėtume aptarti
daugiakultūriškumo - kultūrinės asimilacijos prieštaravimus, o nagrinėdami teisinį-politinį
migrantų integracijos aspektą - remtis klasikiniais jus sanguinis - jus soli pilietybės
principais bei jų svarba, įgyvendinant socialines, politines ir kultūrines teises, laisves bei
pareigas, kurios yra susijusios ir su priimančios visuomenės požiūrio į imigrantus
kriterijais. 3.3 lentelėje pateikiame imigrantų integracijos kriterijų įvertinimą pagal H.
Etzinger ir R. Biezeveld.

Be tiesioginių integracijos aspektų svarbu identifikuoti veiksnius, veikiančius imigrantų
integracijos sėkmę / nesėkmę ir laipsnį. Pažymėtina, kad imigrantų integracija gali būti
sėkminga tuomet, kai procese dalyvauja viešojo administravimo institucijos, visuomeninės
organizacijos, vyraujanti visuomenė ir imigrantai, nes, skirtingai nei asimiliacijos atveju,
integracija neapsiriboja vien imigrantų iniciatyvomis. Individų integracijos į vyraujančią
visuomenę sėkmę gali užtikrinti ir tokie svarbūs veiksniai, kaip imigranto asmenybė,
socialinis ir ekonominis statusas, šeimos struktūra, gyvenimo patirtis, kultūrinis paveldas,
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migracijos motyvai. Didelę įtaką imigrantų integracijai turi individualiai pasireiškiantys
kintamieji rodikliai migracijos proceso ir Įsikūrimo naujoje valstybėje metu. Migracijos metu
asmenys patiria stresą (kultūrinį šoką), kuris taip pat turi įtakos sėkmingai arba nesėkmingai
integracijai.

3.3 LENTELĖ

IMIGRANTŲ INTEGRACIJOS KRITERIJAI
Integracijos kriterijus |

Kriterijų interpretavimas

Socialinis—ekonominis migrantų integracijos aspektas

Įsidarbinimas

Susiduriama su problema, į ką kreipti dėmesį, ką matuoti - ar

užimtumo, ar nedarbo lygį ekonomiškai aktyvių imigrantų tarpe;
ar atsižvelgti į imigrantų išsimokslinimą ir užimamas pozicijas
darbo rinkoje, lyginant juos su dominuojančios visuomenės
nariais; ar matuoti „protų nutekėjimą"?

Pajamų lygis

Statistiniai duomenys apie pajamas gali būti netikslūs. Kyla
klausimas, ar vertinti individų, ar šeimos ūkių pajamų lygį. Kita
problema - kultūriniai skirtumai, dėl kurių ne visi žmonės yra
linkę atvirai kalbėti apie savo pajamas.

Socialinė apsauga

Svarbu apsibrėžti, į kurias socialinės apsaugos politikos sritis bus
kreipiamas dėmesys. Analizuojant naudojimąsi socialinės
apsaugos ar apsaugos nuo nedarbo sistemos teikiamais

privalumais, matuojama imigrantų priklausomybė nuo pačios
sistemos. Kita vertus, ne visos socialinės apsaugos formos reiškia
priklausomybės nuo sistemos atsiradimą (pvz., išmokų už vaikus

ar pensijos gavimas rodo sėkmingą integraciją). Daugeliu atvejų
reikia atsižvelgti ir į amžiaus bei išsilavinimo struktūrą, vertinant
imigrantų ir daugumos visuomenės narių priklausomybe nuo
socialinės apsaugos sistemos.

Išsilavinimas

Išsilavinimas yra svarbus veiksnys, įsitvirtinant darbo rinkoje. Jį
santykinai lengva išmatuoti, lyginant imigrantų grupės
išsimokslinimą su dominuojančios visuomenės vidurkiu, - kuo
mažesnis atotrūkis tarp imigrantų grupių ir dominuojančios
visuomenės, tuo sėkmingesne galima laikyti integraciją (pvz.,

tyrimų duomenys rodo, kad JAV airių diaspora turi aukštesnį
išsilavinimą, nei šalies vidurkis, ir tai lemia sėkmingą airių
kilmės asmenų integraciją darbo rinkoje ir kitose srityseAutorių
pastaba).

Būstas ir jo kokybė

Paprastai atsižvelgiama į nuosavo būsto turėjimą / neturėjimą,
socialinio būsto programas bei imigrantų bendruomenių tolygų
pasiskirstymą teritorijoje (gali būti, kad tam tikroje teritorijoje
stengiamasi nekilnojamąjį turtą parduoti tik tai pačiai imigrantų
bendruomenei priklausantiems asmenims, taip užtikrinant
imigrantų bendruomenės susitelkimą vienoje teritorijoje (pvz.,
taip atsirado „Banglatown" Londone. Autorių pastaba).
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Integracijos kriterijus

Kriterijų interpretavimas
Kultūrinis migranttf inte^racijos aspektas

Migrantų požiūris į
priimančios

Sunkiai matuojamas kriterijus, nes sudėtinga apibrėžti, kas yra
pagrindinės normos ir taisyklės imigrantus priimančioje

visuomenės normas ir

visuomenėje. H. Etzinger ir R. Biezeveld svarsto alternatyvą -

taisykles

remtis šalies konstitucijoje įtvirtintomis normomis ir vertybėmis.

Kontaktų dažnumas

Intensyvūs kontaktai ir ryšių su priimančios visuomenės

su kilmės ir

grupėmis atsiradimas bei palaikymas rodo integracijos apimtį.

priimančios šalies

Tai sunkiai matuojamas rodiklis, nes ryšių su priimančia

socialinėmis grupėmis.

visuomene atsiradimą gali riboti struktūriniai suvaržymai, pvz.,

jei moksleivis lanko imigrantų mokyklą, jo galimybės bendrauti
su „daugumos" atstovais bus ribotos.

Mišrios santuokos

Kai kurioms imigrantų grupėms būdinga vesti / ištekėti už savo
tautinei grupei priklausančio asmens (netgi antros ar trečios

kartos). Tai rodo nepilną integraciją.

Kalbos įgūdžiai.

Kalbos mokėjimas / nemokėjimas nulemia tiek pačių imigrantų
požiūrį į priimančią visuomenę, tiek priimančios visuomenės
požiūrį į imigrantus. Kalbos mokėjimas gali lemti ir tai, kad
atliekamas žemesnės kvalifikacijos darbas, nei leistų kilmės
valstybėje įgytas išsilavinimas.

Nusikalstamumas

Nors didesnis vienos ar kitos imigrantų grupės nusikalstamumas
gali rodyti nesėkmingą integraciją, svarbu atsižvelgti į amžiaus ir
klasės struktūrą, lyginant imigrantų gnipės bei daugumos
visuomenės nusikalstamumo lygį. Įtakos imigrantų
nusikalstamumui atsirasti gali turėti ir struktūriniai veiksniai,
pvz., sunkus priėjimas prie darbo rinkos bei socialinės gerovės
sistemos teikiamų privalumų suvaržymai dėl legalaus statuso

įgijimo, įsidarbinimo, išsilavinimo, diskriminacijos.
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Kriterijų interpretavimas

Teisinis-politinis migrantif inte^racijos aspektas

Natūralizuotų arba
gavusių leidinius
gyventi / dirbti
migrantų skaičius per
metus.

Migrantų, turinčių
dvigubą pilietybę,
skaičius

Į šį kriterijų galima žvelgti dvejopai: tai priimančios valstybės
noras natūralizuoti ir suteikti imigrantams leidimus gyventi

(dirbti) bei pačių imigrantų pasirinkimas ar noras natūralizuotis.
Natūralizacija gali būti laikoma migrantų lojalumo naujai darbo
ar gyvenimo šaliai išraiška.
Formalus pilietybės turėjimas nėra patikimas kiekybinis
kriterijus, sprendžiant apie sėkmingą ar nesėkmingą imigrantų
integracija. Pilietybės išsaugojimas arba jos atsisakymas turėtų
būti vertinamas kokybiškai ir individualiame lygmenyje, t. y. ką

imigrantui reiškia jo pilietybė ir kiek buvimas vienos ar kitos
šalies piliečiu turi įtakos įo tautinio tapatumo raiškai.
Migrantų

Dalyvavimas politikoje suprantamas kaip balsavimas rinkimuose.

dalyvavimas

Šis kriterijus yra svarbus rodiklis imigrantų integracijai. Kita

politikoje

vertus, imigrantų grupių atstovų galimybė dalyvauti vietos ar
šalies savivaldoje ir politikoje yra daug reikšmingesnis rodiklis,
rodantis imigrantų grupių įsitraukimą ne tik į šalies ekonominį,
socialinį ar kultūrinį gyvenimą, bet ir į politinį valdymą. (Įdomus
pavyzdys: 2009 m. vykusiuose Niujorko mero rinkimuose beveik
du trečdalius rinkėjų sudarė „nebaltieji", antros ar trečios kartos
imigrantai. Autorių pastaba).

Dalyvavimą pilietinės visuomenės kūrime reikėtų suprasti kaip

Migrantų
dalyvavimas

imigrantų

pilietinėje
visuomenėje

organizacijose (pvz., profesinių sąjungų veikloje), neapsiribojant
dalyvavimu tik imigrantų politinėse ar kultūrinėse organizacijose.

dalyvavimą

daugumos

(angį.

mainstream)

Priimančios visuomenės požiūrio į migrantus aspektas

Pranešimų dėl
diskriminacijos
(rasinės /
struktūrinės) skaičius

Išmatuoti šį rodiklį sudėtinga tiek dėl individualios, tiek ir dėl
struktūrinės diskriminacijos. Be to, dažnai diskriminacinė elgsena
yra gerai „paslėpta^ po „įstatymų laikymosi" ir „taisyklių" rūbais.

Priimančios

Šie duomenys gali suteikti vertingos informacijos apie

visuomenės požiūris į

priimančios visuomenės „daugiakultūrinį optimizmą" pagal

migrantus

požiūrį į imigrantų integracijos priemones ar imigracijos
ribojimą.
Ziniasklaida formuoja daugumos nuomonę apie imigrantus.
Žiniasklaidos analizė gali parodyti, į kokias problemas ir

Ziniasklaida

klausimus kreipiamas dėmesys, kurios imigrantų grupės yra
„privilegijuotos", keliant jų problemas ar patenkant jiems į
politinio gyvenimo sferą. Šių problemų virtimas „visų" problema

sukuria prielaidas sėkmingesnei tam tikrų imigrantų grupių
integracijai.
Įvairovės skatinimo

politika ir jos poveikis

Atskirose šalyse yra gana daug įvairovės skatinimo politikos

priemonių. Kalbant apie šių priemonių poveikį imigrantų
bendruomenėms, vertinga atsižvelgti į tokio pobūdžio veiksmų,
programų ir pan. apimties, prieinamumo ir efektyvumo kriterijus.
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4. VALSTYBIŲ MODELIAI PAGAL INOVACIJAS TAUTINIO
TAPATUMO POLITIKOJE
„Klajojau tarp žmonių. Jie į mane žiūrėjo, aš - j juos.
Bet vieni kitų mes nesupratom. (...) Jų medžiai

dailūs, jų gėlės gražios, bet tai ne mano šalies medžiai
ir gėlės. Jie man nieko nereiškia. (...) Upelis tingiai
sruvena lyguma, bet jo čiurlenimas ne tas, kurio

klausiausi vaikystėje, ir širdžiai jis neprimena nieko
brangaus. (...) Jų melodijos skamba švelniai, bet

liūdesys ir džiaugsmai, kuriuos jie apdainuoja, nėra
mano liūdesys ir džiaugsmas. (...) Jie manės
paklausė, kodėl aš verkiu. Ir aš papasakojau. Bet
niekas nė žodžio nesuprato ir todėl nepravirko. (...)

Regėjau senolius, apspiestus vaikų, — jie atrodė kaip
aplink alyvmedžius prikritę vaisiai. Bet nė vienas
senolis nepavadino manęs sūnumi, nė vienas vaikas
nepašaukė manęs tėvu. (...)"
(Lamennais. Paroles d'un croyant, 1834. Iš prancūzų

kalbos vertė autoriai)
Galimi modeliavimo kriterijai (pabrėžiame, kad toks skirstymas nėra griežtas) yra šie:
•valstybės ir piliečių santykių turinys;
•pilietybės koncepcija (apimanti ir natūralizacijos modelius);
•statusas, suteikiamas valstybėje kalbinėms mažumoms;

•suteikiamos dalyvavimo teisės politinėje ir pilietinėje sferoje;
•imigrantų integracijos politika, kurios objektas yra:
•vienodos teisės ir galimybės, nepaisant asmens etninės ir kultūrinės kilmės,
•socialinė sanglauda, pagrįsta kultūrine įvairove,
•socialinė plėtra, pagrįsta abipuse pagarba ir tolerancija;
•šalyje vyraujanti emigrantų etninės kultūrinės erdvės konstravimo strategija (žr.

Kuznecovienė 2008).
Pilietybė visų pirma yra suprantama kaip teisinė koncepcija. Tiriant ES pilietybės
socialines ir kultūrines pasekmes (ypač tų gyventojų, kurie neturi ES valstybių
pilietybės), klausiama, ar gali būti toks darinys, kaip Europos Sąjungos pilietybė
socialine ar kultūrine prasme?
Ką pilietybė reiškia šiandien? Kuo dabartinė pilietybės prasmė (ar daugelis prasmių)
skiriasi nuo gyvavusių praeityje, ką ji galėtų reikšti ateityje? Į klausimą apie šiuolaikinės
pilietybės prasmės savitumą pateikiami pagrįsti ir pakankamai priimtini atsakymai. Į
klausimą, kaip keičiasi šiuolaikinė pilietybė, atsako dauguma žmonių, tačiau jie daro tai
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kitaip, nei tikisi mokslininkai, ieškantys atsakymo, kokia linkme gali vystytis šiuolaikinė
pilietybė.
Kad suvoktume pilietybės prasmę dabartiniame pasaulyje, naudinga nustatyti kelis kad
ir skirtingus termino apibrėžimus.
Pirmoji, ir, ko gero, geriausiai žinoma, yra seniausioji pilietybės reikšmė. Tiek
senosiose, tiek moderniose respublikose ir demokratijose piliečiu buvo laikomas asmuo,
turintis politines teises dalyvauti visuotiniuose savivaldos procesuose. Asmuo turi teisę

balsuoti, teisę užimti skiriamą ir renkamą vyriausybinį postą, teisę eiti pareigas įvairiose
komisijose ir dalyvauti lygiateisio bendruomenės nario teisėmis politinėse diskusijose.
Antra, „pilietybė", ypač dabartiniame pasaulyje, dažniausiai suvokiama kaip išskirtinai
juridinis statusas. Piliečiais laikomi žmonės, įstatymu pripažinti konkrečios, oficialiai
nepriklausomos politinės bendruomenės nariais. Dėl to jie įgyja tam tikras esmines teises
į tos bendruomenės valdžios apsaugą. Bet kuriuo atveju šios pagrindinės teisės apima ir
politinio dalyvavimo teisę. Šia prasme pilietybės turėjimas iš esmės suprantamas kaip
„tautybės" tam tikroje šiuolaikinėje valstybėje atitikmuo, net jei susidaro įspūdis, kad
pilietinės teisės „piliečiams" priklauso labiau nei „tautiečiams".
Trečioji piliečio reikšmė tapo įprasta ir vis dažniau sutinkama maždaug
paskutiniajame šimtmetyje, kalbant apie tuos, kurie priklauso bet kokiai žmonių draugijai
- politinei bendruomenei ar kokiai kitai grupei. Aš galiu būti laikomas savo rajono, savo
sporto klubo ar savo universiteto piliečiu (nariu) taip pat sėkmingai, kaip ir savo politinės
bendruomenės piliečiu. Žinoma, šios reikšmės vartojimas nėra visiškai modernus. Šv.
Augustino (V amžius) darbe „Dievo miestas" pateikti samprotavimai, kad apsaugoti yra
„dangiškojo miesto piliečiai", o ne paprasti žemiškųjų miestų piliečiai, priklausantys
„žemės bendrijai" (žr. Augustine 2003). Toks pilietybės termino suvokimas yra
metaforiškas, kaip ir šv. Augustino formuluotėje. Dar ir dabar, kalbant apie narystę bet
kokioje virtualioje asociacijoje, pilietybės vartojimas taip paplitęs, jog daugelis tokią
nepoliti&ką pilietybę traktuoja kaip alternatyvią, tačiau lygiareikšmę, sąvokos prasmę.
Ketvirtoji pilietybės prasmė atsirado kaip pirmosios ir trečiosios reikšmės pasekmė.
Šiandien mes dažnai naudojamės pilietybe ne tik narystei kokiai nors grupei pažymėti,
bet ir nusakyti tam tikrus prideramo elgesio standartus. Dalis žmonių, nuolatos savo

lėšomis besirūpinančių savo politinės bendruomenės, bažnyčios, klubo ar kitos žmonių
bendrijos gerbūviu, yra laikomi „tikraisiais" tokių organizacijų piliečiais. Kiti, nerodantys
jokių pastangų, laikomi paprastaisiais nariais, kurie, atrodo, nesuvokia, ką apima bei
įkūnija tikra pilietybės prasmė. Kuomet bendruomenė, visuomenė ar privatūs asmenys
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savo nariams suteikia „pilietybės" apdovanojimus, formuojami papročiai. Tai

akivaizdžiai rodo, kad tikraisiais piliečiais, atsižvelgiant j sąvokos reikšmę, galima laikyti
tik „gerus" piliečius. Ši reikšmė parodo respublikoniško vieningos pilietybės supratimo
susiliejimą su dabar paplitusia tvarka naudotis pilietybe, nurodant narystę bet kokioje iš
daugelio įvairių žmonių grupių.
Pažymėtina, kad pastarosios trys reikšmės susiformavo per keletą paskutiniųjų amžių,
o paskutiniosios dvi paplito per pastaruosius šimtą metų. Pilietybės ir tautiškumo sąsajų
paieškos gilios ir nesibaigiančios.
Teoriniuose tautos sampratos diskursuose galima išskirti du pagrindinius požiūrius:
dichotominj bei antidichotominį.
Dichotominj požiūrį, aprašytą jau daugiau kaip prieš šimtą metų, vartoja daugelis
tautiškumo bei tautinio identiteto tyrėjų. Vienas pagrindinių šio požiūrio bruožų tautinių tapatybių bei tautų skirstymas į tipus pagal etniškumo / pilietiškumo kriterijus.
Pavyzdžiui, A. Smithas skiria du tautos modelius - pilietinį, arba teritorinį, ir etninį.
Pilietiniam modeliui yra būdingi šie bruožai: teritorija, tautos narius vienijantis
priklausymas politinei bendruomenei, pilietybė, bendri įstatymai, visų lygybė prieš
įstatymą, bendra kultūra ir pilietinė ideologija. Etninę tautą apibūdina pirmiausia bendra
genealoginė kilmė ir bendras likimas, o ne teritorija; priešingai, negu pilietiniame
modelyje, labiausiai siejančiu elementu laikomas ne įstatymas, o bendra etninė kultūra dialektai, papročiai, tradicijos (žr. Smith 1986,134-138).
Antidichotominis požiūris yra požiūris, pagal kurį, pirma, siekiama atsisakyti pilietinės
ir etninės tapatybės ir tautos kategorijų dichotominės skirties; antra, siūloma išskaidyti
šias kategorijas į jų sudėtines dalis ir taikyti jas, analizuojant atskiras tautas ar tapatybes;
trečia, tautinės tapatybės specifiškumą (arba tipą) siūloma apibrėžti, atsižvelgiant į realų
tautos atvirumo / uždarumo, o ne į dominuojančius tautinės tapatybės bruožus,

dichotominį požiūrį, įvardinamą kaip etninis ar pilietinis; tautos atvirumą / uždarumą
lemia tai, kaip pasirenkami bruožai yra interpretuojami, „įpraktinami", kokias realias
„kito" įkorporavimo į „mes" bendruomenę galimybes jie suponuoja.

Tiriant kalbos politikos ir tautinio tapatumo politikos ryšį iš dalies remiamasi Europos
Tarybos 1992 m. lapkričio 5 d. parengta Europos regioninių ir mažumų kalbų chartijos
įgyvendinimo analize. Kalbos tapo vienu svarbiausių ES plėtros iššūkių. Naujųjų ES
narių kalbos turi oficialių Sąjungos kalbų statusą, taigi teisiniu požiūriu jų vartojimas yra
užtikrintas ir ginamas. Kita vertus, gausybė šalutinių veiksnių, pavyzdžiui, gerokai

išaugęs EK Vertimų agentūros darbo krūvis, vertėjų stygius ir dėl to nukenčianti darbo
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sparta ar net kokybė savaip koreguoja kalbos politiką. Tai leidžia patvirtinti mintį, kad
daugumos ir mažumos santykis yra nepastovus, kintamas dydis, - pavyzdžiui,

susiklosčius atitinkamoms aplinkybėms ir tam tikrai kalbos politikai, lietuviai ar estai,
kurių kalbos yra tarp 23 oficialiųjų ES kalbų, gali virsti mažuma.
EB steigimo sutarties (1957 m.) 151 straipsnis (ex 128 str.) yra skirtas kultūrai.
Pažymima, kad „Bendrija prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, taip pat
gerbia jų tautinę ir regioninę įvairovę, kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą" (1
punktas). Baigiamosiose sutarties nuostatose 314 straipsniu (ex 248 str.) yra įteisinamas

daugiakalbystės principas. Kitas svarbus teisės aktas - Pagrindinių teisių chartija (2000),
kuri su pataisymais 2007 m. tapo integralia 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios
Lisabonos sutarties dalimi6 - „[Sąjunga] gerbia turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę
bei užtikrina, kad Europos kultūros paveldas būtų saugo^as ir turtinamas." (ES
Lisabonos sutartis, 3 straipsnis). Šis principas nuosekliai pasikartoja ir kituose Lisabonos
sutarties straipsniuose apie švietimo, kultūros ir jaunimo politiką. Geografinė ir
demografinė įvairovė pabrėžiama ir sutarties deklaracijose, liečiančiose Europos Vadovų
Tarybos pirmininko, Komisijos pirmininko ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai skyrimą į pareigas (ES Lisabonos sutartis, Deklaracija dėl
Europos Sąjungos sutarties 15 straipsnio S ir 6 dalys, 17 straipsnio 6 ir 7 dalys ir 18 str.).
Tautinių mažumų teisės, skirtingai nuo žmogaus teisių, šiuose dokumentuose neminimos,

jos išskirtos Kopenhagos kriterijuose (1993) - kaip stabilių institucijų, garantuojančių
demokratiją, įstatymų viršenybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumų apsaugai
reikalavimas.

Esminis pokytis Bendrijų kultūros politikoje įvyksta 1980-aisiais, kada Europos
Komisija nubrėžia pirmąsias kultūros politikos gaires. Didžiausias dėmesys skiriamas
žiniasklaidai, audiovizualinei politikai, laisvam meno kūrinių ir menininkų judėjimui
bendrijoje. Svarbus yra Mastrichto sutartimi įvestas EB steigimo sutarties papildymas. Jis
suteikė Bendrijai kompetenciją kultūros srityje — teisę skatinti valstybes nares
bendradarbiauti, o prireikus, papildyti jų veiksmus, platinant žinias apie Europos tautų
kultūrą ir istoriją, saugant reikšmingą kultūros paveldą, globojant nekomercinius kultūros
mainus, meninę bei literatūrinę kūrybą ir audiovizualinę sritį. Šio straipsnio nuostatos
išreiškė kompromisą tarp skirtingų valstybių narių požiūrių į kultūros politikos

Sąjunga pripažįsta 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, patikslintoje
2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre, išdėstytas teises, laisves ir principus; Chartija turi tokią pat teisine galią,
kaip ir Sutartys (ES Lisabonos sutartis, suvestinė redakcija 6 straipsnis).
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reguliavimą. Vienas pirmųjų žingsnių tautinių mažumų kalbų ir kultūros srityje žengtas
1985 m. birželį, kai Europos Vadovų Taryba patvirtino Pietro Adonnino vadovaujamo
komiteto pranešimą „Piliečių Europa", raginantį imtis veiksmų kultūros ir komunikacijų
srityse. Viena iš EK finansuojamų veiklų yra šiuolaikinės literatūros, ypač Bendrijos
tautinių mažumų kalbų vertimai. Žinomiausia iniciatyva - tai sumanymas kiekvienais
metais skelbti Europos kultūros miestą ir finansuoti įvairius jo kultūrinius renginius.

Pirmuoju Europos kultūros miestu tapo Atėnai (1985 m.), o 2009 m ir Vilnius.
V.. Zaborskaitė interviu „Balsui" (2009, spalio 26 d. - lapkričio 1 d., nr. 36 (42)
www.balsas.lt) teigia: „(...) lietuvių kalba kovoja, kad išliktų. (...) Didžiausia vertybė

šiais laikais yra lietuviškai kalbantys žmonės". Jos vertinimu, nacionalinė kalba (ne tik
lietuvių) nebėra bendravimo priemonė, nes susikalbėti galima ir angliškai. Svarbu, kad
lietuvių kalbos vertę ir reikšmę suprastų visuomenė. Ji atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje
dar menkai išplėtota sociolingvistikos sritis, kuri tiria kalbančiųjų ir kalbos santykį.
Reikalingi tyrimai, kiek gyventojai realiai linkę stengtis išsaugoti savo kalbą, padaryti,
kad ji būtų vartojama taisyklingai: „(...) žmonės mažai žino apie kalbą. Mokykloje jie
išmoksta gramatikos, skyrybos, truputį kirčiavimo. Kalba yra ne tik tai. Tai ir tautos

istorinės atminties saugojimo būdas, ir saviraiškos priemonės, ir tapatybės viena iš
svarbiausių dalių. (...) Visuomenėje vyrauja klaidinga nuomonė, kad kalbininkai kuria
vielabraukius (troleibusus ).(...) Terminus kuria tų sričių specialistai, o kalbininkai tik
prižiūri, kad jie būtų taisyklingi ir atitiktų kalbos reikalavimus.(...) Lietuvių kalbai labai
aktualu atsilaikyti visose srityse".

Nuo 2001-ųjų Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje tradiciškai minima Europos kalbų
diena. Stengiamasi atkreipti mokinių dėmesį į kalbų įvairovę, jų savitumą, pabrėžti kalbų
mokymosi svarbą: „Vieną kartą gyveno mergaitė. (...) Visiems gerai žinomą pasaką sekė

mokytojos net penkiomis kalbomis. Raudonkepuraitė šnekėjo angliškai, jos mama prancūziškai, vilkas - vokiškai, medkirtys ir medžiotojas - rusiškai, o senelė lietuviškai" (Švietimo naujienos, 2009, nr.13 (288).
R. Klimaitė, nagrinėdama kalbų įvairovės Europoje reiškinį bei jo įtaką individo ir
tautos tapatumui Europos Sąjungoje, vykdomą kalbos politiką analizuoja ir vertina
instituciniu, teisiniu, ekonominiu bei kultūriniu aspektais. Pažymėdama, kad visose

Europos valstybėse kalbų ir kultūrų įvairovė egzistuoja de jure ar bent jau de faclo,
svarbiausiomis to priežastimis nurodo ne migracijos procesus, o istoriškai susiklosčiusį
faktą, kad politinės valstybių sienos beveik niekada nesutampa su „kalbinėmis sienomis".
Pagal tai, kiek kalbinių bendruomenių yra šalyje ir koks yra kalbinių mažumų santykis su
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pagrindine grupe, skiriami šie trys kalbiniai Europos šalių modeliai (žr. Klimaitė 2004,

14):
•santykinai homogeniškos valstybės (pvz., Airija, Portugalija);
•valstybės, kuriose kalbinės mažumos sudaro iki 10 proc. visų tos šalies gyventojų
(pvz., Didžioji Britanija, Danija, Vokietija, Suomija, Graikija, Italija, Olandija,
Austrija, Švedija);
•daugiatautės ir daugiakalbės valstybės, kuriose kalbinės mažumos sudaro daugiau
nei 10 proc. visų tos šalies gyventojų (pvz., Ispanija, Belgija, Prancūzija).

