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PRATARMĖ
Tokie šiuolaikinėje Lietuvos istorijoje reikšmingi įvykiai kaip šalies pasirengimas ir
įstojimas į Europos Sąjungą jau praeityje. Tačiau dabarties pokyčiai daugelyje politinių,
ekonominių, socialinių ir kultūrinių sričių veikiami tebevykstančių eurointegracinių pro
cesų. Kintant šalies socialinei situacijai, sociologams tyrėjams aktualus išlieka visuome
nėje vykstančių permainų sociologinis įvertinimas ir monitoringas.
Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslininkai nuosekliai ir įvairiapusiškai nagrinėja
visuomenės problemas svarbiausiais Lietuvos tapsmo Europos Sąjungos valstybe tarps
niais. 2007 m. Centro sociologai išleido mokslinių straipsnių rinkinį „Socialiniai poky
čiai eurointegracijos procese", kuriame buvo apibendrintas tyrėjų įdirbis aktualiausiais
Lietuvos pasirengimo narystei ES ir pirminės integracijos eigos klausimais.
Leidinys „Socialiniai pokyčiai eurointegracijos procese 2" tęsia pradėtą darbą. Jame
dabarties problemos vertinamos iš Lietuvos tapsmo visaverte Europos Sąjungos nare
perspektyvos. Knygoje pateikiami mokslininkų straipsniai teoriškai nagrinėja ir socio
loginių tyrimų empiriniais duomenimis pagrindžia šaliai būdingas socialines kultūrines
tendencijas įvairiose visuomenės gyvenimo srityse.
Šis eurointegracijos problematikai skirtas leidinys aprėpia įvairius Lietuvoje vyks
tančių socialinių procesų aspektus. Jame nagrinėjami tokie globalizacijos kontekste ak
tualūs reiškiniai kaip šalies įvaizdžio konstravimo, socialinės komunikacijos, etnininių
santykių ir nuostatų ypatumai, visuomenės socialinės stratifikacijos, žmogiškųjų išteklių
poslinkiai. Aptariamos ir konkrečių visuomenės gyvenimo sričių aktualijos: regionų kul
tūros būklė, viešojo saugumo problemos, pasitikėjimo institucijomis kaita.
Tikimės, kad pateikiama informacija bus naudinga įvairių sričių specialistams, besi
domintiems sociologiniais Lietuvoje vykstančių permainų aspektais.

LIETUVOS ĮVAIZDŽIO KONSTRAVIMO YPATUMAI

Inija Trinkūnienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: inija@romuva.lt
Santrauka. Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjungos struktūras suaktyvino viešas diskusijas apie
Lietuvos įvaizdį Europoje ir pasaulyje. Tačiau per visą eurointegracinį laikotarpį neišsikristalizavo
visuotinai priimta Lietuvos įvaizdžio koncepcija. Tai galima aiškinti ir paskutiniaisiais metais
suintensyvėjusiomis saviniekos tendencijomis, ir nesubrandinta saviidentifikacija - neatpažinimu
savo šaliai būdingų savybių. Todėl tyrimai, atskleidžiantys įvairius Lietuvos savitumo aspektus, yra
vis dar aktualūs. Straipsnyje remiamasi trijų įvairiu metu atliktų sociologinių tyrimų duomenimis.
Tyrimai atskleidžia irjaunimo, ir visuomenės daugumos siekimą savo šalies įvaizdžio konstravimui
pasitelkti etnokultūrinius, lingvistinius ir gamtinius išteklius.
Esminiai žodžiai: Lietuvos įvaizdis, kultūros ištekliai, etninė kultūra, tapatumas.
Keytvords: Image ofLithuania, cultural resources, ethnical culture, identity.
Globalizacija, visuomenės atvirumas, gyvenimas rinkos sąlygomis - tai tik nedaugelis
priežasčių, dėl kurių svarbu yra, kaip mes - Lietuva ir lietuviai - atrodome pasauliui.
Iki šiol stichiškas įvaizdžio formavimas, tik diskutuojamas žiniasklaidoje, pastaraisiais
metais įgauna valstybės lygmens dimensiją, kurią lydi Vyriausybės pastangos patraukliai
pateikti Lietuvą pasauliui. Tačiau iŠ audito, kurį atliko Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolė, aiškėja, kad Lietuvos valdžios institucijoms, net ir pasitelkus profesionalus, sun
kiai sekasi Lietuvos įvaizdžio kūryba: „Audito metu nustatyta, kad ankstesniųjų Lietuvos
įvaizdžio formavimo komisijų ir dabartinės veikla nėra rezultatyvi. Dabartinis Lietuvos
įvaizdžio formavimo modelis nėra veiksmingas, neužtikrinamas efektyvus lėšų naudo
jimas, nes nevykdoma sisteminga šalies įvaizdžio ir jo komponentų pokyčių stebėsena.
Bendra šalies politika Lietuvos įvaizdžio klausimu nesuformuota, nėra aiškios Lietuvos
pristatymo užsienyje koordinavimo, finansavimo tvarkos, projektų skaidrios atrankos, jų
administravimo sistemos, kuri aiškiai apibrėžtų visų institucijų sąveiką ir funkcijas; ne
nustatyti Lietuvos įvaizdžio formavimo užsienyje vertinimo kriterijai; neieškoma rezervų
išteklių naudojimui optimizuoti" (Lietuvos įvaizdžio formavimas... 2009).
Pastaraisiais metais diskusijos dėl Lietuvos įvaizdžio suaktyvėjo. Įvaizdis svarbus,
jei norima patikti, parduoti, draugauti. Globalus pasaulis dažnai tapatinamas su globalia
rinka, kurioje turi būti pasiūloma patraukliausia prekė. Ar Lietuva yra ta šalis, į kurią
norėtųsi atvykti verslo, turizmo ir kitais reikalais? Ar buvo tyrimų, kurie atskleistų Lie
tuvos gyventojų nuomonę šiuo jautriu visuomenei klausimu? Dauguma visuomenės nuo
monės tyrimų orientuojasi į viešosios nuomonės apklausas, vertinant atskiras valstybės
sritis - ekonomiką, Seimą, kitas viešojo gyvenimo sritis. Mažiau yra Lietuvos kaip šalies
vertinimų, susijusių sujos įvaizdžio tyrimais. Šiame kontekste paminėtina M. Taljūnaitės
valstybės institucijų įvaizdžio kūrimo ir organizacinės elgsenos analizė (Taljūnaitė 2002).

įvaizdžio (asmens, tautos ar bet kurios žmonių grupės) problematiką priskirtume
identifikacijų, arba tapatumų, sričiai. Kasdien teigdami save mes tvirtiname savo tapa
tumus ir tuo pačiu kuriame savo įvaizdį. Kaip ir tapatumą, įvaizdį kuriame kasdien. Jis
toks, kokie mes patys - su praeitim - istorija ir dabartimi, ir ateities vizijomis. Dvidešim
tas amžius pasižymėjo karais, tvirtinančiais nacionalinių, tautinių valstybių tapatumus.
Dvidešimt pirmajame amžiuje tautinio tapatumo galios daugiausia stiprinamos taikiais
būdais - per įvaizdžius, nuostatas, pasirinkimus.
Viešojoje erdvėje nuolatos kylančios diskusijos rodo, kad Lietuvos įvaizdžio forma
vimas (arba formavimasis) yra sudėtingas ir ilgalaikis procesas. Kokį įvaizdį norima
pateikti pasauliui? Straipsnio tikslas - atskleisti bendriausias šalies savitumo vertinimo
tendencijas. Čia remiamasi trijų sociologinių tyrimų duomenimis - 2002 m. moksleivių
ir mokytojų tyrimu1,2004^2005 m. Lietuvos gyventojų tyrimu2 ir 2008-2009 m. aukštų
jų mokyklų studentų tyrimu3. Tyrimai, straipsnio autorės ir Socialinių tyrimų instituto at
likti skirtingu metu, atskleidžia įvairių gyventojų grupių nuostatas savo šalies atžvilgiu.
(stojimas į Europos Sąjungą yra vienas esminių Europos Šalių istorijos faktų, arba
atskaitos taškas, į kurį orientuojamasi, norint įvertinti socialinių reiškinių dinamiką.
2004 m. atliktoje Lietuvos gyventojų apklausoje buvo pasitelkta keletas pastaruoju metu
viešajame diskurse populiarių teiginių, liečiančių Lietuvos ir Europos priešpriešą bei ta
patumą. Pirmasis klausimas, prašantis įvertinti šalies provincialumą, lyginant su Europa,
susilaukė plataus vertinimų išsibarstymo (žr. 1 lentele).
I lentelė. Lietuvos įvertinimas Europos kontekste: „Lietuva - Europos provincija",
proc.
Esame Europos provincija, atsilikusi nuo Europos

Procentas pasirinkusių

visais atžvilgiais

atsakymo variantą

Pritariu

26

Greičiau pritariu negu nepritariu

29

Greičiau nepritariu negu pritariu

25

Nepritariu

19

Neatsakė

1

Iš viso

100

Ketvirtadalis atsakiusių pritarė teiginiui, kad esame Europos provincija. Trečdalis
respondentų yra linkę tokiam teiginiui greičiau pritarti nei nepritarti. Kitas ketvirtadalis
greičiau nepritartų nei pritartų pateiktam teiginiui, o visai nepritaria - penktadalis ap-

12002 m. Lietuvos vidurinėse mokyklose atliktas sociologinis jaunimo etnokultūrinės raiškos vidurinėje
Švietimo grandyje tyrimas. Apklausti 500 abiturientų, besimokančių lietuvių mokomąja kalba.
2Pagal atsitiktinę netikimybine atranką 2009-2010 mokslo melais Socialinių tyrimų institutas (dab. Lietuvos
socialinių tyrimų centras) atliko Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos aukštųjų mokyklų studentų tyrimą. Buvo
apklausta 500 studentų.
1 Duomenys iŠ 2004 m. pabaigoje atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos. Tiriamoji visuma 18 m. ir vyresni Lietuvos gyventojai.

klaustųjų. Taigi nuomonių spektras įvairus, tačiau vis tik persveria negatyvios nuostatos
(55 proc): dominuoja požiūris apie Lietuvą kaip apie Europos provinciją, atsilikusią vi
sais atžvilgiais. Šie duomenys rodo Lietuvos gyventojų sąmonėje susiformavusį neigia
mą vaizdinį, lyginant save su Europa. Savo ruožtu galima spėti, kad susirūpinimas tautos
tapatumo išsaugojimu ir išskirtinai kritišku požiūriu į tokio išsaugojimo galimybes yra
susijęs su pastaruoju metu ryškėjančiomis saviniekos tendencijomis, liečiančiomis isto
rinę praeitį ir tautiškumą. Viešojoje erdvėje Lietuva ir jos pasiekimai dažnai lyginami su
kitomis senosiomis ir naujosiomis Europos Sąjungos šalimis įvairiais aspektais, dažniau
akcentuojant neigiamas lietuviškos tikrovės puses: „Šitaip dirba mūsų žiniasklaida, ji
yra nuvertinanti. Lygiai taip elgiamasi su visa visuomene. Nuolat iškeliama negatyvioji
pusė" (Juknaitė 2010). Ne auklėjanti, ne idealistinė, ne demonstruojanti išskirtinius po
zityvaus elgesio pavyzdžius. Tokį aptinkame Lietuvos įvaizdžio kontekstą.
Tiriant Lietuvos įvaizdžio ypatumus, respondentų vertinimui buvo pateikti ir tei
giniai, nusakantys teigiamą Lietuvos įvaizdį - „Lietuva buvo ir yra Europos valstybė,
turinti savitą kultūrą ir tradicijas", - ir prašyta įvertinti standartinės skalės pagalba. Dau
guma atsakiusių (92 proc.) iš esmės pritaria tam teiginiui (žr. 2 lentelę).
Šalies savitumas apklaustųjų yra pakankamai aukštai vertinamas. Tai parodė ir anks
čiau skelbti tyrimo duomenys, atskleidžiantys Lietuvos etnokultūrinio įvaizdžio panora
mą (Lietuva... 2005: 21-26).
2 lentelė. Požiūris į šalį kaip į Europos valstybę, turinčią savitą kultūrą ir tradicijas,
proc.
Lietuva buvo ir yra Europos valstybė, turinti savitą

Procentas pasirinkusių

kultūrą ir tradicijas

atsakymo variantą

Pritariu

57

Greičiau pritariu negu nepritariu

35

Greičiau nepritariu negu pritariu

6

Nepritariu

2

Kaip galėtume pakomentuoti tokius visiškai priešingus vertinimus? Tai galima būtų
paaiškinti tuo, kad respondentai į Lietuvos provincialumo sąvoką įdeda daugiau sociali
nius ekonominius šalies gyvenimo aspektus, o ne istorinius kultūrinius, todėl vertinimai
taip skiriasi. Kultūriniai ir etnokultūriniai šalies įvaizdžio aspektai yra vertinami aukš
čiausiai. Eurointegraciniam laikotarpiui labiau būdingas pozityvios tapatybės ieškojimo
laikotarpis, akcentuojant Lietuvos kaip savito kultūrine prasme krašto ypatumus. Su tuo
siejamas ir teritorinio tapatumo, ir etnokultūrinių nuostatų, ir šalies įvaizdžio dalykai.
Tyrimo metu fiksuojamos nuostatos žymi jau gana aiškiai deklaruojamas pozicijas. Ty
rimų duomenys rodo, kad dabartiniu metu konstatuojame etnokultūrinių galių suakty
vėjimą (Trinkūnienė 2005: 40-56). Tai siejama su poreikiu suvokti savo šalies ir tautos
individualumą.
Nuomonių skirtumai tarp įvairaus amžiaus respondentų, vertinant Lietuvos provin
cialumą, nėra labai ryškūs, tačiau tam tikras tendencijas galima apčiuopti. Susumavus

atsakiusius, pritariančius ir greičiau pritariančius nei nepritariančius Lietuvos kaip Euro
pos provincijos įvaizdžiui, paaiškėja, kad neigiamas Lietuvos įvaizdis populiaresnis tarp
vidutinio amžiaus Lietuvos gyventojų. Jaunuoliai iki dvidešimties ir respondentai per 70
metų laikosi pozityvesnių nuostatų Lietuvos atžvilgiu.
3 lentelė. Lietuvos įvertinimas Europos kontekste ir amžius, proc.

Esame Europos

Amžius / metai

provincija, atsilikusi
nuo Europos visais

iki 19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

atžvilgiais
Pritariu

70 ir
daugiau

17

27

27

31

31

28

16

32

27

26

29

28

29

34

negu pritariu

32

27

27

23

25

24

27

Nepritariu

19

19

20

17

16

19

23

100

100

100

100

100

100

100

Greičiau pritariu negu
nepritariu

Greičiau nepritariu

Iš viso

Tokias tendencijas patvirtina ir 2009 m. atlikto akademinio jaunimo tyrimo duome
nys: Analogiškoje amžiaus grupėje nepritariančių Lietuvos kaip Europos provincijos
vertinimui padaugėjo septyniais procentiniais punktais - nuo 19 iki 26 procentų.
Kalbėdami apie šalies įvaizdi, 'r profesionalai, ir mėgėjai ieško bruožų, kurie ge
riausiai išreikštų pozityvias šalies savybes ir ypatumus. Ypatumus mes suvokiame per
panašumus ir skirtumus. Todėl skirtybių paieška ir jų išryškinimas, iškėlimas yra vienas
svarbiausių įvaizdžio formuotojų uždavinių.
V. Daujotytė, kalbėdama apie tautinę tapatybę, pabrėžia jos sudėtingumą ir sude
damųjų dalių - įvairių sandų - svarbą: „Kur nėra atskirybių, bendrybės tėra menkos,
nepatvarios, dažnai simuliacinės" (Daujotytė 2006: 84). Tokiu pasakymu pabrėžiama
lokalinės, vietinės etninės kultūros svarba. Etninė kultūra - tai ir yra įkūnytos įvairovės
ir atskirybės.
Lietuviškosios tapatybės ir šalies tapatybių (įvaizdžio) panoramai labiau būdingas
lokalumas nei globalumas. Toks tapatybių pobūdis artimas bendrosioms europinėms
tendencijoms: lyginant Lietuvos gyventojų atsakymus su vidutiniais Europos Sąjungos
rodikliais galima pastebėti, kad ir visoje Europoje vyrauja lokalinis tapatumas (Kuzmic

kaitė 2007: 115).
George'as Ritzeris, pasitelkdamas nieko ir kažko sąvokas, vaizdžiai apibūdina glo
balaus pasaulio tendencijas: ,JCažkas visada turi lokalias šaknis ir bando gintis prieš
nieko invaziją. Tokia įtampa realiai egzistuoja. Ji pasireiškia nacionalizmo, fundamen
talizmo, egoizmo bangomis. Bet iš esmės tai nesulaiko, juo labiau nesugrąžina atgal
pagrindinės kultūrų konvergencijos ir pasaulio susiliejimo krypties" (Nieko pasaulyje
2010: 7). Pagal G. Ritzer'į, globalizacija ir kultūrų konvergencija yra neišvengiami

dalykai, tačiau svarbu suvokti vykstančius procesus, juos įvardinti. Taip pat svarbu
išlaikyti nieko ir kažko pusiausvyrą, neprarandant tų ypatumų, kuriuos teikia pasaulio
kultūrų įvairovė.
Tačiau, norėdami išlaikyti pusiausvyrą tarp lokalumo ir globalumo, turime atpažinti
savybes, bruožus ir ypatumus, nusakančius svarbiausias savo ir šalies ypatybes. Todėl,
norėdami išsiaiškinti Lietuvos įvaizdžio ypatumus, respondentų teiravomės apie skirtu
mus, - kokius savitumus jie įžvelgia, lygindami Lietuvą su kitomis Europos šalimis. Ar
žmonės atpažįsta tą kažką, tą ypatingumą, kuris būdingas tik jų šaliai, ir kokius šalies
bruožus jie renkasi, norėdami parodyti šalies išskirtinumą?
4 lentelė. Lietuvos savitumą atspindintys bruožai (proc. nuo atsakiusiųjų)

Abiturientai

Studentai

2002 m.

2009 m.

36

52

Gamta

16

19

Kalba

14

23

Istorijos ir kultūros paminklai

10

6

Lietuvos savitumą atspindintys bruožai

Kultūra, tradicijos, papročiai, šventės, liaudies
dainos

Gintaras

10

Alus, krepšinis, merginos

9

Teigiamos žmonių savybės

5

Neigiamos žmonių savybės

2

„Ką turi Lietuva ypatingo, savito, skirtingo negu kitos Europos šalys?" ^ toks klausi
mas buvo pateiktas 2002 m. vidurinių mokyklų mokomąja lietuvių kalba abiturientams
ir 2009 m. - studentams. Šiuo klausimu norėta išsiaiškinti, kokius specifinius vaizdi
nius apie Lietuvą turi susiformavę jaunuoliai ir kokius išteklius jie pasitelkia savo šalies
įvaizdžio formavimui. Tai buvo atviras klausimas, galima buvo nurodyti ne vieną, o
keletą bruožų, todėl, apibendrinus nuomones, pasiskirstymo procentais suma nesudaro
šimto. Studentai aktyviau atsakinėjo į pateiktą klausimą, parašė daugiau šalies savitumų,
todėl ir jų atsakymai įvairesni bei atsakiusiųjų procentas didesnis. Apibendrinant ir lygi
nant tyrimų duomenis buvo atsižvelgta į bendriausias vertinimų kryptis.
Trečdaliui moksleivių Lietuvos įvaizdis, jos skirtingumas nuo kitų Europos šalių sie
jasi su etnokultūrine tradicija. Moksleiviai Lietuvos ypatingumą suvokia kaip savitas
gyvosios etninės tradicijos gyvavimo formas. Abiturientai minėjo liaudies dainas, dai
ningumą, šokius, tautosaką, folklorą, pasakas, šventes (parašydavo konkrečias šventes),
sutartines (žr. 4 lentelę). Čia priskirti ir tie, kurie nurodė pagonišką kultūrą, pagonių tikė
jimą kaip išskirtines Lietuvos savybes. Dauguma pateiktų bruožų susiję su įprastai šalies
specifiškumą parodančiu etnokultūriniu paveldu. Tokias pačias tendencijas atskleidė ir
2009 m. įvykusi studentų apklausa: daugiau kaip pusė apklaustų studentų nurodė įvairius

šalies kultūrą reprezentuojančius bruožus - kultūrą apskritai, papročius, šventes, pavar
des, tarmes: „Dainas liaudies, sutartines"; „Pagonišką tikėjimą seniau, dainas, senųjų
lietuvių šventes, šokius, kalbą"; „Kalbą, papročius, tradicines šventes, liaudies dainas,
tautinius drabužius".
Kalbant apie šalies įvaizdį, paprastai akcentuojami mažiausiai du aspektai. Pirma,
siekiama pateikti reprezentuojamą objektą pozityviai; antra, siekiama atrasti išskirti
numo^ savitumo. Respondentai, vertindami savo Šaliai būdingus bruožus, dažniausiai
pateikdavo pozityvius vertinimus. Nepaisant pastaruoju metu žiniasklaidoje plačiai
išvešėjusių negatyvistinių tendencijų, pasirodančių, aprašant pačias įvairiausias gy
venimo sritis, vis tik išlieka kai kurios sritys, kurios yra linkę išvengti kritikos. Ap
žvelgus spaudą matyti, kad mažiausiai kritikuojami yra tie dalykai, kurie yra susiję su
paveldu, etnine kultūra, tradicija. Etninė kultūra suvokiama kaip vertybių sistema ir
sankaupa, kurią verta tausoti ir perimti. Tai atsispindi ir mūsų apklaustų respondentų
vertinimuose. Tačiau be neigiamų stereotipų neapsieita, pasitelkti bruožai, pašiepian
tys kai kuriuos lietuvišką tapatybę atspindinčius stereotipus. Dažniau negatyviame
kontekste pateikiami modernūs, šiuolaikinę kultūrą atspindintys bruožai, pavyzdžiui,
paklausti, ką turi Lietuva ypatinga, savita, skirtinga negu kitos Europos šalys, res
pondentai nurodo: „Skurdą, cepelinus, emigraciją". Tačiau panašių vertinimų negau
su. Nurodyti pozityvūs lietuvių būdo bruožai kiekybiškai persveria negatyvius. Tei
giamus būdo bruožus nurodė penki, neigiamus - du procentai atsakiusių į pateiktą
klausimą. Svarbu pažymėti, kad tik maža dalis respondentų būdo bruožus pasitelkia,
bandydami apibrėžti šalies specifiškumą. Dauguma apklaustųjų Lietuvos savitumo
nesieja su jos gyventojų būdo savybėmis. Tuo galima būtų paaiškinti ir nesėkmin
gas pastangas pristatyti Lietuvą pasauliui, pasitelkiant šalies gyventojų charakterio
ypatumus, pateikiant pasauliui Lietuvą kaip „Drąsią šalį" (Liaudenskis 2008). Reiktų
atkreipti dėmesį, kad mūsų tyrime tarp respondentų išvardintų teigiamų būdo bruožų
drąsa neminima, dažniau pabrėžiamas darbštumas, atkaklumas, vieningumas. Res
pondentai nurodė: „Lietuvos žmonės, kurie stiprus psichologiškai, darbštūs, vienin
gi"; „Lietuvos žmonės yra stipriausi psichologiškai"; „Darbštumą, proto skvarbumą,
nuolankumą".
Gana daug respondentų (ir studentų, ir abiturientų) Lietuvos savitumą sieja sujos
kalba. Studentai, paprašyti išvardinti šalies savitumą atspindinčius bruožus, pabrėžia
lietuvių kalbos senumą, unikalumą: „Kalbą, kuri turi daugiausia indoeuropiečių kal
bos bruožų"; „Kalbą, jos taisykles, sudarymą, papročius"; „Nuostabią kalbą". Kalba
taip pat nurodoma greta kitų šalies išskirtinumą apibūdinančių charakteristikų: „Kal
bą, dainas, papročius, tradicines bendruomenes Dzūkijoj, skanaus maisto tradicijas".
Kalbininkas Z. Zinkevičius, rašydamas lietuvių kalbos istoriją, pažymi, kad lietuviai
(baltai) savo kaimynus apibūdino civilizaciniais žemdirbystės, gyvulių auginimo ir sėslų
gyvenimą atspindinčiais terminais (Zinkevičius 1984: 167). Daugelio mokslininkų nuo
mone, XIX amžiaus lietuvių tautinis atgimimas vyko kalbos atgimimo pagrindu. Net ir
dabar, praėjus geram šimtmečiui, atgimus kalbai, ją sunorminus, diskusijos dėl lietuvių
kalbos reikšmės nenutyla. Ir netgi atkakliai priešinamasi svetimų raidžių įvedimui į lie

tuvių kalbą (Vaiškūnas 2010).
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5 lentelė. Tautinio tapatumo tvermės prioritetai

Kas, Jūsų nuomone, svarbiausia,

EiliSkumas pagal įvertinimų vidurkį

išsaugant savo tautinį tapatumą,

(nuo 1 iki 10, kur 1 - aukščiausias įver

savitumą?

tinimas)