Beveik visose šalyse kalbinių grupių padėtis reglamentuojama, laikantis principo, jog
aukščiausias statusas suteikiamas didžiausią tos šalies gyventojų dalj sudarančios
bendruomenės kalbai (žr. ten pat). Pagal tai, kokios teisei suteikiamos kalbinėms
mažumoms, skiriami trys Europos valstybių (ES) tipai:
1.oficialiai vienakalbės valstybės (Portugalija, Lietuva), kuriose kalbos politikos
objektas yra tik nacionalinė kalba, pripažįstant ją vienintele oficialiąją tos šalies
kalba;
2.oficialiai vienakalbės valstybės, kuriose numatytas specialus kalbinių mažumų
teisių reglamentavimas; šio tipo valstybėse gali būti pripažįstamos kalbinės
mažumos, suteikiant joms ribotą (regioninį) statusą ar net imantis priemonių joms
išsaugoti; šią valstybių grupe galima skirstyti į du pogrupius pagal tai, ar šalis iš
tiesų yra beveik vienakalbė (pvz., Portugalija), ar vienkalbyste joje siekiama
įtvirtinti politiniais sumetimai (pvz., Prancūzija);
3.oficialiai daugiakalbės valstybės, kuriose instituciškai įtvirtinta daugiakalbystė;
tokios šalys turi po kelias oficialiąsias kalbas, o kalbos jose apima visą šalies
teritoriją (t. y. kalbos nėra pasiskirsčiusios tik regionais), - tai Airija, Suomija,
Liuksemburgas, kurios įstatymiškai įtvirtino nuostatas, kad visos šalyje vartojamos
kalbos yra lygiateisės.
R. Klimaitė pagal tai, koks statusas valstybėje suteikiamas kalbinėms mažumoms,
daugiau ar mažiau vienakalbės valstybes suskirsto į tris pogrupius, pabrėždama, kad toks

skirstymas nėra griežtas. Toms valstybėms būdinga:
1. kalbinių mažumų teisių apsauga; šį pogrupį sudaro vieną oficialią kalbą turinčios
valstybės- (Didžioji Britanija, Olandija), - pripažįstančios kalbinių mažumų
egzistavimą ir taikančios įvairias priemones šioms kalboms saugoti ir plėtoti (tačiau
tautinių mažumų kalboms suteikiamas tik ribotas statusas);
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2.kalbinės autonomijos principas; šiam pogrupiui priklauso vieną nacionalinę oficialią
kalbą turinčios valstybės (Ispanija, iš dalies Italija), kuriose tautinės mažumos turi
politinę autonomiją; dėl šios priežasties ir šių regionų kalbos turi oficialų statusą (t.
y. laikomos regioninėmis oficialiomis kalbomis), be to, kiekvienas toks regionas

vykdo savarankišką kalbos politiką;
3.kalbinio federalizmo principas, pagal kurį visų konkrečioje valstybėje gyvenančių
kalbinių bendruomenių kalboms pripažįstamas oficialus statusas nacionaliniame
lygmenyje; dažniausiai tai būna federalistinės santvarkos daugiakalbės valstybės
(Belgija, Šveicarija).

Siekdami apibendrinti įvairius kriterijus galime teigti, kad tautinio tapatumo politika
galėtų būti brėžiama per:
•pilietybės politiką;
•imigrantų integracijos politiką;
•mažumų kalbų politiką;
•tautinių mažumų politiką (per tautinį švietimą ir spaudos laisvę);
•kultūrinės segregacijos politiką.

Tiriant tautinės tapatybės politikos ir pilietybės ryšį, pereinama prie valstybių pilietybės
modelių, išskiriant, kas yra bendra visoms šalims bei kaip reiškiasi skirtumai.
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4.1. Etninis į valstybę orientuotas modelis

Šis modelis būdingiausias Vokietijai, bet jis
tinka Austrijai, Danijai, Italijai, Graikijai,
Lietuvai).
Tautos

aprašymas

etninėmis

sąvokomis

glaudžiai siejamas su kultūra ir kalba. Vokietijos
funkcinės asimiliacijos modelis yra jus sanguinis,

etninės pilietybės išraiška. Vokietijoje integracija į
daugumos visuomenę yra sunkiai prieinama ne

vokiečių kilmės imigrantams, tačiau ypatingai
atvira etniniams vokiečiams, repatriantams iš Rytų

ar Centrinės

Europos.

Pagal funkcinės

asimiliacijos modelį vyksta socialinė, ekonominė
imigrantų integracija, tačiau nesuteikiant dalyvavimo teisės politinėje ir pilietinėje
sferoje. Pastarasis integracijos modelis būdingas gilias etnines tradicijas turinčioms ES
valstybėms narėms: Austrijai, Danijai, Italijai, Graikijai. Kalbos požiūriu-tai dažniausiai
santykinai homogeniškos valstybės (pvz., Airija, Portugalija). Oficialiai vienakalbėmis
laikomų valstybių kalbos politikos objektas yra tik nacionalinė kalba, pripažįstant ją
vienintele oficialiąją tos šalies kalba. Orientacija į asimiliacijos strategiją: imigrantai
įsilieja į daugumos visuomenę ir tampa bei laiko save jos nariais (pvz., lietuviais,
amerikiečiais) arba vyksta tirpinančio tautų katilo asimiliacija — imigrantai susilieja su
vietiniais, sudarydami naują visuomenę.

„Daugiaetniškumu kontekstualizuota

sociokultūrinė aplinka, kurioje vyksta tautinės tapatybės daryba, sureikšmina etninę
tapatybę, provokuoja kiekvieno joje dalyvaujančio individo buvimą kažkuo etnine
prasme, priverčia kiekvieną „turėti", praktikuoti ir reprezentuoti etninę tapatybę"

(Kuznecovienė 2009, 289).
Norvegija užima unikalią poziciją, nes ji, nebūdama ES narė, savo migracijos ir
prieglobsčio politiką glaudžiai sieja su ES. Aprašomi tautinio tapatumo modeliai „grynu"
pavidalu vargiai egzistuoja. Norvegijos vykdomą imigracijos tautinio tapatumo
puoselėjimo politiką pateikiame kaip etninio į valstybę orientuoto tautinio tapatumo
politikos modelio pavyzdį, nors kartais sutiksime čia ir daugiakultūriškumo apraiškų.
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NORVEGIJOS EMIGRANTŲ INTEGRACIJA

Norvegų tautinis tapatumas. Neretai keliamas klausimas, ar „tautiniai" — Norvegijos,

Danijos ir Švedijos - tapatumai yra trys atskiri tyrimų objektai, ar tai vienas ir tas pats
skandinaviškasis tautinis tapatumas. Daugelio europiečių akimis Norvegija, Suomija ir
Švedija susilieja į sniego, šiaurės elnio ir mobilaus telefono derinį (žr. Power 2003,
Gustafsson 2002). Kita vertus, skirtumai tarp šalių yra akivaizdūs. Norvegija atgavo

nepriklausomybę nuo Švedijos 1905 m., ir kurį laiką buvo ekonominės emigracijos šalis.
Pavyzdžiui, 1825-1945 metais pagal išvykusiųjų procentinę dalį nuo bendro gyventojų
skaičiaus Norvegija užėmė antrąją vietą (pirmoje buvo Airija), tačiau įvairūs šaltiniai
pabrėžia, kad 150 tūkst. (iš 850 tūkst.) emigravusių norvegų vėliau sugrįžo. Galima
klausti, ar 1950 m. pasirašytas bendros darbo rinkos įkūrimo susitarimas tarp Norvegijos,

Švedijos, Danijos ir Suomijos, o vėliau prisijungusios ir Islandijos, lėmė tai, kad
migracija netapo politine problema, o regionas socialiniu ir kultūriniu požiūriu išliko
homogeniškas iki pat 1970 —ųjų (žr. Cooper 2005). Šiuo susitarimu sukurta bendra pasų
erdvė, dar žinoma kaip Šiaurės pasų sąjunga (angį. Nordic Passport Union), leido tų ^alių
piliečiams laisvai judėti visose šalyse ir kartu užtikrino regiono homogeniškumą.
Šis Šiaurės pasų sąjungos susitarimas iliustruoja, kad tiek skandinaviškame, tiek
norvegiškame kontekste vieta ir kilmė yra svarbi priklausymo ir tapatumo kategorija.
Norvegija (ir kitos šiaurės šalys), kaip ir Lietuva, asocijuojasi su gamta, tradiciniais
amatais ir liaudies pasakomis. Norvegijos nėra galingųjų valstybių sąraše, o norvegų
architektai nesuprojektavo pasaulinio garso pastatų (pvz., Rusijos ambasados pastatas
Vilniuje gali pasirodyti įspūdingesnis už Karalių rūmus Osle). Tačiau priešingai, nei
Lietuvoje, dauguma Norvegijos kelių veda šiaurės, o ne rytų ar vakarų link. Daugelis
norvegų savo praeitį ir kilmę sieja su kaimu, kaimietišku gyvenimo būdu, o pats kaimas
yra norvegų tautos kultūrinio tęstinumo ir to, kas norvegiška, konstravimo pagrindas.
Miesto gyvenimas ir miestų kultūra yra laikoma nenorvegiško (angį. un-Nonvegian)
tapatumo išraiška. Kaimo vietovės ir su jomis siejamos vertybės - ramybė, gamta, šeima

- tarsi priešpastatomos globaliais tempais augančiam žmonių mobilumui, individo laisvei
ir moderniam miestietiškam gyvenimo būdui (žr. Wiborg 2003).
Žinoma, gamta ir kaimas yra svarbesnės tapatumo žymės, kalbant apie Norvegijos
šiaurę (kita vertus, nereikia užmiršti, kad Norvegijos „kaimo" propaganda yra
skleidžiama kultūrinio miestų elito (žr. Eriksen 1997). Didesniuose miestuose norvegų
tautinio tapatumas pasireiškia per literatūrą ir teatrą, kurie nuo XIX a. vidurio atliko
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„gynybinę" funkciją - saugojo norvegišką tautinį tapatumą nuo Danijos kultūrinės ir
politinės asimiliuojančios jtakos. Pasak Ann Schmiesing, nuo XIX a. vidurio nacionalinis

teatras (tiksliau, siekimas puoselėti tautiškumą per teatrą) tapo norvegų kultūros
ambasadoriumi, per kurį norvegų kultūra buvo pristatoma užsieniečiams, o užsieniečių
kultūra - norvegams.

Kultūros pramonės ir kultūros vartojimo nacionalinės charakteristikos išlieka svarbios
ir XXI a., tačiau, jei XIX a. buvo svarbu atskirti tai, kas norvegiška, nuo to, kas
nenorvegiška, tai XXI a. svarbesnėmis tampa regioninės ir miesto dimensijos (žr. Power

2003). Dėl nuolatinio politinio ir istorinio „maišymosi" su Švedija, Danija ar šiek tiek
tolimesne Suomija, norvegiškas beklasės visuomenės tautinis tapatumas taip pat yra

„sumaišytas" (nekalbant apie imigrantus ir samių tautą, gyvenančią šiaurėje), todėl j
istorinę praeitj orientuotos norvegiško tautinio tapatumo paieškos siejamos su
nacionaliniu mitu, o į ateitį orientuotas tautinio tapatumo konstruktas siejamas su

norvegiško gyvenimo būdo stereotipizavimu. Šiuolaikinės Norvegijos visuomenės
tyrinėjimuose vis daugiau dėmesio skiriama ne tik tautinio tapatumo istorinei, kultūrinei,
socialinei ar politinei analizei, bet ir norvegiško gyvenimo būdo tyrimams. Šie tyrimai
kelia svarbų su tapatumo politika susijusį klausimą: „Kas yra norvegiška Norvegijoje,
kuri jau nebėra homogeniška ir kurioje tuo pačiu metu galima būti 100 proc. norvegu ir
100 proc. baltarusiu, pakistaniečiu ar lietuviu?"

Norvegijos migracijos politika. Dažnai Norvegija laikoma „moralėssupervalstybe",
kuri turi daugiau taikos palaikymo institucijos ar plėtros pagalbos agentūros, o ne tautos
bruožų.

Galbūt todėl ši šalis tapo patrauklia imigrantams. Žinoma, Norvegijos tapsmas
imigracijos valstybe siejamas su laikotarpiu po Antrojo pasaulinio karo, nes 1825-1945
metais iš Norvegijos emigravo 850 tūkst. norvegų, ir tai buvo masiškiausia (po Airijos)
ekonominė emigracija. Tačiau po karo Norvegija įgijo pasaulinį pripažinimą dėl
humanitarinės pagalbos, t. y. kada norvegas Arkties tyrinėtojas ir diplomatas Fridtjofas
Nansenas tapo Tautų Lygos (dabartinių Jungtinių Tautų) pirmuoju aukščiausiuoju
komisaru pabėgėliams, o jo pastangomis 1946 m. atsirado ir Norvegijos pabėgėlių taryba,
įkurta pagelbėti Antrojo pasaulinio karo pabėgėliams. Pabėgėliai nebuvo laikomi
imigrantais, jų nebuvo siekiama integruoti ir prilyginti norvegams, todėl galima sakyti,
kad pabėgėliai netrukdė išlikti Norvegijai homogeniška ir krikščioniška „baltųjų"
visuomene iki pat 1970-ųjų (žr. Cooper 2005).
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Kita vertus, dar 1960-ųjų pabaigoje dėl kylančios ekonomikos ir darbo jėgos trūkumo
Norvegijai buvo būtina įsileisti imigrantų. Jų daugiausia atvyko iš Maroko, Jugoslavijos
Turkijos ir Pakistano. Buvo tikimasi, kad atvykėliai gyvens tik laikinai, tačiau jie ne tik
liko, bet paskui juos atvyko ir imigrantų šeimų nariai, taigi jų skaičius išaugo.
Paveiksle 4.1 parodytas imigrantų iš Rytų ir Vakarų Europos skaičiaus didėjimas buvo
suvokiamas kaip masinės imigracijos grėsmė. Tai vertė vyriausybę reguliuoti imigrantų
srautus - 1975 m. buvo priimtas pirmasis teisinis aktas (vadinamasis „Stop - migracija"

įstatymas), apribojantis migrantų patekimą į šalį. Šis įstatymas gali būti laikomas oficialia
Norvegijos migracijos ir imigrantų integracijos politikos pradžia. Kaip ši politika
evoliucionavo, galima iš dalies atsekti pagal Baltąsias knygas, strateginius dokumentus,
kuriuos leidžia ir kuriais vadovaujasi Norvegijos darbo ir socialinių reikalų ministerija:
•1980 m. Baltojoje knygoje imigrantų integracija Norvegijoje apibrėžiama ne kaip
asimiliacija, bet adaptacija prie norvegiškos kultūros, ir teigiama, kad imigrantai turėtų
būti apsaugoti nuo asimiliacijos įtakų;
•Baltoji knyga 1988 m. pabrėžia pagarbą imigrantų kalbai ir kultūrai;
•Baltosiose knygose 1996-1997 m. išdėstyta integracijos koncepcija jau pabrėžia
įsipareigojimus dalyvauti ir siekti daugiakultūrinės visuomenės, tuo stiprinant gerovės
valstybe; joje buvo numatytos priemonės mokyti imigrantus norvegų kalbos,
integruoti juos į darbo rinką ir priemonės rasizmo bei ksenofobijos prevencijai;
•2008 m. balandžio mėn. išleistoje Baltojoje knygoje pabrėžiama, kad Norvegija
skatina darbo jėgos migraciją į laisvas darbo vietas, tačiau darbdaviai turi užtikrinti,
kad bus išvengta „socialinio dempingo" ,t. y. imigrantų atlyginimai nebus mažesni, nei
už tą patį darbą mokama norvegams. Turint omenyje ES-10 šalių darbuotojus,
darbdaviams griežtai nurodoma laikytis tik legalaus įdarbinimo praktikos ir
neišnaudoti darbuotojų darbui imliuose sektoriuose, taip pat socialiai atsakingai
įvertinti „protų nutekėjimo" iš šių šalių problemą; taigi migracijos politika pasuka
socialinės atsakomybės link.

4.1 PAVEIKSLAS

IMIGRANTŲ NORVEGIJOJE PASISKIRSTYMAS PAGAL REGIONUS
(1971-2007 metais)
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Imigracija į Norvegiją (tūkst.) 1971-2007 m.
Šaltinis: Statistics Nonvay 2009.
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Žinoma, Baltosios knygos numato tik politikos gaires, kuriomis vadovaujantis buvo
keičiami ir priimami nauji įstatymai reguliuojantys migraciją. Iš jų svarbiausiais laikomi
šie:
•1997 m. įstatymu sukurtas principinis migrantų integracijos modelis (numatytos
integracijos į darbo rinką ir kalbos mokymo programos, priemonės kovai su
rasizmu ir ksenofobija);
•numatyti pakeitimai, palengvinantys darbo leidimų gavimo procedūrą darbuotojams
„su kvalifikacija", t. y. nuo empoyer-led leidimų konkrečiai darbo vietai pereita prie

skills-based sistemos; tai pagerino kvalifikuotų darbuotojų galimybes savarankiškai
ieškotis darbo;
•2003 m. įstatymas (Introduction Act) nustatė, kad 18-55 metų amžiaus pabėgėliai
privalo įsitraukti į aktyvaus dalyvavimo ir integracijos programas; atsakomybė už
imigrantų integraciją atiteko savivaldos institucijoms;
•naujosioms ES—10 šalims buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis.

Norvegija dėl pasikeitusių įstatymų nacionalinėje politikoje tapo labiau integruota į
ES, ir tai turėjo svarbios įtakos migracijos politikai, tapusiai europietiška. Kita vertus,
Norvegija, kaip labiausiai išsivysčiusi šalis, gali „leisti sau" likti mažiau „suvaržyta"
Briuselio direktyvų. Jos dabartinė migracijos politika pagrįsta idėja, kad gerovės valstybė
yra gija, ant kurios laikosi visuomenė, tačiau ši gerovė yra ribota, todėl požiūris į
imigrantų integraciją Norvegijoje grindžiamas „olimpinio medalio" principu: „Medalių
nedaug", todėl imigracija turi būti ribojama. Norvegijoje imigrantu laikomas asmuo,
kurio abu tėvai yra gimę užsienyje, net jei pats imigrantas yra gimęs Norvegijoje.
Norvegijos pilietybę gauti dar sunkiau, nei atvykti į šalį - reikia įrodyti, kad septynerius
metus pragyvenai šalyje ir kad per tuos metus nebuvai įrašytas į policijos ar teisėsaugos
institucijų sąrašus. Taikomi reikalavimai kalbos mokėjimui. Norvegijoje gimę abiejų
užsieniečių tėvų vaikai turi sulaukti 18 metų, ir tik tada jie gali pretenduoti į Norvegijos
pilietybę. Išimtys taikomos asmenims, anksčiau turėjusiems Norvegijos pilietybę, ir tais
atvejais, jei susituokiama su Norvegijos piliečiu. Kitų šiaurės šalių piliečiams kai kuriais
atvejais septynerių metų gyvenimo šalyje reikalavimas netaikomas. Be to, visi imigrantai,
kurie buvo priimti į visuomenę, turi turėti Norvegijoje vienodas teisines ekonomines ir
socialines galimybes.
B. Coopermanymu, galimos trys Norvegijos migracijos politikos „europeizacįjos"
kryptys: konvergencija, divergencija ir stalus ąuo. Divergencijos scenarijus atrodo
nelabai įtikėtinas; status ąuo išlaikymas gali vesti prie ad hoc divergencijos, nes ES
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migracijos politika tampa vieningesnė. Tuo tarpu konvergencija veda prie darbo rinkų ir
sienų politikos integracijos, todėl Norvegijai teks rasti tokį politikos modelį, kuris
migraciją padėtų paversti šalies stiprybe ir kartu išlaikytų gerus bendradarbiavimo
santykius su ES (žr. Cooper 2005).

Lietuviai Norvegijoje. Pagal oficialią statistiką, 2008 m. Norvegijoje gyveno beveik S
tūkst. lietuvių, iš kurių 92 proc. čia gyveno trumpiau nei 5 metus, 6 proc. — nuo 5 iki 9

metų; 1 proc. lietuvių čia gyvena ilgiau nei 10 metų (plg. lenkų - atitinkamai: 82; 3; 3
proc; 12 proc. čia gyvena ilgiau nei 15 metų) (Statistics Nonvay 2009).
Kita vertus, yra pagrindo teigti, kad šie skaičiai mažesni, nes į juos nepatenka
nelegaliai dirbantys lietuvių imigrantai.
Norvegų požiūris į imigrantus neutralus. Jaunesni, labiau išsilavinę miestų gyventojai
išreiškia liberalesnį požiūrį į imigrantus, - jie linkę manyti, kad imigrantai praturtina
Norvegijos kultūrinį gyvenimą, be to, jie dažniau su jais bendrauja - kartu dirba ir leidžia
laisvalaikį (žr. Blom, 2007). Tyrimų duomenys rodo, kad 64 proc. norvegų mišri
santuoka nesudarytų jokių nepatogumų net ir tuo atveju, jei vienas iš susituokusių būtųjų
sūnus ar dukra (žr. ten pat). Beveik pusė norvegų mano, kad imigrantai turėtų tapti
panašūs į norvegus, ir, jei tikėtumėme statistika, šiek tiek mažėja manančių, kad
imigrantai siekia pasinaudoti Norvegija kaip gerovės valstybe ir daro visuomene nesaugia
(žr. 4.2 pav.). S. Blomas teigia, kad vienas iš dešimties norvegų mano, jog imigrantai

turėtų turėti tas pačias galimybes šalyje, kaip ir vietos piliečiai.
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4.2 LENTELĖ
NORVEGŲ POŽIŪRIS Į IMIGRANTUS
Imigrantai turėtų stengtis tapti kuo panašesniais į norvegus
Metai

Nežinau

Nesutinku

Nei sutinku,

Sutinku

Atsakiusiųjų
skaičius

nei nesutinku

2003

54

7

39

1

1381

2004

53

8

39

0

1318

2005

54

7

38

1

1286

Imigrantai siekia pasinaudoti socialinės gerovės sistema

2002

41

14

43

2

1405

2003

40

10

48

2

1384

2004

40

12

46

2

1318

2005

36

10

50

4

1289

Imigrantai daro šalies visuomenę nesaugia

2002

45

45

13

41

1410

2003

45

45

10

44

1385

2004

41

41

10

48

1317

2005

41

41

10

48

1286

Ar jaustumėtės nepatogiai, jei jūsų vaikas susituoktų su imigrantu(-e)?
Taip

Ne

Nežinau

Atsakiusiųjų
skaičius

2002

40

53

7

1409

2003

37

58

6

1380

2004

35

60

5

1317

2005

33

61

7

1288

2006

32

62

6

1286

2007

32

64

4

1269

Šaltinis: Statistics Norway2007 ir 2008; Blom 2008.

Nepaisant palankios gyventojų nuomonės galima teigti, kad politine prasme lietuviai
emigrantai ir kiti ES-10 šalių, kurioms buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, piliečiai
dar nelygūs norvegams. 2009 m. spalio mėn. pereinamas laikotarpis buvo panaikintas, bet
įvesta privaloma registracija policijoje pagal gyvenamąją vietą. Toks sprendimas galėtų
būti laikomas „atsargios" integracijos pavyzdžiu, ir to priežastis vaizdžiai iliustruoja
žiniasklaida:
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Žmonės į Norvegij^ dažniausiai atvyksta dirbti „ vyrais" (statybininkais,
vairuotojais) arba „moterimis" (valytojomis, auklėmis, slaugėmis)^ Dažniausiai jie
neturi išsilavinimo arba pagal savo išsilavinimą nedirba („Iš visų imigrantų

Norvegijoje mažiausiai savo išsilavinimą pritaiko lietuviai". Lietuvos rytas, 2009,
liepos 9 d.).
Lietuvos emigrantai Norvegijoje pasižymi įvairiose srityse. Nebūtu teisinga teigti,

kad nusikalstamoji - ryškiausia, nors būtent tokį įspūdį galima susidaryti
pavarčius vietinės žiniasklaidos puslapius („Norvegijoje siautėja lietuvių gauja".
Diena.lt, 2009, vasario 11 d.).
Na, pagalvojau, Lietuva jau gali nešvaistyti milijonu nacionaliniam įvaizdžiui
kurti, ir nusprendžiau būti kroatas - pamaniau, tamsūs plaukai ir kelias dienas

neskusta barzda įtikins norvegus („Norvegijos grožį užgožia nebent lietuvių
įvaizdis". Vakarų ekspresas 2007, rugsėjo 29 d.).

Remdamiesi J. Kuznecovienės (2009a) analizuojamais imigrantų susisaistymo su
nauja visuomene ir įsitraukimo į ją būdais Norvegijoje, Anglijoje ir Ispanijoje, pirmąjį
žiniasklaidos teiginį galėtume priskirti segregacijai, t. y. imigrantai su imigracine
visuomene susisaisto tik vienu - ekonominiu - būdu, kurio pagrindinis kriterijus -

nuolatinis darbas. Konformistinė įsitraukimo strategija (antrasis žiniasklaidos teiginys)
visų pirma reiškia profesinį įsitraukimą ir tvirtą ekonominį-profesinį susisaistymą:
nuolatinį darbą ir pakankamai aukštą, apibrėžtą profesijos ir socialinį statusą (žr.
Kuznecovienė 2009a). Tačiau nepaisant to, jog yra nemažai empirinio pagrindo teigti,
kad aukštesnį socialinį statusą turintys imigrantai „prisitaikė, išmoko žaidimo taisykles"
(ten pat, 100), neretai dalies lietuvių emigrantų elgesys kriminalizuojamas. Trečiąjį
teiginį galėtume priskirti tarpinei reprezentacinei-segregacinei inkorporacijos strategijai
(žr. ten pat) su daugiakultūriško „konformizmo" atspalviu, -pastarajame teiginyje
suponuojamas ir savotiškas tapatumo virsmas - „nusprendžiau būti kroatas". Toks

užsiangažavimas visiškai kito kultūrinio savitumo raiškai ir jos priklausymas nuo
aplinkybių galbūt reiška, kad emigranto iš Rytų Europos statusas suvokiamas kaip
„tautinė gėda" (žr. Castles 2000). Žinoma, kiekybiškai įvertinti, kuris lietuvių įsitraukimo
būdas dominuoja, neįmanoma, nes, pasak J. Kuznecovienės (2009b), skirtingu būdu
suvokdami, įsivaizduodami namus, tautą ar kultūrą, imigrantai (re)konstruoja,
sureikšmina skirtingus gyvenimo aspektus" (Kuznecovienė 2009b, išskirta autorės), o
žiniasklaida, žinoma, atrenka pavienius ir „sensacingus" emigrantų patirties pavyzdžius.
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4.3 LENTELĖ

40 DIDŽIAUSIŲ IMIGRANTŲ GRUPIŲ NORVEGIJOJE
(pagal šalis, 2006 metai)
Šalis

Skaičius

Pakistanas

Marokas

27 675
23 489
20 076
19 179
18 333
18015
14 822
14 362
14 084
12 905
12 900
12 560
11 861 (32 069)
11 031 (11 784)
10351
8 561
7 788
7 154
7 081
7 031

JAV

6 884(7 171)

Afganistanas

6 539
6 434
5 336
4 823
3 589
3 185
3015
2 901
2 653
2 635
2 024
1 947(5 119)
753
699
661
535
506
460
449

Švedija
Irakas
Danija
Vietnamas
Somalis
Bosnija ir Hercegovina
Iranas
Turkija
Serbija ir Juodkalnija

Vokietija
Šri Lanka
Lenkija (I vieta 2008 m.)
Jungtinė Karalystė
Rusija

Filipinai
Tailandas
Indija

Čilė

Suomija

Kinija
Olandija
Islandija

Etiopija
Kroatija
Makedonija
Eritrėja
Prancūzija
Libanas
Lietuva
Rumunija
Vengrija
Gana
Brazilija

Ispanija
Sirija
Ukraina

Iš viso: 386 699 tūkst. (459 614)
Šaltinis: Statistics Norway 2007 ir 2008. Prieiga per internetą:
Skliaustuose žymimas bendras imigrantų skaičius su gimusiais Šalyje vaikais, 2008 m. sausio 1 d.
duomenys.
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Norvegijoje lietuviai patenka tarp 40 didžiausių imigrantų grupių (žr. 4.3 lentelę).
Darius Daukšas apie lietuvius migrantus pateikia oficialiosios statistikos duomenis, kurie
rodo, kad Norvegijoje gyvena 7562 lietuviai7 (tačiau lietuvių bendruomenės vertinimai
rodo, kad pagal neoficialią statistiką šis skaičius gali būti 3-4 kartus didesnis ir siekti
20.000 ar net 30.000 imigrantų).8 Iš naujųjų Europos Sąjungos valstybių lietuviai yra
antra pagal dydj migrantų grupė Norvegijoje (po lenkų, kurių yra per 40. 000 (žr.
Daukšas 2009)'.
D. Daukšas taip pat mini 2008 m. Norvegijos Integracijos ir įvairovės direktorato
(IMDi) kiekybinio tyrimo ataskaitą apie migrantus iš Lenkijos ir Baltijos šalių simbolišku
pavadinimu „Mes liekame" (norv. Vi blir). Tyrime dalyvavo 1013 respondentų, iš kurių
69 proc. buvo migrantai iš Lenkijos, 20 proc. iš Lietuvos, 5 proc. iš Latvijos ir 6 proc. iš

Estijos. Tokia respondentų proporcija maždaug atspind oficialią statistiką. Viena
svarbiausių tyrimo išvadų ta, kad imigrantai iš Rytų Europos šalių turi ilgesnių, nei buvo
manyta anksčiau, planų pasilikti Norvegijoje (žr. ten pat). Tyrimas taip pat atskleidė
integravimosi į Norvegijos visuomene problemas bei parodė egzistuojančią atskirtj tarp
dominuojančios daugumos ir naujųjų imigrantų. D. Daukšas aptaria ir pačių migrantų
patirtis, kurias atskleidė lauko tyrimo medžiaga. Pasak jo, etniškai pagrįsta visuomenės
samprata sudaro sunkumų imigrantams integruotis į norvegų visuomenę, nepaisant to,
kad buvimas „baltais", nors ir iš Rytų Europos, yra išnaudojamas kaip resursas,

leidžiantis būti mažiau pastebimiems kaip imigrantams arba bent jau įsivaizduoti save
esant aukštesnėje socialinėje hierarchijoje. Nepaisant to, kad imigrantai iš Lietuvos
Norvegijoje nori būti priimami lygiavertiškai, jie nenori atsisakyti turimos Lietuvos
pilietybės. Tyrimas parodė, kad Lietuvos pilietybė lietuvių imigrantų yra suvokiama ne
kaip praktinė būtinybė, bet veikiau kaip emocinis ryšys su Lietuva, o jos atsisakymas ir
norvegų pilietybės priėmimas, pasak minėto tyrėjo, dažnai suvokiama kaip asmeninė
drama. Tuomet permąstoma pati pilietybės samprata, įvardinant ją „popieriumi" (žr. ten

pat).

7 žr. Statistics Nonvay 2009. prieiga per intemetą: < http://www.ssb.no/innvbef_en/tab-2009-04-30-05en.html>.
žr. Norvegijos lietuvių bendrijos (nlb) duomenys, prieiga per internetą: <http://www.bendrija.com>.
'žr. Statistics Nonvay... prieiga per internetą: http://www.ssb.no/innvbef_en/tab-2009-04-30-05-en.html

VALSTYBIŲ MODELIAI PAGAL INOVACIJAS TAUTINIO TAPATUMO POLITIKOJE

4.2. Pilietinis atviras visuomenės modelis

Pilietybė teikiama visiems
gyventojams, neatsižvelgiant j

tautybę (kilmę), svarbu tapatumas
ir

aktyvus

dalyvavimas

nacionalinėjekultūroje.
Prancūzijos politinės asimiliacijos
modelis, grindžiamas į visuomenę
orientuotaasimiliacine
etnonacionaline savivoka ir jus

soli, pilietinės pilietybės, išraiška.
Bauyan medis, kurio išsikerojusios sakos pradeda leisti naujas šaknis

Imigrantai tampa nedaloma visuomenės dalimi, įgydami valstybės pilietybę. Tai
daugiatautės ir daugiakalbės valstybės, kuriose kalbinės mažumos sudaro daugiau nei 10
proc. visų tos šalies gyventojų (pvz., Ispanija, Belgija, Prancūzija). Būdingas kalbinės

autonomijos principas priklauso vieną nacionalinę oficialią kalbą turinčioms valstybėms
(Ispanija; iš dalies, Italija), kuriose tautinės mažumos turi politinę autonomiją. Dėl šios
priežasties ir šių regionų kalbos turi oficialų statusą (t. y. laikomos regioninėmis
oficialiomis kalbomis), be to, kiekvienas toks regionas vykdo savarankišką kalbos

politiką. Kai kuriose oficialiai vienakalbėmis laikomose valstybėse numatytas specialus
kalbinių mažumų teisių reglamentavimas. Šio tipo valstybėse gali būti pripažįstamos
kalbinės mažumos, suteikiant joms ribotą (regioninį) statusą ar net imantis priemonių
joms išsaugoti. Šią valstybių grupę galima suskirstyti į du pogrupius pagal tai, ar šalis iš
tiesų yra beveik vienakalbė (pvz., Portugalija), ar vienkalbystę joje siekiama įtvirtinti dėl
politinių sumetimų (pvz., Prancūzija). Orientuojamasi į omnikultūriškumą: pabrėžiama
tai, ką žmonės turi bendra tarpusavyje, svarbiausia ne skirtumai, bet panašumai
(žmogiškasis tapatumas). Skirtumai - ne kliūtis, bet greičiau privalumas, o švietimas -

svarbus omnikultūriškumo politinės ideologijos įrankis. Imigrantų naudojama tapatybės
darybos strategija - imigrantų kultūrinio atvirumo strategija (žr. Kuznecovienė 2009,

283-291).
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MIGRACIJOS POLITIKA AIRIJOJE: ES PLĖTRA
IR GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ PRIEMONĖS
Kalbėti apie airių tautinį tapatumą reiktų pradėti nuo istorinių įvykių. Panašiai kaip ir
Lietuvoje, XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje Airijoje, kuri tuo metu priklausė Didžiajai
Britanijai, kilo meninis-literatūrinis Keltų atgimimo sąjūdis (angį. Celtic Revival). Šis
sąjūdis gana greitai išaugo į visuomeninį politinį judėjimą („kuomet tauta yra pasirengusi
žygiui, niekas nepastatys jai sienų"10), siekusį Airijos valstybės atkūrimo (pvz., 1905 m.
radosi nacionalistinis Sin Fein judėjimas, vėliau virtęs įtakinga politine partija). Po
Velykų sukilimo 1916 m. ir nepriklausomybės karo, 1922-aisiais Airija atgavo
nepriklausomybe nuo Didžiosios Britanijos, tačiau sala liko padalinta. Airijos Respublika
tapo atskira Laisvąja Valstybe (angį. Free State), o Šiaurės Airija, nors jos teritorija
priklausė istoriniams airių protėviams - keltams, buvo prijungta prie Didžiosios
Britanijos. Didžioji Britanija airių „valymui" iš šiaurinės teritorijos panaudojo du švietimo neprieinamumo katalikams (airiams) ir diskriminacijos darbo rinkoje - įrankius,
kurie po Antrojo pasaulinio karo sukėlė beveik pusę amžiaus trukusį etninį-religinį
konfliktą (pasibaigusį 1999 m. įsigaliojusiu Gerojo Penktadienio susitarimu), kuris
stipriai veikė ir nepriklausomos Airijos Respublikos raidą. Šiuo metu du trečdaliai
Šiaurės Airijos gyventojų yra britų valdžiai lojalūs protestantai, o „Dievas saugo Airijos
pietinę dalį - tris ketvirtadalius tautos"".
Nepaisant ekonominės „keltų tigro" pažangos, „įsivaizduojama airių bendruomenė" ir
toliau siekia simbolinio - nepriklausomybės nuo Jungtinės Karalystės politikos - tikslo ir
pamažu „gydosi" nuo įtampos tarp etninių-religinių, anglosaksiškos ir keltų „rasės"

tapatumų atsivėrusias nacionalizmo stigmas (žr. Kearney 2007). Europos Sąjungos
narystės privalumus Airija panaudoja tautinio tapatumo politikoje, - 1973 m. pagrindiniu
ekonominiu motyvu stoti į ES buvo politinis noras susilpninti arba nutraukti ekonominius
ryšius su Jungtine Karalyste ir tapti nepriklausoma nuo jos kultūrine ir ekonomine
prasme. Be to, narystė Europos Sąjungoje nulėmė Airijos tapsmą europietiška šalimi bei
skatino tautinio tapatumo raiškos kaitą - nacionalizmas, etniškumas ir religija tapo
„antrinėmis" tapatumo dimensijomis ir užleido vietą „modernaus" tapatumo klausimams,

tokiems kaip ekonominė pažanga ir globalizacija, vartotojiška visuomenė, abortų
draudimas, narkotikų vartojimas, rasinė diskriminacija ir imigrantų skaičius (D.

10 Airijos Parlamento nario Charles Pamell (1846-1891) kalbos žodžiai.
" XX a. airių liaudies dainos, siejamos su nacionaliniu judėjimu, žodžiai.
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McVVilliams ironiška esė „Popiežiaus vaikai" (2008) įtaigiai nušviečia šias modernaus
airių tapatumo problemas).

Tačiau airiško nacionalizmo šaknys nebuvo išrautos, -Airija, panašiai kaip ir Jungtinė
Karalystė, tebėra „atsukusi nugarą" Europai, t. y. kultūriniu požiūriu šalis yra artimesnė
JAV, nei Europai, nes JAV - tai „kitos Airijos", emigrantų diasporos, namai (žr. O'Kelly

2004). Taigi istoriškai susiklostė taip, kad tapatumo politiką Airijoje šiandien lemia
nacionalinis „trijų Airijų" dialogas: protestantiškas-anglosaksiškas, keltiškas-katalikiškas
ir respublikoniškas airių diasporos (žr. Kearney 2007).
Airių diaspora ir emigrantų sugrįžimo priemonės. „Mes - sujungta tauta. (...)

Globali airiška šeima yra mūsų tautos stiprybė, palaikanti airių kultūrą, bet praplečiami
vaizduotę, atvira ir pasitikinti tėvyne", - teigė Airijos prezidentė Mary McAleese

kalboje,pasakytoje 2003 m. airių diasporai JAV. Net pats žodis „diaspora" airiško
tapatumo kontekste dažniausiai rašomas didžiąja raide, ir tai suprantama: iš maždaug 3
milijonų airių, gyvenančių užsienyje, tik šiek tiek daugiau, nei milijonas, yra gimę šalyje,
likusieji daugiausia gyvena JAV, Australijoje arba Jungtinėje Karalystėje. Po Antrojo
pasaulinio karo j JAV išvykę airiai tapo labiausiai privilegijuota etnine grupe šalyje,
vertinant airių kilmės emigrantų integracijos rodiklius: dalyvavimą švietime, politikoje ir
darbo rinkoje. Galima teigti, kad daugeliu atvejų airiai susikūrė geresnį gyvenimą, nei
patys amerikiečiai (žr. Inglis, 2008).
Airių diaspora tapo globali, tačiau ji ne saugojo tautinį tapatumą, bet pabrėžė airiškos
kilmės „žinojimą" ir didžiavimąsi Airija, todėl ir pati diasporos sąvoka yra lanksti ir
atvira interpretacijoms. Pagal Airijos vyriausybės taikomą apibrėžimą, airių išeiviais
laikomi Airijos piliečiai, kurie nuolat gyvena ne Airijos saloje. Vaikai Airijos piliečių,
kurie emigravo į užsienį, laikomi Airijos piliečiais pagal kilmę. Airiška kilmė taip pat
pripažįstama pirmos eilės vaikaičiams, jeigu jie buvo įregistruoti kaip Airijos piliečiai
„Užsienyje gimusiųjų registre" (angį. Foreign Born Register), kuris veikia kiekvienoje
diplomatinėje Airijos atstovybėje. Provaikaičiai ir tolimesni Airijos emigrantų palikuonys
taip pat gali registruotis šiame registre, jei jų tėvai ar giminaičiai buvo užsiregistravę
anksčiau. Teisė registruotis baigiasi ties trečiąja karta (išskyrus, kaip nurodyta 4.4
lentelėje).
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4.4 LENTELĖ
PILIETYBĖS SUTEIKIMO TVARKA AIRIJOJE

A

B

Jeigu jūs:
gimėte Airijos saloje 2004 m.
gruodžio 31 d. ar anksčiau

gimėte Airijos saloje 2005 m.
sausio 1 d. arba vėliau
esate A tėvų vaikas, gimęs ne

C

Airijos saloje
esate C vaikas arba A vaikaitis,

D gimęs ne Airijos saloje
E

esate D vaikas ir A provaikaitis,
gimęs ne Airijos saloje

Tuomet jūs:
esate Airijos pilietis arba galite gauti Airijos
pilietybę
esate Airijos pilietis, jei Jūsų tėvai yra airiai;
galite gauti Airijos pilietybę, jei jūsų tėvai
užsieniečiai tris iš keturių metų prieš jums
gimstant legaliai gyveno šalyje
Esate laikomas Airijos piliečiu
galite gauti Airijos pilietybę, bet privalote
registruotis Užsienyje gimusiųjų registre
galite gauti pilietybę, bet privalote registruotis
Užsienyje gimusiųjų registre su sąlyga, kad
jūsų D tėvai buvo jame užregistruoti prieš
jums gimstant

Saltin is: Citizens information Board 2009.

Tačiau airių diaspora neapsiriboja vien pilietybės statusu -kultūrinis tęstinumas
airiams yra daug svarbesnis, nei formali teisinė praktika, todėl spėjama, kad airių
palikuonimis pasaulyje save laiko apie 80 milijonų žmonių. Įdomu pastebėti, kad JAV
prezidento J. F. Kennedy'io, Argentinos revoliucionieriaus Che Guevara'os, Fordo

korporacijos įkūrėjo Henry'io Fordo ir krepšininko Shaąuille'o O'Nealo šaknys taip pat
yra airiškos.

Airijos pilietybės mechanizmas, padedantis puoselėti kelių kartų emigrantų ir tautos
ryšį, yra unikalus, - kitos šalys neturi jokio panašaus „tautinio" pilietybės mechanizmo.

Šiandien airių emigrantai ir diaspora ne tik apdainuojami airių liaudies dainose ir
poezijoje, bet yra įvairių mokslų tyrinėjimų objektas: airių nacionalizmo, politikos,
tapatumo. Migracijos studijos neretai kontrastuoja su kultūrinėmis įžvalgomis apie airių
literatūrą, liaudies muziką ir airišką (gališką) sportą. Nemažai universitetų (ypač JAV)
siūlo airių politikos, nacionalizmo, istorijos ir kultūros studijas, o ieškantiems airiškų
šaknų padeda ne tik gausiais tiražais leidžiamos patarimų knygos, bet ir nemaža dalis
nevyriausybinių organizacijų (žr. Akenson 1993; Campbell 2008; Darby, Hassan 2008;
Walker 2007).
Emigrantų sugrįžimo skatinimo politika Airijoje yra platesnės migracijos politikos
dalis, kurią taip pat sudaro parama airių diasporai užsienyje bei parama sugrįžtantiems.

Reemigracijos politikos institucinė struktūra pateikiama 4.1 schemoje. Šios struktūros
privalumas yra nevyriausybinių organizacijų ir katalikų bažnyčios įtraukimas į savo
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veiklą. Parama nevyriausybinėms organizacijoms teikiama konkurso tvarka, o tai skatina

šių organizacijų iniciatyvą ir aktyvumą, be to, nevyriausybinės organizacijos apie
migracijos problemas turi specifinės ir tiesioginės informacijos, kuri yra sunkiau
prieinama vyriausybės institucijoms, ir tai pagerina panaudotų valstybės resursų bei
pasiektų rezultatų santykį (žr. Barcevičius ir kt. 2005, 41). Schemoje parodyta Airijos
reemigracijos skatinimo institucinė struktūra rodo, kad reemigracijos politika yra
įgyvendinama kaip tipinė horizontali politika, - kiekviena ministerija įgyvendina ar
finansuoja priemonespagal savo kompetenciją. Pagrindinis tokios struktūros trūkumas,

pasak E. Barcevičiaus, koordinavimo stoka. Tai reiškia, kad kai kurios atskirų ministerijų
įgyvendinimo programos persidengia, trūksta vieningos reemigracijos skatinimo
strategijos. Kiekviena ministerija bei jai pavaldžios įstaigos planuoja, rengia ir
įgyvendina tik tas priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su jų kompetencijos sritimis,
(žr. ten pat).

Daug grįžimo politikos priemonių yra skirta informacijos sklaidai, pavyzdžiui,
sukurta Airijos e-vyriausybės svetainė www.citizensinformation.ie yra skirta sugrįžti

planuojantiems emigrantams, -joje pateikiami praktiniai patarimai mokymosi ar studijų,
įsidarbinimo, naudojimosi socialinėmis garantijomis, balsavimo rinkimuose klausimais.

Panašaus pobūdžio informacija pateikiama ir įvairiose nevyriausybinių organizacijų
interneto svetainėse, pavyzdžiui, „Grįžimo j Airiją" seminarus organizuoja Airijos

bažnytinė komisija JAV (Emigrant 2002). Informaciją apie grįžimą į Airiją ir socialinę
paramą tiems, kurių integracija svetimoje šalyje buvo nesėkminga, taip pat teikia Airijos
ambasados bei konsulatai. Klesti ir internetinės diasporos bendruomenės (pvz.,
http://www.diaspora.ie ): jų statusas įvairus - nuo oficialiai registruotų organizacijų,
pusiau formalių klubų ir forumų, iki bendravimo per socialinius tinklus ir ad hoc
diskusijų blog'us, kuriems nereikia narystės.

Yra nemažai skatinimo priemonių grįžtantiems airiams. Kai kurios jų skirtos ne tik
airių emigrantams, bet ir kitų šalių piliečiams pritraukti (pvz., 2000-2001 m. „Darbo
Airijoje" (angį. Jobs Ireland Campaign) kampanija organizavo darbo muges Kanadoje,
Čekijoje, Indijoje, Pietų Afrikoje ir kitose valstybėse). Kitos pritraukimo priemonės yra
specializuotos ir skirtos tik tam tikrų sričių darbuotojams. Geriausiai žinoma yra Airijos
vyriausybės „protų" sulaikymo programa, kurios dėka 1999 m. Verslo, prekybos ir

plėtros ministerija verbavo airių išeivius grįžti ir prisidėti prie programinės įrangos
pramonės kūrimo. Šios politikos, žinomos kaip „Airijos kalėdinis verbavimas" (angį.
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Irish Christmas Recruitment), taikinys buvo išeiviai, atvykstantys j Airiją Kalėdų
atostogų (žr. Giannoccolo 2005).

4.1 SCHEMA

AIRIJOS REEMIGRACIJOS SKATINIMO POLITIKOS INSTITUCINĖ
STRUKTŪRA
Tarpžinybinis komiteta^ emigracijos klausimams

Verslo, prekybos ir
darbo ministerija

Airijos eVynausybės
svetaine

ir šeimos

Užsienio
reikalų

reikalų

ministerija

Socialinių

Aplinkosaugos,
paveldo ir
vietinės

Airijos mokslo
fondas

(Mokslininkų
verbavimas i
Verslo, prekybos ir
plėtros ministerija

(„Airijos kalėdinis
verbavimas"!

Airijos nacionalinė
mokymo ir įdarbinimo
agentūra (..Darbas

Airijoje" kampanijos)
reikalanu
^enklu:

emigrantams

(JAVirkiluĄ,;į

Valstybės Insljtucitos
KaoUlcu bižnyčtoj ^iĮeigtos oitan ^acljui

Pa^ldumo. lu^nliiuvlmo ry^iai
Ry^y^ tarp d^no^ ir paramo* ^av

Pagal Barcevičius ir kt. 2005

2002 m. Airijos užsienio reikalų ministerija paskelbė tyrimo „Airija ir airiai užsienyje"
ataskaitą, kurioje buvo Įvardintos grįžtančių emigrantų problemos (Covven 2002). Tyrimo
duomenimis, grįžtantiems į tėvynę airiams labiausiai trūksta informacijos apie
pasikeitimus, ypač socialinės apsaugos srityje, kurie įvyko Airijoje per tą laiką, kai
emigrantai buvo išvykę. Ataskaitos duomenimis, nemažai problemų grįžusiems sukelia
būsto įsigijimas, darbo paieška bei kvalifikacijos pripažinimas, dažnai kamuoja vienatvės
ir izoliacijos jausmas.
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Su panašiomis problemomis susiduria ir sugrįžę j Lietuvą migrantai (žr. Barcevičius
2005). Neretai Airijos, kaip emigracijos šalies fenomenas, dažnai lyginamas su Lietuva.

Galima tik spėti, kad tai lemia šalies dydis (abi šalys užima beveik vienodą plotą, nors
Airijoje gyvena 1,5 mln. gyventojų daugiau, nei Lietuvoje) arba istoriniai panašumai nacionalizmo, religijos ir išsivadavimo nuo priespaudos prasme. Taigi remdamiesi šia
kad ir ne visiškai adekvačia analogija galėtume spėti, kad lietuvių „emigrantų" grįžimas
su nauja patirtimi, kapitalu, žiniomis ir kultūra atkartos Airijos atvejį - sugrįš mažiau nei
50 proc. visų emigravusiųjų, o emigracija baigsis praėjus 20 metų po Lietuvos įstojimo į
Europos Sąjungą, geriausiu atveju, apie 2025-uosius metus. Kita vertus, reikėtų
atsižvelgti į tai, kad airiams integruotis JAV ar kitose anglosaksiškose šalyse buvo
paprasčiau, nes jie nesusidūrė su kalbos „išsaugojimo" problema. Tuo tarpu „naujosios

kartos" lietuvių kilmės migrantams kalbos barjeras gali būti struktūrinė kliūtis sėkmingai
integracijai užsienyje, o lietuvių kalbos primiršimas - apsunkinti sugrįžusiųjų į tėvynę
emigrantų (ypač jų vaikų) reintegraciją.

Socialinis ekonominis migrantų integracijos modelis Airijoje. 1871-1961 metais
Airijos gyventojų skaičius sumažėjo nuo 4,5 iki beveik 3 milijonų. Tai dviejų „masinės
emigracijos" laikotarpių pasekmė: pirmasis laikotarpis apima 1871-1926 metus, antrasis
prasidėjo po Antrojo pasaulinio karo ir apima 1951-1961 metus. Masinę emigraciją šiais
laikotarpiais lėmė daugiausia ekonominės priežastys. Po įstojimo į Europos Sąjungą
emigracija tęsėsi dar apie 20 metų, ir tik nuo 1996-ųjų dėl kylančios ekonomikos
padidėjo darbo jėgos poreikis, o Airija pradėta vadinti „keltų tigru" ir imigracijos
valstybe. Airijos ekonominį suklestėjimą nulėmė sėkminga vidaus politika, tarptautinė
ekonominė integracija ir Europos Sąjungos investicijos per Bendruomenės paramos
programą (angį. Community Support Framework) bei į žemės ūkį. Be to, švietimo
reforma (pvz., 1967 m. įvestas nemokamas vidurinis mokslas) „susodino" jaunus

potencialius darbuotojus į mokyklos suolus, kurie, gavę išsilavinimą, jau nebenorėjo
dirbti nekvalifikuoto darbo. Rinkoje ėmė stigti darbuotojų, nors airių emigracija mažėjo
labai palaipsniui. Šalis tapo patrauklia ne Europos šalių piliečiams, kuriuos po 2004 m.
pakeitė imigrantai iš Rytų Europos. Taip iš homogeniškos, angliškai kalbančios,
katalikiškos „baltųjų" visuomenės Airija gana greitai tapo „įvairi" rasiniu, etniniu ir
religiniu aspektais (žr. Inglis 2008). Imigrantų skaičius Airijoje sparčiausiai didėjo nuo
1987 m., tačiau grįžtančių airių kilmės emigrantų dalis tarp visų atvykstančių į Airiją
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imigrantų mažėjo: nuo 65 proc. 1980-ųjų pabaigoje, 50 proc. 1990-ųjų pabaigoje ir per
50 proc. 2005-2006 m. laikotarpiu (žr. Ruhs 2009).

4.2 PAVEIKSLAS
IMIGRACIJA, EMIGRACIJA IR MIGRACIJOS SALDO (NET-MIGRATION)

AIRIJOJE
(1987-2008 metais, tūkstančiais)

Šaltinis: Ruhs 2009.

Airijos migracijos politika gana nenuosekli, tačiau viena liberaliausių Europoje ir,
pasak M. Ruhs (2009), „daroma" ad hoc. Pagrindiniai Airijos migracijos politikos
trūkumai, P. MacEinri (2003) manymu, yra tai, kad rinkos padiktuoti sprendimai
priimami ir vykdomi, neatsižvelgiant j migracijos poveikj kilmės šalims (tai prieštarauja
šiuolaikinės Europos Sąjungos migracijos politikos tikslams) ir skiriant mažai dėmesio
imigrantų teisių ir integracijos klausimams.

Šiuo metu galioja trys pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys imigrantų
darbuotojų teises: Įstatymas, draudžiantis nesantaikos kurstymą (angį. Prohibition of
Incitement to Hatred Act, 1989), Lygybės darbe įstatymas (angį. Eąual Employment Act,
1998), kuriuo darbuotojai ginami nuo diskriminacijos darbe, neatsižvelgiant j jų amžių,
lytį, šeimyninę padėtį, rasę, religiją, įsitikinimus, negalią, bei [statymas dėl vienodo
statuso (angį. Eąual Status Act, 2000).
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Pabrėždama atvirumą ekonominiams migrantams, Airija netaikė jokių apribojimų 10ies naujųjų ES valstybių piliečiams. Po 2004 m. gegužės 1 d. apie 40 mln. Žmonių,
gyvenančių naujosiose šalyse, galėjo teoriškai atvykti į Airiją ir čia įsidarbinti. Tai
reiškia, kad naujai įstojusių valstybių narių piliečiai Airijoje įgijo tokias pat teises
įsidarbinti, kaip ir Airijos piliečiai. Kita vertus, po ES plėtros 2004 m. atsiranda daugiau
„požymių", rodančių, kad Airija linkusi taikyti ir „sugebėjimais pagrįstą" (angį. skillsbased) imigracijos politiką, kuri reiškia gyventojų iš trečiųjų šalių suvaržymus,
įsidarbinant žemesnės kvalifikacijos darbuose. Airijos imigracijos politika naujųjų ES
šalių piliečių atžvilgiu rėmėsi dvejopais lūkesčiais:
•kad laisvas darbo vietas darbdaviai galės užpildyti, samdydami darbuotojus iš
naujųjų ES šalių;
•netikrumu, kiek darbuotojų iš naujųjų ES šalių atvyks į Airiją po 2004 m. gegužės.
Nuo 2003 iki 2005 m. darbo leidimai buvo išduodami darbdaviams, bet ne
migruojantiems darbuotojams, todėl asmuo, turėdamas darbo leidimą, galėjo dirbti tik
toje darbovietėje, kurioje darbo leidimas išduotas, t. y. darbo leidimai negalėjo būti
„perkeliami" iš vieno darbo į kitą. Be to, jie kasmet turėjo būti pratęsiami, o jų išdavimo
sistema rėmėsi darbdavio „suinteresuotumu". Nepaisant oficialaus reikalavimo pateikti

įrodymus, kad visos pastangos buvo išnaudotos, siekiant įdarbinti Europos ekonominės
erdvės gyventoją, neoficialiai tokia sistema apribojo darbuotojų ir išplėtė darbdavių teises
- jie galėjo įdarbinti bet kurios šalies piliečius. 2003 m., įsigaliojus Įdarbinimo leidimų
įstatymui (angį. The Employment Permits Bill), Airijos įdarbinimo modelis tapo
intervenciniu, t. y. pirmenybę laisvai įsidarbinti suteikė 10-ies naujųjų ES šalių
piliečiams, bet smarkiai apribojo trečiųjų šalių piliečių patekimą į darbo rinką. Įmonių,
prekybos ir užimtumo departamentas (the Department of Enterprise, Trade ir

Employment) bei Valstybinė mokymo ir įdarbinimo tarnyba (FAS1 — Irish National
Training and Employment Authority) paskelbė sąrašą trečiųjų šalių kategorijų
darbuotojų, negalėsiančių gauti darbo leidimo. Vyriausybė pradėjo skatinti darbdavius
teikti pirmenybę darbuotojams iš ES šalių. Airijos vyriausybė tikėjosi, kad ES-10 plėtra
sumažins migruojančių darbuotojų iš trečiųjų šalių poreikį ir padės užpildyti žemos
kvalifikacijos darbo vietas. 2004 m. rugpjūtį Airijos įmonių, prekybos ir užimtumo
departamentas paskelbė, kad svarstys naujų darbo leidimų išdavimą trečiųjų šalių
piliečiams tik tuo atveju, jei darbuotojo nepavyks surasti išsiplėtusioje ES darbo rinkoje.