Kalba

1,1

Papročiai

1,9

Tradicinės šventės

2,8

Lietuviški vardai, pavardės

3,5

Liaudies dainos

3,9

Tradicinis maistas

4,6

Tautiniai drabužiai

4,7

Religija

4,7

Kalba ir žodžiai tampa ir viešpataujančios ideologijos įrankiu, kalbos pagalba sie
kiama Įtakoti ir pakreipti mąstymą tinkama ideologine kryptimi. Sovietų Lietuvoje
liaudies samprata buvo priešpastatoma tautos sampratai. Tautos sąvokoje buvo įžvel
giama „reakcingų" bruožų - nacionalizmas, todėl „tautos menas" buvo keičiama į
„liaudies menas".
Akademinio jaunimo tyrimas (2009 m.) rodo, kad kalbos reikšmė svarbi ir apibūdi
nant save, nusakant savo tapatybę (žr. 5 lent.). Kalba kaip tapatumo tvermės sąlyga mūsų
respondentų vertinama aukščiausiai. Etnokultūriniams dalykams (papročiams, tradici
nėms šventėms ir kt.) teikiama kiek mažiau reikšmės. Tyrimai, atlikti išeivijoje, taip pat
atskleidžia, kad kalbos išsaugojimas laikomas svarbiausiu tapatumo dėmeniu. Taigi iš
gautų duomenų galime spręsti, kad kultūra ir kalba kaip kultūros dalis susieja asmens ir
šalies tapatybes.
Apibendrinant gautą medžiagą pažymėtina, kad ir abiturientų, ir akademinio jaunimo
pasirinktuose Lietuvos bruožuose dominuoja (užima antrą-trečią vietas pagal pasirin
kimo dažnumą) gamtiniai - kraštovaizdžio - motyvai. Išvardinamos įžymios Lietuvos
vietos - Neringa, jūra, ežerai, Šatrijos kalnas, apskritai gražūs vaizdai, lygumos, tyras
oras ir pan. Studentai nurodo „Pajūrį, kalbą, miškus, keturis metų laikus"; „Gražius kraš
tovaizdžius"; „Nuostabų dar kai kur nepaliestą kraštovaizdį". Minėdami krašto bruožus
respondentai ne tik išvardina gamtines Lietuvos ypatybes, bet ir emociškai sustiprina
savo pasirinkimą, naudodami vaizdingus epitetus.
Kraštovaizdis ir gamtos ypatumai yra viena svarbiausių lietuvių tapatybę formuojan
čių dalių, ir čia galėtume įžvelgti tam tikrą tęstinumą: lietuviško kaimo ir gamtos vaiz
dais savo tapatumą reiškė lietuviškos raštijos pradininkai - S. Daukantas, Vaižgantas, A.
Baranauskas, S. Geda, M. Martinaitis. Šiuolaikinis lietuvių gamtine jausena pagrįstas
tapatumas varijuoja nuo neįsipareigojančio grožėjimosi gamta iki filosofinių-religinių
potyrių: „Mano dievas yra šio pasaulio dievas. Mano dievo altoriai yra ąžuolai, miš
keliai, laukai, drebulynai, žydinčios obelys, upeliai, ežerai, žolynai, kalvos, ūkanos ir
upėtakiai. Saulė yra mano dievas, debesys yra mano dievas. Štai vienas mano dievulis
gyvena Grūdos upelio sietuvėlėje, kiek žemiau Marcinkonių" (Mano dievas... 2010: 3).
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Vienas efektyviausių ligšiolinių Lietuvos įvaizdžio projektų - M. Jovaišos „Nere
gėta Lietuva" - atskleidžia būtent gamtinio prado vyravimo sėkmę, formuojant įvaizdį.
Gamtinius šalies įvaizdžio išteklius papildo ir istoriją su dabartimi susieja du responden
tų minimi gamtos ir kultūros objektai ^ gintaras ir piliakalniai. Gintaras minimas gana
dažnai, jį išskyrėme į atskirą poziciją, piliakalniai minimi rečiau. Diskusijose dėl Lietu
vos įvaizdžio permąstomi ir įvairūs Lietuvos istorijos tarpsniai. Dešimtadalis mokslei
vių Lietuvos savitumą pabrėžia, išvardindami istorinius, kultūros paminklus, išskirdami
Lietuvos istoriją ir jos paminklus kaip vertybę, nesamą kitose Europos šalyse. Pažymima
Gedimino pilis, Aušros Vartai, knygnešiai, senamiestis, tautinė vėliava.
Šalies sociokultūrinį įvaizdį formuoja įvairūs veiksniai ir kultūriniai ištekliai, tarp
kurių svarbūs ir etnografiniai-etniniai šalies ypatumai, ir kultūros, paveldo vertybės, ir
žmogiškieji ištekliai. Apibendrinant galima akcentuoti, kad neva egzistuojantis neigia
mas požiūris į Lietuvą, lyginant ją su Europa, yra nepagrįstas. Tai gali būti pasekmė
neproporcingai didelio žiniasklaidos dėmesio neigiamiems reiškiniams ir per mažo tei
giamų pokyčių, pozityvaus požiūrio akcentavimo. Lietuvos gyventojų apklausos duo
menų analizė parodė, kad dalies respondentų sąmonėje yra suformuotas Lietuvos kaip
Europos provincijos stereotipas. Atskira kultūrinių ir etnokultūrinių šalies įvaizdžių ana
lizė pademonstravo iš esmės pozityvų šalies gyventojų nusiteikimą Lietuvos įvaizdžio
etnokultūriniams aspektams ir parodė Lietuvos, turinčios savitą kultūrą, įvaizdžio pers
pektyvumą. Taip pat galime daryti išvadą, kad, formuojant šalies įvaizdį, nepakankamai
yra išryškinama šalies etnokultūrinė specifika ir paveldas. Tyrimas patvirtino teorines
prielaidas, kad ir asmens, ir šalies savitumas (tapatumas) konstruojamas iš tradicinių
bruožų, išteklių, o ne iš modernių.
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PECULIARITIES OF LITHUANIA'S IMAGE CONSTRUCTION
The public discussions conceming Lithuanian image in Europe and the wider International
community started after Lithuania joined the European Union. These discussions did not lead
immediately towards the conceptualization of the Lithuanian Image as there were certain obstacles
that interfered with its conceptual formation. The hypothetical reasons for these difficulties were
the self - abasement and the insuffi cient self- identification induced by the many years of occupation. This article is based on the investigations provided by Institute of Sočiai Research during
the lašt decade. The researches revealed the streaming of majority of population to construct the
image of Lithuania based on ethnocultural, linguistic and natūrai resources.

„PAPRASTI ŽMONĖS" SOCIALINĖJE KOMUNIKACIJOJE

Sergėjus Rapoportas
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: rapas@takas.lt

Santrauka. Kasdieniškos socialinės komunikacijos bruožas yra nedefiniuojamų (neapibrėžtų)
kategorijų vartojimas, kurių apytikrę reikšmę bendravimo dalyviai intuityviai atspėja pagal
konkrečios socialinės situacijos kontekstų. Sąvoka „paprasti žmonės " priklauso prie kategorijų,
vartojamų daugybėje bendravimo situacijų. Bendras šių diskursų bruožas yra tas, kad tam tikra
dalyvių dalis jaučia poreikį nurodyti į kitų žmonių paprastumą. Šių procedūrų pas įkartoj imas
parodo, kad toks vertinimas nėra atsitiktinis.
Esminiai žodžiai: paprasti žmonės, nepaprasti žmonės, socialinė komunikacija, anonymus ir
neanonymus komunikacijos dalyviai.
Keytvords: simple people, non-simple people, sočiai communication, anonymous and nonanonymous people.

Straipsnyje pabandysime eksplikuoti dažnai vartojamą kategoriją paprasti žmonės;
ji įeina į žodyną bazinių sąvokų, būdingų kai kurioms svarbioms socialinės komunika
cijos sferoms. Prieš pradedami nagrinėti minėtos kategorijos statusą ir funkcijas, turime
pažymėti, kad statistiškai fiksuojamoje socialinėje demografinėje realybėje tokių žmonių
nėra. Tačiau viešoje bendravimo struktūroje mes galime išskirti aktyviąją komunikantų
dalį, kurie, pasirodo, yra suinteresuoti tuomi, kad likusiąją, šia prasme pasyviąją, gyven
tojų dalį galima būtų klasifikuoti kaip paprastąją. Taigi mes turime reikalą su savotišku
vertybiškai užangažuotu komunikacininiu žaidimu, kurio turinys bei reikšmė atsisklei
džia kiekvienos situacijos kontekste.
Pati paprastų žmonių sąvoka neturi ypatingos reikšmės sociologinio tyrimo arsenale,
bet mums ji pravers kaip specifinės socialinės komunikacijos, vykstančios „aksiologiniame" lauke, taisyklių pavyzdys.
Būdingas kasdieniškos (visuotinos, nespecializuotos) socialinės komunikacijos bruo
žas yra būtent nedefiniuojamų (neapibrėžtų) kategorijų vartojimas, kurių apytikrę reikšmę
bendravimo dalyviai suvokia tarsi savaime suprantamą, kitaip tariant, intuityviai atspėja
pagal konkrečios socialinės situacijos kontekstą. Sąvoka paprasti žmonės priklauso prie
neapibrėžiamų kategorijų, vartojamų daugybėje bendravimo situacijų (šiam žodynui gali
ma priskirti ir ne mažiau miglotas bei gana dažnai vartojamas sąvokas-antonimus „dori /
nedori", „sąžiningi / nesąžiningi" žmonės ir pan.). Jau minėjome, kad bendras visų šių dis
kursų bruožas yra tas, kad tam tikra dalyvių dalis jaučia poreikį nurodyti į kitų Tmomųpaprastumą. Šitokių procedūrų pasikartojimas parodo, kad toks vertinimas nėra atsitiktinis.
Mokslinio teksto kalba, skirtingai nuo šio bazinių sąvokų neapibrėžtumo, siekia ter
minų tikslumo - iki vienareikšmiškumo^ kuomet būtent kasdieniškų tekstų sąvokų dau-

14

giareikšmiškumas lemia komunikantų tarpusavio supratimą bei sąveiką, nors aišku, kad
šios sąveikos rezultatyvumas kiekvieną kartą reikalauja patikrinimo.
Savotišku „tarpiniu" variantu - tarp kasdieniškos ir mokslinės komunikacijos - gali
ma laikyti komunikaciją tarp respondentų ir apklausianČiųjų (arba - klausimynas tekstu)
sociologinės apklausos metu. Čia žmogui siūlomos irgi neapibrėžtos kategorijos, tačiau
šiek tiek unifikuotos, standartizuotos (pavyzdžiui, kai pateikiamas vertybių sąrašas, iš
kurio respondentas turi pasirinkti bevelijamą vertybę), tačiau būtent dėl tos standarti
zacijos dalyviai praranda intuityvią kontrolę, todėl neaišku, kokią prasmę respondentas
suteikia savo pasirinkimui. Tokiu būdu tarp anoniminio gyventojo iki bevardžio paprasto
žmogaus sociologinis žmogus-respondentas užima tarpinę padėtį.
Semantinė sąvokos paprasti žmonės vartojimo erdvė įjungia tokius sinonimus, kaip
žmonės „eiliniai, vidutiniai" (kartais netgi - „normalūs") ir pan. Konkrečios situacijos
kontekste šie sinonimai įgauna savo reikšmių atspalvius. Bendras visų pavartojimų bruo
žas yra tas, kad jie numato tam tikrą sociokultūrinę paprastų ir - atitinkamai - nepaprastų
dalyvių nelygybę. Todėl sąlygiškai galime skirti horizontalią komunikaciją nuo vertika
lios: pirmuoju atveju bendraujantys yra lygūs socialine grupine bei socialine kultūrine
prasme, tada ir nėra poreikio priešpastatyti paprastus nepaprastiems; antruoju atveju ben
dravimo „aktyvistai" (t. y. prisiskiriantys prie nepaprastų) jaučia poreikį atskirti save nuo
likusios populiacijos. Šio poreikio atsiradimo priežastys reikalauja specialios analizės.
Apskritai savęs apibūdinimas „paprastaisiais" (arba- sociokultūrinių etikečių ieško
jimas) yra nerelevantiškas dalykas. Todėl visas gyventojų rūšiavimo ir vertinimo krūvis
atitenka nepaprastiems socialinės komunikacijos dalyviams, nes būtent jiems būdingas
siekis išsiskirti iš anonimiškumo, tapti pastebimais, žinomais, kitaip tariant, įsigyti vardą
viešoje kultūros rinkoje. Dėl to bendravimo struktūra tampa hierarchiška ir asimetriška.
Šiuo atveju pats žodžio bendravimas pavartojimas yra sąlygiškas, nes realiai komuni
kacijos tarp paprastųjų ir nepaprastųjų neįvyksta: pirmųjų įsikūnijimas į priskirtą jiems
etiketę jų visiškai neįpareigoja nei susitapatinti su ja, nei aplamai žinoti apie tokį pažen
klinimą. Kitaip sakant, paprastų žmonių atradimas yra grynai vidinė nepaprastų komuni
kantų problema, jų poreikis - taip save pažymėti.
Bendras įvairių kontekstų bruožas yra tas, kad vienijančio paprastumo prieskyros
požymio nėra, nes klasifikavimo motyvai skiriasi ir apibūdina pačius klasifikatorius. Ta
čiau prabėgomis galima paminėti tokius priešpastatymo paprastumas I nepaprastumas
pagrindus: 1) pavaldiniai pasirodo paprastais - viršininkų fone, 2) eiliniai žiūrovai - gar
senybių ar šoumenų fone, 3) nepažįstami kasdieniškos situacijos dalyviai - palyginus su
inteligentais, kurie laiko save atpažįstamais - fone ir 1.1.
Jau minėjome, kad aptariamų santykių prasmė priklauso nuo komunikacijos situacijų
kontekstų. Iš daugybės tokių kontekstų pirmiausia aptarsime sąvokos paprasti žmonės
pavartojimą sociologinėse biografijų interpretacijose. Nurodysime, pavyzdžiui, žinomo
biografinių tyrimų specialisto V. Golofasto darbus. „Aš pats užsiiminėju autobiografi
jomis daugiausia paprastų žmonių, - skelbia jis (FonocįmcT 2006) ir kartu atskleidžia
minėtos kategorijos suvokimo turinį, - (...) eilinių žmonių biografijos paprastos, perne
lyg paprastos, labai skurdžios, ten beveik nėra ką skaityti, tenai nėra akiračių. Ten yra
gana vargingų klišių, banalūs elementai, susidaro įspūdis, kad eiliniam autobiografijos
autoriui nereikia gilios ir detalios atminties, šiuose tekstuose sunku atrasti refleksiją, abe-
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jones, variacijas, vaizduotę ir kitas charakteristikas, kurios apibūdina atminties erdvę"
(r&noiįmcT 2006: 363). V. Golofastas šioms primityvioms biografijoms priešpastato ypa
tingų žmonių biografijas, kurios „gali būti labai sudėtingos, jos gali būti sukonstruotos iš
daugybės kultūros elementų" (rbjiocbacT 2006).
V. Golofasto pavyzdys parodo, kad ir moksliniame, šiuo atveju - sociologiniame tekste sąvoka paprastieji žmonės yra nedefiniuota. Laikysime, kad šis pavyzdys parodo
pirmąjį nagrinėjamų sąvokos vartojimo kontekstų tipą - santykiuose tarp vadinamos
kūrybinės inteligentijos bei jos auditorijos. Čia nepaprastumo, nebanalumo požymiais
pasižymi, pirma, ta inteligentų luomo dalis (toliau sąlygiškai vadinsime ją autorinė), kuri
nagrinėja biografijų ypatybes, antra, ta gyventojų dalis, kuri aukščiau pavadinta ypatin
gais žmonėmis, - tai yra kultūros, politikos ir pan. herojai. Taigi paprastų žmonių ir jų
biografijų aukščiau pateiktos charakteristikos atvaizduoja autorių luomo pasaulio mode
lį ^ kitų, nepanašių į juos, atžvilgiu.
Manome, kad minėtos charakteristikos liečia ne tik paprastų žmonių autobiografijų
bruožus, bet apskritai jų mentalitetą. Čia savotiškai klasifikuojama žmonija, kurią šiuo
atveju sudaro paprasti ir, atitinkamai, nepaprasti žmonės. Skirtingai nuo žinomų formalių
ar formalizuotų statistinių gyventojų klasifikacijų, rūšiavimas pagal paprastumo kriterijų
yra kokybinis, vertinantis gyventojus diferencijavimas.
Autorių luomo santykių su publika požiūriu, keičiantis kontekstui, keičiasi ir požiū
ris, arba paprastų žmonių vertinimas. Kaip pavyzdį pateiksime žurnalistės O. Kučkinos nuomonę, išreikštą Laisvės radijo laidoje „Asmeniški dienoraščiai": „Štai įdomus
klausimas - apie paprastus žmones, kurie rašo dienoraščius... Kokia laimė perskaityti
staiga atrastus vadinamojo „paprasto žmogaus" užrašus! Aš skaičiau paprastus blokados
dalyvio užrašus... Paprasta moteris su paprastais jausmais, stipriais jausmais" (Pa^HO
CBo6o^a2004). Šiame pasisakyme paprastųjų suvokimo semantika fundamentaliai pasi
keičia: vietoj laukiamo skurdumo paprastumas pasirodo turintis autentiškumą, emocijų
gilumą.
Paprastų užrašų palyginimas su inteligentiško teksto kokybėmis yra paprastųjų nau
dai. Žurnalistai gana dažnai naudojasi šiuo priešpastatymu, kai, pavyzdžiui, rašo: „labai
paprastos, bet labai gilios mergaitės meilė".
Su šia pozityvia konteksto reikšme siejasi filosofo A. Šliogerio įspūdžiai: „Kai man
darosi labai liūdna (...) aš imu Čechovą. Skaitydamas jį, bendrauju su paprastais žmonė
mis, su paprastu džiaugsmu arba paprastu liūdesiu ir pailsiu" (interviu laikraščiui „Ekspres-nedelia, 2009-11-12). Matome, kad kontekstinė nagrinėjamos kategorijos reikšmė
prasiplečia, teigiama paprastumo savybė jau apibūdina literatūros veikėjus bei jų emoci
jas, galima net pasakyti, kad filosofas savyje atranda nepaprastumo / paprastumo prieš
pastatymą.
Savotiškas socio-ontologinis žmonių diferencijavimas pagal paprastumo /nepapras
tumo kriterijų tampa turiningu autorinio luomo ir likusių gyventojų priešpastatymu, kuris
neturi nieko bendro su socialinio statuso, išsimokslinimo lygio ar pajamų skirtumais.
Čia palyginami mentalitetai, gyvenimo ir mąstymo būdai, tiksliau sakant, vaizdiniai apie
juos.
Esminį vaidmenį šiuose santykiuose atlieka socialinio suvokimo distancija. Jos išei
ties taškas - neutralus: komunikacijos dalyviai neturi poreikio vertinti vieni kitus. Kitas
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etapas ^ suvokimo distancijos mažėjimas, kai dalis suvokėjų pastebi išorinį anoniminių
gyventojų nepanašumą ir vertina juos kaip kitus, uždarus žmones; tad nieko turiningo
apie juos negali pasakyti.
Norėdami suprasti šiuos kitus, aktyvieji komunikantai pradeda įveikinėti arba trum
pinti distanciją. Pripažinti suvokimo objektus kaip paprastus žmones ir yra distancijos
trumpinimo etapas; toks vertinimas atitinka vertinančiojo luomo vidinių problemų spren
dimą. Kita suvokėjų dalis toliau mažina nuotolį: jie gali suprasti svetimus, jeigu objek
tus, pažymėtus kaip paprastus, pripažintų nepaprastais, vertinant juos inteligentiškomis
kategorijomis. Sociologinis paprastų žmonių biografijų ir autobiografijų nagrinėjimas ir
yra bandymas suprasti skirtumus tarp luomų.
Toliau vykstant komunikacijai distancijos mažėjimo dėka (panaudosime kino rakur
sų terminus) bendras suvokimo ir aprašymo planas pereina į vidurinį ir galiausiai - į
stambų, todėl paprastas gyventojas individualizuojasi ir pasidaro nepaprastas. Tokių
komunikavimo rakursų pasikeitimų pasekmė gali būti dviejų rūšių nusivylimai: 1) pa
prastieji gali atrodyti vertintojams neatitinkantys prestižiniams kriterijams arba sudėtin
gumo lygiams, kuriuos pirmieji priskiria sau; 2) vertintojai savo inteligentiškas savybes
pradeda suvokti kaip stereotipiškas, kuomet numanomi specifiniai paprastųjų bruožai
pripažįstami pranašesniais autentiškumo, gilumo prasme.
Kita turininė eilinių žmonių paprastumo charakteristika siejama su gyvenimo kasdie
niškumu. „Kai pradedi sociologiškai skaityti eilinių žmonių biografijas (skirtingai nuo
kultūros, politikos herojų), - rašo V. Golofastas, - būtinai pasineri į kasdieniškumo jūrą"
(rbjio(Į)acT2006: 386). Kasdieniškos rutinos pasaulis, kuriame lyg nieko neatsitinka, V.
Golofasto požiūriu, yra labai nutolęs nuo „pagrindinių jėgų, kurios formuoja mūsų pa
saulį - technologijos, mokslo, ekonomikos ir politikos" (rbjio{bacT2006: 387). Tačiau,
mūsų požiūriu, sveikaprotiškas kasdieniškumo pagrindas apsaugo eilinius žmones nuo
minėtų pagrindinių jėgų agresijos (mes turėjome galimybę empiriškai įsitikinti tuo, ana
lizuodami „agoralus" (Panonopr2002)).
Toliau aptarsime kitą vertikaliųjų (t. y. sociokultūriškai nelygių) santykių socialinės
komunikacijos sferą - viešosios politikos sritį. Čia irgi aktyvistai - politikai, publicistai,
politologai ir pan.- gana dažnai vartoja paprastų žmonių sąvoką tam, kad anoniminę
piliečių, nepretenduojančių į vietą Šalies istorijoje, masę:
a)arba vertintų pozityviai - kaip naivius gyventojus, kurie pasiruošę palaikyti

politinius šių konkrečių agitatorių šūkius;
b)arba vertintų negatyviai - kaip žmones, kurie dėl savo per didelio paprastumo
pasidavė nesąžiningų oponentų apeliacijoms.
Nagrinėjamu atveju galima išvardinti kelis paprastumo kategorijos įsikūnijimus. Pir
ma, eiliniai, jokiomis savybėmis nepaženklinti bus žmonės, „pasislėpę" nuo kitų stebė
tojų suvokimo ir vertinimo savo privatumo nišose; antra, išlipę laukan, jie sudaro minią
(pavyzdžiui, gatvėje ar kitoje kasdieniškoje situacijoje), kurioje suvokėjai neatpažįsta
nei savo asmeniškų pažįstamų, nei viešų garsenybių. Tokie nepažįstamų žmonių susi
telkimai fiksuojami kolektyvinėse fotografijos e, dokumentikoje ir pan. Štai, pavyzdžiui,
Nobelio premijos laureatų grupė, kurių mes neatpažįstame, mūsų akyse atrodys visiškai
paprastai, jeigujie, aišku, nebus pasidabinę iškilmingais frakais.
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Toks suvokimas konstatuoja išorinę sociokultūrinę distanciją tarp komunikantų, be
jokių turininių charakteristikų. Taip ši nepažįstama minia dažnai įgauna simbolinius be
asmenius pavadinimus - tauta, liaudis ir pan. kartu su iškilmingais abstraktaus dema
goginio pobūdžio epitetais. Tokie yra stichiški žmonių egzistavimo pasireiškimai, kurie
klasifikatoriams - esant reikalui - gali vaidinti paprast^ žmonių vaidmenį.
Dar viena dalis gyventojų, kurie dažnai nusipelno paprastų žmonių vardo, yra be
asmeniai piliečiai, susitelkę į organizuotus susibūrimus - demonstracijose, mitinguose;
jiems priklauso ir elektoratas - tai balsuojanti masė. Aišku, kad patys šių susibūrimų
organizatoriai priskiria save prie nepaprastų, t. y. kultūriškai išsiskiriančių žmonių. Kon
krečiame politiniame kontekste paprastieji gauna kitus, irgi paviršutiniškus, vardus, pa
vyzdžiui, ideologai dažnai įtraukia paprastuosius į politinę konfrontaciją, versdami juos
naudoti įvardį mes.
Apibendrinant paprastų žmonių charakteristikas, kurias vartojame, aptariant mūsų
nagrinėjimo objektą, galime pasakyti, kad jos seka ne iš klasifikatorių pasisakymų, juo
labiau - iš pačių žmonių, kuriuos pirmieji priskyrė prie Šios kategorijos, nuomonių
(tai būtų visiškai beprasmiška), bet iš sąvokos vartojimo kontekstų analizės. Mūsų
nuomone, paprastiesiems žmonėms būdingas nerefleksyvumas, anonimiškumas ir ne
būdingas sociokultūrinių etikečių ieškojimas. Buvo pabrėžta, kad paprastumas ir jo
lygis priklauso nuo socialinio suvokimo distancijos tarp žmonių, kurie vertina, ir tų,
kurie tampa vertinimo objektais. Socialinės komunikacijos procese keičiasi distancija
tr išoriniai bei turininiai objektų požymiai. Apskritai paprastieji išsiskiria savotišku vi
dutiniškumo sindromu - jie neturi motyvo išsiskirti ar tapti pastebimais. Jiems būdinga
identifikacija su artimųjų ratu ir atsparumas ideologų pastangoms padaryti juos viešais
žmonėmis. Bet iš esmės šitie paženklintieji žmonės taip ir lieka kitais, uždarais, išlai
kančiais pasiryžimą nelauktai elgtis, be to, šiam elgesiui jiems visiškai nereikalinga
kultūrinė sankcija.
Kartu minėta kontekstų analizė leidžia numanyti, kad vertintųjų, klasifikatorių savi
monė numano tokius bruožus, kaip talentingumas, intelektualumas, padorumas ir pan.,
kurių visuma ir sudaro Reikšmingumo įvaizdį, leidžiantį teisėtai priskirti save prie nepa
prastųjų žmonių kategorijos.
Eilinių žmonių biografijų, likimo, tiesiog gyvenimo paprastumas - tai beprasmis ver
tinimas, kuris neatskleidžia kasdieniškos egzistencijos paslapties, nebent tektų išversti jį
į socialinio mokslo žargoną. Vertintojai, visada priklausantys inteligentijos sluoksniui,
sugeba ką nors turiningo pasakyti apie objektą, tik „išvertus" jį į nepaprastumo kalbą,
arba, kitaip tariant, inteligentijos sociokultūrinį kodą, arba vėl pasakoja apie save. Esmi
nis šių sluoksnių skirtumas pasireiškia anonimiškumo reiškinio ypatybėmis: paprastieji,
lygiai kaip visi žmonės, yra vardiniai šeimos, ar plačiau, - artimųjų tarpe, ir, atitinkamai,
anonimai kultūros lauke. Tuo tarpu klasifikatoriai turi vardą kultūroje (mes tai vadina
me - kultūriškai paženklinti). Jų bendras savęs suvokimas individualizuotas, kuomet
paprastieji suvokiami kaip masė.
Galima pabrėžti, kad retkarčiais atsitinka ir perėjimų iš vieno sluoksnio į kitą, arba iŠ paprastų į nepaprastus. Bet čia jau atskira kalba.
Bet kuriuo atveju antropologinis autentiškumas būdingas visiems.
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THE„SIMPLE PEOPLE" IN THE SOCIAL COMMUNICATION
The essential characteristic of ordinary sočiai communication is the application of the „fiizzy"
notions, whose approximate value the participants in the communication intuitively guesses
conformably to the context of this sočiai situation. The number of such categories includes the
concept "simplepeopie", which is used in many most different situations of contact.
The so-called „simple people" do not need self-determination (in the sociocultural labels), so entire
semantic load on labeling and giving of the sense of this classification of participants in the sočiai
communication, naturally, lies on the representatives of the non-simple population; speciiically,
to the latter is characteristic the tendency , to seek name in the cultural and public custom; so the
structure of communication becomes hierarchically asymmetric.
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LIETUVOS VIDURINIOJI KLASĖ ĮSTOJUS Į ES:
KULTŪRINIAI SAVITUMAI, SAVĘS IDENTIFIKAVIMAS

Eugenija Krukauskienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
El.paštas: ekrukaus@takas.lt

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos gyventojų savęs priskyrimo viduriniajai klasei
kultūriniai savitumai. Šios klasės nagrinėjimo atskaitos padėtimi pasirinktas Lietuvos stojimo į
Europos Sąjungą laikotarpis. Remiantis reprezentatyviu 2004 m. Socialinių tyrimų instituto (dab.
Lietuvos socialinių tyrimų centro) Stratifikacijos skyriaus tyrimu, analizuojama Lietuvos gyventojų
kultūrinio kapitalo svarba, gyvenimo stiliaus, identifikuojantis su viduriniąja klase, pobūdis. Tyrimo
duomenimis, viduriniosios klasės kultūrinis kapitalas yra vienas svarbiausių savęs identifikavimo
požymių. Nagrinėjama kultūrinio kapitalo raiška viduriniosios klasės gyvenimo stiliuje. Atlikus
Lietuvos gyventojų viduriniosios klasės gyvenimo stiliaus /aktorinę analizę nustatyta, kad
didžiausiais svoriais pasižymi komunikacinis, kultūros vartojimo ir pažintinis faktoriai.
Esminiai žodžiai: vidurinė klasė, kultūrinis kapitalas, gyvenimo stilius.
Keytvords: middle class, cultural capital, life-style.