12 FAS atlieka funkcijas panašias į Lietuvos Darbo biržos.
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Lyginant du laikotarpius (2002 m. gegužės - 2003 m. balandžio ir 2003 m. gegužės 2004 m. balandžio) naujų darbo leidimų skaičius trečiųjų šalių piliečiams sumažėjo 17
proc., o naujųjų ES narių šalių piliečiams išduotų darbo leidimų skaičius padidėjo nuo 36
iki 42 proc. (žr. Ruhs 2004).
4.3 PAVEIKSLAS

ES-10 ŠALIŲ GYVENTOJAMS IŠDUOTŲ NAUJŲ SOCIALINIO DRAUDIMO
NUMERIŲ (SDN) SKAIČIUS
(2004 m. gegužės-liepas mėn. ir 2004 m. sausio-kovo mėn.)

Nauji SDN 2004 m. gegu2^- liepą • Nauji SDN 2004 m. vasan-^ovą

e.oou

-r
"j

*""

1

Lenkija Lietuva

Latvija Slovakija Čekija Estija

Vengrija Malta

Slovėnija Kipra

Šaltinis: Ruhs 2004.

Airija sekė Jungtinės Karalystės pavyzdžiu ir sugriežtino ne airių kilmės šalių
piliečiams (įskaitant ir naujųjų ES šalių darbuotojus) priėjimą prie socialinės gerovės
sistemos. Airija, kaip ir Jungtinė Karalystė, siekė apsaugoti savo socialinės apsaugos
sistemą nuo naujųjų ES šalių „darbuotojų", kurie galėjo būti suinteresuoti socialinėmis
išmokomis, o ne darbu šalyje. 2005 m. sausio 1 d. pakeistas pilietybės įstatymas, pagal

kurį užsieniečiams, norintiems, kad jų palikuonys automatiškai taptų šalies piliečiais, jau
„nebeužtenka atvykti į šalį ir pagimdyti", kaip buvo iki šiol (žr. 4.4 lentelę). Nors Airijos
vyriausybė nereikalauja (priešingai Jungtinėms Karalystėms) specialios įsidarbinimo
registracijos, tačiau nuo 2004 m. gegužės 1 d. yra vykdoma išduotų socialinio draudimo
numerių (SDN) stebėsena (žr. 4.3 pav.). Skaičiai, kuriuos pateikia Socialinių ir šeimos
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reikalų ministerija (angį. Department of Sočiai and Family Affairs), rodo, kad 2004 m.
gegužės-liepos mėnesiais šiuos numerius gavo beveik 23 tūkst. žmonių iš naujųjų šalių,
t. y. 10 kartų daugiau, nei tų pačių metų sausio-kovo mėnesiais... Iš jų 11 tūkst. išduota

lenkams, beveik 5 tūkst. - lietuviams (2008-aisiais jau 30 tūkst.) ir daugiau nei po 2 tūkst.
- čekams ir slovakams. Tačiau nėra duomenų, kiek piliečių iš naujųjų šalių narių gavo
socialinio draudimo numerius po gegužės l-osios, nes jie jau gyveno ar nelegaliai dirbo

šalyje iki ES plėtros.
Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, šiuo metu Airijoje gyvena apie
100 tūkst. lietuvių. Airijos lietuvių bendruomenė, pradėjusi savo veiklą nuo 2001 m. kaip
internetinis bendraminčių tinklas, 2005 metais buvo oficialiai įregistruota Airijos jmonių
registracijos biure (angį. Companies Registration Office). Trys dobilo lapeliai - geltonas,
žalias ir raudonas - pasaulio lietuvių yra atpažįstami kaip Airijos lietuvių bendruomenės
simbolis, - rašoma interneto svetainėje. Per keletą metų nuo saujelės po visą šalį
išsibarsčiusių entuziastų bendruomenė išaugo į gausią ir stiprią organizaciją. Interneto
svetainėje teigiama, kad bendruomenė labai jauna, bet vieninga, stipri ir lygiavertė
naujosios išeivijos organizacija, jungianti j lietuvišką veiklą kiekvieną, kam rūpi
lietuviškos kultūros išlaikymas, skleidimas ir puoselėjimas, teigiamo Lietuvos įvaizdžio
formavimas. Įdomu pastebėti, kad interneto svetainėje minėtos bendruomenės
pavadinimo visos pirmosios žodžių raidės rašomos didžiąja raide. Ar tai tik lietuvių
kalbos klaida? Turbūt, ne. Norisi manyti, kad taip išreiškiamas patriotizmas ir
pabrėžiama, kurie pavadinimo žodžiai yra svarbiausi.

Airijoje taip pat veikia Lietuvių katalikų misija, Corko lietuvių bendruomenė bei
Šiaurės Airjos lietuvių asociacija (ŠĄLA). Vis daugiau ženklų rodo, kad lietuviai Airijoje
vienijasi ir pagal interesus: veikia Airijos lietuvių verslo klubas, Airijos lietuvių fotografų
klubas (www.fotomanai.lt), Dubline nuo 2009-ųjų gyvuoja futbolo komanda (www.fc-

lithuania.com). Taigi lietuvių imigrantų kuriama kultūrinė erdvė užpildoma ir
profesinėmis, ir socialinėmis, ir šeimos ar artimų draugų aplinkoms būdingomis
praktikomis, įdaiktinama lietuviškumą žyminčiais elementais (žr. Kuznecovienė
2009b).Organizacijų kūrimąsi galėtume pavadinti tautinio tapatumo darybos strategija,
kurios esminis bruožas - „išteritorintos" kultūrinės erdvės, kurioje (re)konstruojami

kilmės šaliai būdingi socialinių sąveikų kodai bei simboliai ir kuri yra naudojama kaip
svarbiausias lietuviškumo darybos ir praktikavimo resursas (žr. ten pat). Žinoma, kol kas,
bent jau iš Lietuvos, atrodo, kad dauguma besikuriančių lietuvių organizacijų Airijoje yra
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dar tik „ant bačkos" stadijos, tačiau po kurio laiko istorikai šias organizuotas pastangas
tikriausiai įvardins Airijos lietuvių diasporos susidarymo pradžia, nes 100 tūkst.
emigrantų yra daugiau nei pakankamas skaičius lietuvių diasporai atsirasti.

IMIGRANTAI ISPANIJOJE

Ar Ispanija yra tauta? - klausia S. Balfour ir A. Quiroga savo knygos „Naujas

Ispanijos išradimas" (2007) įžangoje ir ironiškai atsako, kad tai esą tik kurčiųjų dialogas.
Tai sakydami autoriai, ko gero, turi galvoje šalies pietų ir šiaurės, Afrikos rytinio
pakraščio ir Europos Sąjungos Barselonos proceso, tradicijų ir pažangos (su atsilikimo
požymiais), imigracijos ir „dvigubo" patriotizmo bei nacionalizmo prieštaravimus,
kuriuos norom nenorom turėsime minėti, aptardami ispanų tautinį tapatumą.

Žinoma dviprasmybių apie Ispaniją ir ispanus galėtume rasti ir daugiau, todėl
nenuostabu, kad ir tautinio tapatumo politinis diskursas Ispanijoje yra konstruojamas
dviejų prieštaringų kontekstų rėmuose: per a) baskų, katalonų ar Galisijos separatizmą ir
b) vieningos tautos - Ispanijos hegemonijos idealą. Pirmajam - separatizmo - kontekstui,

pasak Diego Muro ir Alejandro Quiroga (2005), politinėje darbotvarkėje skiriama
daugiau dėmesio, o Ispanijos, kaip vienos tautos, tapatumo idėja lieka užkulisiuose.

Ir tai suprantama. Istorinė Ispanija - pilietinių karų lopšys, todėl patogiau polemiką
apie vieningą ispanų „tautą" prislopinti ir ant politikos stalo mesti „trečiąją" - imigrantų
- kortą, nes greta separatistinių „nacionalizmų" ir unifikuoto ispanų tautinio tapatumo

konteksto, po 1978 m. decentralizavusios šalį Konstitucijos priėmimo bei 1986 m.
vertikaliais ir tolimais ES politiniais instrumentais „europeizuotoje" šalyje reiškiasi
naujos diasporų ir imigrantų bendruomenių nacionalizmo formos (tarp jų ir lietuvių).
Taigi atvykėliai imigrantai tarsi sujaukia ir sumaišo dviejų tautinio tapatumo „žaidėjų" oficialiosios valdžios ir separatistinių nacionalistinės pakraipos partijų - kortas.
Tai ypač akivaizdu Katalonijos autonominėje srityje, kuri yra labiausiai ekonomiškai
išvystyta Ispanijos dalis ir į kurią plūsta imigrantai ir iš rytų Afrikos, ir iš Lietuvos.
Ispanija, pasak W. Connoro (1994), yra pusiaukelėje tarp tautinės ir daugiakultūrinės
valstybės, o šiai pusiaukelei apibūdinti siūlo „tautų ir regionų tautos", „tautų tautos",
„posttradicinės tautos" ar „postnacionalinės valstybės" apibūdinimus. Pastarosios

Taip vadinasi Airijoje leidžiamo lietuviško laikraščio „Saloje" rubrika, kurioje žurnalistai kalbina savo
tautiečius. „Kiekvieną savaite mūsų laikraščio žurnalistė lietuvių susibūrimų vietose (pvz., prie lietuviškų
parduotuvių) ieško įdomių nuomonių ir atsakymų į mums visiems aktualius klausimus. Nepraeik pro šalį
neišsakęs savo minčių!" (žr. www.saloje.lt).
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sąvokos nors šiek tiek ir praplečia hegemoniškai suprantamą ispanų „tautos" turinį, bet
klausimas, ar Ispanija yra pliuralistinė tauta, ar pliuralistinė valstybė, vis dar lieka
neatsakytas - didžioji dalis ispanų jaučiasi priklausą dviems tautoms ir turi vienodus
Ispanijos pasus, todėl, pasak Jaako Billieto, Barto Maddenso ir Roelando Beerteno
(2003), ne visada aišku, ką reiškia tautinis tapatumas tokiems „dviejų tautų" piliečiams.
„Kurčiųjų dialogą", prasidėjusį po Franko režimo žlugimo, kada buvo atsisakyta
primesto unitarinio tautiškumo modelio, pagyvina Ispanijos narystės Europos Sąjungoje
sumaištis. Nors po įstojimo į ES susilpnėjo nacionalistinių ir separatistinių judėjimų
įtaka, ispanų tapatumas vis dar konstruojamas kaip priešprieša europinei integracijai, t. y.
ekonominė pažanga ir didėjanti Ispanijos politinė galia pasaulyje laikomi ispanų tautos
nuopelnu, o priekaištai dėl tautos „bėdų" - migrantų, terorizmo grėsmės ir pan. išsakomi

Europos Sąjungos adresu. Kita vertus, įdomu pastebėti, kad įvesti Europos Sąjungos
pilietybę kitų valstybių vadovus įtikino būtent Ispanijos premjeras Felipe Gonzalesas,
vykstant galutiniam Mastrichto sutarties derybų etapui 1991 m. pabaigoje. F. Gonzalesas
esą įrodinėjęs, kad įpiršti rinkėjams prieštaringus ekonominės ir monetarinės sąjungos
tikslus pavyks tik tuo atveju, jei jie suvoks save kaip Europos piliečius14. Taigieuropinis
tapatumas, pasak Antonio Menėndez-Alarcon, tapęs Ispanijos piliečių kasdienybės
dalimi, padėtų ne tik įgvendinti ekonominius tikslus, bet ir išvengti supriešinimo tarp
„tikrųjų" ispanų ir imigrantų.
Pagal imigrantų ir vietinių gyventojų proporciją Ispanija yra antroje vietoje (po Kipro)
ir pirmoje pagal absoliučius skaičius Europos Sąjungoje (žr. 4.1 lentelę). Nuo 1975 iki
1985 m. imigrantų Ispanijoje daugėjo vidutiniškai 2,2 proc. per metus, o nuo 1985 iki
1991 m. - vidutiniškai po 7 proc. per metus. 1992 m. imigrantų skaičius išaugo iki 10
proc, o 1992—2000 metais atvykėlių iš besivystančių šalių skaičiaus pokytis pasiekė net
214, o imigrantų iš išsivysčiusių šalių - 60 proc. Rumunai yra gausiausia grupė tarp
imigrantų iš Europos valstybių (imigrantų skaičiaus pokytis 2001-2008 metais siekia
1187 proc). Kitos didžiausios imigrantų bendruomenės yra iš Maroko, Ekvadoro,
Kolumbijos bei Jungtinės Karalystės. Imigrantų skaičiaus augimą šalyje daugiausia
nulėmė politinės ir ekonominės priežastys: kolonijiniai ryšiai su Lotynų Amerika bei
„skylėtų sienų" politika, dėl kurios į šalį lengvai patenka šiaurės Afrikos gyventojai.
Nemažą dalį imigrantų „įdarbina" juodoji rinka bei išaugę žemės ūkio ir statybos
sektoriai. Tačiau pagrindiniai imigracijos pokyčiai apima gana platų probleminį lauką:

14 Žr. Baubock, Rainei*. Who are the citizens ofEurope? 2008. .
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1.kintanti migrantų geografija: daugėja atvykstančių iš naujųjų ES šalių, auga
„specifinių" kultūrų ir religijų įvairovė;
2.feminizacija (pvz., moterys iš Filipinų, nelegali prekyba moterimis, pusiau legalus
moterų įdarbinimas „pramogų suaugusiems" sektoriuje)
3.nauji migracijos tipai (pvz., išsivysčiusių ES šalių pensininkų migracija, dažnėja
švytuoklinė ir nelegali migracija);
4.kinta traukos veiksniai (pvz., nelegalus pelnas, išėję į pensiją asmenys atvyksta

ilgam gydimuisi, reabilitacijos tikslais).

1986 m. šaliai tapus Europos Sąjungos nare, migracija pasidarė Ispanijos politinės
darbotvarkės dalimi (1985 m. priimtas pirmasis Ley de Extranjeria - Užsieniečių teisių ir
laisvių įstatymas), tačiau kurį laiką (iki 1990 m., kada sparčiai pradėjo augti imigrantų
skaičius) šis klausimas daugiau buvo politinio ir akademinio elito diskusijų tema.

4.1 LENTELĖ
UŽSIENIEČIŲ SKAIČIAUS AUGIMAS ISPANIJOJE
Metai

1881
1986
1991
1996
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Užsieniečių skaičius
198,042
241,971
360,655
542,314
637,085
923,879
1,370,657
1,977,946
2,664,168
3,034,326
3,730,610
4,144,166
4,519,554
5,220,600

Augimas
0.52%
0.63%
0.91%
1.37%
1.60%
2.28%
3.33%
4.73%
6.24%
7.02%
8.46%
9.27%
9.99%
11.3%

Šaltinis: Ispanijos nacionalinis statistikos institutas.

Šianien, po daugelio vidaus ir užsienio politikos reformų ir reguliavimo planų (pvz.:
2002 m. Greco plano, kurį įgyvendinus iki 2004 m. imigrantų integravimo funkcijos buvo
perduotos regionų ir vietos savivaldai; 2002 m. darbuotojų kvotų programos, pagal
kurias, oficialiios statistikos duomenims, buvo įdarbinami reikalingi rinkai darbuotojai,
tačiau tik iš tų valstybių, su kuriomis buvo pasirašytos dvišalės sutartys) migracijos
problemos Ispanijoje yra laikomos svarbiausiu „nacionaliniu" klausimu.
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Imigrantų „nacionalinis klausimas" Ispanijoje aprėpia tris esmines problemas:

a)Ispanijos saugumą (separatistiniai judėjimai silpnėja, tačiau iškyla globalaus
terorizmo grėsmė);
b)Ispanijos pilietybę - kam ją suteiktiir kaip tai padaryti;
c)imigrantų politiką - kiek jų įsileisti, iš kokių šalių ir pagal kokius kriterijus.
Ispanijos Konstitucijos įžangos 2 straipsnyje įtvirtinama „nedaloma Ispanijos tautos
vienybė" bei autonomija „tautiškumams ir regionams, iš kurių ji sudaryta",

garantuojamas jų solidarumas, tačiau, pagrindiniame tekste pabrėžiamas Ispanijos
integralumas ir apie jokius „tautiškumus" toliau nebeužsimenama (žr. Nunez 2001).

Konstitucija nustatė Ispanijos administracinį suskirstymą - padalino šalį į 17
autonomiškų regionų, nors keli jų (pvz., La Rioja ir Madridas) buvo „dirbtinai
sukurti, ir prieš tai neturėjo jokio tapatumo" (žr. Guibernau 2007, 46). Tuo buvo
siekiama įtvirtinti simetriškos decentralizacijos modelį, suteikiant vienodą
autonomiją regionams ir suvienodinant „tautiškumų" raišką. Baskų kraštas,

Katalonija ir Galisija iškart po Konstitucijos priėmimo galėjo „mėgautis"
autonomija, tuo tarpu kitiems regionams buvo taikomas penkerių metų
sugriežtintos

autonomijos

modelis.

M. Guibernau

nuomone,

simetriška

decentralizacija pasiteisino - ji ilgainiui paskatino regionus siekti dar daugiau
autonomijos ir (ypač po įstojimo į ES) prislopino separatistinių judėjimų ambicijas.
M. Guibernau pateikiami gyventojų apklausų duomenys taip pat rodo, kad
dauguma gyventojų pritaria tokiam tautinio tapatumo galių padalinimo modeliui,
nors skirtumai tarp atskirų regionų išlieka, -šį modelį daugiausia remia Rioja ir
Madrido gyventojai, tuo tarpu daug mažiau priimtinu jį laiko baskai ir katalonai .
Vis dėlto galima teigti, kad baskų, katalonų ir Galisijos tautų kovos dėl
valstybingumo su kita tauta - Ispanija - pamažu rimsta. Tačiau tai tik dalinė tiesa -

paprasčiausiai separatistines nusikalstamas grupuotes pakeitė nacionalistinės
partijos, kurios teisėtais būdais siekia Konstitucijoje leistinus „tautiškumus"
paversti valstybėmis, „asocijuotomis" su Ispanija (baskai), arba valstybėmis,
nepriklausančiomis nei Ispanijai, nei Europos Sąjungai (Katalonijos kairiųjų
respublikonų partija - Esąuerra Republicana de Catalunyd).

Šiuolaikinėje Ispanijoje būti ispanu reiškia būti šalies piliečiu, o Konstitucija ir
civilinis kodeksas suderina^as soli k jus sanguinis elementus (žr. Dies Medrano 2005).
Priešingai, nei kitose Vakarų šalyse, gimusiems šalyje pilietybė nėra automatiškai
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suteikiama - reikalaujama šalyje pragyventi vienerius metus (ta pati nuostata galioja ir
Ispanijos piliečių vaikams), o imigrantai (su kai kuriomis išimtimis) tik po 10 metų
gyvenimo šalyje gali kreiptis dėl pilietybės. Kita vertus, Ispanijos įstatymai leidžia turėti
ir dvigubą pilietybę. Konstitucija įpareigoja Ispanijos valstybę rūpintis emigravusiais
piliečiais. 42 straipsnyje teigiama: „Darbuotojai užsienyje išsaugo valstybės suteiktas
ekonomines ir socialines teises, o jos politika orientuojama į jų sugrįžimą" (The Spanish
Constitution, 1978). Ispanijos vyriausybė, remdamasi Konstitucija, vykdo socialinės
apsaugos emigravusiems ispanų darbuotojams politiką (Protection Policy for Spanish
vvorkers residing abroad as a consequence of emigration). Vyriausybės priimtas

Strateginis pilietybės ir imigrantų integracijos planas (2007) numato šias „priklausymo"
Ispanijos tautai gaires:
•migrantų integracijos politika remiasi abipusiais adaptacijos procesais;
•sėkmingos integracijos politikos tikslas - pilietybės suteikimas, nes tai užtikrina
„normalizuotą" prieinamumą prie darbo rinkos ir viešojo bei privataus sektoriaus
paslaugų;
•tarpkultūrinio „apsikeitimo" principas padedaskirtingos kilmės ir kultų žmonėms
išlaikyti pagarbą ir didžiavimąsi kultūrine įvairove;
•skirti dėmesį diskriminacijos ir ksenofobijos prevencijai;
•numatant integracijos priemones, atsižvelgti į imigrantų lytį;
•bendradarbiauti su imigrantų kilmės valstybėmis, rengiant integracijos politikos
priemones(žr. Guidelines...2007).

Pastaraisiais dešimtmečiais Ispanijoje ryškėja tendencija „atskirti" žmogaus teises nuo
pilietybės apibrėžimo (žr. Soysal 1994). Legalaus gyventojo ir piliečio statusai
apsprendžia, kuriomis ekonominėmis, socialinėmis politinėmis ir kultūrinėmis teisėmis
naudojasi atskiros visuomenės grupės. Tiek Ispanijos gyventojai, tiek piliečiai turi
vienodas ekonomines ir kultūrines teises, tačiau politinio dalyvavimo ir teisės į socialinę
gerovę ribojamos griežčiau. Kita vertus, galime sakyti, kad Ispanija palaipsniui artėja prie
postnacionalinės pilietybės modelio, - nepaisant to, kad teritoriškumas yra svarbiausias
ispanų demos bruožas ir pilietybė išlaiko savo svarbą (žr. Dies Medrano 2005),
imigrantai Ispanijoje defacto naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir piliečiai.
Tad ką reiškia priklausyti ispanų tautai? Palyginimui 4.2 lentelėje pateikiami
UNESCO Tarptautinės socialinių tyrimų programos „Tautinis tapatumas ir požiūris į
imigrantus" (žr. Dies Medrano 2005; Heath, Tilley 2005) ir projekto „Lietuvių tautinės
tapatybės raiškos būdai" (žr. Kuznecovienė 2007) duomenys, kurie rodo, kad ispanų ir
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lietuvių „priklausymas" tautai yra gana panašūs (žinoma, (vertinus tai, kad lietuvių ir
tarptautiniame tyrime naudoti instrumentai skiriasi ir galima atsargiai lyginti tik tris
svarbiausius „priklausymo" bruožus).

4.2 LENTELE

SVARBIAUSI ISPANŲ, BRITŲ IR LIETUVIŲ PRIKLAUSYMO TAUTAI
RODIKLIAI
Ispanai***

Britai**

Lietuviai*

Gimti šalyje

87,4

72

80,5

Turėti šalies pilietybę

86,8

83

60^

Gyventi visą gyvenimą šalyje

85,2

69

59,2

Mokėti šalies kalbą (? ^kalbėti anglų kalba)

82,9

87

39,6

Būti kataliku ("būti krikščioniu)

43,2

33

11,5

Gerbti valstybe ir įstatymus (*Konstitueiją ir
įstatymus)

89,3

82

62,1

Jaustis ispanu/britu/lietuviu

86,8

75

Nėra duomenų

Protėviai/ šaknys/kilmė

77,7

49

48,7

Nėra duomenų

Nėra duomenų

29,8

Svarbu ir labai svarbu (proc.)

Laikytis papročių ir tradicijų

Šaltiniai: Kuznecovienė 2007; Dies Medrano 2005; Heath ir Tilley 2005. Pastaba: galima lyginti tik
duomenis apie ispanų ir britų tapatumą, nes rezultatai gauti, naudojant tą patį tyrimo instrumentą. J.
Kuznecovienės tyrime buvo naudojamas skirtingas tyrimo instrumentas, todėl palyginimas yra tik
sąlyginis.

Taigi galime manyti, kad ispanų ir lietuvių tapatumui būdingas pilietinių
etnokultūrinio tapatumo bruožų rinkinys, nors griežtas klasifikavimas pagal etninio /
pilietinio tapatumo kriterijus, J. Kuznecovienės nuomone, vargu ar yra patikimas

kriterijus tautų klasifikacijai. Remdamiesi šiuo palyginimu (nors nėra galimybės aptarti
ankstesnių tyrimų rezultatų) galime teigti, kad Ispanija ir Lietuva „tolsta" nuo etninio
tautinio tapatumo modelio ir „artėja" pilietinio link. Kita vertus, šioms šalims dar „toli"

iki Jungtinės Karalystės pilietinio-daugiakultūrinio modelio, nes norint „priklausyti"
tautinei britų visuomenei (apie kurią „nekalbama" kaip apie tautą), užtenka mokėti anglų
kalbą, turėti pilietybę ir gerbti įstatymus. Įdomu pastebėti, kad kalbos mokėjimas, o ne
pilietybė, šioje šalyje yra pirmoje vietoje (taip pat žr. skyrių apie Jungtinę
Karalystę).Kalbėti apie lietuvių priklausymą Ispanijai dar sudėtingiau: jie yra sąlygiškai
maža imigrantų grupė, todėl daugelyje tyrimų „ištirpsta" tarp naujųjų ES šalių imigrantų
(kartais išskiriami lenkai, bulgarai ir rumunai). Statistika apie lietuvius Ispanijoje taip pat
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labai įvairi: oficialių šaltinių ir Ispanijos lietuvių bendruomenės pateikiamų skaičių
palyginimas pateikiamas 4.3 lentelėje.

4.3 LENTELĖ
LIETUVIŲ SKAIČIUS ISPANIJOJE
Šaltinis

Lietuvių skaičius

Ispanijos lietuvių bendruomenės pateikiami skaičiai
Ispanijos socialinių reikalų ir darbo ministerija (2006 m.
birželis)

13 tūkst. (48% moterys)

Pilietinės visuomenės institutas studijoje „Lietuvių
emigracija: problema ir galimi sprendimo būdai" (2004,

35 tūkst. vien Andalūzijoje

12)
Lietuvos statistikos departamento duomenys, pateikti
Ispanijos lietuvių bendruomenės interneto svetainėje

4 tūkst. (2001-2005 m. išvykę į Ispaniją
nedeklaravo išvykimo)

Oficialios statistikos duomenys
Lietuvos statistikos departamentas (deklaravo išvykimą)

Ispanijos nacionalinis statistikos institutas, 2009

276 (2003 m.)
1009 (2004 m.)
2073 (2005 m.)
1313 (2006 m.)
1616 (2007 m.)
1983 (2008 m.)
15200 (2006 m.)
18528 (2008 m.)

J. Kznecovienė aptaria tautinio tapatumo darybos procesus, jo konteksto ypatumus,
svarbiausius naudojamus resursus bei praktikavimo būdus ir išskiria tris vyraujančias
tautinio tapatumo darybos strategijas, kurias naudoja lietuvių migrantai, būtent: emocinio

saistymosi su kilmės kraštu, kultūrinio atvirumo ir etninės kultūrinės priklausomybės. J.
Kuznecovienės manymu, lietuviams Ispanijoje (ir Norvegijoje) būdinga kultūriškai atviro
tapatumo daryba: „bet tai namai ten, kur batai (...) kur tu gyveni, kur tu viskq turi, kur
tavo darbas, kur tavo draugai, kur tavo daiktai, vėlgi, ten tau ir namai (...)". Ši

strategija, pasak, J. Kuznecovienės, reiškia, kad viešoji erdvė, nors ir tolerantiška
imigrantams, yra reprezentuojama dominuojančios daugumos kultūriniais modeliais, o
individualios kultūrinės inkorporacijos nuostatos yra atviros dominuojančių kultūrinių
modelių perėmimui bei persipynimui (žr. Kuznecovienė 2009b).
Ispanija taip pat, kaip Airija bei Norvegija, lietuviams yra „neatrasta" šalis diasporos

prasme. Po 1990-ųjų j šalj atvykusiems migrantams turbūt nelabai rūpėjo lietuviškumo
puoselėjimas, todėl M. Castells greičiausiai pasakytų, kad Ispanijoje tautinį tapatumą
lietuviams tenka statyti ant plyno lauko (priešingai, nei Jungtinėje Karalystėje ar JAV).
Todėl tenka ieškoti „netradicinių" statybinių medžiagų - atvirumas yra bene svarbiausia
iš jų. Iš internete pateikiamos negausios informacijos apie Ispanijos lietuvių
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bendruomenę galima sužinoti, kad apie jos įkūrimą pradėta kalbėta 2001-ųjų rudenį, nors
kultūrinės lietuvių veiklos galima rasti ir anksčiau. Iki antrosios nepriklausomybės
Ispanijoje nedaug gyveno lietuvių, kurie pažinojo vienas kitą, artimai bendravo ir
bendradarbiavo su vėliau atidaryta Lietuvos Respublikos ambasada Madride. Didžioji
dauguma tuometinių emigrantų būrėsi pagrindiniuose Ispanijos miestuose - Madride,
Barselonoje, Santjago de Komposteloje. 2001-ųjų rudenį įvyko pirmasis
lietuvių, gyvenančių Ispanijoje, susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta pradėti veiklą.
Buvo išrinkta laikinoji valdyba ir numatyta siekti Ispanijos lietuvių bendruomenės,
nevyriausybinės

ne

pelno

siekiančios

organizacijos,

priregistravimo.

Centrine bendruomenės būstine tapo Madridas. Laikinosios valdybos prezidentė Beata
Monstavičius susisiekė su Pasaulio lietuvių bendruomene, pagal kurios veiklą buvo
rašomi pirmieji įstatai. Šis žingsnis paskatinolietuviusburtis, oficialiai atstovauti tautai.
2001 ir 2002 metais, bendradarbiaujant su LR ambasada, buvo suorganizuoti keli
kultūriniai renginiai, kuriuose pirma kartą buvo minimas Ispanijos lietuvių bendruomenės
vardas. Taip pat susisiekta su Valensijos, Katalonijos, Navaros regionuose gyvenančiais

lietuviais, {steigta sekmadieninė lietuviška mokyklėlė, sukurta internetinė konferencija,
pradėta

ieškoti

patalpų

(apie

tai

žr.

internetinėje

svetainėje

http://lituanos.net/3/index.php). 2009 m. lapkričio 7 d. Madride vyko antrasis Ispanijos
lietuvių bendruomenės suvažiavimas. Buvo apsvarstyti svarbiausi klausimai, lietuvių

kultūrinė veikla Ispanijoje ir ryšių tarp atskirų regionų lietuvių bendruomenių
puoselėjimas. Naujai išrinktas bendruomenės pirmininkas Raimundas Michnevičius
interviu spaudai teigė, kad Lietuvos labui jis gali duoti daugiau, gyvendamas toli nuo
gimtųjų namų, ir sakė norįs, kad lietuviai burtųsi į vieną stiprią bendruomenę, o ne
bendrautų nedidelėmis grupelėmis (žr. Dokšaitė 2009). Bet ar šį bendruomenės
suaktyvėjimą galėsime laikyti lietuvių diasporos susidarymo Ispanijoje pradžia, parodys
laikas.
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4.3. Daugiakultūrinis pliuralistinis

^^^^pĮ^pmp^^t^i^pp^nMngH^

Daugiakultūrinispliuralistinis
modelis (Jungtinė Karalystė, JAV)
labiausiai sietinas su Didžiosios
Britanijos daugiakultūriniu imigrantų
integracijosmodeliubei
daugiakultūriniu pilietybės modeliu.
Pastarasismodelispagrįstas
pliuralistine demokratijos koncepcija,
pripažįstančia etninių ir kultūrinių
skirtumųkoegzistavimą.

Daugiakultūrinis integracijos modelis taikomas Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje ir
Nyderlanduose. Yra valstybių, kuriose kalbinės mažumos sudaro iki 10 proc. visų tos šalies

gyventojų (pvz., Didžioji Britanija, Danija, Vokietija, Suomija, Graikija, Italija, Olandija,
Austrija, Švedija). Pagal kalbinių mažumų teisių apsaugą Didžioji Britanija, Olandija,
panašios, taivieną oficialią kalbą turinčios valstybės, pripažįstančios kalbinių mažumų
egzistavimą ir taikančios įvairias priemones šioms kalboms saugoti bei plėtoti. Tačiau
tautinių mažumų kalboms suteikiamas tik ribotas statusas. Į šį skaičių patektų kalbinio
federalizmo principu besivadovaujančios valstybės.

Pagal šį principą visų konkrečioje valstybėje gyvenančių kalbinių bendruomenių kalboms
pripažįstamas oficialus statusas nacionaliniame lygmenyje. Dažniausiai tai būna

federalistinės santvarkos daugiakalbės valstybės. Oficialiai daugiakalbėmis laikomos
valstybės, kai instituciškai įtvirtinta daugiakalbystė, kuomet šalys turi po kelias oficialiąsias
kalbas, o kalbos jose apima visą šalies teritoriją (t. y. kalbos nėra pasiskirsčiusios tik
regionais), - tai Airija, Suomija, Liuksemburgas, kurios įstatymiškai įtvirtino nuostatas, kad
visos šalyje vartojamos kalbos yra lygiateisės. Asimiliacija suvokiama kaip politiškai
nekorektiška tapatumo politika. Yra minimos dvi daugiakultūriškumo grupės, būtent: a)
laissez-faire daugiakultūriškumas - rinka nusprendžia, kurios grupės dominuoja ir kurios
išnyksta; b) taip pat aktyvus daugiakultūriškumas, kai valstybė reguliuoja grupių tarpusavio
santykius, remdama įvairių grupių kultūrą, kalbas ir religijas. Čia reiškiasi emocinio
saistymosi su kilmės kraštu strategija, kontekstualizuota imigrantų susisaistymu su
visuomene tiek kilmės, tiek rezidencijos požiūriu (žr. Kuznecovienė 2008).
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JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Regioninių, etninių ir kultūrinių tapatumų pliuralizmas. Jungtinė Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė yra oficialus Britų salyne įsikūrusios valstybės
pavadinimas. Sutrumpinti šios konstitucinės monarchijos pavadinimai yra keli: Jungtinė
Karalystė, Didžioji Britanija arba tiesiog Anglija. Ją dar sudaro Anglijos, Škotijos, Velso, bei
Šiaurės Airijos provincijos, nes tai lėmė sudėtinga ir paini šiuo metu klestinčios ir
ekonomiškai išsivysčiusios šalies istorija. Iš dalies dėl istorijos, iš dalies dėl geografinės
padėties ir socioekonominės raidos šiai šaliai būdingas pilietinis-daugiakultūrinis, o ne
etninis, tapatumo politikos modelis. Apie pilietinį-daugiakultūrinį modelį byloja tiek regionų
ir imigracijos politika, tiek oficialūs registrai: pvz. Jungtinės Karalystės institucijos,
išduodančios pasus savo piliečiams, jrašuose apie tautybę naudoja būdvardį brilasf-ė), tačiau
šalia gali būti įrašomi ir kiti žodžiai, pvz., juodaodis britas, Azijos britas (angį. Black British;
Brittish Asian) ir pan. Sąvokos „anglas ir angliškumas" (angį. Englishness) suprantamos kaip
išskirtinai baltųjų tapatumo bruožas. Pasak B. Wellings, kitokia rasė vis dar yra „nutylima"
(angį. unspoken) sąlyga angliškumui ir didžiąja dalimi britiškumui apibūdinti, nepaisant
demokratijos, įsitraukimo ir tolerancijos diskurso (žr. Wellings.2007). Šiek tiek paprasčiau
airiams ir škotams - jie priskiriami „negrynaveislių" britų kategorijai, tiesa, neoficialiai (žr.
Alibhai-Brown2001).
Simon Featherstone teigia, kad viena iš Didžiosios Britanijos valstybės stiprybių - tautinio
tapatumo apibrėžimo „vengimas" ir „priešinimasis" klasikiniam požiūriui į tautą ir jos
simboliką. Todėl Jungtinė Karalystė politiniu požiūriu gali būti suvokiama kaip valstybė,
apie kurią nekalbama kaip apie tautą, bet daug kalbama apie šį „nekalbėjimą" (žr.
Featherstone 2009, 5). Dar keli šio „nekalbėjimo" pavyzdžiai galėtų būti Jungtinės
Karalystės tapatumo politikos kontekste vartojama tautinės visuomenės (angį. national

society) sąvoka vietoj tautos ar tautinės valstybės apibūdinimų ir H. Kearney iškelti
klausimai: „keturios tautos ar viena tauta? Ar keturios tautos ir viena tauta?" ( žr. Kearney

2007, 150). M. Guibernau Jungtinės Karalystės tapatumo modelį laiko asimetriškos
decentralizavimo (angį. asymetric devolution) politikos pasekme. Šis rezultatas - tai
skirtingo laipsnio autonomijos regionams suteikimas, pagrįstas „tautinių tapatumų raiška
Britanijos viduje" (Guibernau 2007, 49). Šis skirtingos galios valdžių - dviejų asamblėjų ir
Škotijos parlamento, - ir trijų „tautinių" sostinių - Belfasto, Kardifo ir Edinburgo - modelis
skiriasi nuo Ispanijos, kurioje decentralizavimas buvo simetriškas, ir visos 17 provincijų turi
panašią autonomiją. M. Guibernau nuomone, tai sustiprino ir konsolidavo dvigubus -
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regioninius ir tautinius - tapatumus Jungtinėje Karalystėje. Su dvigubo - britiško ir
regioninio - tapatumo versija sutinka A. F. Heath ir J. R. Tilley (2005, 124), kurie teigia, kad
britų tapatumas nėra vienalypis ir autonomiškas (angį. stand-alone). 2003 ir 2002 m.
gyventojų apklausų duomenimis, 17,7 proc. anglų, 36 proc. škotų ir 23 proc. velsiečių
tapatinasi su savo tauta, t. y. Anglija, Škotija ir Velsu. Be to, 13 proc. anglų, 30,5 proc. škotų
ir 22 proc. velsiečių jaučiasi labiau savo tautos atstovai, nei britai. Kiti 9 proc. anglų, 3 proc.

škotų ir 11 proc. velsiečių mano esą „labiau britai". „Tik britais" save laiko labai maža dalis
- 11 proc. anglų, 4 proc. škotų ir 11 proc. Velso gyventojų, o 41 proc. anglų, 23 proc. škotų ir

26 proc. velsiečių tapatinasi vienodai tiek su Britanija, tiek su Anglija, Škotija ar Velsu (žr.
Guibemau 2007, 52)
Tačiau M. Guibernau) neužsimena apie „kitų" transnacionalinių imigrantų bendruomenių
tapatumą, kuris, apibūdinamas, ypač didžiuosiuose miestuose, super-jvairovės ir persipynimo

(angį. intersectionality) epitetais. Oficialūs duomenys rodo, kad 2006 m. Didžiojoje
Britanijoje gyventojų skaičius dėl imigracijos padidėjo 191 tūkst. gyventojų, 2007 m. - 233
tūkst, o 2008 - 163 tūkst15. Be to, nuo 1997 m. į Jungtine Karalystę imigravo 2,3 milijono
daugiau žmonių, nei iš jos emigravo, o 84 proc. jų atvyko ne iš Europos valstybių. Užsienyje
gimę žmonės sudaro beveik 10 proc. Jungtinės Karalystės gyventojų, o apie 30 proc.
Londono gyventojų yra juodaodžiai.
Jungtinė Karalystė tapo imigracijos valstybe po 1960 m., kada baigėsi kolonijinės galios
era, o j šalį atvyko nemažai buvusių kolonijų gyventojų iš Afrikos, Karibų ir Azijos regionų.
Britų visuomenė smarkiai keitėsi, - ekonominis nuosmukis, sumažėjęs pasitikėjimas
politiniais sprendimais, Velso ir Šotijos nacionalizmas bei spaudimas tapti Europos Bendrijos
nareir grėsmė prarasti „tūkstančių metų istoriją", vedė tautinio tapatumo krizės link. Taigi
britams reikėjo rasti naujų tapatumo konsolidavimo išteklių. B. Parekh nuomone, šiems
pakyčiams daug įtakos turėjo šalies lyderių - Enocho Powello, Margaret Thatcher ir Tony'o
Blairo - nuostatos ir politinė valia. Nepakantumu imigrantams pagarsėjusiam Enochui
Powellui britų tapatumas atrodė turįs keturis vienas su kitu susijusius komponentus (žr.

Parekh 2008):
• Bendruomenių rūmai buvo Britanijos žmonių personifikacija, o parlamento
suverenitetas reiškė valstybės suverenitetą;

" Žr. Office for National Statiste 2009. Šj sumažėjimą nulėmė dėl ekonominio Jungtines Karalyst^s
nuosmukio išaugę emigracijos srautai: 2008 m. iš 255 tūkst. emigravusiųjų is Šalies 86 tūkst. buvo ES-10
pilieCiai.
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•žmogaus teisės ir laisvės buvo individualistinės visuomenės pagrindas, įkūnytas
Britanijos žmonių charakterio savybėse;
•Britanijos tautinis tapatumas rėmėsi etnine ir nepolitizuota (angį. prepolitical) žmonių
vienybe;
•dėl šalies geografinės padėties ir istorijos britų tapatumas buvo ypatingas (angį.
singular) ir nesusijęs su kitomis teritorijomis.
E. Povvello nuomone, Britanija buvo sala, kurios „svorio centras" lokalizuotas vienoje
vietoje. Britanija stovėjo „veidu į vandenyną", „atsukusi" nugarą Europai, nepaisant to, kad

britai siekė užkariauti pasaulį. Bet jie niekada nepaliko savo namų ir neįleido šaknų niekur
kitur. Britanijos istorija atsispindėjo geografijoje, ji visada buvo sala ir liks sala, tačiau
globalia.
M. Thatcher pritarė E. Powello nuomonei, kad britiško tapatumo esmę sudaro

parlamentinis suverenitetas, individualizmo kultas ir etninis homogeniškumas (žr. Parekh
2008). Tačiau priešingai, nei E. Powellas, etninių grupių ji nelaikė „antros rūšies piliečiais",
neragino jų repatrijuoti, bet pasisakė už kultūrinį ir biologinį etninių grupių įtraukimą į
„nacionalinius išteklius" (žr. ten pat, 67). Švietimas M. Thatcher valdymo laikotarpiu buvo

panaudotas kaip „kultūrinės inžinerijos" įrankis britų charakteriui regeneruoti. Privatizacija
bei valstybės ekonominių funkcijų naštos „nusikratymas" buvo ne tik ekonomikos, bet ir
tautinio charakterio stiprinimo strategija. T. Blairas iš esmės tęsė M. Thatcher tapatumo
politiką, tačiau, B. Parekh nuomone, suteikė jai žmogiškesnį pavidalą. Jis pabrėžė britų
svetingumą ir gebėjimą integruoti imigrantus, tačiau priešingai, nei M. Thatcher, nematė
būtinybės „civilizuoti" imigrantus. T. Blairas nesiekė, kad Jungtinė Karalystė iš klasiniu
pagrindu padalytos visuomenės taptų egalitarine, tačiau tikėjo, kad ji ilgainiui priartės prie
amerikietiškojo meritokratinio visuomenės modelio. Tokiam modeliui pritarė ir M. Thatcher,
tačiau T. Blairas pasisakė tik už ekonominį Britanijos „amerikonizavimą" ir priešingai, nei jo
pirmtakė, manė, kad kultūrinis ir socialinis britų charakteris turėtų išlikti europietiškas (žr.
ten pat).

Jungtinės Karalystės tapatumo politiką C. Julios (2008) skirsto į tris periodus, kurių
kiekvienam didelę įtaką turėjo politinių asmenybių vaidmuo bei kairiųjų ir dešiniųjų partijų
sprendimai, dažnai konfliktavę su partijų lyderių pažiūromis. Štai tie periodai:
1.laissez-faire diskursas - status quo išlaikymas (1900-1950);
2.daugiakultūriškumas - „susigyvenimas su skirtumais" (1960-1980);
3.imigrantų integracijos diskursas ir bendrų vertybių puoselėjimas regionuose, t. y.

daugiau nei šimtmetį kurtas ir vis dar kuriamas tapatumas (1990-2000).
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Priešingai, nei Kanadoje, kur nuo 1989 m. daugiakulturiškumo politika buvo oficialiai
įteisinta, priėmus Daugiakultūriškumo įstatymą (angį Multicultvralism Acl), Jungtinės
Karalystės politikoje požiūriai į imigrantų inkorporaciją labai įvairūs. Pasak A. Heath ir J.
Tilley, Jungtinei Karalystei istoriškai priimtinesnis asimiliacijos diskursas, o politinė parama
daugiakultūriškumui yra mažiau „išreikšta", lyginant su kitomis anglosaksiškomis
valstybėmis - JAV, Kanada ar Australija. Tai atsispindi ir britų požiūryje į imigrantus.
UNESCO Tarptautinės socialinių tyrimų programos projekto „Tautinis tapatumas ir požiūris
į imigrantus" duomenys rodo, kad trys ketvirtadaliai britų ,jaučia", jog imigrantų skaičių
reikia mažinti, be to, labai mažai gyventojų (16,4 proc.) pritaria, kad etninių grupių kultūros
puoselėjimui būtų skiriama valstybės parama, o 56,2 proc. yra už etninių grupių prisitaikymą
ir „susiliejimą" (angį. blending) su priimančiąja visuomene. A. Heath ir J. Tilley nuomone,
elito diskusijos apie Jungtinės Karalystės daugiakultūriškumą „nesusilaukia rezonanso
platesnėje visuomenėje", todėl atrodo, kad parama daugiakultūriškumui „nuleidžiama iš
viršaus", o „apačioje" randasi vis daugiau daugiakulturiškumo „bėdų" - nelygybė,
diskriminacija, nusikalstamumas, neraštingumas, terorizmas (žr. Heath ir Tilley 2005, 129).

Daugiakulturiškumo krize įvardija liek dešiniųjų, tiek kairiųjų pažiūrų politikai. S. Castles
nuomone, po 2001 metų rugsėjo 11-osios įvykių JAV dešinieji Jungtinės Karalystės politikai
suvokė, kad skirtumų akcentavimas veda separatizmo link, todėl pradėjo reikalauti iš naujo
„įtvirtinti pagrindines britų vertybes" ir stiprinti anglų kalbos vaidmenį bei apriboti etninių,
kultūrinių ir religinių simbolių naudojimą viešose erdvėse. Tuo tarpu kairieji kritikavo
daugiakulturiškumo „nesugebėjimą" užtikrinti socialinę ir ekonomine lygybę ir pasisakė už
imigrantų integraciją į švietimą ir darbo rinką, neakcentuojant kultūrinių skirtumų (žr.
Castles 2006). Pastaruoju metu Jungtinėje Karalystėje debatų apie imigrantų inkorporaciją
esminiu žodžiu tapo socialinė sanglauda - kultūrinį homogeniškumą ir socioekonominę
imigrantų integraciją įkūnijantis, nors iki galo neaiškus, terminas, kuris reiškia, kad kovos su
diskriminacija ir pilietinio švietimo priemonėmis „britiškas tapatumas" turi būti griežčiau
primetamas (gerąja prasme) etninėms imigrantų bendruomenėms (žr. ten pat, 122-123). To
pavyzdys - pilietybės įgijimo sugriežtinimas (pilietybės egzaminas) ir integracijos
„spaudimo" priemonės, įvestos 2001-2004 metais.

Taigi Jungtinės Karalystės tapatumo politikos kontekste galima įžvelgti dvi kryptis: a)
daugiakulturiškumo diskursas užleidžia vietą regioninių (airiško, škotiško, velsietiško ir
angliško) tapatumo formoms ir b) imigrantų tapatumai integruojami „britiško" tapatumo

pagalbaiš esmės per daugiakulturiškumo ir (vis dažniau) socialinės sanglaudos diskursą.
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Kitaip tariant, britų tapatumas tarsi „nutolinamas" nuo „įsivaizduojamos istorinės
bendruomenės" (kuriai suteikiama tapatumo darybos laisvė) ir perkeliamas ant imigrantų
„pečių", taip siekiant juos inkorporuoti j visuomene.
Tačiau toks imigrantų „darymas" britais kelia nerimą „tikriesiems britams". Dar 1977 m.
Tomas Nairnas savo knygą pavadino „Britanijos išnykimas", o 2005 m. kartu su Paulu

Jamesu išleistoje studijoje „Globali matrica" buvo būgštaujama, kad „britiškumo tapo
nebeįmanoma įsprausti į siaurus tautinius batus" (Nairn , Jonės 2005166). Pasak autorių, nors
pilietinis tapatumo modelis buvo sukurtas, siekiant kompensuoti „etninių" tapatumo

elementų „deficitą brituose", kas suteikė britiškam tapatumui daug daugiau galių ir
legitimumo, nei visiems kitiems etniniams tapatumams kartu sudėjus, vis dėlto tai neleidžia
Britanijos vadinti „didžia" (angį. great) tauta (ten pat, 166-168). Ianas Bradley'us (2007)
pastebi, kad net žodis Brilish išnyko iš daugelio įmonių pavadinimų: British Telecom tapo
BT, Brittish Gas - BG, o British Rail suskilo net daugiau kaip į 30 geležinkelio kompanijų,
kurių pavadinimai galėtų būti „banalaus" regioninio tapatumo darybos pavyzdžiai: „National
Express East Anglia", „ScotRail", „Arriva Trains Wales" ir kt., o Karališkosios šeimos jachta
„Britannia", kurią žmonės suvokė kaip britų tautos personifikaciją, 1997 m. buvo išmontuota.
2007 m. B. VVellingsas britų tapatumą pavadino „likutiniu" (angį. rump - likutis,

pasturgalis), teigdamas, kad daugiakultūriškumas pasiteisino tik Londone. Y. AlibhaiBrown, kritikuodamas garsiojoje (nes ji minima beveik visada, aptariant britų tapatumo
klausimus) B. Parekh ataskaitoje „Daugiaetninės Britanijos ateitis" (2000) pasiūlytą šalies,
kaip „bendruomenės iš bendruomenių" modelį, ironiškai klausia: „škotai „pasikėlė" sijonus,
o anglai savo tėviškę atskyrė nuo velsiečių ir airių, tad kur mums, britams, dėtis? Gal mus
parduoti iš varžytinių Londone?" (Alibhai-Brown 2001, 271).
Dėl daugiakultūriškumo krizės, ir imigrantų tapatumo paieškų bei bandymų juos
integruoti į „britų pasaulį" pastaruoju metu akademinėje aplinkoje vis dažniau prabylama
apie pokolonijinio britų tapatumo paieškas ir bandoma rasti sąsajų tarp Australijos, Indijos,
JAV, Kanados ir kitų Tautų Sandraugos šalių visuomenių. „Anglosaksiško tapatumo" tezės
galėtų būti siejamos su rašytojo ir publicisto Amitavo Ghosho ir iš dalies su Gayatri C.
Spivak vardais. Bet tai jau kitos studijos tema.

Lietuviai Jungtinėje Karalystėje: keletas pastebėjimų. Dar 2002 m. gruodį Jungtinės
Karalystės vyriausybė paskelbė, kad netaikys įsidarbinimo apribojimų naujųjų Europos
Sąjungos valstybių piliečiams. Tai lėmė ne tik ekonominiai (laisvų darbo vietų perteklius),
bet ir politiniai motyvai - taip Jungtinė Karalystė siekė užsitikrinti naujųjų šalių pritarimą jai
naudingiems sprendimams ES politikoje (Portes ir French, 2005). Po Europos Sąjungos
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plėtros 2004 m. lietuviai ir kiti imigrantai iš rytų Europos atsidūrė po padidinamuoju stiklu Jungtinės Karalystės pasienio kontrolės įstaiga (UK Border Control) nuolat skelbia statistinę
informaciją apie atvykstančius šių šalių imigrantus. Pagal šios įstaigos pastarųjų penkerių
metų ES plėtros stebėsenos ataskaitas ir Jungtinės Karalystės oficialiosios statistikos
skelbiamus duomenis, šiuo metu vienas iš šešių imigrantų yra iš 2004 m. prie ES
prisijungusių Rytų Europos valstybių. Skirtingi šaltiniai pateikia gal ne tokius pamatuotus,
bet lietuvišką kontekstą geriau atspindinčius vertinimus: manoma, kad Jungtinėje Karalystėje
yra apie 200 tūkst. lietuvių išeivių (žr. 4.4 lentelę), ir nors emigracijos iš Lietuvos mastai
mažėja, didėja į Angliją imigruojančių lietuvių studentų skaičius.'6 Iš Lietuvos atvykusių
studentų, įskaitant doktorantus, Didžiojoje Britanijoje gali būti 5-7 tūkst." Kita vertus,
imigrantai iš Rytų Europos, W. Somerville (2009) teigimu, dažniausiai dirba viešbučių,
maitinimo ir statybos sektoriuose ir tik 12 proc. jų užima kvalifikuoto darbo vietas (tačiau
pusė jų dirba taip vadinamą „rutininį" darbą).
Lietuviai migrantai, lyginant su Indijos, Pietų Afrikos ar „prekybine" Kinijos diaspora, yra
negausi Jungtinės Karalystės gyventojų grupė, tačiau duomenys rodo, kad tai labiausiai
linkusi „migruoti" tauta iš visų naujųjų ES šalių. Lyginant darbo leidimų skaičių
proporcingai šalies gyventojų skaičiui, Lietuva atsiduria pirmojoje vietoje, tai reiškia, kad į
Jungtinę Karalyste emigravo 0,81 proc. gyventojų (palyginimui: Čekijoje 0,13, Estijoje 0,22,
Vengrijoje 0,05, Latvijoje 0,57, Lenkijoje 0,27, Slovakijoje 0,36 Slovėnijoje 0,0Iproc.), nors
pagal absoliučius skaičius pirmauja Lenkija (žr. Portes , French 2005).

16Jungtinėje Karalystėje išeivių bendruomenė keičiasi(žr. Šiaulių kraštas, 2008, lapkričio 12 d.).
17ŽR. Digrytė, Eglė. „Karjeros užsienyje siekiantys lietuviai gimtinėje pasigenda 'alkio' ". DELFI, 2008, kovo
9 d. Pieiga per intemetą: <http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=16249504>.
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4.4 PAyEIKSLAS
ES-8 ŠALIŲ IMIGRANTŲ SKAIČIUS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE
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Šaltinis: Chilimoniuk2007 (cit. pagal International Migration Outlook, OECD, 2007).