ĮVADAS
Viduriniosios klasės įsitvirtinimo, pripažinimo visuomenės struktūroje modeliai daž
nai lemia konkrečios visuomenės formavimosi raidą. Lietuva, stodama į Europos Sąjun
gą (toliau - ES) 2004 m., jau buvo susisluoksniavusi ne tik pagal pajamas, bet ir pagal
konkrečius kultūrinius požymius, gyvenamąją vietą bei pagal savęs priskyrimą konkre
čiai visuomenės klasei ar sluoksniui. Stojimo į Europos Sąjungą metu vyravo nuomonė:
Lietuvos „pagrindinės socialinės problemos yra susijusios su silpna vidurine klase, ne
pakankamu užimtumu ir darbo užmokesčiu, socialinio dialogo trūkumu" (Lietuvos tauta
2007: 133). Socialinių tyrimų instituto Stratifikacijos skyrius 2004 m. pabaigoje pagal
originalų stratifikacijos modelį ištyrė Lietuvos gyventojus ir nustatė, kad viduriniajai kla
sei priskirtini 51 proc. gyventojų (Matulionis ir kt. 2005: 22). Lyginant su amerikietiškąja
visuomene, jos susisluoksniavimui apibūdinti dažniausiai įvedamas rasės komponentas.
Manuel Castells pabrėžia, jog „neįsigilinus atrodytų, kad juodaodžių vidurinioji klasė,
atsižvelgiant įjos santykinę ekonominę gerovę bei politinę įtaką, galėtų būti asimiliuota į
bendrą viduriniąja klasę, kurioje figūruotų kaip nauja afroamerikiečių tapatumo kategori
ja, savo padėtimi vis labiau panašėjanti į italų amerikiečių ar kinų amerikiečių" (Castells
2006: 71). Remdamasis Hochschildu ir kitais tyrėjais, jis pagrindžia, jog taip nėra, nes
turtingi afroamerikiečiai apskritai nesijaučia plačiosios visuomenės priimami. Ši nuostata
iš esmės turėtų keistis, 2008 metais JAV Prezidentu išrinkus afroamerikietį. Bet kuriuo
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atveju visuomenės sluoksniavimosi procese labiausiai vadovaujamasi savimonės ir sa
vęs identifikavimo požymiais, kurie tampa svarbiais ir Europos pokomunistinių erdvių
gyventojams. Didžioji dalis Lietuvos gyventojų, priskirdami save konkrečiai klasei ar
sluoksniui, dažniausiai nelinkę vadovautis ekonominiais kriterijais, kadangi didelę gyve
nimo dalį buvo paklusę materialinės lygiavos principams ir prioritetą labiau linkę teikti
kultūriniams dalykams, išsilavinimui, vertybėms, socialinei ar istorinei atminčiai.

KULTŪRINIO KAPITALO SVARBA SAVĘS PRISKYRIMUI VIDURINIAJAI
KLASEI
Konkrečios visuomenės klasės ar sluoksnio kultūriniai savitumai gali būti atskleidžia
mi pagal vartojimo savitumus. Wendy Griswold pastebi, kad „įvairūs žmonių tipai mato,
regi, perka, naudoja, skaito ir tiki skirtingais kultūriniais objektais. Darbo klasė ir vyrai
dažniau yra šunų mūšių gerbėjai, o operos aistruolių daugiau aukštesnėse klasėse" (Griswold 2004: 92-93). Tuo pačiu ji sutinka, kad yra pakankamai daug kultūrinių objektų,
kaip, pavyzdžiui, detektyvai ir populiarios televizijos programos, vartojamos visose kla
sėse ir sluoksniuose. Pierre Bourdieu pateikiami kultūrinio kapitalo skirtumai įvairiuose
visuomenės sluoksniuose gali skirtis pagal tiriamųjų gyvenamąją vietą. Pavyzdžiui, Michele Lamont nustatė, kad, lyginant amerikiečių ir prancūzų viduriniąsias klases, Pary
žiaus viduriniosios klasės atstovai labiau pasižymi kultūrinio kapitalo vienu iš sudėtinių
elementų - meno pažinimu, - nei šios klasės provincijoje gyvenantys prancūzai, labiau
vertinantys moralines savybes bei elgesio kultūrą, o amerikiečiams labiau nei prancūzams
būdingi pagarba pinigams ir ekonominio kapitalo absoliutinimas (Lamont 1992: 95).
Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos, kurias 2004 m. atliko Socialinių ty
rimų instituto Stratifikacijos skyrius, rezultatai rodo, kad savęs priskyrimas konkrečiai
klasei pirmiausia priklauso nuo kultūrinio kapitalo vertinimo, - kuo aukštesnei klasei
gyventojai save priskiria, tuo dažniau pabrėžia savo kultūrinį kapitalą, pagrindinį jo
komponentą - išsimokslinimą. Lietuvos gyventojų susisluoksniavimui turi įtakos ne tik
gyvenamoji vieta, bet ir kur įgytas tiriamos visuomenės grupės išsimokslinimas. Vidu
riniosios klasės atstovu daugėja pagal palyginimą gyventojų skaičiaus atitinkamoje mo
kyklos baigimo vietovėje, -jis tuo didesnis, kuo daugiau mokyklą baigiusiųjų, lyginant
su visa imtimi. Lyginant viduriniosios klasės išsimokslinimo prioritetus pagal vidurinės
mokyklos baigimo vietą, daugiausia yra baigusių rajonų vidurines mokyklas, antroje vie
toje - didmiesčių vidurines mokyklas, trečioje - kaimo ir sostinės. Viduriniosios klasės,
kaip ir aukštesniųjų klasių, atstovai dažniau pasirenka kad ir labiau nutolusią nuo gyve
namosios vietos, bet geresnę, prestižiškesnę mokyklą. Kuo aukštesnei visuomenės klasei
priklauso, tuo dažniau baigia aukštąją mokyklą. Lietuvos gyventojai, analizuojamame
tyrime priskirdami save konkrečiai klasei ar sluoksniui, pirmoje vietoje nurodo pajamas,
antroje - išsimokslinimą, trečioje - turimą nekilnojamąjį turtą, ketvirtoje - užimamas
pareigas, penktoje ^ karjeros galimybes, šeštoje - gyvenimo stilių, paskutinėje vieto
je - kilmę, turėtą ar turimą titulą. Vidurinioji klasė išsiskiria tuo, kad jai svarbiausia
išsimokslinimas, o užimamos pareigos, karjera ir gyvenimo stilius svarbiau nei nekilno
jamasis turtas. Pokomunistinės erdvės dabartinės visuomenės, paveldėjusios unifikuotą
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gyvenimo stilių, todėl jis nėra tarp svarbiausių stratifikacijos rodiklių, lyginant su vaka
rietiškomis visuomenėmis, kuriose gyventojų gyvenimo stilius ryškiausiai atskleidžia
atstovaujamą sluoksnį ar klasę.
J. R. Gibbins ir B. Reimer, tyrinėję europietiškąjį gyvenimo stilių postmoderne, pa
brėžia naujosios viduriniosios klasės egzistavimą (new middle class) (Gibbins, Reimer
1999: 73). Tai žmonės ne tik su pakankamu ekonominiu, bet būtinai ir su kultūriniu
kapitalu. Jų gyvenimo stilius apibrėžiamas ekspresyvumo sąvoka. Vienas pagrindinių
jo požymių - tai darbo ir laisvo laiko susiliejimas, kuomet laisvalaikis leidžiamas su
bendradarbiais, nes darbas, kaip ir laisvalaikis, tiek mentaliniame, tiek socialiniame ly
gmenyje teikia pasitenkinimą (kaip ir darbas namuose, pasitelkiant naujausias komuni-

kavimo technologijas) (Gibbins, Reimer 1999: 89). Ši naujoji vidurinioji klasė dažnai
apibūdinama ekspresyvumu, kadangi ji domisi įvairiomis sritimis ir išreiškia postmoderno laikotarpio orientaciją j populiaraus ir elitinio meno poreikių susiliejimą. Pagal tai,
kiek tirtųjų viduriniosios klasės atstovų lanko koncertus, teatrus, tęsia darbą laisvalaikiu
namuose ar bendrauja laisvalaikiu su bendradarbiais, galima spręsti, kad naujajai Lietu
vos viduriniajai klasei galima būtų priskirti kas dešimtą iš viduriniosios klasės atstovų.
Kultūrinės stratifikacijos tyrimai rodo, kad įvairių sluoksnių žmonės žiūri, perka,
naudoja, lanko skirtingus kultūrinius objektus. Ryšys tarp kultūrinių skonių ir socialinių
ekonominių pozicijų ne visada paprastas. Dalis kultūros objektų vartojami, nesvarbu ko
kiai klasei ar regionui priklausytų, kaip, pavyzdžiui, džinsų dėvėjimas ar žiniasklaidos
vartojimas. W. Griswold manymu, šiuolaikinis požiūris pabrėžia kultūrinę įvairovę bei
konstruktyvistinį identifikavimosi pobūdį, kai jis nėra pastovus ir fiksuotas, o dažniau
lankstus, nestabilus, įvairiai interpretuojamas (Griswold 2004: 109). Kadangi kultūriniai
savitumai yra susiję ne tik su visuomenės kultūra, bet ir su konkrečios visuomenės kla
sės ar sluoksnio elgsenos ypatumais, socialinis kultūrinis identitetas gali kisti, siekiant
aukštesnių pozicijų visuomenėje ar jų netenkant.
Socialinių pozicijų sąsajos su kultūrine identifikacija gali būti interpretuojamos įvai
riai. Posovietinės erdvės valstybėse gana įprastas atrodo požiūris į klasių teoriją, grin
džiamą ekonominiais rodikliais. P. Bourdieu pastebi, kad marksistinės klasių teorijos
trūkumai pirmiausia ir susiję su ekonominio lauko pervertinimu, ignoruojant pozicijas,
susijusias su įvairiais kitais laukais ir sublaukais, kas dažniausiai išryškėja santykiuose
su kultūrine gamyba (Bourdieu 2005: 35). Klasių teorija neturėtų būti siejama su vien
mačiu socialiniu pasauliu, neatsižvelgiant į jo daugialypiškumą. Kultūra atlieka vienijan
ti vaidmenį, - valstybės mastu sujungiama kultūros rinka (kalbinė, teisinė, komunikacinė
ir pan.), tačiau ją įvairios socialinės klasės ar sluoksniai įsisavina skirtingai, o tai ir lei
džia konkrečiu tyrimu atskleisti tuos skirtumus. Ypač svarbūs socialiniai ryšiai.
Anksčiau minėtas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų tyrimas rodo, kad kuo arčiau
gyvenamosios vietos yra institucijos, tuo daugiau komunikacinių ir socialinių ryšių su
jomis palaiko tiriamieji. Viduriniosios klasės atstovai daugiausia turi ryšių vietos, kurioje
gyvena, valdžios ir gydymo įstaigose, nors ta jos dalis, kurią galima priskirti ekspresy
viajai (naujajai) viduriniajai klasei, turi sukaupusi reikšmingą socialinį kapitalą policijo
je, teisėsaugos institucijose, Lietuvos respublikinėje valdžioje. Lietuvos gyventojai, pri

skirtini viduriniajai klasei, daugiausia ryšių turi gydymo įstaigose, antroje vietoje pagal
dažnumą - rajono ir vietos valdžioje, trečioje vietoje - policijoje ir teisėsaugos įstaigose,
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mažiau - respublikinėje ir apskrities valdžioje, ir tai dažniausiai jų pažįstami, su kuriais
gali aptarti savo reikalus. Duomenys rodo, kad kuo žemesnė klasė, tuo retesni socialiniai
ryšiai, kurie išreiškia socialinį kapitalą. Pagal Kramerio ryšio koeficientą, didžiausios
sąsajos su visas klases išreiškiančiu požymiu - su teisėsaugos institucijomis (0.245), po
licija (0.226), mažiausios sąsajos - su gyvenamos vietos savivaldos įstaigomis, kuriose
socialinių ryšių turi ir į jas besikreipiantys žemiausios klasės atstovai (0.158).
Laiko kultūra susijusi su konkrečios valstybės, visuomenės ar jos grupių kultūra.
Laikmetis ypač veikia mentalines struktūras, vertybines nuostatas, požiūrius į etinius
dalykus, tam tikrus pasaulio matymo bei dalijimo, skirstymo principus. Išliekantys gru
piniai kultūriniai savitumai išreiškia tam tikras kultūrines nuostatas.
Tiriant šiuolaikinį kultūrinio identifikavimosi procesą, kuris, veikiamas laiko kultūros
ir kitų veiksnių, gali kisti, svarbu nustatyti tapatumo ir kultūros santykį. Warrenas Kiddas
apibūdina, kad kultūra ir identitetas yra susiję, bet netapatūs, kad tos pačios kultūros atsto
vai reprezentuoja kultūros kaip makromodelio mikroreikšmes (Kidd 2002:7). Įvairių gy
ventojų sluoksnių kultūriniai skirtumai daugiausia pasireiškia tam tikrais gyvenimo būdo,
gyvenimo stiliaus savitumais. Kultūra socialinės struktūros požiūriu išreiškia socialinei
klasei priskiriamų reikšmių ir jų pačių konstruojamų vizijų santykį. Tiriant identifikavimąsi, paprastai siekiama atskleisti socialinių klasių kultūrinio identiteto prioritetus paveldo,
dabarties ir ateities atžvilgiu. Šiame darbe, analizuojant socialinių klasių atstovų gyvenimo
stiliaus prioritetus, kultūrinį kapitalą, gyvenimo nuostatas, kuojų manymu, jie yra dabar ir
kokie norėtų būti, tenka aiškintis, ir kaip tai reiškiasi konkrečioje socialinėje terpėje.

VIDURINIOSIOS KLASĖS GYVENIMO STILIAUS POBŪDIS
A. Giddensas, kalbėdamas apie klases ir gyvenimo būdą (stilių) pastebi, kad Šiuolai
kinė „individualių identitetu struktūra kuriama labiau pagal gyvenimo būdo pasirinki
mą - kaip, pavyzdžiui, apsirengti, ką valgyti, kaip puoselėti savo kūną ir kur atsipalai
duoti, bet mažiau siejama su tradiciniais klasiniais rodikliais, tokiais kaip darbo pobūdis"
(Giddens 2005: 282). Pagal P. Bourdieu, „klasių grupes galima nustatyti pagal kintančius
kultūrinio ir ekonominio kapitalo lygmenis. Individai ima vis labiau išskirti save iš kitų,
pasiremdami kultūros gyvenimo skoniais ir laisvalaikio pomėgiais, o nebe ekonominiais
ar užimtumo veiksniais" (Bourdieu 2005: 31). Kultūrinio kapitalo įgijimas susijęs su
ekonominėmis visuomenės narių galimybėmis, tačiau jam teikiamas prioritetas gali skir
tis panašios materialinės padėties grupėje ir priklausyti nuo vertybinių nuostatų. Soci
alinių klasių ir sluoksnių savitą gyvenimo būdą P. Bourdieu sieja su habitus tam tikra
veiksmų, mąstymo, vertinimo ir pojūčių skirtumų visuma (Bourdieu 2005: 32). Taigi
tam tikra klasių kolektyvinė identifikacija gali būti empiriškai fiksuojama, atskleidžiant
konkrečių visuomenės grupių gyvenimo būdo strategijas. Gyvenimo būdo (stiliaus) pasi
rinkimui didelę įtaką daro šiuolaikinė reklamos sistema, apimanti visas gyvenimo sritis.
Tyrimo duomenys rodo, kad kuo aukštesnei klasei atstovauja respondentai, tuo dažniau
naudojasi žiniomis, kurias teikia reklamuotojai, rūbų dizaineriai, kosmetologai, meno
žinovai, sporto treneriai, kompiuterių specialistai, kelionių agentūrų darbuotojai ir kiti.
Populiariausia tarp Lietuvos gyventojų yra vaistų reklama, nes ji mažiausiai atstovauja
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kuriai nors klasei, t. y. sveikatą brangina visų sluoksnių atstovai, tik vieniems labiau rūpi
kaina, o kitiems vaistų poveikis ar naujumas. Išskirtose Lietuvos visuomenės aukštesnio
joje ir viduriniojoje klasėse pagal populiarumą pirmauja kompiuterių specialistai, toliau
eina kelionių agentūrų darbuotojai, kosmetologai, buto apystatos ar įrengimo specia
listai, rūbų dizaineriai, sporto treneriai, meno žinovai. Gyvenamosios aplinkos ir kūno
estetikos specialistai populiaresni nei meno specialistai, ir tai išreiškia ne tik šiuolaikinės
vartojimo kultūros bendras tendencijas, bet ir meninės kultūros devalvaciją.
Meninės kultūros svarbą atspindi tiriamųjų meno produkcijos pasirinkimas, įgytos
žinios apie meną, meninis kapitalas, sukauptas meno mokymosi procese, ir jo panau
dojimas vartojimo metu. Tyrimo duomenys rodo, kad išskirtos socialinės klasės skiriasi
mokyklose įgytų meninių žinių ir įgūdžių kiekiu - kuo aukštesnė klasė, tuo daugiau jų
įgyjama. Tai susiję ne tik su įvairių klasių atstovų skirtingu išsimokslinimu, padėtimi ar
nevienodomis tėvų parinktomis vaikų išmokslinimui strategijomis, bet ir su žinių porei
kiais bei jų įsisavinimu ir gabumais. Aukštesniosios ir viduriniosios klasių atstovų, turin
čių didesnį kultūrinį kapitalą, kultūrinė savivoka labiau išryškėja Lietuvos visuomenės
socialinių ir kultūrinių permainų laikotarpiu, be to, jų kultūrinis identitetas konstruo
jamas, labiau orientuojantis į vakarietiškas tradicijas. Pavyzdžiui, jei galėtų pasirinkti
muzikos įrašus, tai Vakarų Šalių muzikos įrašus rinktųsi 36 proc. aukštesniosios, 20 proc.
viduriniosios, 13 proc. žemesniosios ir 4 proc. Žemiausiosios klasės atstovų. Apie kultū
rines nuostatas galima spręsti pagal tai, kokius prioritetus socialinių klasių atstovai išski
ria, planuodami savo gyvenimą, kaip vertina kultūrinį paveldą, kurias vertybes perima
socializacijos procese, kokią įtaką jų kultūrinio identiteto fragmentacijai daro aplinki
niai, turint galvoje naujausius tarpusavio komunikavimo būdus. Stuarto Halio manymu,
individai nėra nei pasyvūs recipientai, įsprausti į specifinius vaidmenis, nei laisvi su
bjektai, konstruojantys savo identitetus be suvaržymų (Hali 2002: 6). Tokiu atveju skir
tumai, kaip tam tikri identifikavimosi aspektai, ne mažiau svarbūs nei panašumai. Halio
įsitikinimu, identifikavimosi procesas nenutrūksta visą individo gyvenimą ir negali būti
pastovus, nekintamai fiksuotas ar unifikuotas. Jstojus į ES savęs identifikavimas tampa
vis labiau suskaidytas, fragmentuotas ir sukonstruotas pagal skirtumus nuo kitų. Todėl
klasių ir sluoksnių kultūrinio identiteto skirtumus lemia jų aplinka, o kartu tie skirtumai
turi pokyčių galimybę, ypač dabartiniame globalizuotame Lietuvos visuomenės sociali
nės struktūros vystymosi etape, plintant emigracinėms nuostatoms.