Įvairiuose Jungtinės Karalystės miestuose gyvena nemažai lietuvių emigrantų
bendruomenių. Kai kurios jų įsikūrė dar pokariu ir vienija kelių kartų emigrantus (pvz.,
Birmingeme, Notingeme), kitos - tik po 2004 metų. Istorinės šių bendruomenių atsiradimo
sąlygos,matyt, nulėmė tai, kad Jungtinės Karalystės „senbuviams" lietuviams ir naujai

atvykusiems ekonominiams imigrantams teko iš naujo apsibrėžti tarpusavio „tapatumų
santykius". Ž. Ilgūnaitė teigia, kad Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga (įsteigta 1947 m.)
nebuvo pasiruošusi imigrantų srautams ir ne iš karto atvėrė duris. Pasak autorės, nors 1990-

ųjų kovo 11-oji tapo naujo Britanijos lietuvių bendruomenės gyvenimo etapu (nes jai
nebereikėjo skleisti laisvės ir demokratinių idėjų, siekiant išsaugoti okupuotos Lietuvos
tautinę dvasią), naujiesiems imigrantams buvo sunku įsilieti į bendruomenės veiklą, - skyrėsi

jų mentalitetas, o senajai kartai mažai rūpėjo „naujųjų" problemos - darbo ar buto paieška,
teisinė pagalba. Iš pradžių lietuviai dažnai įsidarbindavo nelegaliai, o 1993-2000 metais
masiniu „užsiėmimu" tapo prieglobsčio prašymas, užsitęsdaves iki poros metų. Tačiau,
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nepaisant susipriešinimo, santykiai tarp senosios ir naujosios kartos gerėjo, nes buvo
suprasta, jog nepaisant „atsivežtų" problemų, ekonominiai emigrantai praturtina lietuvių

bendruomenės gyvenimą ir gali suteikti lietuviškoms organizacijoms „naujos dvasios" (žr.
Ilgūnaitė 2008). Galima spėti, kad Britanijos lietuvių bendruomenės ir ekonominių migrantų
santykiai „atšilo" 2001-2005 metais, kada buvo įkurta nemažai lituanistinių, katalikiškų ir
pasaulietinių mokyklėlių vaikams, chorai, jaunimo organizacijos, sporto klubai ir muzikos
grupės (plačiau ten pat). Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje (kartu sudėjus abiejų kartų
bendruomenių leidinius) leidžiama apie dešimt laikraščių, savaitraščių ir žurnalų, pradeda
ryškėti jų tikslinės auditorijos (pvz., gyvenimo būdo žurnalas „Londonietė" skirtas daugiau
moterims) ir ekonominės strategijos - pelno siekimas iš reklamos bei skelbimų (pvz.,
„Londono noriu"). Taip pat atsirado regioninių lietuvių bendruomenių Škotijoje, Šiaurės
Airijoje, Velse.
Įdomu pastebėti, kad lietuvių bendruomenė-klubas „Lithuanian City of London Club",
įkurtas 2006 m., vienija geriausiose Londono finansinėse institucijose dirbančius lietuvius ir
per organizuojamus formalius ir neformalius renginius bei švietimo rėmimą siekia padėti
Lietuvai įsitvirtinti tarptautinėse rinkose. Galima drąsiai tvirtinti, kad šios bendruomenės
veikla, - tai Jungtinės Karalystės tapatumo politikos ir klasinės visuomenės atspindys,
kuomet tautinis tapatumas palaikomas ne vien kultūrinių išteklių ir simbolių pagalba, bet ir
kaip vystymo ir plėtros strategija, stiprinanti nacionalinį charakterį. Šios bendruomenės
veikla konstruojama per tautinio tapatumo ir ekonominės galios santykį. Tai reiškia, kad
globalizacijos procesai „atvėrė žmonėms platesnį kontekstą, nei jų itin tvirtai susijusios,
santykinai egalitarinės, vienalytės ir nekaičios lokalinės bendruomenės, kurios iš kartos į
kartą beveik nekintamai perduoda savo mąstymo modelius, elgesio pavyzdžius ir jausenos

stereotipus" (Čiubrinskas 2008,21).
„City of London Club" iš kitų lietuvių bendruomenių išsiskiria dar ir tuo, kad interneto
svetainėje informaciją apie savo veiklą pateikia tik anglų kalba. Tačiau neatrodo, kad šiai
bendruomenei kyla pavojus „nutautėti" (nors tyrimų duomenys rodo, kad 64,5 proc. lietuvių

kalbos pamiršimą suvokia kaip esminį nutautėjimo bruožą (žr. Kuznecovienė 2008), o
greičiau atvirkščiai, - tai požymis, kad kosmopolitiško lietuvių elito sąmonėje demokratija ir
pilietybė tampa tautinio tapatumo „lingua franca" (žr. Smith 1992).
Žinoma, „Lithuanians City of London Club" nėra tipiškos lietuvių bendruomenės
pavyzdys (pavadinimas sako, kad tai vis dėlto klubas). Daug platesnis tautinio tapatumo
išsaugojimo per emigrantų bendruomenių veiklą kontekstas apžvelgiamas Daivos Dapkutės
sudarytame straipsnių rinkinyje „Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė: praeitis,
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dabartis, ateitis" (2008). Jame aptariami svarbūs Didžiosios Britanijos lietuvių istorijos
laikotarpiai ir įvykiai, analizuojama bendra lietuvių ir britų kultūrinė patirtis iš praeities,
dabarties ir ateities perspektyvų. Tačiau „Lithuanians City of London Club" yra įdomus tuo,
kad jis įkūnija imigrantų kultūrinio atvirumo strategiją. Šią strategiją nusako tapatumo
darybos proceso priklausomybė nuo imigrantų užimamos socialinės pozicijos, kuri lemia ne
tik imigrantų inkorporacijos būdus, bet ir sąveikos su skirtingais kultūriniais modeliais
nuostatas (žr. Kuznecovienė 2009). Kultūrinio atvirumo strategija, pasak minėtos autorės,

būdinga imigrantams, užimantiems priimančioje visuomenėje pakankamai aukštą socialinę
poziciją - verslininkams, vadybininkams, gydytojams, pedagogams, architektams (žr. ten
pat).

Kita vertus, nepaisant tam tikrų atvirumo apraiškų, Lietuvių kilmės migrantų, gyvenančių
Anglijoje (bei Airijoje), tautinio tapatumo darybos naratyvuose bei praktikose vis dėlto
labiau apčiuopiama etninės kultūrinės erdvės konstravimo strategija (žr. ten pat). Tai reiškia,
kad lietuviškumas tampa būtina buvimo daugiakultūrinėje aplinkoje sąlyga - jis
„aktyvuojamas", „prižadinamas" nuolatiniais daugiakultūriškumą reprezentuojančiais

susidūrimais kasdienėje erdvėje ir naudojamas kaip savęs apibrėžimo ir pateikimo
sociokultūrinėje erdvėje instrumentas (žr. ten pat). Šią strategiją, autorės nuomone, „įkūnija"
formali lietuvių bendruomenių veikla, t. y. šios bendruomenės sukuria daugiakrypčių
socialinių sąveikų, grindžiamų įvairių tipų lietuviškumo kodais, tinklą ir vizualizuoja bei
reprezentuoja bendroje, daugiakultūrinėje erdvėje lietuviškumą, kuris užpildo „išvietintą"
lietuvių imigrantų kuriamą kultūrinę erdvę (žr. ten pat).
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TAUTINIS TAPATUMAS JAV POLITIKOJE

Jungtinės Amerikos Valstijos ar Jungtinės Amerikos „Tautos". JAV tautinis
tapatumas formavosi tarsi priešprieša britų valdymui - Jungtinės Valstijos buvo atvykėlių
„tauta", kuri įkūrė nepriklausomą politinį vienetą - valstybę ir paskelbė nepriklausomybe
1776 m. liepos 4 d. Tačiau kitaip, nei Europoje, kur tautos kūrėsi istoriniu „įsivaizduojamos"
bendruomenės pagrindu, amerikiečių tautinis tapatumas buvo konstruojamas ne etniniu-

istoriniu pagrindu, bet remiantis politinėmis teisinės sistemos vertybėmis - lygybe, laisve ir
individualizmo kultu. Taigi teisė ir nepriklausomybės paskelbimas XVIII a. tapo
kolektyvinio tapatumo „mes" pagrindu - teisinė sistema sukūrė „JAV tautą" per oficialų

diskursą, nustatydama jos įkūrimo datą ir įstatymais įformindama „oficialią" tautos „versiją"
(žr. Ferrarotti 1998; Stychin 1998).
Dėl tokios „bendros, bet netobulos istorijos" (žr. Hackney 1993) amerikiečių tautinį
tapatumą dauguma autorių (žr. Merelman, Streich, Martin 1998; Hochschild 1981; Lipset
1990; Myrdal 1944) aptaria individualizmo, asmens laisvės, konstitucinių teisių, lygybės,
(ideologinės) tolerancijos, politinės demokratijos ir ekonominių galimybių kontekste. Taigi
ne tauta, bet teisinės sistemos vertybės, pilietybė ir pagarba Konstitucijai, yra svarbiausias
amerikietiškojo tautinio tapatumo bruožas. XVIII a. pabaigoje Thomas Paine'as rašė: „Mūsų
pilietybė kitoje valstybėje reiškia, kad mes esame „iš kitur". Pagal buvimą „iš kitur" mes
skiriame vieni kitus „namuose", pagal pilietybę — būdami svetur. Mūsų didysis titulas —

AMERIKIEČIAI, o šalutiniai titulai varijuoja pagal vietovę" (Thomas Paine 1908, 261261,vertė autoriai).

Suprantama, kodėl T. Paine'as pagarbą Konstitucijai įvardijo kaip amerikietiško tautino
tapatumo esmę: JAV Konstitucijoje dėmesį patraukia tai, kad šalį sudaro „šios Jungtinės
Valstijos" (angį. these United States), o skaitant įdėmiau paaiškėja, kad žodžiai „tauta"
„tautybė ar „tautinis" neminimi. Kitaip tariant, „tautos" bruožai — nepriklausomybė ir

suverenitetas - perduodami amerikiečių politinei valiai (polity) kontrakto principu, todėl,
pritardami R. Beemanui ir kitiems, kad JAV Konstitucija yra „stogas be sienų", galime
teigti, kad „tautos" sąvoka amerikiečiams turi visiškai kitokios, „įsivaizduojamos"
bendruomenės, prasmę, neskonstitucinis „stogas" pasidalinto lojalumo principu nepastato
„sienų", bet priešingai, „suriša" istoriniu, demografiniu ir kultūriniu požiūriu labai skirtingas

teritorijas j vieną politinį junginį - „tautą", bet tik amerikietiškąja prasme (žr. Beeman et ai
1987).
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Carl F. Stychin, pabrėždamas JAV Konstitucijos svarbą „amerikiečių tautai", vartoja
amerikietiško/o konstitucinio tapatumo sąvoką, tuo iš dalies nuvertindamas istorinę-etninę
tradiciją ir akcentuodamas, kad teisinis-politinis diskursas yra centrinė JAV „tautos" šerdis

(Stychin 1998). Jeanas S. Phinney'us, Cindy Lou Cantu ir Dawnas A. Kurtzas (1997),
kalbėdami apie Ameriką, skiria tik Amerikos etninio tapatumo modelį, kuris reiškia
priklausymą bendruomenei ir įsipareigojimą jai pagal kilmę, ir amerikietiškojo tapatumo
sąvoką, kuri apibūdina buvimo amerikiečiu jausmą, t. y. pilietinį tautinio tapatumo modelį.

Kita vertus, pasak S. Fenton (2007), ši priešprieša tarp pilietinio ir etninio tautinio tapatumo
nebūtinai reiškia, kad vien tik etninis tapatumas reiškia didelį įsipareigojimą tautai.
Atvirkščiai, valstybės, susikūrusios „tyčinio" ar „priverstinio" pilietinio modelio pagrindu

(pvz., JAV ar Prancūzija), taip pat gali sukurti stiprų įsipareigojimo šaliai jausmą (žr. Kumar
2008).
Vis dėlto, nepaisydami ginčų dėl šių sąvokų galime konstatuoti, kad JAV kaip tautos
tapatumas yra politiniais-etiniais, o ne etniniais,„epitetais" apibūdinama sąvoka. Turbūt tai

galėtume laikyti esminiu JAV ir lietuviškojo tapatumo skirtumu. Paminėtina ir tai, kad šių
vertybių giluminis pagrindas glūdi religijoje. Nuo W. Herbergo knygos „Protestantas,
katalikas, žydas" (1993) išleidimo JAV nesibaigia debatai apie religijos reikšmę
amerikietiškai am tapatumui. K. Kumaro manymu, dėl istorinių priežasčių religija ir
religingumas iki šiol išlieka labai svarbiu amerikiečių tautinio tapatumo dėmeniu: „iš visų
amerikiečių, o ypač iš atvykėlių, buvo tikimasi, kad jie bus pamaldūs, nesvarbu, kokią
religiją išpažintų. Būti nereligingam reiškė būti ne amerikiečiu" (Kumar 2008,93).
Religija yra viena esminių priežasčių, kodėl JAV „tautų katile" išlieka įtampa tarp
pilietinio-kosmopolitinio, oficialaus teisinio-politinio ir latentinių „subtautinių" tapatumų,
kuriuos, be religijos, dar lemia rasė bei etninė kilmė. Ši įtampa, tapusi daugybės mokslinių
tyrimų ir diskusijų objektu (žr. Delgado, Stefancic 2001; Guinier, Torres 2002; Bonilla-Silva
2003), suformavo esminę JAV tautinio tapatumo tyrimų dichotomiją: JAV kaip „tirpstančio
tautų katilo" metafora konfliktuoja su „balkanizacijos" ir urbanizuotų priemiesčių tautiniokultūrinio tapatumo diskursais (žr. Frey 1996; Ellis, VVright 1998; Wright, EUis 2000).
Tačiau, nekreipiant dėmesio į šias vidines tapatumų įtampas, galima tvirtinti, kad
kosmopolitiškas „tautų katilas" ne riboja, o išplečia amerikietiško tapatumo ribas, nes „būti
amerikiečiu reiškia lygybę, brolybę ir tikėjimą Švietimo idealu - žmogaus prigimties
tobulumu bei lojalumą šioms vertybėms, nekreipiant dėmesio į rasę, kultūrą ir kilmę"
(Spencer 1994).
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S. Huntingtonas) sako, kad kalbant apie JAV tapatumą dažniausiai pabrėžiami imigrantų
tautos ir Amerikos creed" (angį. American Creect) kontekstai, bet, autoriaus nuomone,

kiekvienas šių kontekstų atskleidžia tik dalį tiesos apie JAV tapatumą. Pasak S. Huntingtono,
kalbėti apie JAV kaip vien imigrantų valstybę nėra visiškai teisinga. JAV turėtume laikyti
greičiau „atvykėlių", o ne imigrantų, tauta, nes atvykėliai palieka vieną visuomenę ir atsikelia
į nežinomą ir tolimą teritoriją, siekdami sukurti naują visuomenę, o migrantai naujos
visuomenės nesukuria - jie tik persikelia iš vienos visuomenės j kitą. Migracija dažniausiai
yra individuali, lygiai kaip ir ryšių palaikymas ar nutraukimas su kilmės valstybe, tuo tarpu
atvykėlių persikėlimas dažniausiai vyksta grupėmis ir turint kolektyvinį tikslą: XVII-XVIIIa.
atvykėliai kėlėsi į dabartinės JAV teritoriją todėl, kad ji buvo tabula rasa, o žodžiai
immigrant ir settler „amerikiečių" kalboje turi skirtingas prasmes (žr. Huntington 2004,40).

4.3 LENTELĖ

AMERIKOS TAUTINIO TAPATUMO KOMPONENTAI
Etninis

Rasinis

Taip
Taip

Taip
Taip

Ne
Ne
Ne

Taip
Ne
Ne

Metai
1607-1775
1775-1940

Kultūrinis
(ir religinis)
Taip
Taip

PoUtinis
Ne
Taip (išskyrus

1840-1865)
1940-1965
1965-1990
1990irtoliau-

Taip
Taip

7

Taip
Taip
Taip

Šaltinis: Huntington 2004.

4.3 lentelėje parodyta, kaip per tris amžius pakito JAV tapatumo politikos konstravimo
komponentai. Jei XVII-XVIII a. atvykėlių iš Britų salyno tapatumą užteko apibūdinti rasės,
etniškumo, kultūros ir religijos dėmenimis, tai nuo XVIII a. pabaigos akcentuojamas
politinės ideologijos vaidmuo ir nepriklausomybė nuo kilmės valstybių. Tačiau tapatumo
konstravimo komponentai nyko. Pirmiausia neteko reikšmės etninis tapatumo sandas:

paskutiniaisiais XIX a. metais etniškumo ribas praplėtė vokiečių, airių ir skandinavų
imigracija, o iki Antrojo pasaulinio karo - imigrantų srautai iš Pietų ir Rytų Europos šalių. Po
Antrojo pasaulinio karo pilietinių teisių judėjimo ir 1965-ųjų Imigracijos įstatymo dėka iš
amerikietiško tapatumo konteksto „išnyko" rasė. Nuo 70-ųjų amerikietiškumas reiškiasi tik
kaip lojalumas Amerikos creed, o Anglikonų Protestantų kultūra, dominavusi beveik tris
amžius, vis dažniau kvestionuojama (žr. ten pat).

18 Į lietuvių kalbą sunkiai išverčiamas žodžių junginys.
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Tačiau net ir po 300 metų valstybės gyvavimo amerikiečiai ieško atsakymų į
persipynusius tapatumo politikos klausimus: a) kaip apibūdinti amerikietiškąjį tapatumą?; b)
kaip apibrėžti etninį pliuralizmą?; c) kaip apibrėžti etninius ir rasinius santykius?; d) kokie
yra šių grupių vidiniai skirtumai? (Merelman, Streich, Martin 1998). Todėl M. Guibemau,
apjungdama atskirus oficialaus teisinio-politinio (Amerikos creed) ir latentinio „subtautinio"
tapatumo aspektus, (2007) išskiria šešis reiškinius: daugiakultūriškumą, imigraciją,
afroamerikiečių diskriniminaciją, dvigubų tautinį tapatumą, diferenciaciją tarp elito ir masių
bei šaltojo karo pabaigą ir / arba jo metamorfozę / karą su terorizmu, kurie kelia grėsmių
„neišbaigtai"19 amerikiečių tautai (žr. Guibemau 2007).
Nepaisant to, kad etniškumas nėra JAV tautinio tapatumo pamatas, amerikiečiai, ypač

etninės gupės, tolerantiškai žiūri į skirtingą etninę kilmę ir etnininį pliuralizmą (žr. Phinney
1996). Pasak R. Merelmano, G. Streicho ir P. Martino (1998), daugelis amerikiečių įsitikinę,
kad priklausymas etninei grupei suteikia „šaknų" ir pasididžiavimo jausmą, kurie reikalingi
visuomenės solidarumui užtikrinti bei išsaugoti vertingas tradicijas, simbolius ir gyvenimo
būdą, o įvairovė ir taikus skirtingų grupių sugyvenimas jiems atrodo unikalus ir reikšmingas
visuomenės pasiekimas. Kita vertus, daugiakultūriškumo ir įvairovės šalininkai JAV
visuomenėje vis dar pastebi „padidintą" entuziazmą etniniam ir rasiniam tapatumui (žr.

Glazer 1997; Cochran 1995), nors kiti daugiakultūriškumai (ypač Latino / Hispanics) pamažu
išstumia kažkada laikytą svarbiausiu negro-juodaodžio-afroamerikiečio diskursą iš JAV
tautinio tapatumo konteksto (žr. Lee 2008).

"Žr.pagal Brinkley 2006.

VALSTYBIŲ MODELIAI PAGAL [NOVACIJAS TAUTINIO TAPATUMO POLITIKOJE117

4.4 LENTELĖ.

ETNINĖ-RASINĖ JAV GYVENTOJŲ KLASIFIKACIJA ĮVAIRIAIS VISUOTINIŲ
SURAŠYMŲ METAIS

Rasė

1890

1860

Metai /
kategorija

2000

1970

Baltasis

Baltasis

Baltasis

Baltasis

Juodasis

Juodaodis

Negras ar juodaodis

Juodaodis, afroamerikietis
arba negras

Mulatas

Mulatas

Indėnas

Indėnas (amerikietis)

Kinas

Kinas, japonas, filipinietis,
korėjietis, kita

Amerikos indėnas arba
Aliaskos ^iabuvis
Kinas, japonas, filipinietis,
korėjietis, azijatas, indas,
vietnamietis, Havajų
čiabuvis, Marijanų salų
kilmės, iš kitų Ramiojo
vandenyno salų, kita:
azijatas, kita rasė

Kvarteronas
Okteronas

Japonas
Etniškumas

Meksikietis, puertorikietis,
kubietis, i5 Centrinės ar
Pietų Amerikos, kiti,
kalbantys ispaniškai

Meksikietis, Amerikos
meksikietis, puertorikietis,
kubietis,kiti: ispanai/
hispanai / latino

Šaltinis: Lee 2008.

Tačiau kartais pabrėžiama, kad „homo Americanus" (vidutinio amerikiečio) turi
permąstyti savo tapatumą (žr. Merelman, Streich, Martin 2004). Empirinis „homo

Americanus" tipas Naujajame Pasaulyje neatsirado iš niekur - žmonės kėlėsi į Amerikos
krantus iš viso pasaulio, todėl rūpesčiai dėl etniškumo nesibaigia. Naujų „netradicinių"
etninių grupių, kurių buvimas šalyje ilgą laiką buvo laikomas nereikšmingu, interesai kaitina
„tirpstantį tautų katilą" (angį. melting pot). F. Ferrarotti'o (1998) nuomone, atskiros etninės
grupės nors ir sumaišytos drauge, jau nebesudaro homogeniško junginio JAV. Tačiau kad ir
kokios ribos skirtų salotų dubens, austo kilimo raštus, kaleidoskopo, mišrainės ar mozaikos
detales, ar „biliardo", kuriame baltas kamuolys varinėja juoduosius „žaidėjus" (šios

metaforos ir palyginimai sutinkami darbuose autorių, tyrinėjančių JAV daugiakultūriškumo
problematiką), dėl savo dominuojančios padėties pasaulyje JAV įgalina asmenį pasirinkti
arba „geriausią iš visų pasaulių" ir „geriausią iš kelių kultūrų" savo tautinio tapatumo

konstravimui (žr. ten pat). Į kultūrinį pasirinkimą įeina ir etninė tapatumo dimensija, todėl
JAV atrodo „neišbaigta šalimi" tik tiems, kurie tautinio tapatumo išsaugojimą sieja su kilme.
JAV visada buvo emigrantų ir imigrantų traukos šalis, todėl jų skaičius ir įvairovė kelia
susirūpinimą, kad atvykėliai nepakankamai integruojasi į priimančią visuomenę, ir tai sukelia
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sunkumų tiek priimančiai visuomenei, tiek imigrantams (žr. Lee 2008). Per 1970 - uosius
metinė legali imsigracija j JAV buvo 500.000 imigrantų per metus. Šis skaičius 1980-aisiais
išaugo iki 700.000 imigrantų per metus. Per 1990-uosius imigrantų skaičius vidutiniškai
buvo nuo 800.000 iki 1 milijono, (žr. U.S. Immigration and Naturalization Service 2001).
Kai kurie autoriai nerimauja, kad nesiintegruojančių imigrantų skaičiaus didėjimas griauna
JAV kultūrine erdvę ir skaido piliečius, kiti susirūpinę, kad imigrantų įvairovė silpnina stiprų
tautinio tapatumo pojūtį, kuris reikalingas darniam liberalios demokratijos vystymui,
įskaitant toleranciją ir socialinį teisingumą. JAV vyrauja du požiūriai į imigrantų
natūralizaciją: pirma, imigrantai turėtų asimiliuotis su priimančios visuomenės kultūra - tai
esminė pilietybės gavimo sąlyga; pagal antrąjį požiūrį, atvykėliai skatinami prisiimti
pasidalintų pilietinį tautinį tapatumą, tuo pačiu išlaikydami savo nacionalines kultūrines
praktikas. RAND korporacijos ataskaitoje(2001) teigiama, kad JAV visuomenei tenka spręsti
šiuos su etnine imigrantų įvairove susijusius klausimus:
•kaip etninės įvairovės sąlygomis „ tramdyti" skirtingu grupių interesus?
•kaip „auginti" žmogiškuosius išteklius, kurie stiprintų mokslinį ir konkurencinį šalies

potencialą?
•kaip pažaboti struktūrines kliūtis ir suteikti kiekvienam gyventojui „gyvenimo šansą "?

Su žmogiškųjų išteklių „auginimu" imigracijos politikos pagalba siejasi 4.5 lentelėje
parodyta imigracijos į JAV prioritetų išdėstymas (asmenims, norintiems apsigyventi JAV dėl
šeimyninių aplinkybių, teikiami kiti prioritetai). Tokia žmogiškųjų išteklių „auginimo"
strategija dar kartą įrodo, kad ir migracijos politikos įgyvendinimo lygmenyje yra palaikomas
JAV, kaip pažangios, novatoriškos šalies, tautinio tapatumo konstravimo modelis. Intelekto

„auginimas" per imigracinę politiką padeda stiprinti JAV tautinį tapatumą ir yra susijęs su
darnios plėtros tikslais, susijusiais su žmogiškojo potencialo kūrimu.
Prioritetų sistema (žr. 4.5 lentelę) pagrindžia ne vieno autoriaus nuomonę (pvz., Meissner
et ai 2006, Guibernaut 2007), kad Amerikos tautinis tapatumas konstruojamas galimybių
visiems, tolerancijos, pliuralizmo ir sunkaus darbo vertybių pagrindu. Taigi atrodo, kad JAV
tauta suinteresuota suteikti galimybes ir „gyvenimo" šansus tik „visiems" geriausiems ir

gabiausiems. Be to, JAV šalies įvaizdis taip pat konstruojamas „geriausių" ir „išrinktųjų"
gyventojų pagrindu: tai pirmaujančios, pažangios, nebijančios naujovių, rizikos ir radikalumo
šalies įvaizdis. Tokį įvaizdį kuria ir imigracijos politika. „Geriausiųjų" imigrantų atrankos
kriterijų sistema sustiprina JAV, kaip geidžiamos vietos gyventi, įvaizdį ir sukuria
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susitapatinimo su JAV ir didžiavimosi pojūtj individualiame lygmenyje, kitaip tariant, jei
Dievas egzistuotų, turbūt ir jis prašytų JAV pilietybės (žr. Ferrarotti 1998).
Švietimas ir novatoriškos žinios (technologijos) užtikrina dinamišką imigrantų integraciją.
Nesutikdamas su kritikais, kurie teigia, kad JAV imigrantai „per ilgai" palaiko ryšį su
gimtine (nuolatos naudodami elektronines komunikacijas ir siųsdami pinigus artimiesiems),
„per dažnai" kalba gimtąja kalba ir nenori būti amerikietiškos visuomenės dalimi, D.
Meissner argumentuoja, kad JAV imigrantų integracija pagal klasikinius integracijos
kriterijus - įsijungimą į darbo rinką, dalyvavimą švietime, kalbos mokėjimą, karo prievolės
atlikimą, prašymų suteikti pilietybę ir mišrių santuokų skaičių bei nekilnojamo turto
sandorius imigrantų tarpe - vyksta sėkmingai. Pasak D. Meissner, ryšiai su gimtine visais

istoriniais etapais buvo svarbi imigrantų tautinio tapatumo išsaugojimo strategija, o
technologijų nulemta tarpusavio priklausomybė yra paprasčiausia globalizacijos pasekmė,
kuri imigrantų ryšių su tėvyne palaikymui tik suteikia naujas formas. Išsilavinimas, įgytas
„l;n", remiantis JAV migracijos politikos prioritetų sistema, tampa svarbiu „atrankos"

kriterijumi „čia" -jis naudojamas kaip politinis įrankis, formuojant imigrantų tapatinimąsi su
valstybe (žr. Meissner et ai 2006).