Šiuolaikiniu požiūriu į kultūrinį identifikavimąsi, besiremiantį subjektų daugialypiškumu ir identiteto konstravimo galimybėmis, paprastai gana kritiškai vertinamos au
tentiškų identitetu sampratos, kurių ryškiausiu atstovu laikomas Charlesas Tayloras. Jis
savo garsiame veikale „Autentiškumo etika" kalbėdamas apie identitetą tvirtina: „savo
tapatybę aš galiu apibrėžti tik ką nors reiškiančių dalykų kontekste. Nustumti šalin is
toriją, gamtą, visuomenę, solidarumo reikalavimus, viską, išskyrus savo asmenį, tolygu
nušluoti visa, kas pretenduoja j reikšmingumą. Tik gyvendamas pasaulyje, kuriame išties
svarbu istorija, gamtos reikmės, mano artimųjų poreikiai, pilietinės pareigos, Dievo pa
šaukimas ar dar kas iš šių nepaprastai svarbių dalykų, aš galiu apsibrėžti savo tapatybę,
kad ji nebūtų triviali" (Taylor 1996: 57). Identiteto autentiškumo reikalavimas išlieka
aktualus posovietinės erdvės šalims, nors postmodernistinės jo fragmentacijos apraiš
kos būdingesnės konkrečioms jų gyventojų grupėms, ypač jaunimui bei aukštesniems
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sluoksniams. Duomenys rodo, kad žemesnių Lietuvos gyventojų klasių kultūrinio iden
titeto formavimuisi didžiausią įtaką daro tradicinė kultūra. Kultūrinio identiteto pokyčiai
gali priklausyti nuo pasirinkto ar nueito gyvenimo kelio ir nuo gyvenimo būdo (stiliaus),
tipiško atstovaujamai socialinei klasei. Dabartinio konkrečių socialinių klasių gyvenimo
stiliaus prioritetai atskleidžia jų identifikavimosi Šaltinius.
Žemesniosioms klasėms priskirtiems žmonėms būdingesnis buitinio pobūdžio gyve
nimo stilius (tvarkymasis namuose, maisto ruošimas ir pan.), nes tai daugiausia tie gyven
tojai, kurie nedidelėmis pajamomis turi susitvarkyti savo buitį, o tai atima daugiau laiko.
Dėl to jie rečiau skaito knygas arba visai jų neskaito, mažiau bendrauja su draugais, gimi
nėmis. Aukštesniajai ir viduriniajai klasei būdingiausia orientuotis į šeimą - bendrauti su
šeima, vaikais. Viduriniosios klasės gyvenimo stilius išsiskiria darbu sode, darže, didelė
dalis miestiečių - viduriniosios klasės atstovų - turi užmiestyje sodus, sodo namelius ar
sodybas, jie, kad ir mažesniu svoriu, patenka į penktąjį šeimyninį faktorių (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Faktorinė viduriniosios klasės gyvenimo stiliaus analizė
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,119
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Nueinu į parodas
Užsiimu mėgėjiška veikla
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-,345
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-,030
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,222

-,129
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-,015
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-,269

-,036
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-,037

,083

-,138
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-,013
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-,114

-,026
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Dirbu, ko nespėjau darbo metu
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-,002

-,037

-,066

-,022

-,025
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-,060
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-,178
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-,036

-,062
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-,041

-,204

Dalyvauju šventėse, renginiuose
Žiūriu televizijos serialus
Naršau internete

,004
,563

,094
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Pirmasis faktorius išreiškia komunikacinį viduriniosios klasės gyvenimo stilių,
kurį aprašo didžiausiais svoriais patenkančios veiklos rūsys laisvalaikiu: susitikimai su
draugais, giminėmis, ėjimas į kiną, sportavimas, lankymasis kavinėse ar restoranuose,
vaikščiojimas į diskotekas, klubus, šokius, naršymas internete. Visos šios veiklos rūšys
vertinamos dėl galimybės veikti kartu su artimais žmonėmis, retas kuris eina į kiną vie
nas. Sportuojama pramogų parkuose, vandens baseinuose, tenkinančiuose ir komunikavimo poreikį; kavinės ar restoranai linkusiems bendrauti nėra tik maitinimosi įstaigos, o
diskotekų, klubų rinkodara tikslingai nukreipta į klientų bendravimo skatinimą, kaip ir
interaeto svetainės, kurios pirmiausia atlieka nuotolinio komunikavimo funkciją. Šio gy
venimo stiliaus viduriniosios klasės atstovai nėra namisėdos, bet jie nelinkę dirbti sode,
darže, užsiimti namų ruoša ar dalyvauti tikinčiųjų pamaldose, susirinkimuose (šios vei
klos rūšis su neigiamais svoriais). Jiems būdingesnės hedonistinės nuostatos.
Antrasis faktorius išreiškia kultūros vartojimo viduriniojoje klasėje gyvenimo sti
lių. Šio gyvenimo stiliaus viduriniosios klasės atstovams būdingiausia lankytis teatruose,
eiti į koncertus, lankyti muziejus, nueiti į parodas, kiek mažesniu svoriu, bet jiems bū
dingas ir kino pomėgis. Šis faktorius neigiamai susijęs su televizijos serialų žiūrėjimu,
jiems būdingas aktyvus meno vartojimas. Su šiuo faktoriumi teigiamais svoriais siejasi
pažintinė veikla (knygų skaitymas, lankymasis bibliotekose) ir kūrybinė veikla, saviraiš
ka, dalyvavimas saviveikloje.
Trečiasis faktorius išreiškia pažintinį viduriniosios klasės gyvenimo stilių. Šio gy
venimo stiliaus atstovams labiausiai būdinga skaityti knygas, lankytis bibliotekose, pa
pildomai mokytis, studijuoti. Kadangi vidurinioji klasė, kaip ir kitos klasės, susideda iš
kelių sluoksnių, 20 proc. jos atstovų yra iki 30 metų, tai šis faktorius labiausiai atspindi
visuomeniškai aktyvių žmonių gyvenimo stilių. Jie nelinkę dirbti sode, darže, grybauti,
uogauti ar žvejoti (neigiami svoriai), tačiau linkę naršyti internete.
Ketvirtasis faktorius išreiškia mylinčių gamtą, aktyviai leidžiančių joje laisvalaikį
viduriniosios klasės atstovų gyvenimo stilių. Jiems būdinga iškylauti gamtoje, eiti pa
sivaikščioti, grybauti, uogauti, žvejoti, jie aktyvūs Švenčių, renginių, kurie dažniausiai
vyksta gamtoje, dalyviai. Šio gyvenimo stiliaus atstovai labiau nei kiti pasižymi religin
gumu, pakankamai didelis jų ryšys su dalyvavimu pamaldose, tikinčiųjų susirinkimuo
se, šventėse.
Penktasis faktorius išreiškia Šeimyninį, gana pasyvų viduriniosios klasės gyveni
mo stilių. Šio gyvenimo stiliaus atstovams būdinga užsiimti namų ruoša, bendrauti su
šeima, vaikais, žiūrėti televizijos serialus, kurių dauguma siužetus semia iš šeimyninio
gyvenimo, bei užsiimti mėgėjiška veikla, hobiu. Jiems nebūdinga lankytis restoranuose,
kavinėse, sportuoti, vartoti meną, lankantis teatre ar kine, jie mieliau laiką leidžia prie
televizoriaus, klauso radiją, nors gana noriai dirba sode, darže, nes ši veikla taip pat daž
niausiai pasitarnauja šeimai.
Šeštasis faktorius išreiškia namisėdišką, labai pasyvų viduriniosios klasės gyveni
mo stilių. Tai „prisiekę" televizijos laidų, bet ne televizijos serialų, žiūrovai, radijo klau
sytojai, spaudos skaitytojai. Šio gyvenimo stiliaus atstovai nelinkę į namų ruošą, nėra
kino, teatro, muziejų, parodų lankytojai, neturi hobio, nedalyvauja organizacijų veikloje,
tikinčiųjų pamaldose ir nenaršo internete. Jų kultūrinės nuostatos gali būti realizuojamos
bendraujant su šeima, draugais, giminėmis namų aplinkoje.
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Šiuolaikiniai kultūrinių nuostatų tyrimo modeliai dažnu atveju atsisako tokio tradici
nio požiūrio į žmones, lyg jie būtų įpareigoti laikytis tam tikrų kultūrinių standartų. Ypač
tai aktualu, analizuojant įvairių žmonių grupių, jų aplinkos lemiamus pasirinkimus. Dau
gelis gyventojų sluoksnių, ypač priklausančių aukštesnėms klasėms, siekia išsiskirti, todėl
jų kultūrinės nuostatos gali išreikšti jų savęs reprezentavimo poziciją, atskleisti ne tiek pa
našumus, kiek skirtumus nuo kitų. Hallas pastebi, kad kalbant apie identifikavimąsi, savęs
priskyrimą ir aptariant to šaltinius - istoriją, kalbą ir kultūrą, vertėtų įžvelgti ne tiek buvi
mo, kiek tapsmo procesą, kuo jie gali tapti, kaip yra atstovaujami ir kaip tai lemia savęs
reprezentavimą (Hali 2002: 4). Hallas kartu pabrėžia, kad tapatinimosi procesas daugiau
apima vidinę reprezentaciją, o ne išorinę, t. y. jis nukreiptas j patį save. Tačiau apskritai
tai labiau būdinga asmeniniams identitetams, tuo tarpu kolektyviniai identitetai, repre
zentuojantys tam tikrai klasei ar sluoksniui, būna nukreipti ir į išorę, siekiant vizualiai
pabrėžti konkrečią simbolinę kultūrą. Vakarietiškose mokslinėse stratifikacijos teorijose ir
jose minimuose rodikliuose paprastai išskiriami Šie gyvenimo stiliaus dėmenys: apranga
ir manieros, laisvalaikio pasirinkimas, gyvenamoji vieta, rajonas, namų interjeras, draugų
pasirinkimas. Viduriniosios klasės gyvenimo stiliui būdinga orientacija į šeimą. Todėl šios
klasės laisvalaikio pasirinkimai dažniau lemiami galimybių dalyvauti ar lankytis su visa
šeima ir, lyginant su žemesniosiomis klasėmis, jie, dažniau būna gamtoje, iškylauja.
Visais atvejais identifikavimosi procese ieškoma panašumų per skirtumus nuo kitų. Anot
Kiddo, kurdami savęs identifikavimą vyraujančioje kultūroje, socialinės klasės identifikuo
jasi su tam tikrų idėjų, vertybių, veiklos, ritualų ar materialinių gėrybių kultūrinėmis grupė
mis (Kidd 2002: 114). Postmodemo laikotarpiu vartojimo pobūdis apima ir identifikavimosi
aspektus. Kasdienio gyvenimo estetizavimas daugeliui tampa vienu svarbesniųjų gyvenimo
tikslų, leisiančių juos atpažinti kaip tam tikros visuomenės grupės ar klasės atstovus, kaip
tam tikro gyvenimo stiliaus reiškėjus.
Postmodernaus meno srovės daro įtaką kultūrinėms nuostatoms bei kultūriniams
pasirinkimams. Wendy Griswold, pabrėždama glaudžias meno sąsajas su visuomene,
išplėtojo kultūrinio deimanto idėją (Grisvvold 2004: 17). Tai keturių kampų rombas, ku
rio viršutinis kampas reprezentuoja meną bei meno produktus, apatinis - visuomenę,
kairysis kampas - meno kūrėjus, dešinysis - meno vartotojus. Visi šie kampai sujungti
šešiomis linijomis. Jos nuomone, norint suprasti meno ir visuomenės santykį, reikia at
sižvelgti į visus kampus ir šešias šio kultūrinio deimanto linijas. Kultūrinis deimantas
išreiškia meno ir kūrėjų ryšius su socialiniu pasauliu, galinčiu išreikšti konkretaus gyve
nimo stiliaus pasiūlą ir pasirinkimą. Visuomenės grupės meno vartojimo procese daly
vauja, vadovaudamosios savitomis vertybėmis, taisyklėmis, tam tikra socialine nuostata.
Pavyzdžiui, priskiriančius save konkrečios muzikos vartotojams gali jungti ne tik potrau
kis tam tikriems muzikos stiliams, bet ir panieka kitiems. Kaip ir postmodernaus meno
gerbėjai nemėgsta televizijos serialų žiūrėtojų ar „popso" gerbėjų. Toks identifikavimosi
su gyvenimo stiliais pobūdis daro įtaką ne tik vartotojų, bet ir meno kūrėjų elgsenai,
jų kūrybinės krypties pasirinkimui. Teorinio konstrukto - kultūrinio deimanto - kon
tekste visuomenės grupių, socialinių klasių meninė kultūra suponuoja meno vartojimo
pobūdį (intensyvumą ir motyvaciją), meninį išprusimą bei meninę saviraišką. Visų šių
trijų meninės kultūros apibrėžčių pobūdis reiškiasi konkrečių meno kūrinių suvokimu
ir vertinimu, gyvenimo stiliaus pasirinkimu net konkrečios socialinės klasės aplinkoje.
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Tie socialinių klasių atstovai, kurie mokėsi meno, lankė muzikos mokyklas, turi didesnį
kultūrinį kapitalą, darantį įtakos jų gyvenimo stiliui.
Tyrimo duomenys rodo, kad meno mokymasis suponuoja lavinimąsi tiek paprastose,
tiek meno mokyklose, kultūros centruose bei privačiai. Pastebima, kad kuo žemesnė
socialinė klasė, tuo jos atstovų kultūrinis kapitalas menkesnis (tuo mažiau jie mokėsi
meno). Viduriniosios klasės populiariausia meno rūšis - dainavimas. Antroje vietoje šokimas. Kultūrinis kapitalas, išreiškiantis meninę identifikaciją, liudija tam tikrą kul
tūrinių nuostatų potencialą - sustiprina dainuojančios ir šokančios tautos įvaizdį. Groti
muzikos instrumentais labiausiai mėgsta aukščiausia klasė, kuri labai negausi; ir tai pa
tvirtina teorijas, skelbiančias, jog aukštesnės klasės labiau orientuojasi į elitinį meną,
jose ne tik daugiau žmonių, mokančių groti muzikos instrumentais, bet daugiau ir akade
minės, klasikinės muzikos klausytojų.
Joostas Smiersas, kalbėdamas studijoje apie kultūrinę įvairovę, apie identifikavimąsi,
pateikia klausimą, ar kultūrinių identitetu laukas priskiriamas gyvenantiems konkrečioje
vietoje ar kažkokiu kitokiu būdu suvienytiems žmonėms (Smiers 2003: 120). Jis prieina
prie išvados, kad nors gyvenamoji vieta nėra vienintelis kultūrinės identifikacijos veiks
nys, bet kultūrinis klimatas ir tam tikrų kultūros sferų prestižas konkrečioje gyvenamoje
vietoje daro įtaką gyvenimo stiliui. Gyvenamosios vietos tipas gali daug pasakyti apie
individą. „Šiuo metu rinkodaros metodikos dėka santykinai identifikuojami ypatingi se
gmentai: nustatomos grupės žmonių, kuriuos galime išskirti ne tik pagal jų pajamas,
verslą ar vartojimą, bet ir pagal socialines nuostatas ir požiūrius. Gyvenamoji vieta daž
nai tampa tokių klasifikacijų pagrindiniu požymiu" (Braham 2002: 5). Arti pusės tirtų
viduriniosios klasės atstovų (42 proc.) gyvena Vilniuje arba didmiesčiuose, nors didžioji
jų dauguma vidurines mokyklas baigę kitur.
Gyvenamoji vieta gali būti suvokiama plačiau - ne tik kaip konkreti gyvenvietė ar
miestas, ar teritorija, bet ir kaip valstybė. Tapatinantis su valstybe, dažniau tapatinamasi
su tauta. Viduriniosios klasės atstovai, nepaisant jų tautybės, labiau tapatinasi su kalba
nei su tauta, nes per kalbą integruojamasi į pilietinį ir kultūrinį gyvenimą. Viduriniosios
klasės atstovams būdingas etnolingvistinis kultūrinis identitetas. Teritorinė identifika
cija nėra svarbiausia. Istorinis likimas, kaip identifikavimosi būdas, labiau reikšdavosi
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu nei tiriamuoju. Žemiausiajai socialinei
klasei priskirti gyventojai labiau, nei viduriniosios, tapatinasi su religija. Tyrimo duo
menys atskleidė, kad viduriniosios klasės dalyvavimas tikinčiųjų pamaldose didžiausiu
svoriu reiškiasi ketvirtame - gamtos mylėtojų - faktoriuje, ir tai leidžia kelti hipotezes
apie lietuvių senosios religijos įtaką tikintiesiems.
Viduriniajai klasei, kaip ir kitoms klasėms, būdinga tokia bendra tendencija: kuo
sluoksnyje daugiau kitų tautų atstovų, kuo daugiau vyresnių žmonių, tuo dažniau jie pa
brėžia tapatinimąsi su kalbančiais ta pačia kalba, tos pačios kultūros, papročių ar tikėjimo
žmonėmis, bet ne abstraktų tapatinimąsi su tauta. Tai, kad kiekvienoje klasėje galima rasti
skirtumų tarp sluoksnių, atitinka tam tikrą europinę tendenciją, kur kiekvienas sluoksnis
skiriasi pagal savęs identifikavimą, kurį labiausiai išreiškia nevienodas jų gyvenimo stilius.
Nėra esminių kultūrinio ir socialinio kapitalo skirtumų tarp vidutinės ir prastesnės ma
terialinės padėties Lietuvos gyventojų, didžiąją savo gyvenimo dalį gyvenusių santvarkoje,
niveliuojančioje socialinius skirtumus. Tačiau rinkos ekonomikos sąlygomis dalis žmonių
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sugebėjo susikurti tvirtesnius materialinius ir vertybinius pagrindus, įvyko tam tikras gy
ventojų susisluoksniavimas. Analizuojant klases, kurios buvo išskirtos ne tik pagal savęs
vertinimą, bet ir pagal kitus jų ekonomini, socialinį ir kultūrinį kapitalą apibūdinančius kri
terijus, išryškėja socialinės padėties įtaka emigracinėms nuostatoms. Šio tyrimo duomenys
rodo, kad labiau linkę išvykti geriausiai gyvenantys, t. y. aukštesniosios ir viduriniosios
klasių atstovai, emigracinės nuostatos tarp jų gajausios, mobilumas tampa jų gyvenimo
stiliumi. Gyventojų mobilumo galimybės vis dažniau tampa jų stratifikavimo kriterijumi.
Tų, kurių materialinė padėtis geresnė negu kitų, ir tų, kurie priskiriami aukštesniajai kla
sei, emigracines nuostatas galima priskirti elitinei migracijai, kurios dalyviai turi didesnes
galimybes sukaupti migracijai reikalingus išteklius ir sėkmingai persikelti į kitas teritorijas
(Held 2002: 317). Galima teigti, kad per dvidešimt nepriklausomybės metų emigravimas iš
Lietuvos jau virto socialiniu reiškiniu, turinčiu tam tikrą migracijos paramą: padaugėjo gi
minaičių ir pažįstamų, ilgam įsikūrusių užsienyje, atsirado centrų ir informacijos skleidėjų
apie galimybes įsidarbinti bei įsikurti kitose šalyse. Šio tyrimo duomenys rodo,kad viduri
niosios klasės atstovai, kurie nusiteikę ilgesniam laikui išvykti iš Lietuvos, ne tik priklauso
tam tikrai klasei, bet jie turi ir tam tikrų kolektyvinių savybių - jie didesni kosmopolitai,
mažiau identifikuojasi su lietuvišku menu, kultūra, savo žinias, įgytas mokykloje, vertina
vidutiniškai, dažniau mano, kad mokyklose įgijo pakankamai daug elgesio kultūros, meni
nės kūrybos bei saviraiškos įgūdžių; jie yra aktyvus ir socialinę patirtį turintys gyventojai.
Tokiu būdu jie siekia susikrauti ne tik ekonominį, bet ir simbolinį kapitalą, nes darbas
užsienyje turi prestižą, ypač periferijoje. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa pa
tvirtina, kad daugelis jų taip siekia tapti žinomais ir pripažintais gimtinėje.
Didžiausia dalis viduriniajai klasei priskiriamų atstovų, manančių, kad jie žinomi
Žmonės, gyvena kaimo vietovėse (tokių daugiau trečdalio), kiek mažiau (arti penktadalio)
mano esą žinomi mieste ar rajone, tik po kelis procentus laikančių save įžymybėmis aps
krityje, šalyje ar užsienyje. Kuo aukštesnė klasė, tuo daugiau jos atstovų mano esą žinomi.
Kramerio ryšio koeficientas klasės požymio didžiausią ryšį rodo su gyvenimu mieste, ra
jone (0.242).
Kultūrinių nuostatų ir identiteto nagrinėjimas socialiniu klasių pjūviu yra sąlyginis ir
išreiškia tik tendencijas. P. Bourdieu pastebi, kad klasės, kaip veikėjų, turinčių panašią
poziciją, visuma panašiomis gyvenimo sąlygomis ir veikiama tų pačių aplinkybių gali iš
siugdyti tokius pačius interesus ir panašiai veikti. Todėl šis sukonstruotas teorinis modelis
leidžia tik paaiškinti ir numatyti potencialią, bet ne konkrečios grupės, raišką (Bourdieu
2005:17). Vidurinioji klasė nėra mobilizuota gyventojų grupė, kuri galėtų susitelkti kon
krečiai bendrai veiklai, - tai daugiau galimas socialinis veikėjas, pasižymintis panašiu kul
tūriniu kapitalu ir gyvenimo stiliumi.

IŠVADOS
Socialinių tyrimų instituto (dab. Lietuvos socialinių tyrimų centro) stratifikacijos
skyriaus 2004 m. atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvai įstojus į ES respondentų savęs
priskyrimas vienai ar kitai klasei, savęs identifikavimas su viduriniąja klase didžia dali
mi priklauso nuo kultūrinio kapitalo, tiriamos visuomenės grupės išsimokslinimo. Tai,
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savo ruožtu, siejasi su palaikymu visuomenėje tam tikrų socialinių ryšių, išreiškiančių ir
tam tikrą socialinį viduriniosios klasės kapitalą. Šios klasės atstovų stipriausi socialiniai
ryšiai atsiskleidžia gydymo įstaigose, o savęs priskyrimo konkrečiai visuomenės klasei
požymis - didžiausias sąryšis su teisėsaugos įstaigom ir policija. Kuo aukštesnė klasė,
tuo daugiau šiose sferose turima pažįstamų, su kuriais gali pasitarti. Pastebėta tendencija,
kad viduriniosios klasės kultūrinis kapitalas reiškiasi jos gyvenimo stiliuje. Pagal gyve
nimo stiliaus faktorine analizę, didžiausiais svoriais reiškiasi komunikacinis, kultūros
vartojimo ir pažintinis faktoriai. Kuo žemesnė socialinė klasė, tuo mažiau besimokiusių
meno, muzikos mokyklose, tuo menkesnis kultūrinis kapitalas, tuo primityvesnis gyve
nimo stilius. Kadangi viduriniosios klasės kultūriniai savitumai reiškiasi ir orientacija į
šeimą, tai šios klasės laisvalaikio pasirinkimai dažniau lemiami galimybių visur daly
vauti su visa šeima. Pastebėti viduriniosios klasės kultūriniai savitumai, atskaitos padė
timi pasirinkus įstojimo į ES metus, tolimesniuose tyrimuose leidžia ieškoti gyvenimo
stiliaus pokyčių, didėjant buvimo Europos Sąjungoje trukmei.
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ABSTRACT
THE MIDDLE CLASS OF LITHUANIA AFTER ENTERING THE EU: CULTURAL
SPECIFICS, SELF IDENTIFICATION
Self identification of the middle class of the inhabitants of Lithuania is analysed in this article.
Entrance of Lithuania into EU was chosen as the starting point of self identification of the middle
class in Lithuania. The importance of cultural capital, the life-style of middle class are analysed on
the basis of representative data collected by the Department of Stratification of Institute for Sočiai
Research in 2004. The cultural capital of the middle class, being the important characteristic of
the self identification of the middle class, also is expressed in its life-styles. According to the factor analysis of life-style of middle class, the communicational, culture consumption and cognitive
factors are the most important.
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REGIONŲ KULTŪROS BŪKLĖ LIETUVOJE
Lilija Kubtickienė
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Santrauka. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, kartu su vykstančiais postindustrializacijos,
globalizacijos, integracijos procesais ryškėja regionaiizacijos tendencijos. Kalbant apie regionu
plėtrą, vis svarbesnis vaidmuo suteikiamas regionų kultūrai, kuri kaip sudedamoji nacionalinės
kultūros dalis formuojama ir plėtojama įvairiuose Lietuvos regionuose, atspindi jų etninį, kalbinį,
istorinį, kultūrinį savitumų. Regionų kultūros plėtra apima siekius užtikrinti tolygią ir kryptinga
kultūros pas/augų sklaidą, suteikti visiems šalies gyventojams galimybes šiomis paslaugomis
naudotis, sudarant palankias sąlygas regionų gyventojams tenkinti kultūros poreikius, puoselėti
regionų tradicijas.
Siekiant įvertinti esamą regionų kultūros būklę, 2010 m. buvo attiktas sociologinis tyrimas, kurio
tikslas - išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į kultūros įstaigų veiklą, kultūros paslaugų įvairovę
ir kokybę Lietuvos regionuose. Tyrimo duomenys parodė, kad dauguma Lietuvos gyventojų mano,
kad regionų kultūros plėtrai skiriamas nepakankamas dėmesys, išlieka netolygumai tarp regionų
ir centro suteikiamų galimybių tenkinti kultūrinius poreikius. Pažymėtina, kad didelė Lietuvos
gyventojų dalis - dažniau nei kas penktas - regionų kultūros būklės, esamų kultūros paslaugų
įvairovės ir kokybės įvertinti negalėjo. Vertinant kultūros įstaigų svarbą, Lietuvos gyventojai kaip
svarbiausias nurodė bibliotekas ir kultūros centrus. Šios kultūros įstaigos ypač reikšmingos kaimo
ir mažesnių miestų gyventojams, o didmiesčių gyventojams labiau nei kitiems svarbūs teatrai.
Esminiai žodžiai: regionalizacija, regionų kultūra, kultūros paslaugos.
Keytvords: regionaiization, regionai culture, cultural services.

ĮVADAS
Šiuo metu visame pasaulyje vyksta postindustrializacijos, globalizacijos, integracijos
procesai. Kartu su šiais procesais vyksta ir kitas - regionalizacijos procesas (Šimelevič,
Bagdzevičienė 2002). Šios tendencijos neaplenkia ir Lietuvos.
Mūsų šalis Europos Sąjungoje traktuojama kaip vienas regionas. Tačiau stiprėjančios
decentralizacijos tendencijos iškelia regionų plėtros aktualumą. Regionalizacija apibrė
žiama kaip sudėtingas, geografinėje erdvėje vykstantis regionų formavimo procesas,
pagrįstas politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių santykių plėtra (Šimelevič, Bag

dzevičienė 2002).
Taigi regionų plėtra, kaip teigia ir P. Bourdieu (Bourdieu 1984), siejama su ekono
miniu, socialiniu ir kultūriniu kapitalu. P. Bourdieu išskiriamos trys pagrindinės kapitalo
rūšys atspindi esminius regionų konkurencingumo veiksnius.

32

Dažnai regionų plėtra suvokiama kaip ekonominė plėtra. Tačiau pastaruoju metu vis
plačiau pripažįstama, kad vien „sunkūs veiksniai" nepaaiškina regionų plėtros arba nuos
mukio. R. Danielzykas ir G. Vudas pažymi, kad, kalbant apie regionų plėtrą, vis svarbes
nis vaidmuo suteikiamas regioninei kultūrai (Danielyzk, Wood 2001). Šie autoriai dėme
sį nukreipia į kultūros dimensiją, kurią atskleidžia per dviejų susijusių problemų prizmę:
•,jegionoidentiškumo"svarbą-žmoniųprieraišumojausmąregionui (identifikaciją
su regionu);
•regiono specifikos svarbą - žmonių kasdienio gyvenimo turinį, „ekonomine ir
darbo kultūrą" arba „mentalitetą" (Dokurnevič, Bagdzevičienė 2001).
Lietuvos kultūros „regionizaciją" lėmė ne tiek valstybės kultūroje subrendę ir jos
procesų veikiami reiškiniai, kiek šalutinės priežastys: šalyje vykdoma administracinė re
forma, kuriama atitinkama teisinė bazė su „regiono" terminija (Liutkus 2001; Šilingienė
2004). Todėl kultūrą, laikantis valstybės teritorijos administracinio suskirstymo sukurtų
valdymo struktūrų, imta vadinti „regiono kultūra".
Regionų kultūros plėtrą Lietuvoje remia Regionų kultūros plėtros 2002-2006 m. ir
2008-2012 m. programos. Šių programų paskirtis ^ sudaryti kuo geresnes administra
cines, finansines ir teisines sąlygas intensyvinti kultūros plėtrą regionuose, skatinti kul
tūros paslaugų sklaidą, suteikti visiems Šalies gyventojams galimybes naudotis Šiomis
paslaugomis, skatinti kultūros, turizmo, Švietimo, verslo ryšius regionuose, bendradar
biavimą tarp regionų, puoselėti regionų etninį ir kultūros paveldo savitumą. Be to, Lie
tuvos Respublikos Seimas 2010 m. birželio 30 d. patvirtino Lietuvos kultūros politikos
gaires. Vienas šios politikos tikslų - didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje. Do
kumente pabrėžiama, kad tolygi kultūros sklaida, jos prieinamumas visoje Šalies terito
rijoje, tinklinė kultūros plėtra yra labai svarbi gyvenimo kokybės visoje šalyje sąlyga.
Vis dėlto daugelis regionų kultūrą tyrinėjusių autorių pabrėžia, kad, žvelgiant į regio
nų kultūrą įvairiais aspektais (kultūros ir meno įstaigų koncentracija, profesinių kolektyvų
skaičius, darbuotojų kvalifikacija, išlaidos kultūrai, skaičiuojant vienam gyventojui, kul
tūros paslaugų kiekis ir tankis, jų prieinamumas, nevyriausybinių kultūros organizacijų
kiekis ir t. t.), matomos regionų kultūros disproporcijos (Šilingienė 2004). M. Starkevi
čiūtė, atlikusi tyrimą „Teatrų ir koncertinių įstaigoj veiklos pertvarkymo pažangos įverti
nimas", nustatė, kad didelė gyventojų dalis neturi sąlygų naudotis šalies kultūros vertybė
mis, ir tai gali nulemti kultūros paslaugų poreikio mažėjimą ir visuomenės intelektualinio
bei kūrybinio potencialo nykimą. Autorė pabrėžia kultūrinio gyvenimo decentralizacijos,
jo prieinamumo kuo platesniems sluoksniams svarbą (Starkevičiūtė 2003).
Siekiant įvertinti esamą regionų kultūros būklę, 2010 m. buvo atliktas sociologinis
tyrimas1, kurio tikslas - išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į kultūros įstaigų veiklą,

1 Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tynmų centras
„Vilmorus". Respondentų skaičius: N = 1002. Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai.
Apklausos būdas: interviu respondento namuose. Atrankos metodas: daugiapakopė, tikimybinė atranka.
Respondentų atranka parengta taip, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų vienodą tikimybe būti
apklaustas. Apklausa vyko: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Visagine,
Druskininkuose, Kauno, Alytaus, Šakių, Pakruojo, Šilutės, Utenos, Tauragės, Šalčininkų, Rokiškio, Švenčionių,
Jonavos, Raseinių, Mažeikių, Kupiškio, Vilkaviškio, Molėtų, Telšių ir Ukmergės rajonuose. Tyrimas vyko 19
miestų ir 57 kaimuose.
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kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę Lietuvos regionuose. Sociologinio tyrimo metu
gautų duomenų aktualumas ir praktinė nauda grindžiami siekiu suteikti patikimų žinių
apie regionų kultūros būklę, gyventojų kultūrinius poreikius bei kultūrinę elgseną, kas
svarbu tiek tenkinant esamus kultūrinius poreikius, tiek juos strategiškai ugdant.

REGIONŲ KULTŪROS BŪKLĖS VERTINIMAS
Siekiant nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į esamą regionų kultūros būklę, jų buvo
prašoma įvertinti bendrą regionų kultūros situaciją, išskiriant kultūros paslaugų įvairovę
bei kokybę, įvardinti svarbiausias kultūros įstaigas ir įvertinti kultūros centro, kaip svar
biausios regionų kultūros įstaigos, veiklą.
Klausiant Lietuvos gyventojus, kaip jie vertina esamą regionų kultūros būklę, išaiš
kėjo, kad daugelis - maždaug kas penktas - esamos padėties nežino ir negali atsakyti į
šį klausimą.

Didžioji dalis (41 proc.) pateikusių atsakymą į šį klausimą teigė, kad regionų kultūros
plėtrai skiriama per mažai dėmesio ir regionų gyventojų galimybės tenkinti kultūrinius
poreikius kur kas mažesnės nei centro. Maždaug ketvirtadalis respondentų pasirinko
švelnesnį atsakymą, pripažindami, jog regionų kultūros plėtrai skiriamas nemažas, bet
vis dar nepakankamas, dėmesys, išlieka netolygumai tarp regionų ir centro suteikiamų
galimybių tenkinti kultūrinius poreikius.
Nedidelė Lietuvos gyventojų dalis - kas dešimtas - mano, kad regionų kultūra plė
tojama optimaliai, suteikia visiems Šalies gyventojams galimybes tenkinti kultūrinius
poreikius. Ir dar rečiau sutinkama su tuo, kad kultūra regionuose išplėtota geriau nei
centre (žr. 1 pav.)
1 pav. Esamos regionų kultūros būklės vertinimas (atsakiusiųjų proc.)

Regionų kultūros plėtrai skiriama per mažai dėmesio
Regionų kultūros plėtrai skiriamas nemažas, bet vis
dar nepakankamas, dėmesys
Regionų kultūra plėtojama optimaliai
Kultūra regionuose išplėtota geriau nei centre

Sunku pasakyti

Regionų kultūros būklės vertinimui įtakos turi apklaustųjų gyvenamoji vieta. Vil
niaus gyventojai rečiau, nei kitų vietovių gyventojai, pozityviai vertina regionų kultūros
būklę. Tik apie 7 proc. vilniečių galvoja, kad regionų kultūra plėtojama optimaliai ar
kad kultūra regionuose išplėtota geriau nei centre. Tuo tarpu šiuos atsakymus pasirinko
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apie 15 proc. mažesnių miestų ir kaimo gyventojų ir 13 proc. didesnių (išskyrus sostinę)
miestų gyventojų (žr.l lentelę).
1 lentelė. Regionų kultūros būklės vertinimas pagal respondentų gyvenamąją vietą (atsa
kiusiųjų proc.)
Kultūra
regionuose
išplėtota
geriau nei

Regionų
kultūros plėtrai

Regionų
kultūra
plėtojama
optimaliai

Regionų kultūrai
skiriamas nemažas,
bet nepakankamas,
dėmesys

skiriama per
mažai dėmesio

Nežinau
/sunku
pasakyti

centre
Vilnius

1,1

5,8

29,2

38,7

25,2

Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys

3,5

9,3

27,1

46,9

13,3

Kiti miestai

2,1

13,3

24,9

42,2

17,5

Kaimas

5,8

9,1

19,9

37,3

27,9

Kita vertus, susirūpinimas regionų kultūros būkle didesnis tarp kitų Lietuvos miestų
(išskyrus sostinę) gyventojų -jie dažniau nei sostinės ir kaimo gyventojai pažymi, kad
regionų gyventojų galimybės tenkinti kultūrinius poreikius kur kas mažesnės, nei centro,
ir rečiau sakosi neturį nuomonės apie regionų kultūros situaciją.
Su požiūriu į bendrą regionų kultūros situaciją susijęs ir kultūros paslaugų įvairo
vės bei kokybės regionuose vertinimas. Dažniausiai (39 proc.) apklaustieji teigė, jog, jų
manymu, kultūros paslaugų įvairovė ir kokybė regionuose menkai išplėtota (žr. 2. pav.).
Daugiau nei 30 proc. Lietuvos gyventojų pabrėžia vieną iš trūkumų: 18 proc. respon
dentų teigia, kad kultūros paslaugų kokybė regionuose gera, tačiau trūksta jų įvairovės, o
13 proc. sako atvirkščiai -jog kultūros paslaugų įvairovė regionuose užtikrinta, tačiau jų
kokybė nepakankama. Tik apie 8 proc. Lietuvos gyventojų sutinka, kad regionuose gerai
išplėtota tiek kultūros paslaugų įvairovė, tiek kokybė.
Beveik ketvirtadalis Lietuvos gyventojų nuomonės šiuo klausimu neturi.
2 pav. Kultūros paslaugų įvairovės ir kokybės Lietuvos regionuose vertinimas (atsakiu
siųjų proc.)

Kultūros paslaugų įvairovė ir kokybė regionuose
menkai išplėtota
Kultūros paslaugų kokybė regionuose gera,
tačiau trūksta jų įvairoves
Kultūros paslaugų įvairovė regionuose
užtikrinta, tačiau jų kokybė nepakankama
Regionuose gerai išplėtota tiek kultūros
paslaugų įvairovė, tiek kokybė
Sunku pasakyti

35

Sostinės ir kaimo gyventojai didesne dalimi negali įvertinti kultūros paslaugų regio
nuose (žr. 2 lentelę).
Vilniečiai labiau nei kiti abejoja regionų kultūros paslaugų kokybe - jie rečiau nei
kitų vietovių gyventojai pritaria nuomonei, kad kultūros paslaugų kokybė regionuose
gera, tačiau trūksta jų įvairovės (11 proc), ir dažniau mano, jog kultūros paslaugų įvai
rovė regionuose užtikrinta, tačiau jų kokybė nepakankama (19 proc).
Didžiųjų Lietuvos miestų (išskyrus sostinę) gyventojai patys kritiškiausi. Tarp jų
daugiausia (46 proc.) neigiamai vertinančių tiek kultūros paslaugų įvairovę, tiek kokybe,
ir mažiausiai (4 proc.) galinčių pasakyti, kad kultūros paslaugų įvairovė ir kokybė regi
onuose išplėtota gerai.
Mažesnių miestų gyventojai dažniau nei kiti mano, jog kultūros paslaugų kokybė re
gionuose gera, tačiau trūksta jų įvairovės (25 proc), be to, jie, kaip ir kaimo gyventojai,
didesne dalimi nei kiti (9-10 proc.) pritaria nuomonei, kad regionuose gerai išplėtota tiek
kultūros paslaugų įvairovė, tiek kokybė.
2 lentelė. Kultūros paslaugų įvairovės ir kokybės Lietuvos regionuose vertinimas
pagal respondentų gyvenamąją vietą (atsakiusiųjų proc.)

Kultūros pas
laugų įvairo
vė ir kokybė
regionuose
menkai
išplėtota

Kultūros pas
laugų įvairovė
regionuose
užtikrinta, ta
čiau jų kokybė
nepakankama

Kultūros pas
laugų kokybė
regionuose
gera, tačiau
trūksta jų
įvairovės

Regionuose
gerai išplėtota
tiek kultūros
paslaugų
įvairovė, tiek
kokybė

Nežinau
/sunku
pasakyti

Vilnius

33,6

19,4

11,1

6,6

29,3

Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys

46,0

16,8

18,1

4,2

14,9

Kiti miestai

33,1

14,1

24,7

10,2

18,0

Kaimas

40,3

4,5

15,4

8,9

30,9

Lietuvos gyventojų taip pat buvo prašyta įvertinti kultūros įstaigų bei organizacijų
svarbą. Duomenys rodo, kad didžiausia apklaustųjų dalis (46 proc.) mano, jog pačios
svarbiausios yra bibliotekos. Mažesnė respondentų dalis (37 proc.) išskyrė kultūros cen
trų svarbą (žr. 3 pav.).
Teatrai (spektaklių pasirodymai) atsidūrė trečioje vietoje -jie atrodė esą svarbiausia

kultūros įstaiga daugiau nei ketvirtadaliui apklaustųjų.
Muziejus, koncertų sales, vietos bendruomenių organizacijas, N VO kaip svarbiausias
kultūros įstaigas ar organizacijas pažymėjo apie 15-17 proc. Lietuvos gyventojų.
Ir tik 7-9 proc. apklaustųjų kiną ir parodų sales ar galeriją mano esant svarbias.
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3 pav. Svarbiausios kultūros įstaigos, organizacijos (atsakiusiųjų proc.)

Bibliotekos
Kultūros centrai

Muziejai
Koncertų salės
Vietos bendruomenių organizacijos, NVO
Kinas
Parodų salės / galerijos
Sunku pasakyti

Bibliotekų svarbą ypač pabrėžia kaimo ir mažesnių miestų gyventojai (žr. 3 lentelę).
Jie taip pat didesne dalimi nei kitų vietovių gyventojai pabrėžia kultūros centrų reikšmę
(ypač mažų miestų gyventojai).
Kaimo gyventojai išsiskiria menkiausiu muziejų ir parodų salių / galerijų vertinimu.
Didmiesčių gyventojams labiau nei kitiems svarbūs teatrai. Taip pat didmiesčių (iš
skyrus sostinę) gyventojai dažniau pabrėžia koncertų salių svarbą.
Vietos bendruomenių organizacijas, NVO kaip svarbias kultūros nešėjas didesne da
limi nurodo sostinės ir kaimo gyventojai.
3 lentelė. Svarbiausios kultūros įstaigos pagal respondentų gyvenamąją vietą (atsa
kiusiųjų proc.)

Biblio
tekos

Teatrai /
spekta
tūros
kliai
centrai
Kul

Mu
ziejai

Kon
certų
salės

Vietos ben
druomenių
organizaci
jos, NVO

Ki
nas

Parodų
salės/
galeri
jos

Nežinau
/sunku
pasakyti

40,8

32,8

36,6

18,6

16,4

18,0

11,9

10,3

4,1

42,8

28,0

41,8

21,0

21,6

14,9

9,3

10,3

2,5

Kiti miestai

47,5

46,6

17,7

18,5

15,5

11,2

8,4

7,5

8,1

Kaimas

50,7

38,3

15,7

11.3

13,4

16,8

6,6

1,1

13,2

Vilnius
Kaunas,
Klaipėda,
Šiauliai,
Panevėžys
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Vertinant kultūros centrų veiklą galima teigti, kad beveik penktadalis Lietuvos gy
ventojų apie šių centrų veiklą apibrėžtos nuomonės neturi (žr. 4 pav.).
18 proc. Lietuvos gyventojų nurodė esą visiškai patenkinti jų gyvenamojoje vieto
vėje esančio kultūros centro vykdoma veikla, organizuojamais renginiais, jie teigia, kad
kultūros centras veikia labai aktyviai, yra vietos kultūrinio gyvenimo centras.
Apie ketvirtadalis apklaustųjų teigia, kad jie nėra visiškai patenkinti kultūros centro
veikla, ją reikėtų šiek tiek tobulinti, plėsti; dar 12 proc. respondentų sako, kad centro
veikla labai siaura, reikia esminių pertvarkų.
9 proc. apklaustų žmonių nurodė, kad kultūros centro veikla jų visiškai netenkina; 16
proc. respondentų sakė, kad jų gyvenamojoje vietovėje kultūros centras neveikia.
4 pav. Pasitenkinimas respondento gyvenamojoje vietovėje esančio kultūros centro
vykdoma veikla, organizuojamais renginiais (atsakiusiųjų proc.)

Nesu visiškai patenkintas, KC veiklą galima būtų
Siek tiek tobulinti, plėsti

]26

Esu visiSkai patenkintas, KC veikia labai aktyviai,
yra vietos kultūrinio gyvenimo centras
Mano gyvenamojoje vietovėje KC neveikia

KC veikla labai ribota, reikia esminių pertvarkų

Ne, manęs visiškai netenkina KC veikla

Sunku pasakyti

Vertindami gyvenamosios vietos įtaką nuomonių pasiskirstymui matome, kad vil
niečiams buvo sunkiau, nei kitiems, įvertinti kultūros centro veiklą (žr 4 lentele). Be
to, beveik penktadalis sostinės gyventojų teigia, kad jų gyvenamojoje vietovėje kultūros
centras neveikia. Tai galima paaiškinti tuo, jog Vilniaus kultūros centrų veikla mažai
žinoma, gal būt, ir mažiau svarbi, kita vertus, skaičiuojant kultūros centrų skaičių, ten
kantį, pvz., 1000-iui gyventojų, sostinės rodikliai nėra labai geri.
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4 lentelė. Pasitenkinimas respondento gyvenamojoje vietovėje esančio kultūros cen
tro vykdoma veikiajame organizuojamais renginiais (atsakiusiųjų proc.)

Esu visiškai
Nesu visiškai
patenkintas,
patenkintas,
kultūros centras
kultūros
veikia labai
centro veiklą
aktyviai, yra
galima būtų
vietos kultūri
šiek tiek tobu
nio gyvenimo
linti, plėsti
centras

Kultūros
centro
veikla labai
ribota, rei
kia esminių
pertvarkų

Ne, manęs
visiškai
netenkina
kultūros

Mano gy
venamojoje
vietovėje
kultūros

centro
veikla

centras
neveikia

Nežinau
/sunku
pasakyti

14,5

15,2

10,6

7,2

19,1

33,4

18,2

28,2

15,1

10,4

9,6

18,4

Kiti mies
tai

24,0

39,9

13,7

4,6

1,2

16,5

Kaimas

14,7

17,2

9,9

11,5

31,6

15,1

Vilnius
Kaunas,
Klaipėda,
Šiauliai,
Panevėžys

32 proc. kaimo gyventojų taip pat nurodė, kad jų gyvenamojoje vietovėje kultūros
centras neveikia; dar 12 proc. kaimiškų vietovių gyventojų sako, jog jų visiškai netenki
na kultūros centro veikla.
Tarp visiškai patenkintų kultūros centro veikla daugiausia yra mažesnių Lietuvos
miestų gyventojų; tačiau jie taip pat kur kas dažniau nei kiti sakė, kad kultūros centro
veiklą galima būtų šiek tiek tobulinti, plėsti.
Vertindami kultūros centrų veiklą, daugiausia Lietuvos gyventojų (34 proc.) svar
biausia veiklos sritimi įvardija masinių renginių (švenčių, mugių ir kt.) organizavimą
(žr. 5 pav.).
Apie ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad kultūros centrui svarbiausia - mėgėjų meno
plėtojimas (t. y. kaimo kapelos, liaudies šokiai, mėgėjiški spektakliai ir pan.). Panaši
respondentų dalis prioritetą teikia kultūros centro veiklai, skirtai koncertų ir kitų pramo
ginių renginių organizavimui.
Apie penktadalis respondentų kultūros centro svarbą sieja su Švietėjiška, auklėjamąja
paskirtimi (22 proc); profesionalaus meno sklaida, profesionalių atlikėjų pasirodymais
(18 proc,); etninės kultūros sklaida - folkloro, kraštotyros, tautodailės ir kt. užsiėmimais
(17 proc.).
Mažiausia Lietuvos gyventojų dalis kaip svarbias pažymėjo tokias kultūros centro
veiklos sritis, kaip diskotekų, vakaronių, poilsio vakarų organizavimas (14 proc.) ir įvai

rių interesų ar pomėgių klubų veikla (12 proc).
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5 pav. Svarbiausios kultūros centrų veiklos sritys (atsakiusiųjų proc.)

Masinių renginių (Švenčių, mugių, kt.)
organizavimas

Koncertų, kt. pramoginių renginių organizavimas
Mokomoji, švietėjiška, edukacinė veikla / renginiai

k

Profesionalaus meno sklaida / profesionalių atlikėjų
pasirodymai
Etninės kultūros sklaida
Diskotekų, vakaronių, poilsio vakarų organizavimas
Įvairių interesų / pomėgių klubų veikla (pvz.,
rankdarbiai, floristika ir pan.)
Sunku pasakyti

Tarp teigiančių, kad svarbiausia kultūros centro veikla - masinių renginių, koncertų
ir kt. pramoginių renginių organizavimas, daugiausia mažų miestų gyventojų (žr. 5 len
telę).
5 lentelė. Svarbiausios kultūros centrų veiklos sritys pagal respondentų gyvenamąją
vietą (atsakiusiųjų proc.)

o .S-

f^

'S ^

•a i

II.

ii

8.3

|i 111

m

Vilnius

30,0

25,9

14,5

29,4

26,5

Kaunas,
Klaipėda,
Šiauliai,

34,1

20,6

24,4

28,9

25,9

30,8

11,9

19,7

23,0

20,1

5,5

20,6

4,9

11,9

12,3

9,0

15,1

4,7

16,2

11,3

10,8

9,8

15,6

24,4

9,4

14,7

Panevėžys
Kiti miestai

40,5
30,0

25,7

Su mėgėjų meno plėtojimu rečiausiai kultūros centro veiką sieja didžiųjų miestų (iš
skyrus Vilnių) gyventojai (21 proc.).
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Lietuvos didmiesčių gyventojai sudarė didesnę dalį nei kitų vietovių gyventojai tarp
nurodžiusių, kad kultūros centrui svarbiausia edukacinė veikla, profesionalaus meno bei
etninės kultūros sklaida.
Mintis, jog diskotekų, vakaronių, poilsio vakarų organizavimas yra svarbiausia kul
tūros centro veikla, būdingesnė kaimo gyventojams.
Atsakydami į klausimą „Kaip per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė jūsų gyvenamojoje
vietovėje esančio kultūros centro veikla?", Lietuvos gyventojai dažniausiai ^ kas penktas
žmogus - nurodė neigiamus poslinkius: sakė, kad kultūros centras dirba blogiau, suma
žėjo veiklos apimtys, aktyvumas. 9 proc. kalbėjo dar pesimistiškiau - kultūros centro
veikla visiškai užgeso, o 12 proc. teigė, jog niekas nepasikeitė, nes viskas kaip buvo
blogai, taip ir liko. Taigi neigiamus pokyčius nurodo 42 proc. respondentų.
Tačiau 32 proc. Lietuvos gyventojų mato teigiamus pokyčius: 16 proc. nurodė, kad
kultūros centras dirba moderniau, lanksčiau ir išradingiau, vyksta daugiau renginių, dar
16 proc. tvirtino, jog kultūros centras visada dirbo gerai.
Didelė dalis - ketvirtadalis - apklaustųjų nežino arba neturi nuomonės apie tai, kaip
kito kultūros centro veikla per pastarąjį dešimtmetį.
6 pav. Kultūros centrų veiklos pokyčių per pastarąjį dešimtmetį vertinimas (atsakiu
siųjų proc.)

Dirba blogiau, sumažėjo veiklos apimtys,
aktyvumas
Dirba moderniau, lanksčiau ir išradingiau, vyksta
daugiau renginių
Niekas nepasikeitė, jis visada dirbo gerai
Niekas nepasikeitė, viskas buvo blogai, taip ir liko
Visiškai užgeso
Sunku pasakyti

Kaimo gyventojai mažesne dalimi, nei kitų vietovių gyventojai, palaiko nuomonę,
kad kultūros centras dirba moderniau, lanksčiau ir išradingiau, vyksta daugiau rengi
nių. Bet jie kur kas dažniau pareiškia, jog kultūros centro veikla visiškai užgeso (žr. 6
lentelę).
Tai, kad kultūros centras visada dirbo gerai, dažniausiai teigia mažų miestų gyven
tojai (24 proc). Nors šalia to būtent mažų miestų gyventojai taip pat dažniau (34 proc.)
teigia, jog pastaruoju metu kultūros centro veiklos apimtys ir aktyvumas sumažėjo.
Iš neturinčių nuomonės apie kultūros centro veiklos pokyčius ypač didelę dalį sudaro
vilniečiai - net 40 proc.
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6 lentelė. Kultūros centrų veiklos pokyčių per pastarąjį dešimtmetį vertinimas pagal
respondentų gyvenamąją vietą (atsakiusiųjų proc.)