.

Išsilavinimas, įgytas JAV, neretai „eksportuojamas" į kitas šalis. D. Meissner (2006)
suskaičiavo, kad daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių buvę ar esami vadovai - prezidentai,
ministrai pirmininkai arba karaliai - baigė mokslus JAV. Pavyzdžiui, Filipinams ir Bolivijai
vadovavo net po tris „amerikietiškus" prezidentus, Lietuva turėjo vieną. Iš Europos šalių

galima paminėti Prancūziją (Jacquesas Chiracas), Airiją, Graikiją, Turkiją ar Jungtinę
Karalystę (T. Blairas), Azijoje - Nepalą, Mongoliją, Kazachstaną, Afrikoje - Egiptą, Tunisą,
Pietų Afrikos Respubliką ar Malavį, Pietų Amerikoje - Peru, Meksiką, Argentiną, Čilę ir
Ekvadorą.
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4.5 LENTELĖ

JAV LEGALIOS IMIGRACIJOS PIRMENYBĖS TEIKIMO SISTEMA
(PRIORITETAI IR DARBUOTOJAI)
I prioritetas

II prioritetas

Išskirtinių gabumų asmenys menų,

28,6 proc. bendro limito +

mokslo, švietimo, verslo ar sporto

nepanaudota 4 ir 5

srityje; nusipelnę profesoriai bei tyrėjai;
tarptautinių įmonių vadovai ir
vykdantieji direktoriai
Profesijų, kurioms reikia daktaro ar
magistro lygio studijų, arba išskirtinių

prioriteto dalis

gabumų meno, mokslo ir verslo srities

III prioritetas kvalifikuoti
darbuotojai
Hla prioritetas „kiti"

28,6 proc. bendro limito +

nepanaudota 1 prioriteto
dalis

darbuotojai
Kvalifikuoti darbuotojai, kurių trūksta
rinkoje, studijavę bent dvejus metus po
vidurinės mokyklos baigimo, ir
darbuotojai, turintys bakalauro diplomą
Nekvalifikuoti darbuotojai, kurių trūksta
rinkoje

5 tūkst. (iš bendro
atitinkančių 3-iąjį prioritetą

„Ypatingi imigrantai", pvz., religinių

7,1 bendro skaičiaus (ne

28,6 proc. bendro limito +

nepanaudota 1 ir 2
prioriteto dalis

asmenų skaičiaus)

IV prioritetas

konfesijų pastoriai, kiti darbuotojai,
kurių darbas susijęs su religija; JAV
valdžios įstaigų, esančių užsienyje,
darbuotojai
V prioritetas

daugiau nei 5 tūkst.

religinių darbuotojų)

Investuotojai, kuriantys darbo vietas,

7,1 bendro skaičiaus (ne

kurie investuoja ne mažiau nei 1 mln.

mažiau nei 3 tūkst.

dolerių (suma gali būti mažesnė, jei

investuotojams)

investuojama į kaimo vietoves arba

kuriose didelis nedarbas); investicija,
kuri sukuria ne mažiau 10 naujų darbo
vietų
Bendras imigrantų darbuotojų limitas

140 000

per metus
Šalinis: Meissner et ai. 2006, 118.

Remiantis šiais pavyzdžiais galima tvirtinti, kad išsilavinimas užtikrina ir stipresnį
tapatinimąsi su valstybe (nebūtinai ta, kurioje įgytas išsilavinimas) bei paskatina dalyvavimą
valstybės reikaluose. Tačiau pamatuoti, kiek „stiprus" yra tautinis tapatumas, gana sunku.

Neretai teigiama, kad tik pilietybė gali būti tautinio tapatumo stiprinimo pagrindas, ir
klausiama, ar dviguba pilietybė prilygsta dvigubam tautiniam tapatumui? Be to, pilietinis
dalyvavimas yra laikomas tautinio tapatumo šerdimi demokratinėse valstybėse, ir juo gana
dažnai matuojama normatyvinė „gero" piliečio elgsena (žr. Conover et ai 2004). Ši
„dalyvaujančio" tautinio tapatumo koncepcija yra ypač pabrėžiama JAV, nes be švietimo (ir
mokesčių), vienas esminių dalyvavimo visuomenės reikaluose išraiškos bruožų šioje šalyje
yra balsavimas rinkimuose - jį taip pat lengva išmatuoti. Kai apklausose klausiama, kodėl

VALSTYBIŲ MODELIAI PAGAL [NOVACIJAS TAUTINIO TAPATUMO POLITIKOJE121

JAV piliečiai laiko save „ypač gerais", „gerais", „vidutiniais" ar „ne tokiais gerais" piliečiais

arba ką jie galėtų padaryti, kad taptų geresniais piliečiais, dauguma apie save sprendžia pagal
dalyvavimą ar nedalyvavimą rinkimuose - jei „balsuoju rinkimuose, vadinasi dalyvauju
valstybės gyvenime, jei dalyvauju, vadinasi, esu „ypač geras" pilietis (žr. ten pat). Taigi
dalyvavimas valstybės gyvenime ir rinkimuose yra svarbus normatyvinis amerikiečių tautinio
tapatumo pagrindas (žr. Huddy, Khatib 2007).
Lietuviškumas ir jo išsaugojimas JAV. Kuzmickaitė (2004) teigia, kad Amerika
lietuviams visada buvo demokratijos, laisvės, mokslinių pasiekimų ir gerovės šalis. Minėta
autorė (2005) skiria tris lietuvių emigrantų kartas: grynorius, dypukus (dipukus) ir tarybukus.
Grynoriai atvyko j JAV 19-ojo amžiaus pabaigoje - 20-ojo pradžioje. Tai buvo etiniškai ir
religijos požiūriu solidari, bendruomenė. Nors jų tarpe buvo daug neraštingų žmonių, jų dėka
atsirado nemažai lietuvių organizacijų, periodinių leidinių ir radijo programų (Kuzmickaitė,
2005).
Dar iki Pirmojo pasaulinio karo JAV buvo lietuvių emigracijos centras. J. Skilius,
nagrinėdamas lietuvių emigraciją j JAV rašo, kad ,,(...)I92O-1923 m. didžiausia emigracija iš
Lietuvos buvo j JAV - 22 325 žmonės" (Skirius 2008). Tačiau vėliau emigracija j JAV
ryškiai sumažėjo dėl JAV Kongreso išleisto griežto įstatymo, kuris nustatė metinį imigrantų
iš įvairių šalių kontingentą.
V. Čiubrinsko manymu, Antrojo pasaulinio karo metais JAV tapo antrąja, galėtume
sakyti, politine, gimtine ne tik dipukams, bet ir visai tautai, o tai padėjo išlaikyti jos tapatumą
(žr. Čiubrinskas 2005). Dipukams pavyko išsaugoti didelę dalį kultūrinio Lietuvos paveldo po Šaltojo karo pabaigos, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, JAV lietuvių išeivijos kūryba
sugrįžo į dar tik kuriamą tautinę mokyklą, parvyko ir dalis dipukų. Galima teigti, kad tautinio
tapatumo išsaugojimą iš dalies nulėmė dipukų susitelkimas Čikagoje bei jos priemiesčiuose
ir tai, kad didžioji dalis jų buvo „tautos žiedas" arba, pasak D. Kuzmickaitės, „pavyzdinga
mažuma" - turinti gerą išsimokslinimą, nemažas pajamas, neįsivėlę į nusikaltimus (žr.

Kuzmickaitė 2005).
Įdomu pastebėti, kad dipukams pavyko „išsaugoti" lietuviškumą daugiakultūrinėje šalyje.
Tikėtina, kad dipukai tapatinosi su dviem kultūromis, o toks dvikultūrinis-dvipilielinis
migrantų tapatumas, jei integracija svetimoje visuomenėje yra sėkminga, reiškia tiek
lojalumą savo kilmei, tiek patiriamą sėkmę „kitoje brūkšnelio pusėje"20. Sovietmečiu
lietuviškumas buvo saugomas Lietuvoje, tačiau valstybingumą saugojo emigrantai (žr.

0 Anglų kalba dvigubas migrantų tautinis tapatumas dažnai rašomas su brūkšneliu, pvz., Irish-American.
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Matulionis 2009). Matyt, todėl šiandien pasakymas „Amerikos lietuvis" žymi kelių istorinių
laikotarpių ir kartų kaitą (J.Čiubrinsko nuomone, dipukai priklauso mažiausiai dviems
kartoms) bei yra savotiškos „migracinės stratifikacijos" ir socialinio mobilumo rodiklis.
Visgi „naujieji" Lietuvos migrantai, palike tėvynę po 1990-ųjų, dar negali didžiuotis savo
„sena kilme". Panašiai ir Amerikos indas neprilygsta Amerikos airiui ar italui (žinoma, tik
tautinio tapatumo kontekste). Tai yra vienas esminių skirtumų tarp „naujųjų" ir dipukų. Kita
vertus, nesinori „trečiosios" emigrantų bangos vadinti tik „tarybukais", nes per 20
nepriklausomos Lietuvos metų užaugo „kita, sugrįžusi prie normalumo" karta (žr. Stukuls
2002), mažai ką bendro turinti su tarybine santvarka.

Po 1990-ųjų išvykusių lietuvių tautinis tapatumas taip pat jau kitoks - nors emociniais
ryšiais jis ir yra susijęs su lietuviškąja puse, tačiau labiau tikėtina, kad susisaistymą su tėvyne
„naujieji" lietuviai migrantai matuoja parsiunčiamu pinigų, o ne kuriamu kultūros vertybių,
kiekiu. Žinoma, ne visi. Tačiau neretai žiniasklaidos straipsnių apie migrantus
komentaruosetrečiosios bangos emigrantai, palaikantys „greitus" ryšius su tėvyne, jaučia

.juodos duonos" nostalgiją, nors tėvynė „gaili SAVO vaikui lašinių bryzelį atpjauti21".
Kalbant apie lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimą daugiakultūrinėse valstybėse,
susiduriama su metodologine šio „kalbėjimo" problema. Kitaip sakant, lietuvių tapatumą
galime bent apčiuopti, tačiau kyla klausimas, ar įmanoma lietuvių emigrantus lyginti su
„priimančia" JAV visuomene, o jei taip, tai kas yra priimančioji visuomenė (pvz., Čikagoje)?
Daugiakultūrinėjė aplinkoje tautinis tapatumas ir jo raiškos būdai tampa „išplaukę" (angį.
Jluid) ir priklauso nuo konteksto, kuriame „atsiduria" tapatumas. Migrantai (kuo jaunesni, tuo

aiškiau tai pastebėsime) atsistoja tarp dviejų tapatumo jėgų: viena „brūkšnelio pusė" tarsi
priešinasi kitai - sąmoningas ar nesąmoningas noras būti (likti) lietuviu tarsi priešpastatomas
naujam ekonominiam kultūriniam ir socialiniam kontekstui, kuris keičia požiūrius, vertybes
ir elgesį.
a) JAV tiek savo gyventojų skaičiumi, tiek teritorija yra nevienalytė valstybė, todėl
lietuvių migrantų tautinis tapatumas negali būti lyginamas, ar netgi priešinamas, su
JAV „daugumos visuomenės" tapatumu. Tikėtina, kad lietuvių tapatumas JAV
konstruojamas per teritoriškai apribotus (netgi izoliuotus) „susidūrimus" su vietiniais
„kitais" (pvz., bendradarbiais ar draugais). Todėl 1. Akstinavičiūtės domėjimąsi
Niujorke gyvenančių lietuvių tapatumo daryba galime laikyti pirmuoju trečiosios
kartos lietuvių migrantų tyrimu, specifiniame - megapolio - kontekste. Šiame pasaulio

21 Anoniminis komentaras portale Delfi.lt [žiūrėta 2009 m. kovo 12 d.]. Prieiga per internetą:
<http://www.delf!.lt/news/daily/emigrants/article.php?id^20480131 &com= 1 &s^2&no=20>.
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centro kontekste „susidūrimai" su daugiakultūriška aplinka sukelia lyg ir „padidėjusį
spaudimą" lietuviško tapatumo išsaugojimui. Nors, pasak I. Akstinavičiūtės, adaptuotis
Niujorke lietuviams nesunku, nes „v/^/ čia emigrantai", visgi jie nesistengia jsitraukti į

skirtingas kultūrines aplinkas. Amerikiečius, pasak autorės, lietuviai stebi iš tolo kaip
,^magiq įvairovę", kartais neišvengdami ir diskriminuojančių epitetų. Niujorko lietuvių
tyrimas taip pat parodė, kad artimiausi jiems yra buvusio sovietinio bloko šalių
piliečiai - lenkai, „broliai rusai", nes jie irgi panašaus mentaliteto, tos pačios istorijos,
bendraujant nereikia ,jjasitempinėti arba apsimetinėti1', vartojama rusų kalba. JAV

daugiakultūriškumą lietuvių imigrantų akimis I. Akstinavičūtė apibendrina, išskirdama
tris lietuvių imigrantų požiūrius j JAV migracijos politiką.paradoksali politika, kai
Niujorke gyvenantys lietuviai mano, jog Amerika riboja įvažiavimą j šalį
netinkamiems žmonėms, kad galėtų įsileisti daugiau išsilavinusių europiečių („O
kadangi Amerika yra visiškai akla, ir jie negali rūšiuot - kaip geri imigrantai, blogi
imigrantai, paradoksai gaunasi atvirkščiai, aaa sistema pastatyta taip, kad jeigu tu
nemoki rašyt, nemoki skaityt ir sergi AIDS, tu gauni popierius ir prieglobstį, bet
negauni, jei tu baigęs universitetus",15 metų vyras);

b)politikos nėra22; tyrimo dalyviai įvardino, kad imigracija - tai jautri tema, kurios niekas
nenori liesti („(...) kongreso kalendoriuj yra visada paskutinis klausimas, kurio jie
niekada nespėja apsvarstyt, metų metai čia jau", 51 metų, vyras);

c)nesidomima; daliai emigrantų būdingas žiūrėjimas į viską per asmeninę prizmę ir
gyvenimas šia diena („^Va ką aš žinau, kokia ta politika, aš sakau, matai, aš nelabai ir

domiuosi ten ta Amerikos politika, suprantf\ 40 metų vyras) (žr. Akstinavičiūtė 2008).

Šie apibendrinimai remiasi iauko tyrimo medžiaga. Įdomu pastebėti, kad imigracija (ypač nelegali) yra
klausimas, apie kurį retai katba ir JAV prezidentas B. Obama, nepaisant to, kad savo kadencijos pradžioje jis
pasisakė už visapusišką imigracijos reformą, sustiprintą sienų apsaugą ir pilietybės suteikimą 12 milijonų
nelegalių imigrantų.
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Nors JAV lietuvių bendruomenė yra gana „solidi", turi gilias tradicijas, bet, I.

Akstinavičiūtės nuomone, Niujorke gyvuoja daug atskirų homogeniškų lietuvių grupelių, o
jungčių tarp jų nėra, nes ryški dar iš Lietuvos atsivežta neapykanta bendrataučiams ir stipri
ekonominė konkurencija. Taigi galime teigti, kad trečiosios bangos emigrantai lietuviai
kitaip suvokia lietuviškumą ir jo išsaugojimą emigracijoje, t. y. jie gali puikiai suderinti
buvimą lietuviais ir vietiniais, o jų tapatumas — adaptyvus ir lankstus, be to, dalis

dalyvaujančių bendruomenės gyvenime lietuvių mano, kad lietuvių jaunimas Niujorke yra
vertybiškai nebrandus, nors jis ir kalba lietuviškai (žr. ten pat). Taigi šie teiginiai apie trečiąją
emigrantų bangą Niujorke (nors neturėtume jų suabsoliutinti) gana stipriai kontrastuoja su
JAV lietuvių bendruomenės (įkurta 1951 m.) principais, dar 1949 metais paskelbtais Lietuvių
Chartoje, kurioje kiekvienas lietuvis raginamas išlaikyti ir ugdyti savo tautinę kultūrą, kalbą
ir tradicijas ir „(...) išlaikytą lietuvių tautos gyvybę" perduoti ateities kartoms (Lietuvių
Charta 1949). Nors dar nuo Antrojo pasaulinio karo JAV lietuvių bendruomenė siekia suburti
lietuvius ir lietuvių kilmės amerikiečius bei lietuviais susidomėjusius nelietuvius
sutuoktinius, tačiau I. Akstinavičiūtės tyrimas suponuoja mintį, kad trečiosios bangos
emigrantams „Lietuvos reikalai" rūpi mažiau. Kita vertus, lietuvių organizacija JAV išlieka

stipri, nes jos branduolį sudaro 60 apylinkių, veikiančių 27 valstijose ir sostinėje
Washingtone.Taigi nepaisant galimo susipriešinimo, panašiai, kaip Jungtinėje Karalystėje,
naujųjų migrantų iš Lietuvos dalyvavimo „užtenka". Pasak I. Akstinavičiūtės, dalyvaujama
dėl kelių priežasčių: noro jaustis artimais bendrataučiams - susitikti seniai matytus
pažįstamus, pamatyti „naujų veidų"; dėl bendruomenės ateities: kad neišnyktų bendruomenė,
nes manoma, jog lietuviai yra išsiblaškę po atskirus pasaulius žmonės, nevienijami bendros
idėjos. Nedalyvaujama, nes lietuviškumas - individualus, asmeninis klausimas, ir ne

bendruomenė bei jos „dirbtina" veikla daro lietuviais, bet šeimos auklėjimas ir bendri
interesai (žr. ten pat).
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5. DAUGIAKULTŪRIŠKUMO TRANSFORMACIJA:
TAUTINIO TAPATUMO POLITIKOS KONSTRAVIMO GAIRĖS

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir realizavus vieną svarbiausių šalies

valstybingumo įtvirtinimo tikslų, kyla nauji iššūkiai - įtvirtinti savo šalies vardą
(formuluojamą kaip valstybės autoriteto stiprinimas) bei tapti patrauklia valstybe tiek
savo, tiek kitų šalių piliečiams. Didele dalimi šalies įvaizdžio („šalies autoriteto",
„valstybės tapatumo") formavimo funkcijos susišaukia su nacionalinės valstybės piliečių
tapatumo politikos kūrimu. Pastaroji išreiškia šalies ir užsienio politikų vienovę, tačiau
sričių ir rodiklių identifikavimas dar reikalauja normatyvinių bei empirinių duomenų
sugretinimo. Pirmųjų pastangų nubrėžti tautinio tapatumo politikos teiginiai
verifikuojami konkrečiais lietuvių emigrantų empiriniais tyrimais.
Tautinio tapatumo politika talpinama į skirtingus konceptualius rėmus.
Nesuformulavus priimtiniausios Lietuvai dabartiniu laikotarpiu koncepcijos, bandyti
konstruoti jos administravimo įžvalgas galima, tik remiantis bendriausiais vadybos
dėsningumais.

Tautinio tapatumo politikos konstravime susipina teisės, politikos, vadybos,
kultūrologijos bei sociologijos mokslai. Nemaža dalis kategorijų persidengia, kaip ir
skirtingų politikos sričių. Todėl a priori yra gana sudėtinga nusakyti, kokį vaidmenį šalis
konkrečiu momentu atlieka, formuodama savo valstybinį tapatumą, kokia yra valstybinio

tapatumo ir piliečių tautinio tapatumo (bei jo išsaugojimo) sąveika. Kita vertus, lietuvių
tautinio tapatumo politikos formavime stipri dviejų paradigmų, viršvalstybinės ir į
nacionalinę valstybę orientuotos, Europos integracijos įvairovė ir neišvengiama vienovės
paeiška. šaliai esant ES nare (žr. Taljūnaitė 2005). Buvimas platesnės sąjungos nare
kitaip suponuoja tautinio tapatumo politikos (ir ne tik pastarosios) tikslus, idėjas ar
interesus. Neišvengiama ir tarptautinių bei nacionalinių institucijų interferencija.
„Migruojantis" tapatumas išlieka konkurencinga alternatyva lietuvių tautinio tapatumo

išsaugojimui. Šiandien tautos ir valstybės tampa dar sudėtingesniais politiniais,
ekonominiais ir socialiniais veikėjais su teritorija, kultūra ir kalba, kurių reikšmė iš dalies
yra devalvuota, todėl tautinio tapatumo politikos konstravimo pagrindu galėtų būti
laikoma tautos ir valstybės komunikacija ir idėja. Kitaip tariant, iškyla būtinybė ne tik
išsaugoti lietuvių tautinį tapatumą, bet ir jį (per)formuoti, kadangi lietuviai (sėslūs ar
migruojantys) tuo pačiu metu tampa tiek savojo tautinio tapatumo ugdymo ir
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išsaugojimo, tiek įvairių kultūrų (daugiau slaviškų) sambūvio „čia" bei „ten"
egzistuojančio kultūrinio pliuralizmo dalyviais. Žinoma, kryptingas tapatumo
formavimas nereiškia, kad piliečiai turi tarnauti valstybei ar ideologijai (tai buvo būdinga
totalitarinei santvarkai). Tautinio tapatumo išsaugojimą ir formavimą turėtume suprasti

kaip tuo pačiu metu vykstantį su valstybe politiškai ir ekonomiškai susietą prasmės
konstravimą kitų individų aplinkoje. Šioje aplinkoje tautinis tapatumas (įtraukiant etninękultūrinę dimensiją) priešpastatomas globalaus pasaulio laikui ir erdvei, ir tai lemia jo
kaitą, t. y. tautinis tapatumas pereina iš vieno kultūrinio konteksto į kitą,
perkonstruojamas teritoriškumas, istorinė atmintis, suderinamas lojalumas dviems ar

daugiau valstybių.

Globalizacijos (politinių, ekonominių interesų) galia

Tradicinių etninių

d> Tautinis tapatumas <CĮ—3

Imigrantų interesai

grupių interesai

Valstybės (tautos, piliečių interesų) galia

„Stabilus"tautinis tapatumas reiškia „atsisukimą arba gręžiojimąsi į praeitį", o jo
išsaugojimas ekonomiškai, politiškai ir technologiškai galingiausių valstybių kontekste
veda prie balansavimo tarp dviejų įtampų - asimiliacinio arba omnikultūriško „pasaulio
piliečio" tapatybės politikos modelio konstravimo. Kita vertus, R. Dahrendorfo nuomone,
tautinis tapatumas šiandien yra „gyvas" ir, nepaisant naujo identiteto paieškų, gyventojai,

nekreipdami dėmesio į kosmopolitizmą ar „pasaulinės pilietinės visuomenės" skelbimą ir
aukštinimą, kaip namie jaučiasi tik savo šalyje. Svarbiausias valstybės privalumas, pagal
R. Dahrendorfą, yra tas, kad ji išlieka vienintele politine erdve, kurioje gyvuoja individo
laisvės. Migracija tėra tik persikėlimas į kitas šalis, o valstybė jau daugiau nei du amžius
buvo ir išlieka priklausymo ir pilietinio dalyvavimo vienetu. Taigi tik valstybėje, kurią
jos gyventojai laiko „sava" ir kuriai jie nori priklausyti (nebūtinai tapdami jos piliečiais),
socialinė sanglauda yra galima. „Savos" valstybės kūrimui didelės įtakos turi ir politinių
asmenybių bei jų vertybinių orientacijų integralumo vaidmuo (žr. Dahrendorf 2006).
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Tiek ekonominiai, tiek nacionaliniai valstybės tikslai yra vienodai svarbūs, tačiau
neturėtų vienas kitam prieštarauti. Žinoma, „stabilaus" ir „migruojančio" tapatumo

suderinimas yra sudėtingas uždavinys valstybei, kuriai būtų nors ir per 1000 metų, bet
kuri dar tik 20 metų gyvena „aukso amžiuje" (jei sutiksime su istoriko A. Bumblausko
daugelyje diskusijų viešai pasakyta nuomone). Ši jauna valstybė atsiduria prieštaringame
globalių ir nacionalinių interesų lauke, todėl svarbiausias tautinio tapatumo politikos
uždavinys - šių interesų suderinimas. Pavyzdžiui, šiame kontekste svarbu atskirti du

kalbos politikos tikslus. Vadinamųjų didžiųjų kalbų (anglų, prancūzų) mokymasis ir
vartojimas yra svarbus ekonominės plėtros (konkurencingumo) variklis, tuo tarpu lietuvių

kalbos vartojimas atlieka lemiamą vaidmenį tautinio tapatumo daryboje. Dar vienas
prieštaravimas tarp ekonominių ir nacionalinių interesų pastebimas regioninėje politikoje.
Lietuvoje nemažai kalbama apie regionų ekonominę plėtrą, tačiau apie regionų tapatumą
- retai. Regioniniai tapatumai yra studijoje aptartų šalių - Ispanijos, Jungtinės Karalystės,
iš dalies Norvegijos ir Airijos - tapatumo politikos bruožai, todėl galime kelti klausimą,
ar ateityje pakaks vieno unifikuoto lietuvių tautinio tapatumo, o gal verta puoselėti

regioninius tapatumus? Šiandien j klausimą, kuo skiriasi žemaitiškas tapatumas nuo
dzūkiško, išsamiau galėtų atsakyti gal tik lituanistai ir istorikai. Politiniu aspektu regionų
tapatumo klausimo reikšmingumas tiesiogiai priklausys nuo imigrantų regionuose
skaičiaus.

„Imigrantų" valstybės yra tokios valstybės, kuriose tautinis tapatumas ir pilietybė yra
grindžiami dalyvavimo vertybėmis, o į imigrantus yra žiūrima kaip j potencialius
piliečius, nes valstybė imigrantams yra sąlyginai atvira (žr. Money, 1997).
„Neimigracinės" tautos, priešingai, yra tos, kur pilietybė ir tautinis tapatumas priklauso
nuo etniškumo, kur kultūrinės vertybės išlaikomos ir kinta mažai, o į imigrantus žiūrima
kaip į svetimšalius ir užsieniečius, joms būdingi ir maži imigrantų srautai (žr. ten pat).23
„Neimigracinės tautos" „kenčia" nuo uždarumo, ksenofobijos, netolerancijos ir

izoliacijos, jose esama atsilikimo požymių. Tuo tarpu imigrantų valstybės turi spręsti
tapatumo krizės klausimus, susijusius su imigrantų integracija, (segmentuota) asimiliacija
ir jvairovės prieštaravimais. Lietuvai tikriausiai labiausiai tiktų šių dviejų požiūrių
sąveika:

2J 2r. No Vacancy: The Political Geography of lmmigration Control in Advanced Industrial Countries
Author(s): Jeannette Money International Organization, Vol. 51, no. 4 (Autumn, 1997), p. 685-720.
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" atvirumas savo piliečiams („tu motina, atidarai duris ir langus ir lauki bei darai

viską, kad vaikai sugrįžtų");
• „siauri", bet atidaryti, „varteliai" imigrantams.

Priklausymas ir pasirinkimas išlieka svarbiausi kolektyvinio (socialinio) ir
individualaus (asmeninio) tapatumo šaltiniai. Nepaisant to, kad globalizacijos sąlygomis
mūsų interesai peržengia valstybių ribas, tautinio tapatumo politikoje svarbiausia
priklausymo ir pasirinkimo sąlyga tampa kriterijai, pagal kuriuos konstruojamos ribos: ar
tie kriterijai reiškia atvirumą, suteikiantį galimybę kitam tapti savu, ar priešingai - tampa
barjeru?
Autorių nuomone, ateityje tikėtinas perėjimas nuo dabar vyraujančio etninio (į
nacionalinę valstybę orientuoto) tautinio tapatumo politikos modelio link atviros
pilietinės visuomenės formavimosi. Tai gali būti grindžiama tokiomis įžvalgomis, kad
skirtumai tarp vienos valstybės piliečių pagal daugelį kriterijų tampa didesni, nei
skirtumai tarp tos šalies piliečių ir ne-piliečių (ką žymia dalimi skatina nediskriminavimo
principo veikimas). Lietuvių įvairovė norom nenorom didės (taip pat ir dėl sugrįžusių
lietuvių). Valstybė ir piliečiai „niekur nedings", ir tautinio tapatumo klausimas turės būti
sprendžiamas. Galima ir kita alternatyva - „užsikonservavimas".