Dirba moder
Niekas
niau, lanksčiau
nepasikeitė,
ir išradingiau,
jis visada
vyksta daugiau
dirbo gerai
renginių

Dirba blogiau,
sumažėjo vei
klos apimtys,
aktyvumas

Niekas nepa
sikeitė, viskas Visiškai
buvo blogai, užgeso
taip ir liko

Nežinau
/sunku
pasakyti

Vilnius

19,8

10,6

10,2

15,1

4,9

39,5

Kaunas,
Klaipėda,
Šiauliai,

19,4

15,6

20,3

17,9

2,4

24,4

Kiti miestai

17,5

23,5

34,3

3,7

0

21,0

Kaimas

11,1

12,9

16,9

11,4

26,0

21,8

Panevėžys

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS
•66 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų mano, kad regionų kultūros plėtrai skiriamas
nepakankamas dėmesys: dažniausiai teigiama, kad regionų kultūros plėtrai skiriama
per mažai dėmesio ir regionų gyventojų galimybės tenkinti kultūrinius poreikius
kur kas mažesnės nei centro; ketvirtadalis respondentų mano, jog regionų kultūros
plėtrai skiriamas nemažas, bet vis dar nepakankamas, dėmesys, išlieka netolygumai
tarp regionų ir centro suteikiamų galimybių tenkinti kultūrinius poreikius.
•Vilniaus gyventojai rečiau, nei kitų vietovių gyventojai, pozityviai vertina regionų
kultūros būklę. ^itų Lietuvos miestų (išskyrus sostinę) gyventojai dažniau, nei
sostinės ir kaimo gyventojai, pažymi, kad regionų gyventojų galimybės tenkinti
kultūrinius poreikius kur kas mažesnės nei centro.
•Dažniausiai Lietuvos gyventojai mano, kad regionuose menkai išplėtota tiek
kultūros paslaugų įvairovė, tiek ir kokybė. Apie 30 proc. Lietuvos gyventojų
pabrėžia vieną iš trūkumų: 18 proc. teigia, kad kultūros paslaugų kokybė
regionuose gera, tačiau trūksta jų įvairovės, o 13 proc. sako, jog kultūros paslaugų
įvairovė regionuose gera, tačiau jų kokybė nepakankama.
•Didelė Lietuvos gyventojų dalis - dažniau nei kas penktas - regionų kultūros
būklės, esamų kultūros paslaugų įvairovės ir kokybės įvertinti negali.
•Lietuvosgyventojųnuomone,svarbiausioskultūrosįstaigos-bibliotekos(46proc.)
ir kultūros centrai (37 proc), mažiausiai svarbios - kinas ir parodų salės / galerijos
(7-9 proc). Bibliotekų ir kultūros centrų svarbą ypač pabrėžia kaimo ir mažesnių
miestų gyventojai, o didmiesčių gyventojams labiau nei kitiems svarbūs teatrai.
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18 proc. respondentų nurodė esą visiškai patenkinti kultūros centrų vykdoma veikla,
apie ketvirtadalis teigė, kad kultūros centro veiklą reikėtų Šiek tiek tobulinti, plėsti.
Neigiamai kultūros centro veiklą vertino 13 proc. Lietuvos gyventojų.
35 proc. Lietuvos gyventojų kultūros centro veiklos Įvertinti negalėjo. Vilniečiai
didesne dalimi nei kiti gyventojai negali įvertinti kultūros centrų veiklos. Tarp
teigiamai vertinančių kultūros centrų veiklą daugiausia mažesnių Lietuvos miestų
gyventojų.
Daugiausia Lietuvos gyventojų svarbiausia kultūros centrų veiklos sritimi įvardija
masinių renginių (švenčių, mugių ir kt.) organizavimą. Apie ketvirtadalis
apklaustųjų mano, kad kultūros centrui svarbiausia - mėgėjų meno plėtojimas ir
koncertų bei kitų pramoginių renginių organizavimas.
Vertindami per pastarąjį dešimtmetį įvykusius kultūros centrų veiklos pokyčius,
32 proc. Lietuvos gyventojų nurodė teigiamus poslinkius. Kas penktas Lietuvos
gyventojas pažymėjo, kad kultūros centras dirba blogiau, sumažėjo veiklos
apimtys, aktyvumas. Kaimo gyventojai labiau linkę pastebėti neigiamus kultūros
centrų veiklos pokyčius.
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SITUATION OF REGIONAL CULTURE IN LITHUANIA
The article analyzes the cultural aspects of regionaiization. It is noted that aim of Lithuania's
regionai culture development is to ensure a balanced and targeted dissemination of cultural services, to provide opportunities for atl residents use these services, creating favorable conditions for
regionai residents to meet the cultural needs and foster regionai traditions. However, many of the
researchers point out that looking into various aspects of regionai culture, visible disproportions
still remain. The article presents the sociological survey carried out in 2010, which allows to evaluate the current statė of regionai culture in Lithuania.
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JAUNIMO ETNINĖ TOLERANCIJA

Loreta Kuz^ickaite, Andrėja Stravinskaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: loreta.kuzmickaite@gmail.com

Santrauka. Straipsnis paremtas tyrimo, atlikto Vilniaus kolegijoje 2004 m., duomenimis. Etninė
tolerancija suprantama kaip nuostata dėl etniškai mišrių santuokų. Tyrimo duomenys rodo, kad
etninė tolerancija priklauso nuo respondentų lyties, vertinamos etninės grupės ir respondentų
etninių kontaktų.
Esminiai žodžiai: etninė tolerancija, etniškai mišrios šeimos, etniniai kontaktai.
Keynvords: ethnic tolerance, interethnic famiiies, interethnic contacts.
Eurointegracijos procesas yra veikiamas ne tik objektyvių, bet ir subjektyvių veiks
nių. Vienas tokių subjektyvių veiksnių yra etninė tolerancija. Nuo jos priklauso etninių
grupių kontaktų sėkmingumas.
Straipsnis grindžiamas sociologinės apklausos, atliktos 2004 m. Vilniaus kolegijoje,
rezultatais. Apklausoje dalyvavo 500 studentų.

SOCIALINĖS ETNINĖS TOLERANCIJOS RIBOS
Siekiant įvertinti etninės tolerancijos ribas skirtinguose socialiniuose lygmenyse, res
pondentams buvo pateikti keturi teiginiai, žymintys skirtingą socialinį atstumą - nuo di
džiausio iki mažiausio. Tyrime dalyvavę asmenys buvo paprašyti išreikšti savo pritarimą
arba nepritarimą išvardintiems teigimams:
1.„Manau, yra normalu, jei susituokia skirtingų tautybių žmonės";
2.„Manau, yra normalu, jei mano tautiečiai susituokia su kitataučiais";
3.„Man nesvarbu, jei mano partnerio tautybė yra kita nei mano";
4.„Aš sutikčiau susituokti su kitataučiu".
Tiek „partnerio", tiek „sutuoktinio" kategorijos vartojamos tame pačiame kontekste,
siekiant įvertinti etninės distancijos skirtumus.
Gauti apklausos duomenys parodė, jog etninė tolerancija didžiausia yra tose situa
cijose, kurios individų asmeniškai nepaliečia. Respondentai labiausiai pritaria apskritai
skirtingų tautybių atstovų mišrioms santuokoms (90 proc.), ^ šios santuokos susilaukė
mažiausiai nepritarimo (tik 6 proc.). Mažėjant socialiniam atstumui, mažėja ir etninė
tolerancija: klausimuose apie savo tautiečių bei savo paties santuokas toleranciją išreiš
kiančių atsakymų pasirinkimo procentas nuosekliai mažėja. Pritariančiųjų savo tautiečių
mišrioms santuokoms yra 88,2 proc. Respondentų, kurie sutiktų susituokti su kitataučiu,
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yra 72,2 proc. Mažėjant socialiniam atstumui, atitinkamai didėja nepritariančiųjų pro
centas ^ savo tautiečių mišrioms santuokoms nepritaria 7,4 proc, savo paties santuokos
su kitataučiu nepageidautų 15,8 proc. visų apklaustų respondentų. Kitai partnerio tauty
bei pritaria 78,8 proc. respondentų, nepritaria 12,6 proc.
Taigi galima teigti, jog, mažėjant socialiniam atstumui, mažėja ir etninė tolerancija.
Daugiausia respondentai pritaria mišrioms santuokoms apskritai, mažiausiai - savo pa
ties mišriai santuokai. Dažniausiai nepritariama galimai savo paties santuokai su kitatau
čiu, mažiausiai nepritariančiųjų apskritai dėl mišrių santuokų. Neturinčiųjų nuomonės
taip pat daugėja, mažėjant socialiniam atstumui (žr. 1 pav.).
1 pav. Respondentų mišrios partnerystės vertinimų pasiskirstymas

Apskritai - Manau, yra normalu, jei susituokia skirtingu tautybių žmonės
Tautiečiai - Manau, yra normalu, jei mano tautiečiai susituokia su kitataučiais
Partneris - Man nesvarbu, kad mano partnerio tautybė yra kita nei mano
Santuoka - Aš sutikčiau susituokti su kitataučiu
Remiantis statistinio reikšmingumo lygmens p-reikšme, kuri rodo priklausomybe
tarp kintamųjų, galima teigti, jog vaikinų ir merginų požiūriai į mišrias santuokas sta
tistiškai reikšmingai skiriasi tik dėl mišrių santuokų ir tautiečių mišrių santuokų. Šiais
dviem aspektais merginos yra tolerantiškesnės nei vaikinai: jei tarp pritariančiųjų skir
tingų tautybių žmonių santuokoms merginų ir vaikinų proporcijos atitinkamai yra 76,7
proc. ir 23,3 proc, tai tarp nepritariančiųjų šioms santuokoms disproporcija tarp lyčių
mažėja - 46,7 proc. vaikinų ir 56,3 proc. merginų nepritaria mišrioms santuokoms. Tarp
visų respondentų vaikinų, nepritariančių mišrioms santuokoms, yra 11 proc, tuo tarpu
tik 4,3 proc. merginų mišrioms santuokoms nepritarė. Taip pat ir dėl tautiečių mišrių
santuokų: nepritariančiųjų vaikinų dalis čia yra didesnė - 54,1 proc, o merginų 45,9
proc nepritaria savo tautiečių mišrioms santuokoms. Tuo tarpu tiek vyrai, tiek moterys
išreiškė panašias nuomones dėl savo partnerio tautybės ir galimos savo santuokos su
kitataučiu.
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Siekiant įvertinti ne tik respondentų požiūrio į mišrias santuokas skirtumus įvairiuose
socialiniuose lygmenyse, bet ir bendrą respondentų tolerancijos lygį, buvo sukurtas nau
jas kintamasis „tolerancijos lygis". Tai suminis požiūrio j mišrias santuokas balas. Kinta
mojo pagrindą sudarė jau minėti keturi teiginiai, išreiškiantys respondentų pritarimą / ne
pritarimą mišrioms santuokoms. Teiginių atsakymų variantus prilyginus skaitmeninėms
reikšmėms (pritariu = 2, nepritariu = 0 ir neturiu nuomonės = 1) ir juos susumavus, buvo
sukurtas kintamojo „tolerancijos lygis" kitimo intervalas: nuo 0 iki 8. Taigi respondentai,
kurių tolerancijos lygis yra lygus 0, gali būti laikomi labai netolerantiškais, o responden
tai, kurių tolerancijos lygis lygus 8, - labai tolerantiškais.
Tyrimo duomenys parodė, jog tiriamieji respondentai pasižymi gana aukštu toleran
cijos laipsniu - net 60,8 proc. respondentų tolerancijos lygis siekė 8. Tai reiškia, kad
jie pritarė visoms pateiktoms alternatyvoms - tiek mišrioms santuokos apskritai, tiek
savo tautiečių mišrioms santuokoms, tiek kitataučiam partneriui, tiek galimai savo paties
santuokai su kitataučiu. Labai netolerantiškų tarp apklaustų respondentų yra 3,6 proc.,tai respondentai, kurie visiškai netoleruoja mišrios partnerystės ir nepritarė nė vienam
minėtam teiginiui.

ETNINĖ TOLERANCIJA TAUTINIU ASPEKTU
Įvertinus bendras požiūrio į mišrią partnerystę tendencijas, pabandėme paanalizuo
ti, ar vienodai respondentai vertina kitataučius ir santuokas su jais. Siekėme išsiaiškin
ti, ar asmenys apskritai nepritaria mišrioms santuokoms, ar šis požiūris priklauso nuo
to, kokia yra kitataučio tautybė. Respondentams buvo pateiktas sąrašas 14 alternatyvų
su skirtingų tautų, šalių, regionų pavadinimais (prie regionų buvo išvardinti pavadini
mai tų šalių, į kurias, pagal Statistikos departamento informaciją, daugiausia išvyksta
Lietuvos gyventojų arba iš kurių Lietuva susilaukia daugiausia imigrantų). Papildomai
buvo išskirta kinų tauta, kuri yra sparčiausiai auganti diaspora Lietuvoje, taip pat žydai
ir čigonai kaip tautos, kurios dažniausiai tampa etninės netolerancijos objektu. Tyrime
dalyvavę asmenys buvo prašyti išreikšti pritarimą ar nepritarimą mišriai santuokai su
kiekvienos iš pateiktų keturiolikos tautų / šalių atstovais.
Remiantis ankstesniais tyrimais bei bendromis visuomenėje, žiniasklaidoje vyrau
jančiomis nuomonėmis, tikėtina, jog ne visos tautos vertinamos vienodai, ne su visomis
sutinkama palaikyti lygiaverčius, draugiškus santykius, taigi ir ne visų tautų ar šalių
atstovai toleruojami vienodai. Tad galima hipotetiškai teigti, kad požiūrio į mišrias san
tuokas skirtumai priklauso nuo kitataučio tautybės.
Hipotezei tikrinti buvo naudojama faktorinė analizė. P reikšmė (lygi 0,00) rodo, kad
hipotezė, jog pagal respondentų požiūrį į mišrias santuokas šalys ir tautos vertinamos
skirtingai, pasitvirtino. Taip pat faktorinės analizės dėka buvo išskirti du veiksniai - dvi
šalių ir tautų grupės, kurios tarpusavyje skiriasi pagal respondentų požiūrį į mišrias san
tuokas su šių šalių / tautų atstovais.
Pirmąją grupę sudaro Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos šalys, antrą
ją - Afrikos, Azijos šalys bei romų (čigonų), kinų ir žydų tautos. Taigi pirmąją grupę
sudaro šalys, kurios yra labiau toleruojamos, antrąją - mažiau toleruojamos tautos ir
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šalys. 1 lentelėje pateikiamos abi grupės, kuriose į jas įeinančios šalys išdėstytos pagal
priklausymo grupei stiprumą mažėjančia tvarka (kadangi pirmoji grupė įvardijama kaip
toleruojamų šalių grupė, tai skliausteliuose pateikiami pritarimo santuokai su šių šalių
atstovais procentai, tuo tarpu antrajai, t. y. netoleruojamų tautų ir šalių, grupei - neprita
rimo mišriai santuokai procentai).
1 lentelė. Šalių pasiskirstymas pagal etninę toleranciją

Pi rmoji grupė - toleruojamos šalys

Antroji grupė - netoleruojamos šalys

1. Kitų tautybių žmonės, gyvenantys Lietuvoje
(91,8 proc.)
2. Vakarų Europos šalių atstovai (89,9 proc.)
3. Šiaurės Amerikos šalių atstovai (89,7 proc.)
4. Pietų Europos šalių atstovai (89,5 proc.)
5. Skandinavijos šalių atstovai (88,2 proc.)
6. Baltijos šalių atstovai (86,7 proc.)
7. NVS šalių atstovai (83,4 proc.)
8. Pietų ir Centrinės Amerikos šalių atstovai
(88,2 proc.)
9. Australijos gyventojai (81,7 proc.)

1.
2.
3.
4.
5.

Romai (47,3 proc.)
Azijos šalių atstovai (38,7 proc.)
Afrikos šalių atstovai (33,8 proc.)
Kinai (31,8 proc.)
Žydų tautos atstovai (27,7 proc.)

Taigi pirmoji grupė jungia kaimynines, etnokulturiškai artimas, aukšto ekonominio
išsivystymo, pozityvų socialinį įvaizdį turinčias šalis. Pagal faktūrinę analizę Pietų ir
Centrinės Amerikos šalys bei Australija buvo priskirtos abiem grupėm (tačiau pirmajame
faktoriuje jos įgijo didesnį svorį), tad skirtingo faktoriaus kontekste jos įgauna ir skir
tingą reikšme. Pirmuoju atveju šios šalys pasižymi aukštesniu toleravimo laipsniu ir tai,
matyt, lemia respondentų bei šių šalių tos pačios rasės, religijos panašumo aspektai. Tuo
tarpu antrojo faktoriaus kontekste nepritarimas santuokoms su šių šalių atstovais gali
būti aiškinamas tuo, jog tai yra šalys, apie kurias mažai žinoma, su kuriomis Lietuva retai
kontaktuoja ir komunikuoja, reti kontaktai, menkas Šalių pažinimo laipsnis bei jų speci
fiškumo nesupratimas. Tuo pačiu tai ir šalys, kurias nuo Lietuvos skiria dideli atstumai.
Antroji grupė jungia tas šalis, kurios apskritai visuomenėje vertinamos ne itin palan
kiai. Žydai ir romai - tai tautos, kurias galima būtų pavadinti kritinėmis socialinės dis
tancijos, pakantumo, etninės tolerancijos pažiūriu. Tai tautos, kurios savo išskirtinumo,
kitoniškumo ir istoriškai susiformavusio svetimumo dėka yra seniai įtvirtinusios aplin
kinių netolerancijos jų atžvilgiu nuostatas, norą atsiriboti. Nepakantumas šioms tautoms
turi istorines šaknis, tuo tarpu kinai, Azijos šalių atstovai yra nauja lietuvių etninės ne
tolerancijos objektų grupė. Anketoje prie Azijos šalių buvo išvardintos Afganistano, Pa
kistano, Libano, Čečėnijos šalys. Šių šalių atstovai sudaro pagrindą nelegalių imigrantų,
kinai yra viena sparčiausiai besiplečiančių diasporų Lietuvoje. Afrikos šalių gyventojus
vienija vienas didžiausių etninės netolerancijos veiksnių — rasė, ypač juodaodžių. Rasė
- tai kitoniškumo išraiška, aktuali Lietuvos žmonėms, ilgą laiką turėjusiems menkas
galimybes bendrauti ir formuoti adekvačias nuostatas dėl kitos rasės atstovų.

48

ETNINĖS TOLERANCIJOS VEIKSNIAI
Siekiant sužinoti, kas veikia skirtingas respondentų nuostatas dėl mišrios partnerys
tės, buvo išskirti keli hipotetiniai faktoriai.
Etnines nuostatas, taigi ir etninę toleranciją bei jos išraišką - požiūrį į mišrias santuo
kas, lemia individo saviidentiiikacija (ypač etninis tapatumas), etniniai kontaktai, asme
nybės bruožai bei santykiai tarp konkrečių tautų. Šiame tyrime buvo patikrinti pirmieji
du faktoriai ir galima jų įtaka.

SAVIIDENTIFIKACIJA
Etninė saviidentiiikacija ^ tai savęs priskyrimas tam tikrai etninei grupei, tautai, sa
vęs suvokimas ir savęs pripažinimas Šios grupės ar tautos nariu bei Šį priskyrimą lydintys
individo jausmai (teigiami arba neigiami). Galima hipotetiškai spėti, jog etninė toleran
cija priklauso nuo to, kuriai etninei grupei ar tautai asmuo save priskiria bei kiek stipriai
jis jaučiasi priklausąs šiai grupei, tautai ir kaip šią priklausomybę vertina.
Etninė saviidentifikacija buvo suskirstyta į tris elementus: savęs priskyrimas tam ti
krai tautai - tautinė (etninė) tapatybė, etninio tapatumo stiprumas bei teritorinis-etninis
tapatumas.
Tautinei tapatybei atskleisti respondentams buvo pateikti du klausimai: „Kokios
tautybės žmogumi save laikote?" ir „Kokia yra Jūsų tautybė pagal įrašą pase?". Apklau
sos duomenys parodė, kad tyrime dalyvavusių jaunuolių tautinė saviidentifikacija ne
visai sutampa su oficialiai pripažinta tautybe. Analizės metu visos išvardintos respon
dentų tautybės buvo suskirstytos į 5 grupes - „lietuviai", „rusai", „lenkai", „kiti" (į šią
grupę pateko ukrainiečiai, baltarusiai, žydai, kirgizai, čečėnai) bei „nenurodę tautybės"
(vienu atveju, tai asmenys, kurių pase nenurodyta tautybė, kitu - tai individai, kurie
nesiidentifikuoja nė su viena konkrečia tauta arba, kaip patys pažymėjo anketose, laiko
save kosmopolitais). Tik kitų - nepagrindinių- tautybių respondentų tautinė savijauta
visiškai sutapo su įrašu pase (100 proc), 95 proc. lietuvių pagal pasą identifikavo save
su lietuvių tauta, taip pat 91,8 proc, lenkų bei 81,6 proc. rusų saviidentifikacija sutapo
su oficialia tautybe.
Respondentų, kurių oficiali tautybė sutampa su savijauta, ir respondentų, kurių tau
tinė saviidentifikacija skiriasi nuo įrašo pase, nuomonės mišrios partnerystės atžvilgiu
nesiskiria. Kadangi tiriama saviidentifikacijos įtaka etninei tolerancijai, tad analizuojant
tautybės įtaką apsiribota tautine savijauta. Tarp visų respondentų lietuviais save laiko
72,4 proc, lenkais 11,8 proc, rusais 10,6 proc, kitos tautybės 2 proc, savęs nepriskyrė
nė vienai tautybei 3,2 proc. respondentų (37 proc. tarp pastarųjų pagal pasą yra lietu
viai, likusiųjų tautybė nenurodyta ir pase). Įvertinus tautybės įtaką etninės tolerancijos
lygiui, statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta, nors vizualiai tautybes galima išrikiuoti
pagal tolerancijos lygį didėjimo tvarka: lietuviai (mažiausiai tolerantiški), lenkai, rusai,
kitų tautybių atstovai ir asmenys, nepriskyrę savęs nė vienai tautai (jų tolerancijos lygio
rangai didžiausi), tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo bei statistiškai reikšmingos tau
tybės įtakos tolerancijos lygiui nėra.
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Antrasis aspektas - etninis tapatumas bei jo stiprumas. Etninio tapatumo stiprumui
nustatyti respondentams pateikėme du klausimus „Ar esate tipiškas tautybės, kuriai save
priskiriate, atstovas?" ir „Ar didžiuojatės, kad esate savo tautybės atstovas?". Susumavus
atsakymų j šiuos klausimus variantus, gautas naujas kintamasis - „etninio tapatumo sti
prumas", kuris gali kisti nuo 0 (labai silpnas) iki 4 (labai stiprus). Spirmeno korealiacijos
koeficientas parodė, jog tarp šių dviejų kintamųjų yra priklausomybė (su 95 proc. pati
kimumu; p-reikšmė 0,00), tačiau tai atvirkštinis ryšys (koreliacijos koeficientas lygus
-0,212). Tai reiškia, jog kuo stipresnis etninio tapatumo jausmas, tuo mažesnė etninė
tolerancija. Asmenys, kurie laiko save tipiškais savo tautybės atstovais ir tuo pačiu di
džiuojasi esą šios tautos nariais, pasižymi mažesniu etninės tolerancijos lygiu, dėl to jie
rečiau pritaria mišrioms santuokoms. Tarp nepritariančiųjų galimos savo santuokos su
kitataučiu atvejui yra 69,6 proc. respondentų su stipriu etninio tapatumo jausmu, ir 6,3
proc., - su silpnu etninio tapatumo jausmu; tarp nepritariančiųjų mišrioms santuokoms
apskritai - 53,3 proc. turi stiprų etninio tapatumo jausmą, ir 6,6 proc. turi silpną etni
nio tapatumo jausmą; mišrioms savo tautiečių santuokoms nepritarė 8,1 proc. asmenų,
turinčių silpną etninio tapatumo jausmą, ir 64,9 proc, turinčių stiprų etninio tapatumo
jausmą; galiausiai net 76,2 proc. respondentų, turinčių stiprų etninio tapatumo jausmą,
netoleruotų kitos tautybės partnerio.
Trečiasis saviidentifikacijos aspektas - teritorinis-etninis tapatumas. Responden
tams buvo pateiktas sąrašas 8 alternatyvų, kurių kiekviena žymėjo skirtingą teritorinjtautinį turinį (mano miestas; Lietuvos regionas; mano tautiečiai; Lietuvos gyventojai;
Baltijos šalių gyventojai; Rytų. Europos gyventojai; Europos gyventojai; Pasaulio gy
ventojai). Respondentai buvo prašomi pažymėti, kuriai iš išvardintų grupių jie jaučiasi
labiausiai priklausą.
Apklausoje dalyvavęs jaunimas daugiausia save tapatina su Lietuvos gyventojais 40 proc, rečiau - su pasaulio (15,8 proc), Europos (13,8 proc) ir savo miesto gyvento
jais (14 proc).
Alternatyvos išdėstytos grupių ir jų užimamos teritorijos pagal dydį didėjimo tvarka.
Darant prielaidą, jog pirmąsias grupes (miesto, regiono) pasirinkę respondentai išreiškia
uždarumo nuostatas, paskutiniąsias (Europa, Pasaulis) - kosmopolitiškumo, buvo tikrin
ta priklausomybė tarp teritorinio-etninio tapatumo ir etninės tolerancijos lygio. Su 95
proc patikimumu Spirmeno koreliacijos koeficientas patvirtino statistiškai reikšmingą
tiesioginę šių kintamųjų priklausomybę (p-reikšmė 0,000; Spirmeno koeficiento reikšmė
0,201). Tad galima teigti, jog kuo respondentai kosmopolitiškesni, tuo jie tolerantiškesni,
taigi ir pozityviau nusiteikę dėl mišrių santuokų.
Analizuojant respondentų požiūrio j mišrias santuokas skirtumus pagal jų teritorinįetnim tapatumą, buvo pastebėtos dvi ryškios tendencijos: mažiausiai tolerantiški, t. y.
labiausiai nepritariantys tautiškai mišrioms santuokoms bei partnerystei, yra responden
tai, kurie save tapatina su tauta („mano tautiečiai"). Tuo tarpu tolerantiškiausi mišrioms
santuokoms bei kitai partnerio tautybei yra respondentai, kurie save tapatina su Baltijos
šalių gyventojais.
(vertinus saviidentifikacijos įtaką etninei tolerancijai bei požiūriui j mišrias santuo
kas, buvo nustatyta etninio tapatumo bei teritorinio-etninio tapatumo įtaka respondentų
tolerancijos lygiui.
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ETNINIAI KONTAKTAI
Etninė tolerancija, kuri šiame tyrime matuojama požiūrio į mišrias santuokas aspek
tu, buvo įvertinta ir etninių kontaktų atžvilgiu. Etniniai kontaktai šiame tyrime supranta
mi kaip tam tikri santykiai su kitų etninių grupių, tautų atstovais. Tikėtina, jog asmenys,
palaikantys santykius su kitų tautybių žmonėmis, yra tolerantiškiau nusiteikę etniškai
egzogaminių santykių atžvilgiu.
Etniniai kontaktai buvo išskirti į du pogrupius - Šeimos ir draugų. Į šeimos pogrupį
įtraukėme ne tik artimiausius narius - tėvus, patėvius, seseris ir brolius, bet ir giminaičius.
Tuo tarpu draugų pogrupis apima draugus ir respondento partnerį / ę arba sutuoktinį / ę.

ETNINIAI KONTAKTAI ŠEIMOJE
Tarp tyrime dalyvavusių respondentų 33 proc. teigė, jog tarp jų artimiausios šeimos
nariu (mama / pamotė, tėvas / patėvis, broliai, seserys) yra kitos tautybės narių; 28,8
proc. respondentų teigė, jog jų tėvų tautybės ne tos pačios. 67 proc. respondentų nurodė,
jog nėra kitos tautybės žmonių tarp artimiausių šeimos narių, ir 71,2 proc. teigė, kad jų
tėvų tautybė yra ta pati. Analizei buvo taikytas etninių kontaktų artimiausioje šeimo
je kintamasis. 26,7 proc. lietuvių teigė, jog yra kilę iš tautiškai heterogeniškos šeimos,
atitinkamai 37,3 proc. lenkų, 57,7 proc. rusų ir daugiausia - 70 proc. - kitų tautybių
respondentų yra kilę ir augę tautiškai mišrioje šeimoje.
Atlikta statistinė analizė parodė, jog respondentai, kurie turi kitos tautybės artimiausių
Šeimos narių, yra tolerantiškesni (vidutinis tolerancijos lygis 7,3), nei tie, kurie jų neturi
(pastarųjų vidutinis tolerancijos lygis 5,5). Šis ryšys patvirtinamas su 99 proc. patikimu
mu (p-reikšmė 0,001). Pagal etninių kontaktų Šeimoje buvimą respondentų nuomonės la
biausiai skiriasi partnerio tautybės svarbos atveju (reikšmingumo laipsnis 14,7). Mažiau
siai turinčiųjų ir neturinčiųjų kitataučių šeimos narių nuomonės skiriasi tautiečių mišrių
santuokų atveju (reikšmingumo laipsnis 7,8). Taigi tarp respondentų, išaugusių tautiškai
mišrioje šeimoje, 94,2 proc. mano, jog partnerio tautybė nėra svarbi. Šiek tiek mažiau taip
pat manančių respondentų, kilusių iš tautiškai homogeniškų šeimų, - apie 80 proc.
Kitataučių giminaičių buvimo įtaka respondentų tolerancijai įvertinta dviem aspek
tais - turėjimo ir bendravimo. Respondentų buvo klausiama, ar jie turi kitos tautybės
giminaičių, ir jei turi, ar bendrauja su jais. Statistinės analizės duomenimis, jaunuoliai,
kurie teigė turintys kitos tautybės giminaičių, pasižymi aukštesniu tolerancijos lygiu nei
tie, kurie kitataučių giminaičių neturi (atitinkamai vidutinis tolerancijos lygis 7,1 ir 5,5).
Tai statistiškai reikšmingas skirtumas (p reikšmė 0,00). Vėlgi nuomonės tarp šių dviejų
respondentų grupių labiausiai skiriasi partnerio tautybės ir savo paties galimos mišrios
santuokos aspektais. 68,3 proc. respondentų, turinčių kitataučių giminaičių, mano, jog
kita partnerio tautybė nėra problema, ir 69,1 proc. jų sutiktų susituokti su kitataučiu; tarp
neturinčiųjų kitataučių giminaičių tik 31,7 proc. mano, jog partnerio tautybė nesvarbi, ir
30,9 proc. sutiktų susituokti su kitataučiu (žr. 3 pav. ir 4 pav.).
Palyginus požiūrius į mišrias santuokas tarp respondentų, palaikančių ryšius su
kitataučiais giminaičiais, ir respondentų, neturinčių kitataučių giminaičių, statistiškai
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reikšmingų skirtumų nepastebėta (vidutinis tolerancijos lygis tiek vienų, tiek kitų lygus
7). Taigi galima daryti išvada, jog etninei tolerancijai turi įtakos pačių etninių kontaktų
su kitataučiais turėjimas, bet ne jų kokybė.

ETNINIAI KONTAKTAI TARP DRAUGŲ
Etniniai kontaktai - tai santykiai su kitos tautybės asmenimis, kuriuos asmuo pasiren
ka pats. Jei kitos tautybės šeimos narių bei giminaičių turėjimas nepriklauso nuo paties
individo, tai kitataučių draugų ir partnerio pasirinkimas gali atspindėti asmens etninį
nusiteikimą, etnines nuostatas.
Respondentai buvo suskirstyti į keturias grupes: „neturinčius kitataučių draugų"
(11,8 proc), „turinčius kelis kitataučius draugus" (63 proc), „turinčius daugumą kita
taučių draugu" (23 proc.) bei tuos, kurių „visi draugai yra kitataučiai" (2,2 proc). Buvo
patikrinta respondentų tolerancijos priklausomybė nuo kitataučių draugų turėjimo bei
kitataučių draugų kiekybės įtaka tolerancijos lygiui. Spirmeno koreliacijos koeficientas
su 95 proc. patikimumu parodė, jog esama priklausomybės tarp respondentų etninės tole
rancijos nuostatos ir kitataučių draugų turėjimo. Respondentai, turintys daugiau kitatau
čių draugų, yra tolerantiškesni, tai reiškia, kad jie labiau pritaria mišrioms santuokoms
(koreliacijos koeficientas 0,24). Vėlgi kitataučių draugų turėjimo įtaka labiausiai jaučia
ma respondentų nuomonei apie partnerio bei būsimo sutuoktinio tautybę. Šiais dviem
aspektais nuomonės turinčiųjų ir neturinčiųjų kitataučių draugų skiriasi statistiškai reikš
mingiausiai. Respondentai, kurių visi draugai yra kitos tautybės, absoliučiai visi sutiktų
turėti kitos tautybės partnerį bei lygiai taip pat sutiktų susituokti su kitataučiu, tuo tarpu
tarp respondentų, kurie neturi kitataučių draugų, tik 59,3 proc. toleruotų kitos tautybės
partnerį ir tik 50,8 proc. sutiktų susituokti su kitataučiu.
Partnerio ar sutuoktinio turėjimas pats savaime neturi įtakos etninei tolerancijai,
tačiau lemiančiu veiksniu gali tapti partnerio tautybė. 71,1 proc. respondentų nurodė,
jog jo ir partnerio tautybės yra tos pačios, ir 28,9 proc. teigė, jog tautybės skiriasi. Iš
tiesų etninės tolerancijos lygis skiriasi tarp respondentų, kurių tautybė sutampa su jų
partnerio tautybe, ir respondentų, kurių partnerio tautybė skiriasi (atitinkamai vidutinis
tolerancijos lygis yra 5,6 ir 7,4; priklausomybė patvirtinama 99 proc. patikimumu).
Taigi ir etniškai egzogamiškiems santykiams respondentai, turintys kitataučių partne
rių, pritaria labiau nei respondentai, pasirinkę tos pačios tautybės partnerį. Kaip ir
ankstesniais atvejais, šių dviejų grupių nuomonės dėl mišrių santuokų bei tautiečių
santuokų skiriasi nežymiai. Tačiau dėl savęs paties (savo santuokos atveju) nuomo
nės tarp šių respondentų grupių statistiškai reikšmingai skiriasi (tiek tos pačios, tiek
skirtingos tautybės partnerius turintys respondentai panašiai pritaria savo tautiečių
mišrioms santuokoms - atitinkamai 86,1 proc. ir 94 proc; panašūs ir nepritarimo pro
centai - 8,5 proc. ir 6 proc; tuo tarpu su kitataučiu susituokti sutiktų 88,1 proc. respon
dentų, turinčių kitatautį partnerį, ir 63,6 proc respondentų, turinčių tos pačios tautybės
partnerį).
Įvertinus visų etninių kontaktų įtaką respondentų etninei tolerancijai galima daryti
išvadą, jog asmenys, palaikantys santykius su kitos tautybės asmenimis, yra didesnės
etninės tolerancijos, nei tie, kurie Šių kontaktų neturi.

ETNINĖS NUOSTATOS IR LŪKESČIAI
Šiame tyrime pabandėme paanalizuoti kai kurių etninių nuostatų įtaką etninei tole
rancijai bei respondentų požiūriui į mišrias santuokas. Siekėme išsiaiškinti, kaip jauni
žmonės vertina savąją tautą, lygindami ją su kitomis, ir kokią įtaką tai turi etninei tole
rancijai. Respondentams buvo pateikti trys teiginiai, žymintys skirtingas etnines nuos
tatas:
1.„Manau, kad mūsų tauta ir jos žmonės yra daugeliu atžvilgių pranašesni už
visas kitas tautas ir jų atstovus";
2.„Manau, kad apskritai nėra nė vienos tautos, kuri būtų geriausia - kiekviena
tauta savita, ir jų negalima lyginti";
3.„Manau, kad kitos tautos ir jų atstovai yra daugeliu atžvilgiu pranašesni už
mano tautiečius".
Pagal tai, kurį teiginį pasirinko, respondentai buvo suskirstyti į tris tipus: etnocentristai, kultūriniai reliatyvistai bei tautiniai pesimistai. Etnocentristinė nuostata šiame tyrime
suprantama kaip individų polinkis laikyti savąją tautą pačia geriausia ir pranašiausia,
lyginant ją su kitomis tautomis (pirmasis tipas). Kultūrinis reliatyvizmas apibūdinamas
kaip nuostata neskelbti nuosprendžio kitų tautų kultūrų moralinėms vertybėms, atsisaky
ti bet kokių absoliučių, universalių moralės normų (antrasis tipas). Respondentus, savąją
tautą vertinančius blogiau nei kitas, priskyrėme tipui, kurį pavadinome tautiniais pesi
mistais. Kadangi Šie trys teiginiai išreiškia skirtingą nusiteikimą kitų tautų atžvilgiu, tai
tikėtina, jog skirsis skirtingiems tipams priskirtų respondentų etninės tolerancijos lygis
bei požiūris į mišrias santuokas.
Atlikta statistinė analizė parodė, jog respondentų tolerancijos lygis statistiškai reikš
mingai skiriasi pagal tai, kurios etninės nuostatos jie laikosi: tolerantiškiausi (dažniau
siai pritariantys mišrioms santuokoms) šiuo atžvilgiu yra kultūriniai reliatyvistai, mažiau
tolerantiški - tautiniai pesimistai, mažiausiai tolerantiški - etnocentristai (tolerancijos
lygio vidutinė rangų suma atitinkamai lygi 259, 203 ir 172). Požiūris į mišrias santuokas
tarp šių trijų respondentų tipų labiausiai skiriasi tautiečių santuokos atžvilgiu, mažiau
siai - partnerio tautybės klausimu. 89,7 proc. kultūrinių reliatyvistų, 85 proc. tautinių pe
simistų ir 69 proc. etnocentristų pritaria tautiečių mišrioms santuokoms, tuo tarpu joms
nepritaria 6,3 proc. reliatyvistų, nei vienas tautinis pesimistas - 0 proc. ir net 27 proc.
etnocentristų; partnerio tautybės atžvilgiu, nors skirtumai tarp požiūrių mažesni, tačiau
išlieka - 30 proc. tarp visų etnocentristų nenorėtų turėti kitataučio partnerio ir tik 11 proc.
taip pat manančių tarp kultūrinių reliatyvistų. Taigi kitaip, nei etninių kontaktų turėjimas,
etninės nuostatos didžiausios įtakos turi egzogamiškų santykių plačiąją prasme vertini
mui. Respondentai, pasirinkdami vieną iš tautų vertinimo alternatyvų, išreiškė nusistaty
mą apskritai tautinio kitoniškumo atžvilgiu.
Šiame tyrime lūkesčiams prilyginamas respondentų noras užmegzti santykius su ki
tataučiais ateityje. Šis aspektas padėjo įvertinti etninės tolerancijos ribas ne tik mišrių
santuokų atžvilgiu. Respondentų klausėme, ar jie norėtų turėti kitos tautybės draugų,

giminaičių tarp artimiausių šeimos narių. Šios trys kategorijos anketoje buvo išdėstytos
mažėjančio socialinio atstumo tvarka (glaudžiausias būtų šeimos ryšys). Apklausos re
zultatai patvirtino anksčiau minėtą tendenciją - tolerancija mažėja, mažėjant socialiniam
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atstumui: kitataučių draugų norėtų turėti 88,4 proc, kitataučių giminaičių - 75 proc. ir
tik 52,4 proc. visų respondentų norėtų turėti kitataučių tarp artimiausios šeimos narių.
Atitinkamai kitataučių nepageidaujančiųjų daugėja, mažėjant socialiniam atstumui (3,4
proc. nenori kitataučių draugų, 10,8 proc. - giminaičių ir 29,6 proc. - šeimos narių).
Taigi draugų tautinis kitoniškumas toleruojamas labiau, tuo tarpu giminėms, šeimos na
riams, t. y. žmonėms, su kuriais sieja kraujo ryšys, keliami didesni etninio homogeniš
kumo reikalavimai. Spirmeno koreliacijos koeficientas (0,385) su 95 proc. patikimumu
taip pat patvirtino teigiamą priklausomybę tarp lūkesčių ir etninės tolerancijos lygio: tie
respondentai, kurie norėtų turėti ne tik kitataučių draugų, bet ir šeimos narių, dažniau
pritaria ir mišrioms santuokoms, taigi yra tolerantiškesni, ir atvirkščiai, - respondentai,
kurie norėtų turėti tik kitataučių draugų, yra mažiau tolerantiški.

IŠVADOS
Pritariančiųjų mišrioms santuokoms mažėja, mažėjant socialiniam atstumui, ir
atvirkščiai, mažėjant socialiniam atstumui, nepritariančiųjų mišrioms santuokoms dau
gėja.

Vaikinų ir merginų požiūriai į mišrias santuokas statistiškai reikšmingai skiriasi tik
mišrių santuokų ir tautiečių mišrių santuokų atžvilgiu. Šiais dviem aspektais moterys yra
tolerantiškesnės nei vyrai.
Požiūrio į mišrias santuokas skirtumai priklauso nuo kitataučio tautybės.
Asmenys, palaikantys santykius su kitos tautybės atstovais, turi didesnį etninės tole
rancijos lygį, nei tie, kurie šių kontaktų neturi.

ABSTRACT
ETHNIC TOLERATION OF YOUTH
Eurointegration process is influenced not only on objective, but on subjective factors too. One
of subjective factors of eurointegration is ethnic toleration.
The article is based on data of sociological survey carried out in 2004 in Vilnius College. In
this survey the sočiai distance to interethnic married was understand as ethnic toleration. The data
of sociological survey show that ethnic toleration is depend on sex, ethnic groups and youth's eth
nic contacts. Respondents are more ethnic tolerant when distance is biggest.
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ORIENTALIZMASTARP LIETUVIŲ.
KINŲ ATVEJIS VIRTUALIOJE BENDRUOMENĖJE
Alina Žvinklienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: alinazvin@gmail.com

Santrauka. Nepriklausomybės atkūrimas ir Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą liberalizavo
tarptautinį mobilumą, ir Lietuva tapo atvira tiek emigracijai, tiek ir imigracijai. Tiek pirmuoju,
tiek antruoju atveju etnokultūrinės aplinkos kaita ir / arba diversifikavimas įvairiu tautybių bei
rasių atstovų dėka išryškina nacionalinio identiteto ypatumus bei turi įtakos jo raidai.
Pagrindinis straipsnio tikslas — apibrėžti Lietuvos gyventojų identitetą, konstruojamą santykiu
į Kitus, išskiriant orientalizmo aspektą. Plačiąja sociologine prasme orientalizmas galt būti
suprantamas kaip europiečių požiūris į neeuropiečius. Žiniasklaida yra viena galingiausių
šiuolaikinių informacinių priemonių socialinei refleksijai sužadinti ir manipuliuoti, o internetas —
nedelsiant perduoti informaciją ir užfiksuoti atsaką. Žiniasklaidos produktai ir auditorijos
atsakas gali būti nagrinėjami kaip užfiksuotos tekste diskursyvinės praktikos. Tyrinėjamu
atveju europiečiams atstovauja Lietuvos gyventojai, susibūrusieji į virtualią bendruomenę, o
neeuropiečiams — kinai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad orientalizmas tarp Lietuvos gyventojų
daugiausia pasireiškia sinofobijos, o ne sinofilijos, forma. Kinų, gyvenančių Lietuvoje, skaičius
šioms fobijoms įtakos neturi.
Esminiai iodliai: identitetas, diskursas, orientalizmas, sinofobija, komunikacija, žiniasklaida,
virtuali bendruomenė
Keytvords: identity, discourse, orientalism, sinophobia, communication, mass media, virtual
community

IDENTITETAS IR ŽINIASKLAIDA KAIP DISKURSYVINĖ PRAKTIKA
Identitetas - plačiai paplitusi sąvoka, vartojama, norint aprašyti žmogaus suvokimą,
kas Aš esu. Identiteto studijos, ko gero, prasidėjo nuo prancūzų filosofo Rene Descartes
(1596-1650) teiginio Cogito ergo sum - mąstau, reiškia esu. Šiandien identitetas tapo jau
tradicinių tyrinėjimų objektu humanitariniuose ir socialiniuose moksluose. Toks sąvokos
tarpdalykiškumas iš dalies lemia identiteto interpretacijos įvairovę. Mokslinėse diskusi
jose dėl identiteto sąvokos vartojimo šiuo metu išsikristalizavo dvi priešingos pozicijos.
Viena jų atstovauja nuomonei, kad identitetas yra fundamentalus ir fiksuotas Aš suvo
kimas, kita, - kad identitetas yra kintamoji Aš reikšmė. Nagrinėjant identiteto sąvokos
ir tyrimų raidą pastebėta, kad daugelis mokslininkų painioja identitetą kaip praktikos
kategoriją ir identitetą kaip analizės kategoriją, kartu demonstruodami polinkį siūlyti
patikslintus ar alternatyvius identiteto apibrėžimus (Brubaker ir Cooper 2000).
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Remiantis socialinio konstravimo teorijos pagrindais, identitetas yra suprantamas
kaip procesas, kuris vyksta žmogui dalyvaujant visuomenės socialinėje struktūroje ir
išreiškia santykį tarp Aš / Mes ir Kitas / Kiti. Identitetas gali būti svarstomas kaip grupės,
visuomenės ar tautos esmė, įkūnyta konkrečiame laike ir erdvėje. Identitetas gimsta ir
rutuliojasi per dialoginius santykius taip individų ir grupių, įtraukiant skirtingų kalbų,
diskursų ir simbolinių praktikų gausą (Bachtin 1999, Gardiner ir Bell 1998) bei kovą
su „reikšmingais" kitais, t. y. su atskirais žmonėmis, grupėmis ir net su visu pasauliu už

pripažinimą (Taylor 1992).
Identiteto konstravime, t. y. kovoje už savojo Aš / Mes pripažinimą, bene svarbiau
sias įrankis yra stereotipai. Bendrąja prasme stereotipai apibūdina supaprastintą žinojimą
apie Aš / Mes ir Kitus, ir tai padeda orientuotis bei įsitvirtinti socialinėje struktūroje.
Būdinga stereotipų ypatybė yra fiksuotas įvaizdis. Jis yra kuriamas iš anksčiau susida
rytų nuomonių apie tam tikrą socialinę kategoriją ir paprastai apriori yra taikomas vi
siems tos kategorijos nariams. Stereotipai skirstomi j aprašomuosius, vertinamuosius ir
nurodančiuosius. Taigi stereotipai atspindi tiek tikėjimą, tiek ribotą žinojimą tam tikros
žmonių kategorijos atžvilgiu ir dėl to yra labai sunkiai įveikiami.
Stereotipai sudaro diskurso branduolį, sąvoką, pasiūlytą poststruktūralistų pagrindi
niam visuomenės struktūrą apibrėžiančiam veiksniui apibūdinti. Diskursas suprantamas
kaip teksto, socialinės tvarkos ir pan. suvokimo laukas. Nors jis vartojamas vykstant
komunikacijai tarp žmonių, jis gali likti nesuvoktas komunikacijos dalyvių. Diskursas,
t. y. prasmių laukas, kuria, leidžia ir kartu apriboja socialinio mąstymo ir, atitinkamai,
veiksmo būdus (Foucault 1998).
Skirtingi identiteto konceptualizacijos ir nagrinėjimo būdai demonstruoja sąvokos
sudėtingumą ir tam tikra „neapčiuopiamumą", nesant išankstinio susitarimo. Identitetas,
būdamas tariamąja (konvencine) sąvoka, atitinkamai turėtų kvestionuoti identiteto tyrimų
empirinių išraiškų ne tik patikimumą, bet ir pačią jų galimybe. Kita vertus, galima laikytis
nuomonės, kad identiteto, t. y. Aš /Mes santykio su Kitas /Kiti, empiriniai duomenys - tai
užfiksuotos diskursyvinės praktikos, kurios, Foucault (1969) teiginiu, visada realizuoja
mos, vadovaujantis tam tikru paliepimų ir draudimų sąvadu. Taigi identiteto, kaip diskur
syvinės praktikos, tyrimai iš esmės atskleidžia tiek tiriamųjų pasirinkimą tarp paliepimų
ir draudimų, tiek ir paties paliepimų bei draudimų sąvado turinį.
Žiniasklaida yra viena iš diskursyvinių praktikų formų. Žiniasklaida, nors ir preten
duodama į „objektyvios" informacijos pateikimo neutralumą, paprastai padeda „sukurti
ir atkurti nelygiaverčius galios santykius tarp, pavyzdžiui, socialinių klasių, moterų ir
vyrų, etninių-kultūrinių daugumų ir mažumų per būdus, kuriais jos reprezentuoja daly
kus ir lokalizuoja asmenis" (Fairclouth ir Wodak 1997: 258).
Žiniasklaida analizuojama kaip tekstas, kaip kalbėjimo būdas, kaip pasilinksminimas
ir net kaip galimybė dalyvauti demokratijoje. Žiniasklaidos tyrimui tradiciškai naudojama
kontent analizė, leidžianti aprašyti kiekybinį, lyginamąjį, sisteminį žiniasklaidos praneši
mų turinį. Semiotinė ir diskurso analizės skiria dėmesį ne įvaizdžiui, bet reikšmei ir jos
konstravimo mechanizmams1. Žiniasklaidos studijos apima ir grįžtamąjį ryšį, t. y. auditori
jos tyrimus, siekiant nustatyti, kaip yra interpretuojami žiniasklaidos tekstai. Tačiau pažy-

1 Žiūrėti, pavyzdžiui, Tereškinas 2007: 193-210.
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mėtina, kad poststruktūralistinis kiekybinių metodų ignoravimas ir pakankamai neigiamas
požiūris į „kokybinę^ sociologiją atveda prie tam tikros „tekstocentrizmo" ir autorinės
teksto interpretacijos paskelbimo auditorijos interpretacija tendencijos (Morley 1992).
Taigi teiginys, kad žiniasklaida ne tik atspindi realybę, bet kartu yra jos kūrėja, yra
jau nebeginčytinas; tačiau klausimas, kaip tai įvyksta ir koks tokio konstravimo efekty
vumas, lieka atviras teorinėms diskusijoms.
Internetas kaip nauja informacijos perdavimo technologija ir komunikacijos priemo
nė yra žiniasklaidos ir naujosios ar virtualios etnografijos studijų objektas. Virtualioji
etnografija intemetą supranta kartu kaip komunikacijos priemonę ir socialinį kontekstą
(Hine 2000), pripažįstant virtualios bendruomenės egzistavimą ir interpretuojant kibernetinę erdvę kaip etnografine realybę (Rheingold 1993, Jonės 1998). Interaktyvumas,
suteikiantis galimybę dalyvauti komunikacijos procese, yra viena svarbiausių intemeto
populiarumo priežasčių (Ester, Vinken 2003). Interneto lankytojai, dalyvaujantys svetai
nių forumuose ar tik informacijos aptarime, susiburia į laikiną virtualią grupę ir tampa
naujojo teksto, skirto tam tikrai temai, bendraautoriais bei diskursyvinių praktikų agen
tais. Taigi ir virtualios bendruomenės tekstas (pranešimai, žinutės ar skaitytojų komenta
rai) yra užfiksuota modernios technologijos priemonėmis diskursyvinė praktika, kurios
analizė leidžia atskleisti virtualios bendruomenės diskursą.