Ryškėja pilietybės kriterijų reformos būtinybė, kadangi neformali pilietybės praktika,
ignoruojanti dvigubos pilietybės draudimą, jau peržengia vienos nacionalinės valstybės
ribas. Todėl šiuolaikinė įstatymų leidyba, pakylanti aukščiau tradicinio dvigubos
pilietybės draudimo, turės šiuos klausimus spręsti.
Ekonominė migracija eksportuoja tapatumą, lietuvių tautybė pereina į kitas teritorijas,
t. y. einama ten, kur geriau, bet į emigrantų vietas ateina ir „kiti" (žr. Matulionis 2009),

todėl svarbu atsakyti į klausimą: kokia bus Lietuvos diasporos strategija? Štai JAV ir
Jungtinėje Karalystėje egzistuoja gilias tradicijas turinčios lietuvių diasporos, tačiau
Ispanija, Norvegija ir Airija diasporos kūrimosi prasme yra lietuviams „neatrastos
teritorijos". 2004- 010 metai galėtų būti laikomi diasporų „užuomazgų" Airijoje,
Ispanijoje ir Norvegijoje pradžia. Didžiausias potencialas diasporai rastis glūdi Airijoje,
kurioje dabar gyvena apie 100 tūkst. lietuvių, aktyviai reiškiasi jų bendruomenė.
Mažiausiai tikėtina, kad stipri lietuvių diaspora artimiausiu metu susidarys Norvegijoje.
Naujosios lietuvių diasporos greičiausiai bus kultūrinės, bet dėl ekonominių motyvų ir
ribotų Lietuvos galimybių skirti naujosioms diasporoms finansinę paramą bus sunkiau,
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taigi sunkiau bus irišlaikyti ten lietuviškumą, nei emigrantams JAV ar Jungtinėje
Karalystėje, kur gyvena jau kelios lietuvių kartos.
Kitas klausimas - ar Lietuva kaip valstybė sieks apsaugoti ir „reprezentuoti" patį
tautinio tapatumo idealą? Ir ar šis tautinės valstybės idealo siekis neribos žmonių laisvės
ir galimybės pasirinkti, nes siekiant idealų dažnai nepaisoma žmonių lūkesčių ir norų. Ar
nevertėtų pirmiausia saugoti Lietuvos žmones (piliečius ir ne-piliečius) ir jiems
atstovauti?

Taigi ateityje galimos šios tautinio tapatumo politikos tyrimų ir formavimo kryptys:
1.valstybės santykių su savo išvykusiais piliečiais formų transformacija ir išlaikymas:
•lietuvių kalba - kokio modelio link galima „pasukti" per lietuvių kalbos
įstatymą?
•transformacija nuo etninio tautinio tapatumo modelio pilietinės atviros

visuomenės (bet ne daugiakultūriškumo) link;
2.formalios ir neformalios pilietybės politikos prieštaravimų (pvz., neformalios
pilietybės praktikos, ignoruojančios formaliąją: dvigubos pilietybės draudimą)
šalinimas.

Tautinio tapatumo išsaugojimo politika Lietuvoje (jei tokia yra?) yra orientuota j
praeitį - pradedant Lietuvos tūkstantmečio minėjimu, Žalgirio mūšiu ar baigiant
Sąjūdžiu. Po įstojimo į Europos Sąjungą (ar po 1990-ųjų) svarbesne tampa į ateitį
orientuota tautinio tapatumo politika. Naujo tautinio mito / tapatumo kūrimas valstybėje,
kurios atgimimo amžius tik 20 metų ir kuri mini savo tūkstantmetį, taps svarbiausiu
tautinio tapatumo politikos uždaviniu.
Apibendrinant studijos įžvalgas galimi du Lietuvos visuomenės raidos scenarijai:
1.Tautinio tapatumo politika įgis vis daugiau svarbos, visuomenei tampant
heterogeniškesnei;

2.Tautinio tapatumo politika nebus svarbi, jeigu Lietuvos gyventojai etniniu,
kultūriniu ir socialiniu požiūrių išliks „vienodi".
Koks bus tas naujasis lietuvių tautos mitas / tapatumas, sužinosimemaždaug po 100200 metų.
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SUMMARY

Lithuania is eager to re-define its national identity, although this issue has been on the
academic agenda for over a century and the scholarly interest in Lithuanian national

identity has tended to ebb and flow with historical tides and thaws. Since Lithuania
regained its independence in 1990 debates about the relationship behveen language,
history and people as well as theorizing about how national identities are constructed and

articulated culturally were sparked off again. The role of collective memory and cultural
heritage and more recently, migration and socio-economic policies in the representations
of national identity occupies a centrai role in these debates.

During the lašt 20 years Lithuanian has been through great changes, including the
restoration of independence in 1990 and accession to the EU in 2004. Since the beginning
of 1990's, membership in the European Union has been a priority goal of Lithuania.
Although the main motives for joining the EU have been of economic and political
nature, the sočiai implications of this transnational membership are also significant. On
the one hand, the free movement of workers gavę to some Lithuanians a first-in-a-

lifetime opportunity to work in another EU country on the šame conditions as member
state's own citizens. On the other hand, these developments in politics and society gavę
rise to mass emigration and - a few years later - return debate. Since then, the national

Iandscape of Lithuania has been dominated by the ąuestion whether the nation and the
globai influences can comfortabty coexist. Despite the fact, that nation-state plays a key
role in the current thinking about society, it is simply too weak to maintain the
relationship between strong economic, demographic and sočiai forces and its people.

Some researchers insist that the statė still takes the leading role in affecting this intimate
relationship; however it has became rather complicated.

The question of Lithuania as an imagined community has gained importance in the lašt
decade. But how should we construct and shape Lithuanian national identity? Which

culture, heritage, history, symbols, languages and which policy strategies should be
employed to represent national sameness and uniqueness of Lithuanian society on the one
hand, and differences on the other hand, or shouldn't they be emphasised? These
ąuestions are investigated in our study.
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Theoretical approaches to national identity are eclectic. Our concept of national
identity provides a related theoretical framevvork for integrating political and migration
discourse. In this book we were interested in historical changes of the concept of identity
among Lithuanian researchers, in methods of empirical surveys, processes of
conceptualization of the term Lithuanian national identity as well as empirical research
findings. The aim was to explore whether the concept of national identity represents any

specific methodological view or has it merely replaced older terms of the languages in
the region such as nationality? Some researchers agree, that in fact, ethnicity corresponds

to the Lithuanian word tautybė that was formerly translated as nationality - yet this
meaning of the term is only valid in a limited number of fields e.g. applied studies or
statistics.

It would be an oversimplification to say that present-day Lithuanians have lošt their
feeling of national identity. Therefore, we were also interested in questions likę: How are

national identities promoted by the statė? How are they constructed in globai
environment? What role does migration play in the representations of contemporary
Lithuanian identities? The chapters in this book link these recurring themes (statė,
politics, citizenship, globalisation and migration) focusing on political explanation for the
role of statė in preserving and forming national identities. We also attempted to describe
possible theoretical approaches towards national policy of identity. The problematic
conceptualisation and abundance of various indicators of national identity formation
and/or preservation in the context of migration phenomenon and immigrant integration

policies were analyzed. The possible directions of national identity politics which are
significant to formation and preservation of Lithuanian national identity were also
explored.

Of particular note in this book has been a search for "sources" of national identity.
National identity is a multilevel and multidimensional construct, which is influenced by
many factors on different levels, such as politics, history, psychology and territory.
Identities can be human, personai and sočiai as well as ethnic, national and cultural. Five

discourses on Lithuanian national identity are described: national identity as the national
consciousness and national self-identification, ethnic identity as a type of sočiai memory,
national identity as related to ethnicity and regionai differences, national identity closely
linked with value studies, and national identity in relation with perceptions and

characteristics of sočiai status. The understanding of national identity differs among the
researchers when they consider identity as the status, identity as the process, and identity
as a social-psychoiogical phenomenon or as individual-collective dimension.

Chapters in this book also cover a range of issues of relevance to citizenship with
discussion of such matters as the relationship between national identity, citizenship and
migration. The civic open-society model vs. ethnic state-oriented vs. multicultural model
of immigrant inclusion is discussed in order to illustrate how nationalism, welfare and
sočiai segregation separate the "members" and "non-members" of society in regard to

individual entitlement and obligations. National policy of identity is explored through a
few theoretical paradigms. National identity as well as the consequences of mass
emigration are analysed through the models of immigrant integration. The authors focus
on the role of statė as the main actor in national identity preservation. The questions on
transnational identity are explained. This contribution provideš an account of the

transnational dimensions of Lithuanian national identity by contextualising them within
the broader field of transnationalism phenomenon and migrant integration policies.

Citizenship, sočiai cohesion, migration and identity politics

This book explains the relationship betvveen citizenship, sočiai cohesion, migration,

politics and national identity in more detail. Sočiai cohesion in the context of migration is
explained as a complex phenomenon the indicators of which are embedded in conflicting
opposition of risk and security as well as rejection and participation. These indicators economy, business culture or religion etc. - describe the power of the nation-state. In the
context of sočiai cohesion the immigrant integration models are discussed and the
prospects of Lithuania as the country of immigration are considered.

Sočiai rights have been part of the European framework for more than forty years. The

European Council plays the key role in the above sphere, and protection of sočiai rights
of workers-migrants and their family members was and still is a priority of the European
Council. Sočiai rights are one of the main pillars for the development of Europe.
Although sočiai rights might be defined and interpreted differently, they are perceived as
the rights based on individual needs and community cohesion. Therefore sočiai rights are
understood as provisions expressed by legal and other measures necessary for meeting
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sočiai needs of individuals and for increasing sočiai cohesion and solidarity. During the
2nd Summit in Strasbourg in October 1997, the heads of State or Government of the
Member States of the Council of Europe committed the Cabinet of Ministers to elaborate
the strategy of sočiai cohesion. In the first place the Cabinet established an intergovernmental management committee the European Committee for Sočiai Cohesion

(CDCS) with a view to harmonizing formerly separate operational spheres: sočiai policy,
sočiai security and employment.

The European Council defines sočiai cohesion as the capacity of a society to ensure
the well-being of all its members, minimising disparities and avoiding marginalisation.
This is the most general definition related to the realisation of civil and sočiai rights,
economic level of well-being and opportunities to take part in public life. According to
R.Berger-Schmitt (2000, 3), the concept of sočiai cohesion incorporates mainly two

societal goal dimensions: (1) reduction of disparities, inequalities and sočiai exclusion;
and (2) increase of sočiai capital (by strengthening relations and understanding between
different societal groups). A. Kearns and R. Forrest (2001, 996) characterise sočiai
cohesion not only as (1) common values and civic culture; (2) sočiai order and sočiai
control; (3) solidarity and reduction in wealth disparities; (4) sočiai networks and sočiai
capital, but also specify (S) place attachment and identity. More explanations of the
concept could be found in the scientific literature, thus, while summarising the
perceptions of the majority of authors, we could statė that material conditions, sočiai

order, security, active participation in the civil society, eąuality and freedom are
dominating factors for the establishment of cohesion.
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An ambitious agenda designed to ensure that European Union policies respond
effectively to today's economic and sočiai challenges was adopted by the European

Commission on 2 July 2008. The renewed sočiai agenda brings together a range of the
EU policies in order to support action in seven priority areas:

•Children and youth - tomorrow's Europe
•Investing in people: more and better jobs, new skills

•Mobility
•Longer and healthier Hves
•Combating poverty and sočiai exclusion

•Fighting discrimination and promoting gender eąuality
•Opportunities, access and solidarity on the globai scene

The elements of the European sočiai model (Resolution of the European Parliament
On the Future of the European Sočiai Model (2005/2248 (INI) include also nondiscrimination policy, sočiai integration, labour and sočiai rights, regionai cohesion and
International sočiai policies and measures.

The relationship between sočiai cohesion, nation and identity is discussed further in
the book. What is common between cohesion, identity and nation is not a usual question,
since the answer to which would mean too a drastic attempt to characterise a multiple and
complex economic, political and cuitural context. The concept of sočiai cohesion is used
by J. Reitz and R. Breton (2009) in a more narrow meaning of national cohesion. In other
words it is perceived here as economic, sočiai, demographic and cuitural indices of a
statė, qualifying the existence and power of a nation.

Modelling of the national identity policy implies the assignment of identity to a certain
sočiai strategy and/or even ideology. Quite often various authors relate the policy of
identity to a national foreign policy; they highlight that national identity is closely related
to sovereignty and statehood concepts (see Aggestam 1999). It is acknovvledged that by
drawing the outline of sovereignty and statehood, a national foreign policy establishes
certain socio-political vision of collective identity in the minds of citizens. Rhetoric of
foreign policies often implies subjective common feelings of a certain cuitural group,
related to specific traditions, institutions, territories, myths or rituals. These identity

154

expressions demonstrate how foreign policy executors perceive history, present time or
future political preferences. If all the above is internationalised, these national identity
indices might become part of the political culture or the „national style" of a country's

foreign policy.
Traditionally, a nation-state is based on an assumption that main obligation of its
citizens is to fight for preservation of collective identity of citizens. In terms of the
national identity policy it is worth while analysing (and establishing):

•Relationship between a nation-state and its citizens irrespective of the statė of their

residence (potential preservation of relations initiated by a statė);
•Policy of other (accepting) statės tovvard migrants (the so-called policy of
integration of immigrants; hovvever, the policy of national identity is to be analysed
as much as actions of another statė encourage and allow immigrants to retain their

national identity);
•State policy with regard to their national minorities.

I. Prizeli in the book (2007) National Identity and Foreign Policy: Nationalism and
Leadership in Poland, Russia and Ukraine makes an assumption that self-awareness of a

society (the existing self-perception) has huge influence on foreign policy of any country.
By adapting it to Russia, Poland and Ukraine, he statės that national identity is a
changing concept affected both by internal and external factors (events), manipulation of
collective memory about a state's order. Interaction berween a state's narrative and its
foreign policy becomes very strong.

The search for naturalisation (granting citizenship to an alien) models is partially
related to the above l.Prizeli's remarks; finally a conclusion is made that the number of
options of naturalisation is equal to the number of statės. More importantly, the procedure
of granting citizenship in the countries is not only individual in each case, -but can be
absolutely different in the neighbouring statės. The three Baltic States are becoming a
classical example, vvhich in the economic and political context are often perceived as one
region, but policy of naturalisation and situation of national minorities is different in the
three countries. It is highlighted that history was a critical factor for disparities in the
naturalisation policies of the Baltic States. The ethno cultural concept of citizenship in

Germany established nearly the strictest order of naturalisation. Nearly the šame situation

is in Greece. It was established that a complex order of naturalisation nbt only
complicates the situation of immigrants or national minorities, but forms an indifferent or

even adverse attitude of the majority tovvard minorities. In Greece (pursuant to multiple
studies of Euro barometer24), a negative attitude toward minorities exceeds the EU's
average; it is assumed that minorities might cause unemployment and increase insecurity.

If Germans' friendliness toward immigrants is quite low (they support repatriation of
immigrants more often than other Europeans), restrictions to the alien vvilling to obtain
the Danish citizenship are applied only if a person committed a crime. According to the
data of the survey, every fifth European supports cultural assimilation, i.e. believes that
representatives of national minorities have to reject their culture if they want to become
full-fledged members of society. The number of the above respondente has not decreased
vvithin the years. According to the majority of respondents, national minorities are a

threat to sočiai order and well-being; few respondents stated that they are personally
embarrassed by the existence of national minorities. The first attempts emerge to
recognise the identity of the statė, and to relate it to the country's foreign policy. A. Ilgit
(2008) tries to describe the state's (Germany's) identity via the analysis of provisions of
political parties and via the expression of these provisions.
According to P. Ache and H. T. Andersen (2008), a „good" society is a „strong"
society, capable of „attracting" the major part of its citizens into the process of activity;
this gives huge powers (legitimacy) to society and mobilise the resources which help to
retain sočiai cohesion. Besides, cohesion is a long-term process, i.e. sočiai links between

societal groups are strong and actively supported (see Vranken et ai 2003). The statė
retains monopoly of national identity and draws a border between „us" and „them";
whereas migrants experience (because of (non) realised civil rights, (in)secure economic

space and free or restricted opportunities to take part in the public life) either risks and
„rejection" of the accepting society, or security and solidarity. Such institutionalised
actors as education institutions, family, statė or media determine and change selfidentification of separate public groups with a statė or isolation from the national context,
i.e. the constituents of sočiai (national) cohesion, therefore conscious or unconscious

efforts to retain and form the national identity are characteristic of migrants who occurred
in the sočiai field of another country. Both, communities settling in a new place (sočiai

M Attitudes towards minority groups in the European Union:
http://europa.eu. int/comm/publie_opinion/archives/ebs/ebs_ąęū_analysis.pdf.P. 12

field) and communities of „old" emigrante experience the tension of retaining and
(re)establishing the national identity, the constituents of which could be specified
according to dichotomies presented by G. Paltanavičiūtė (2005): a) national composition
of immigration - national composition of emigration, b) inconsistent national
composition - stable national composition, c) national majority - minority, d) marginai
(non-integrated groups) - integrated community, e) legislation favourable to national
minorities — legislation unfavourable to national minorities, f) tolerance — intolerance, g)

homogeneity of national composition — diversity of national composition, h) national
activity - national passiveness, j) ethnicity - cosmopolitism. Ali dichotomies enlisted by
the author are relevant for preservation and formation of the national identity, but some
of them are more relevant for national cohesion inside, the others - outside the country.

Models of national identity policy

The following criteria of possible modelling national identity policy are highlighted
(this breakdown is not to be strictly followed):
1.The the relationship bervreen a statė and its citizens.

2.Concept of citizenship (including naturalisation models).
3.The status given to national minorities.

4.Rights to take part in political and civic life.
5.Policy for integration of immigrants; its levels are:
a)eąual rights and opporfunities irrespective of personai ethnic and cultural origin;
b)sočiai cohesion based on cultural diversity;
c)sočiai development based on mutual respect and tolerance.

4) A country's strategy in constructing ethnic and cultural space for emigrants
(Kuznecovienė 2009b).

SUMMARY157

The ethnic model directed toward a statė (most characteristic of Germany; applicable
to Austria, Denmark, Italy, Greece, Lithuania, and Nonvay). A nation is characterised by
ethnic concepts closely related to cuiture and language.

Germany's ftinctional

assimilation model is based on the expression of jus sanguinis, i.e. ethnic citizenship. In

Germany integration into the majority's society is hardly accessible even for the German
origin immigrants, but it is especially open to ethnic Germans, repatriates from the
Eastern or Central Europe. According to the ftinctional assimilation model, sočiai,

economic integration of immigrants takes place, but they do not have the right to take
part in the political and civic life. Concerning language these are relatively homogeneous
States (e.g. Ireland, Portugal), which are officially considered as monolingual. The object

of their language policy is only the national language recognised as the exclusive official
language of the country. These countries are directed tovvard assimilation: immigrants

join the majority's society and become and consider themselves as members of the
society (e.g. Lithuanians, Americans) or assimilation of the dissolving nations' kettle
takes place, i.e. immigrants merge with the locals by forming a new society. This is „a
socio-cultural environment contextualised by the multi-ethnicity with ongoing derivation

of national identity, which gives ethnic identity prominence, provokes every individual to
be „somebody" from the ethnic point of view by making everybody „have", practice and
represent a national identity" (Kuznecovienė 2009).
The model of civil open society is also described (France, the USA). Citizenship is
provided to all inhabitants irrespective of their nationality (origin); what matters is
identity and active participation in the national cuiture. The French political assimilation
model is based on the assimilative ethno-national self-consciousness directed toward
society, and on jus soli, the expression of civil citizenship. Immigrants, by acąuiring
citizenship of a statė, become an integral part of society. There are also multi-national

and multi-lingual States, where national minorities comprise more than 10 percent of
population (e.g. Spain, Belgium, and France). Therefore regionai languages have the
official status (i.e. are considered the regionai official languages); besides, every region
pursues an independent language policy. This model also includes the statės which are

officially considered as mono-lingual; these States stipulate special regulations of rights
for language minorities. Language minorities could be recognised in the above statės by
giving these minorities a restricted (regionai) status or even taking measures for their

SUMMARY

retention. Immigrants apply the strategy for derivation of identity: „strategy of cultural
openness of immigrants"(Kuznecovienė 2009).

The third model is a multi-cultural model (the United Kingdom). Multi-cultural
integration model and multi-cultural citizenship model are characteristic of Great Britain.
The latter is based on a pluralistic democracy concept recognising the co-existence of

ethnic and cultural differences. Multi-cultural integration model is applied in Great
Britain, Sweden and the Netherlands. The model includes the statės vvhere national
minorities comprise up to 10 percent of population (e.g. Great Britain, Denmark,
Germany, Finland, Greece, Italy, Holland, Austria and Sweden). Pursuant to protection

of rights of language minorities (Great Britain, Holland) this model also includes the
States having one official language, recognising the existence of language minorities and
applying various measures for the retention and development of these languages;

however the language status of national minorities is restricted. The model also includes
the statės which are officially considered as multi-lingual, i.e. when countries have
Severai official Eanguages embracing the entire territory of the country (i.e. are not

divided into regions): Ireland, Finland, Luxembourg have embedded provisions that all
languages used in the country are equal. Assimilation is realised as politically incorrect
identity policy: a) laissez-faire multiculturalism: the market decides which groups prevail
and which disappear; b) active multiculturalism: the sate regulates relations between
groups by supporting culture, languages and religions of different groups. It is expressed
via the „strategy of the emotional relation with the origin country; contextualised by the
relationship of immigrants with both, the origin and residential societies" (Kuznecovienė
2009).
An innovating aspect of this book is that it inciudes an overview and short
explanations of policies in countries of destination of recent Lithuanian emigrants. Such

overview provides an important contribution to our understanding of what is going on in
the relationship between immigrants and their integration policies that vary in their effect
in each country. Immigration to Ireland, the United Kingdom, Norvvay, The USA and
Spain in recent years has raised come issues vvhether immigrants could be regarded as a
treat to national identity instilled by the host statė. The diversity of immigrants in these
countries is greater than ever before; however models of immigrant integration are

limited. This book aims at discussing the issues whether diversity and multicultural

1S9

policies threaten assimilation or whether multicultural policies lead towards national
identity crisis and delegitimation of the prevailing national identity.
The United States of America as a nation provides enormous personai freedom and
abundant economic opportunity. Americans are defined not by their račiai, religious, and

ethnic identity but by their common values and belief in individual freedom; however
immigrants are expected to learn the country's language, culture, and respect political
practices, so that they could become part of American life. American immigration
policies have always experienced a tension betvveen pluralism and assimilation. Finding

the balance betvveen diverse practices of national identities, the melting pot, and
cosmopolitan and multi-cultural ideas became the dominating characteristics of American

identity. These ideas vary greatly but neither of them achieves complete dominance: a
spectrum of races, creeds, colors, melting pots, salad bowls and ethnic mozaiąues, coexist under the constitutional "roof vvithout vvalls" oi these United States.

Lithuanian community in the United States makes up the largest part of Lithuanian
diaspora: more than one million Americans can claim Lithuanian descent. There can be

three generations distinguished: the first vvave of emigration to America began in the 19th
century. During the late nineteenth and early twentieth centuries, an estimated 300,000
Lithuanians came America. The second vvave is called dipukai. Follovving World War II,

they fled vvest to escape the Russian occupation of Lithuania. Eventually 30,000 dipukai
(war refugees or displaced persons, trained and educated leaders and professionals who

hoped to return someday to Lithuanis) settled in the United States. Nearly 20,000
Lithuanians have immigrated to the United States since the fall of the Soviet Union in
1991. They make up the so called third vvave of Lithuanian emigrants. In contrast to the
first and second vvave emigrants their motives to live in America are mainly economic. A
brief account of the third vvave emigrants to America is given in the book.

Brittish national identity has been a neglected subject of study for a long time, though
interest has been grovving recently. Why the neglect, and vvhy the nevv interest? The

Scots, Welsh, Irish and English developed a largely regionai and non-nationaP
conception of themselves. Over the past decades a huge variety of different cultures have

immigrated to Great Bntain. This multiculturalism, though being a benefit in many ways,
causes problems such as hovv to clearly define the national character of the British.

SUMMARY

Three waves of Lithuanian emigrants in the United States and two in the United
Kingdom formed active cultural diasporas which actively promote Lithuanian identity
and national interests in the world. Spain, Nonvay and Ireland are "new" destinations of
recent Lithuanian emigration. The Lithuanian communities in these three countries can be
considered as being in the process of diaspora making.

Ireland exhibits highest levels of national pride and attachment to the nation. The Irish
economic success, globalization contrasts witli experience of cultural nationalism in the
20th century and the sectarian conflict in Northern Ireland. There can be many paraliels
drawn between Lithuanian and Irish nationalism. Both countries have had a similar

histories of occupations, emigration and nationalism. The globai Irish diaspora is
considered as a national asset and it is a uniąue example of such migrant engagement
practice, although it is not new for governments around the world. Lithuanians are only

beginning to think about engaging their migrant populations in innovative ways, but until
now there areno diaspora strategies that extend across a range of sočiai, cultural,
political, educational and financial dimensions as for example in Ireland.

Most Lithuanian immigrants arrived in Ireland in the 2000s, when the Irish
economy started booming. It is estimated that around 100 000 Lithuanians are in the
country. It can be stated that formation of Lithuanian diaspora has already begun: The
Lithuanian Association in Ireland has been active since 1999. The association organises
Lithuanian events in Irish cities, runs a few Lithuanian vveekend schools for Lithuanian

children and a mailing list with over 700 members. It also publishes information for
Lithuanians in Ireland on a web site and organises monthly Lithuanian gatherings in
Dublin, Galway and Cork. Newspaper in Lithuanian Saloje (In the Island) is published
tvvice a month with approx 20,000 readers and the weekly Lietuvis (5000 copies) are the
most popular local papers among the Lithuanian community. Lithuanian entrepreneurs
are also active in doing Irish-Lithuanian business.

Spain has traditionally been an emigrant country. By 2001, the number of South
immigrants living in Spain outpaced for the first time in history the amount of Spanish
emigrants residing abroad. The recent increase of migratory movements toward Spain,

and despite the lack of research on Spanish national-identity formation, is undoubtedly
increasing heterogeneity as well as transforming the national identity of Spain. The
construction of a Spanish national identity is highly related to the representation of
immigrants in the Spanish policy as well as media.

SUMMARY

The growing importance of national sentiments and reactions toward new immigrants

in Nonvay is analysed in the book through exploring possible links between aspects of
national identity and immigration and integration policies. lt is argued that the concept of
national identity could be specified vvithin at least two dimensions: national chauvinism
and system legitimacy. In this study the topic of national identity is addressed through a
discussion of intercultural involvement and immigrant participation in society.

Analysis of the role of the national identity for strengthening and retaining the
statehood of a country revealed that the policy of retaining the national identity in
Lithuania is mostly directed toward the past: starting from the celebration of the
Millennium of the State of Lithuania, the Žalgiris Battle and „Sąjūdis"(the National
Movement). On the other hand, after Lithuania's joined the European Union (or after the

1990's) more attention is given to the construction of the natioral identity policy directed
tovvard the future. It is expected that the ethnic model of national identity policy directed
toward the nation-state would gradually develop into an open civil society. This could be
based on the perceptions that differences between the citizens of one statė become
(according to certain criteria) more extensive than differences between the country's
citizens and non-citizens (this is to a great extent predetermined by the principle of nondiscrimination).
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