ORIENTALIZMO KONCEPCIJA
Sąvoka orientalizmas socialiniuose moksluose vartojama apibūdinti etnocentriz
mui, eurocentrizmui, neigiamam ne Vakarų visuomenių stereotipizavimui ir kultūrinėms
reprezentacijoms dėl literatūros teoretiko Edwardo Wadie Saido veikalo Orientalizmas
(1978) įtakos. E. Saidas, išanalizavęs santykį tarp orientalizmo kaip kultūrinės praktikos
ir diskurso bei moderniųjų imperijų ir globalinio imperializmo atskleidė, kad orienta
listikos (Rytų) studijų atsiradimą Vakaruose lėmė ne tiek Rytų civilizacijų pažinimas ir
supratimas, kiek „suprantančios kontrolės" būtinybė. Orientalistas siekia pažinti tyrimo
objektą tiek, kiek tas dalykas leidžia vienos civilizacijos atstovui kontroliuoti kitos civi
lizacijos atstovus, paisant savo interesų.
Ši, galima teigti, svarbiausia E. Saido orientalizmo išvada savotiškai atkartoja ir em
piriškai papildo Michel'o Foucault „galios mikrofizikos" koncepciją. Pagal M. Foucault
(1978), galia sukuria žinojimą, galia ir žinojimas tiesiogiai tarpusavyje susieti; galios
santykį visada atitinka tam tikra žinojimo sritis, o žinojimas visada suponuoja ir formuo
ja galios santykį.
Orientalizmas yra daugialypė koncepcija, apimanti ir tekstus, ir mąstymo būdą, ir
korporacinę instituciją, ir politinę Vakarų-Rytų santykių doktriną. Apskritai tariant,
orientalizmas yra Vakarų hegemonijos instrumentas. Hegemonija gali būti suprantama
kaip „paprastas" dominavimas arba, Antonio Gramsci'o (1959) žodžiais, kaip moralinio
ir intelektualinio, apibendrintai - kultūrinio vadovavimo, strategija, kuri įgauna tam tikrą
pripažinimą tarp tų, kuriems vadovaujama.
Orientalizmas, atskleidžiantis kultūrinį Vakarų kolonijinės arba neokolonijinės poli
tikos pagrindimą, pirmiausia Artimuosiuose Rytuose įkvėpė daugybę veikalų, kuriuose
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nagrinėjamos kitos Vakarų hegemonijos (arba įtakos, kaip įprasta vadinti politinėje reto
rikoje) zonos, taip pat ir vadinamųjų kolonijinių studijų (colonial, post- colonial studies)
atsiradimą bei raidą.
Orientalizmo koncepcija puikiai taikoma dabartinės Vidurio ir Rytų Europos atveju
Larry'io Wolffo knygoje Rytų Europos išradimas (Inventing Eastern Europe, 1994), Joje
aprašomos demarkacijos linijos tarp civilizuotos Vakarų ir barbariškos Rytų Europos
dalies kūrimas švietimo amžiuje. L. Wolffas parodė, kad atsilikusios, bet vakarietiško civilizavimo laukiančios Rytų Europos supratimas yra rezultatas, kurį lėmė intelektualioji
darbotvarkė, susieta su Vakarų Europos politiniais interesais, ir mokslininkų bei rašytojų
savęs reklamavimas.
Taigi švietimo amžiuje „klasikinė" Vakarų ekspansija į Rytus politinių mąstytojų ir
kitų rašančiųjų dėka įgijo naujai suformuluotą ideologinį pagrindimą, paremtą sena reli
ginio mesianizmo idėja2 ir nauju savarankiškai paskelbtu pranašumo jausmu. Tad dažną
atsainiai smalsaujantį požiūrį į atsilikusią, paklydusią, tačiau Vakarų civilizacijai dar ne
prarastą Rytų Europą, kurią galima ne tik aptikti pastarųjų amžių tekstuose, bet ir pajusti
dabartiniame asmeniniame bendravime su vakariečiais, reikėtų vertinti kaip švietimo
epochos kultūrinio palikimo apraiškas.
Neatsižvelgiant į tai, kad Edwardas W. Saidas buvo ryški žvaigždė Jungtinių Valstijų
intelektualinėje erdvėje, reikėtų pažymėti, kad, pavyzdžiui, Lietuvos ir Rusijos atvejais
jo orientalizmo koncepcija nėra visiškai įsisavinta nei socialiniuose moksluose, nei po
litinėje praktikoje. Savotišką orientalizmo ignoravimą galima aiškinti keliais dalykais:
nuo vis dar menko anglų kalbos mokėjimo ir tam tikro auditorijos provincialumo^ iki
koncepcijos „nepatogumo" dabartinėms politinėms Rytų Europos realijoms.
E. Saidas įrodė, kad dabartiniai Vakarai ir (arba) Vakarų kultūra formavosi visą lai
ką priešpriešindami save Rytams, ir ne tiek geografine prasme (East), kiek kultūrine
(Orient), kuri įkūnyta absoliutaus Kito įvaizdyje. Paprastai tariant, be Rytų nebūtų ir
Vakarų. Vidurio ir Rytų Europa, kuri net geopolitiškai yra Europos dalis, pačių Vakarų
savisaugai „pasmerkta" orientalizmo diskursui, neatsižvelgiant į visas nacionalinių inte
lektualų pastangas įrodyti savo šalių „grįžimą į Europą" ar bent jau „narystės Europoje"
įrodinėjimą, kurio imasi Rusija.
Kitas labai svarbus „nepatogus" orientalizmo koncepcijos aspektas yra kritinis po
žiūris j tai, ką Rudyardas Kiplingas pavadino baltojo žmogaus našta^. Galima manyti,
kad postimperiniame pasaulyje baltojo žmogaus naštą palaipsniui išstumia baltojo žmo
gaus narcisizmas, t. y. tikėjimas savo (europietiškos) kultūros savaime suprantama verte
ir pranašumu neeuropietiškų kultūrų atžvilgiu.

2Užtenka paminėti XI-XVI amžių Kryžiaus žygius į Artimuosius Rytus ir Baltijos žemes.
3Pavyzdžiui, knyga išversta į lietuvių ir rusų kalbas tiktai 2006 m. Žr.; Said, Edward W. Orientalizmas. IS
anglų kalbos vertė Violeta Davoliūtė, Kazimieras Scibutis. Vilnius: Apostrofa, 2006, 448 p.; CaHjĮ, 3jĮnapfl B.
OpueHmaiu3M\ 3anadnbie mnųenųitu BocmoKa. Ilep. c aHrn. A. FoBOpyHOBa. C/76.: PyccKitii Mipb, 2006,
636 c.
4Turima galvoje žinomas Rudyardo Kiplingo eilėraštis „The White Man's Burden" (1899), kuriame
Vakarų kolonizacijos politika Rytose pateikiama ir kaip baltojo žmogaus (nacijų) naSta, ir kaip
pareiga kontroliuoti ir gelbėti ar globoti neeuropietiškas tautas - „perpus šėtonus, perpus vaikus".
Žr.: Prieiga per i n temet^: < h ttp://www.poetrv lovcrspage.com/pocts/kipling/wh i tc_mans_burdcn. h tml>.

58

Ryšium su Rytų Europos, įskaitant Rusiją, diskursu Vakarų pasaulyje kyla akivaizdus
klausimas - ar Rytų europiečiai ir rusai priklauso baltojo žmogaus kategorijai? Matyt,
vienareikšmiškai taip arba ne bus galima pasakyti tiktai atsakius į politiškai jautrų klau
simą ^ kieno atžvilgiu?
Tam tikra prasme šiame straipsnyje nagrinėjamos lietuvių diskursyvinės praktikos ir
yra bandymas atsakyti į klausimą apie baltąjį žmogų.

LIETUVOS ETNINIS HOMOGENIŠKUMAS IR KSENOFOBIJA
Identiteto konstravime dialogas tarp Aš / Mes ir Kitas /Kiti yra gr^stas distancija,
kurios įsivaizduojamas atskaitos taškas ym Aš/Mes susitapatinimas su Kitu /Kitais, tar
pinis ^ tolerancija Kitam /Kitiems ir užbaigos taškas - ksenofobija Kito /Kitų atžvilgiu.
Bendrąja žodžio prasme tolerancija (lot. tolerare - iškęsti, pakelti) reiškia pakantu
mą Kito / Kitų pažiūroms, gyvensenai ir pan. Iš esmės tolerancija - tai skirtumų pripa
žinimas, bet nebūtinai palankumas. Todėl tolerancija gali būti suprantama kaip viena
subtiliausių kitoniškumo diskriminacijos formų, kuri „civilizuotame pasaulyje" gali būti
reiškiama elementariausiu Kito /Kitų ignoravimu.
Tolerancijos antitezė yra ksenofobija. Bendrąja žodžio prasme ksenofobija (iš grai
kų k. ^evoc ^užsienietis, keistuolis', (popoc ,baimė') yra kitoniškumo baimė, kuri gali
sukelti neapykantą kitoniškumui. Ksenofobija pasireiškia nepalankumu, priešiškumu
ir vengimu kitokios tautybės, rasės, religijos, kultūros atstovų ir gali virsti agresyviu
smurtu. Taigi rasizmas gali būti suprantamas kaip viena iš ksenofobijos formų.
Vienas svarbiausių dabartinės demokratinės visuomenės tikslų - socialinės sanglau
dos šerdis, tolerancijos principo mažumoms, sudarančioms tam tikros visuomenės dalį,
laikymasis kasdieniame bendruomenės gyvenime bei kova su ksenofobija ir rasizmu.
Ilga laiką Lietuva yra suvokiama ir vaizduojama kaip tolerantiška, daugianacionalinė
visuomenė net tautinės valstybės (Nation statė) kūrimo ir atkūrimo metu. Lietuvos pilie
tybės suteikimo visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams (iki 1991 m. liepos mėn.)
„nulinis" variantas laikomas svarbiausiu visuomenės tolerancijos ir valstybinės naciona
linės lygybės politikos įrodymu.
Atsikuriančios Lietuvos valstybės tolerancijos kitataučių atžvilgiu priežastimi galima
laikyti ir „imperinę" nuo Baltijos iki Juodosios jūrų praeitį, ir Vakarų tipo demokratinės
valstybės, grindžiamos lygių teisių principu, manifestavimo būtinybę, ir šalies etninės
struktūros savitumą.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuva išsiskiria iš kitų Europos Są
jungos narių etniniu homogeniškumu. Lietuvių tautybės žmonių dalis bendrame Lietu
vos gyventojų skaičiuje per pastaruosius trisdešimt metų padidėjo nuo 80,0proc.l979m.
iki 84,3 proc. 2008 m. ir 84,0 proc. 2009 metais.
Stojimas į Europos Sąjungą 2004 m. liberalizavo emigracijos ir imigracijos galimy
bes. Užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje (žr. 1 lentelę), skaičius rodo, kad Lietuva nepasi
žymi ypatingu, visu pirma ekonominių galimybių, patrauklumu ir potencialių imigrantų
yra greičiau laikoma tranzitine šalimi į Vakarų Europos gerovės šalis.
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1 lentelė. Užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, skaičius (2004—2010 m. pradžia, tūkst.)

2004

2005

2007

2008

2010

3445,9

3425,3

3384,9

3366,2

3329,0

užsieniečiai

30,2

32,6

33,1

33,4

32,5

Užsieniečių sudaroma bendro gyventojų
skaičiaus dalis, proc.

0,88

0,95

0,98

0,99

0,98

Gyventojų skaičius, tarp jų:

Šaltinis: Migracijos Metraštis 2007, 2009. Migracijos departamentas prie LR VRM , Vilnius.
Pateikti 1-je lentelėje duomenys rodo, kad net ir turint galvoje nelegalios migracijos
srautą, kuris gali padvigubinti ar net patrigubinti imigrantų skaičių Lietuvoje, imigrantų
dalis bendrame Lietuvos piliečių, gyvenančių Lietuvoje, skaičius tiek Šalies stojimo į ES
pirmaisiais metais, tiek ekonominio klestėjimo, tiek ir dabartinės krizės metu yra gana
mažas ir praktiškai neviršija 1 proc.
Lietuvos atsivėrimas globalizuojančiam pasauliui suteikia atvykimo galimybes imi
grantams iš tokių egzotiškų kraštų, kaip Afrika, Rytų Azija ir Okeanija. Lietuvos etninis
bei rasinis homogeniškumas skatina padidintą dėmesj bet kuriems galimiems kitos tau
tybės, o ypač kitos rasės, intarpams Lietuvos visuomenėje.
Tolerantiškos kitataučiams Lietuvos įvaizdis buvo smarkiai pažeistas įvykus jaunų
neonacistų (skinhead, skustagalvių^ eitynėms Vilniaus miesto centrinėmis gatvėmis per
Lietuvos nepriklausomybės metines 2008 m. kovo 11 d. Lietuvos ryto žurnalistų šių eity
nių videoreportažas iškėlė du, tikriausiai, tarpusavyje glaudžiai susietus klausimus. Kodėl
buvo skanduojami šūkiai tik prieš dvi Lietuvos istorines tautines mažumas - rusus ir žy
dus, „užmirštant" lenkus? Kodėl neonacistų eitynės nebuvo išvaikytos policijos ir faktiš
kai nesulaukė socialinės refleksijos, ypač iš Lietuvos valdžios atstovų? Demokratinių pa
žiūrų pašalinio stebėtojo akimis, toks neonacistų pasirodymo viešoje erdvėje ignoravimas
gali būti vertinamas kaip Lietuvos visuomenės tolerancijos išraiška neonacistams.
Tačiau netrukus po minėtų eitynių socialinė refleksija ksenofobijos ir rasizmo apraiš
koms dabartinėje Lietuvoje buvo sužadinta, kai Vilniaus senamiestyje buvo užpulta tam
siaodė Lietuvos šou verslo atstovė. Viešosios nuomonės apklausa, atlikta naujienų por
talo DELF1 užsakymu, netrukus po plačiai svarstomo Lietuvos žiniasklaidoje rasistinio
užpuolimo parodė, kad Lietuvos gyventojų tolerancija kitų, ne baltųjų, rasių atstovams
yra greičiau iš ideologinės, o ne socialinės praktikos. Taip atsako į teiginį „Man patinka /
patiktų Lietuvos gatvėse sutikti įvairių rasių žmones. Tai ženklas, kad Lietuva yra globa
laus pasaulio dalis, o ne provincialus užkampis". Su tuo sutiko tik 29 proc. visų apklaus
tųjų; dažniausiai tai jauni 18-25 m. amžiaus žmonės, studentai, vadovai. Daugumą gi
apklaustųjų, „susitaikę" su esama rasine struktūra Lietuvoje, reiškia toleranciją kitų rasių
atstovams, kai jie yra, tikriausiai, tik už Lietuvos ribų. Tačiau apie dešimtadalį Lietuvos
gyventojų galima laikyti net rasistais. Pavyzdžiui, su teiginiais „kai kurių rasių žmonės
erzina" ir „man nepatinka visų kitų rasių žmonės" sutiko 6,9 proc. ir, atitinkamai, 1,6 proc.
visų apklaustųjų; dažniausiai tai yra žemesnio išsimokslinimo, darbininkiškų profesijų at
stovai, rajonų centrų gyventojai. Tyrimas taip pat parodė, kad 65 proc. apklausos dalyvių
neonacių eitynes Kovo 11-ąją įvertino neigiamai5.
Šaltinis: www.delfi.lt „Spintcr tyrimai", 2008 m. gegužės 14 d.
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Šios viešosios nuomonės duomenys leidžia teigti, kad Lietuvos visuomenė gal ir ne
pasižymi ypatinga tolerancija kitoniškumui, tačiau iŠ esmės nepritaria jos viešam demons
travimui. Tačiau etninių distancijų Lietuvoje ilgamečiai tyrimai leidžia manyti, kad kse
nofobija ir rasizmas yra populiariojo diskurso svari sudedamoji dalis.
2008 m. bendrovių RAIT ir „Spinter tyrimai" atliktos reprezentatyvios apklausos pa
rodė, kad tradiciškai labiausiai kaimynystėje nenorima matyti romų (69 proc), homosek
sualų (56 proc), čečėnų (48 proc.).Toliau rikiuojasi pabėgėliai (43 proc), musulmonai

(45 proc), juodaodžiai (31 proc), žydai (30 proc), turkai (27 proc), kinai (21 proc)
(Digrytė 2008). Galima pastebėti nepageidaujamų kaimynų sąrašo daugialypiškumą, t. y.
sąrašas yra sudarytas, vadovaujantis tautybės, rasės, religijos ir net seksualinių orientacijų
kriterijumi, o tai, savo ruožtu, dar kartą byloja apie Lietuvos žmonių polinkį į homogeninę
ir heteroseksualine socialinę aplinką.
Socialinė praktika demonstruoja, kad ksenofobija ir rasizmas daugiausia yra latenti
nės būklės, nors požiūrio į Kitus intensyvumas ir kryptingumas žymia dalimi priklauso
nuo žiniasklaidos veiksmų, skatinančių socialinę refleksiją vienos ar kitos tautinės grupės
atžvilgiu. Skustagalvių eitynės rodo, kad etninis kitoniškumas yra idėja, kurios pagalba
potencialiai galima mobilizuoti žmones bet kuriems organizuotiems veiksmams.

KINAI LIETUVOJE: TYRIMO IDĖJA
Iš daugybės seniai gyvenančių ir naujai atvykstančių į Lietuvą Kitų tyrimo tikslui
Kitus atstovauja kinai - akivaizdžiai kitos, negu lietuviai, rasės ir kultūros atstovai. Kitais
žodžiais, kinai be jokių abejonių reprezentuoja Rytus (Orient), tad pagal orientalizmo
tradicijas savaime yra požiūrio (galima patikslinti - europiečio požiūrio) objektas.
Orientalizmo apraiškos tarp Lietuvos gyventojų, t. y. europiečio požiūrio j neeuropietį
tyrinėjimas, siekiant atsakyti į klausimą, kiek gajus, jei išvis tokio esama, balto žmogaus
mitas Lietuvos gyventojų identitete, ir inicijavo Šį darbą.
Kinų realiai ir simbolinei situacijai Lietuvoje apibūdinti naudojama multimetodinė pri
eiga, t. y. prieinami statistiniai duomenys kiekybinei situacijai apibrėžti, bei straipsnių, pa
skelbtų DELFI portale, skaitytojų komentarų kontent analizės medžiaga. Surinkta medžia
ga analizuojama iš taip vadinamos skersinės (transversaf) perspektyvos, kuri suprantama
kaip refleksija} refleksiją, atsirandanti iš socialinės praktikos stebėjimo ir interpretacijos.
Pradedant kokybinės medžiagos analizę, pirmiausia reikėjo nustatyti, kokia kinų dalis
iš daugiau negu 1,3 milijardo Kinijos gyventojų šiuo metu apsigyveno Lietuvoje.
2 lentelė. Kinijos piliečių, gyvenančių Lietuvoje, skaičius (2005-2010 m. pradžia)
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Pastabos: IL - turi Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi; LL - turi leidi
mą laikinai gyventi.
Šaltinis: Migracijos Metraštis 2005, 2006, 2007, 2009. Migracijos departamentas prie LR
VRM , Vilnius.
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Tiek 1-je lentelės, tiek ir 2-os lentelės duomenys rodo, kad Lietuva nėra labai popu
liari šalis užsieniečiams, tarp jų ir kinams. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į kinų, turinčių
ilgalaikį leidimą gyventi Lietuvoje, skaičiaus spartų didėjimą, - per pastarąjį penkmetį
jų skaičius išaugo beveik aštuonis kartus.
Lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, kinų Lietuvoje kol kas yra nedaug,
ir jie yra mažai matomi mūsų visuomenėje. Tuo tarpu jų veiklos produktai - įvairios
paskirties buitinės prekės bei jų buvimo ženklai - daugiausia restoranai, laipsniškas per
sikraustymas iš Gariūnų į nuosavas parduotuves - tampa vis labiau matomi Lietuvos
miestuose. Kinų įsikūrimo ir diasporos atsiradimo kitose šalyse patirtis (Cohen 1997) dar
kartą įtikina, kad tarp galimų naujų etninių mažumų Lietuvoje turėtų būti ir kinai. Turint
galvoje, kad Lietuvos gyventojai nepasižymi tolerancija, kinų kitoniškumas gali tapti ir
neonacistinių manifestacijų priežastimi.

KINŲ TEMA DELFI PORTALE
Prieš keletą metų kinų tematika, dažniausiai liečianti imigracijos problemas, buvo
pakankamai populiari Lietuvos žiniasklaidoje ir komercinėje reklamoje. Šiuo metu žiniasklaidos dėmesys Kinijai daugiausia susietas su aukštu ekonominiu Kinijos potenci
alu bei galimybėmis pritraukti šios šalies investicijas į Lietuvos ūkį. Galima teigti, kad,
atsižvelgiant vien tik į Lietuvos ir Kinijos skirtingas „svorio kategorijas", turint galvoje
kiekybinius rodiklius, pavyzdžiui, teritoriją ar gyventoju skaičių, politinių Berlyno ir
Didžiosios Kinijos sienų „griovimo" bei globalizacijos įtakos dėka ne tiek lietuviams rei
kėjo atrasti kinus, kiek kinams fiziškai reikėjo atrasti Lietuvą ir taip patekti j lietuviškos
socialinės refleksijos akiratį.
Naujų technologijos komunikacijos ryšių ir priemonių spartus plitimas Lietuvoje
leidžia manyti, kad laikraščių, skelbtų internete, skaitymas yra paplitęs reiškinys tarp
taip vadinamų internautų6. Reikia pažymėti, kad visuose interneto naujienų portaluose DELFI, Lietuvos ryto, balsas.lt ir pan. - bet kuris straipsnis bent kelioms valandoms yra
patalpintas portalo svetainės pirmame puslapyje; atėjus naujesnei informacijai, straipsnis
„iškeliauja" j atitinkamą rubriką, o vėliau į svetainės archyvą. Galima manyti, kad internautai bent atkreipia dėmesį į siūlomų straipsnių antraštes, dalis iš jų jas skaito ir net rašo
komentarus patikusia tema.
Vieno populiariausio Lietuvoje portalo DELFI duomenimis, DELFI - tai vardas,
atstovaujantis didžiausiai interneto portalų kompanijai Baltijos šalyse. DELFI buvo pir
masis naujienų portalas Lietuvoje, suteikęs galimybę skaitytojams be cenzūravimo ir be
išankstinės registracijos reikalavimų pareikšti savo nuomonę. DELFI neredaguoja skai
tytojų komentarų nei prieš, nei po to, kai jie pasirodo portale, tai tik skaitytojų sukurtas

fi Lietuvos Statistikos departamento tyrimo duomenimis, internetu 2008 m. pirmąjį ketvirtį naudojosi
53 procentai visų 16-74 metų amžiaus asmenų (2007 m. pirmąjį ketvirtį - 49 proc,)^ Daugiausia internetu
naudojosi mokiniai ir studentai - 98 procentai visų šios grupės apklaustųjų. 15 dirbančių asmenų internetu
naudojosi 63 procentai. Dažniausiai internetas buvo naudojamas ryšiams, laikra^čiams ir žurnalams skaityti,
informacijos paieškai, muzikos ar vaizdo įrašams parsisiųsti. Laikraščius ir žurnalus internete skaitė ar siuntėsi
82 proc. visų apklaustųjų.
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turinys. Tačiau DELFI prižiūri komentarus ir pašalina netinkamus - vulgarius, skatinan
čius smurtauti, grasinančius, užgaulius, reklaminius ir pan. Pagal teisės aktais numatytas
aplinkybes. Kasdien DELFI parašoma apie 11000 komentarų, pašalinama apie 860, t. y.
apie 8 procentus. 60 proc. DELFI auditorijos sudaro vyresni nei 24 m. Dažniausiai tai
išsilavinę, didesnes nei vidutines pajamas turintys skaitytojai7.
Aptiktų DELFI portale skelbtų straipsnių pavadinimai, turintys žodį kinų ar su tuo
susijusį, yra pateikti 3-je lentelėje.
3 lentelė. Kinai Lietuvos DELFI portalo straipsniuose

Publikacijos
dalą

Pavadinimas

2006-12-07

Sostinėje įsikurs kinų kvartalas

2007-11-21

Kinų svajonė - savas kvartalas Vilniuje

2008-03-29

Vis daugiau lietuvių ryžtasi mokytis kinų kalbos

2008-05-10

Vilniuje kuriasi antras kinų kvartalas

2008-09-12

Dideles sumas pakloję į Lietuvą dirbti plūsta kinai

2008-10-01

Kinų statybininkams tapus vištų gaudytojais,
siekiama griežtinti reikalavimus darbdaviams

Skaitytojų komentarų
skaičius

219
284
111
243
79
28

Pastaba. Tikimasi, kad populiariojoje DELFI svetainėje pavyko aptikti visus straipsnius, skelb
tus iki 2008 m. spalio mėnesio, kur informacija apie imigracijos mastus į Lietuvą buvo pateikiama
per „kinų" prizmę. Šaltinis: www.delfi.lt.
3-ios lentelės duomenys leidžia teigti, kad kinų imigracijos tema ei. straipsniai su grįž
tamuoju ryšiu (t. y. skaitytojų komentarais) pasirodė neseniai ir tik tuo momentu, kada
atsirado galimybė apibūdinti apsistojusius Lietuvoje kinus kaip grupę, turinčią ilgalaikį
leidimą gyventi Lietuvoje (žr. 2 lentelę).
Agresyvios žurnalistikos priemonėmis, t. y. dramatizuojant informacijos pateikimo
toną, vadovaujamasi, norint pritraukti skaitytojų dėmesį. Pavyzdžiui, Lietuvai buvo
paskelbtas „Geltonas pavojus" (yellow perti), t. y. kinų kvartalų kūrimasis (iš viso 3
straipsniai); tuo pačiu principu, t. y. iškeliant kinų vardą į antraštę, remiamasi ir skelbiant
2008 metų „rudeninę" informaciją apie užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje problemas (iš
viso 2 straipsniai). Matyt, tam, kad atsvertų paplitusį teiginį, jog „Geltonojo pavojaus"
baimė užgožia bet kurį norą sužinoti daugiau apie azijiečius ir jų papročius (Takaki
1989), buvo paskelbta informacija apie Lietuvos gyventojų domėjimąsi kinų kalba (iš
viso 1 straipsnis).
Straipsniai kinų imigracijos tema sukėlė skaitytojų susidomėjimą. Tačiau reikia at
kreipti dėmesį į du momentus. Kinų kvartalo Vilniuje kūrimosi tikimybė sulaukė di
desnio skaitytojų aktyvumo, negu kinų kalbos populiarumas tarp lietuvių ar tuo labiau
kinų imigrantų problemos. Antra, imigracija, t. y. valstybinės migracijos politikos klau
simai, yra mažiau aktualūs Lietuvos gyventojams, bent tarp DELFI skaitytojų, negu,
pavyzdžiui, socialinės politikos klausimai. Palyginus skaitytojų komentarų skaičių kinų
Žr: http://www.delfi.lt/hclp/about.php.
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ir valstybinės Šeimos koncepcijos8 tematika galima teigti, kad žurnalistų kuriama kinų
invazijos grėsmė nėra vyraujantis diskursas Lietuvoje.
Nors 3-je lentelėje pateiktų publikacijų analizė nėra pagrindinis šio darbo tikslas,
tačiau reikia paminėti, kad žurnalistai kartais pakankamai laisvai interpretuoja informa
ciją, ką pastebi ir kai kurie skaitytojai, pavyzdžiui:
Vaje, 2006-12-07, QH:1T
Jo, taip ir trykšta šį straipsnį parašiusio žurnalisto nesužalotas intelektas... Deja, bet tokia visa
mūsų spauda. Nei analizės, nei tikro fakto pateikimo - vien tik liguistos fantazijos...
Aršiausius debatus dėl žiniasklaidos skatinamos socialinės refleksijos imigracijos
tema sukėlė pirmasis straipsnis - „Sostinėje įsikurs kinų kvartalas" (2006-12-07), kuris
buvo kartais vertinamas kaip rinkiminės propagandos priemonė, pavyzdžiui:
jetau,jetau, 2006-12-07. 23:57
Kažkoks laikraštėlis numetė „ antį " — artėja rinkimai į savivaldą, tai tą straipsnį užsakę politi
kieriai ir pasinaudos Šituo koziriu, kad ir koks nors zuokula. Ir tikrai netikiu, kad čia plūstelės
kiniečiai ir kiti, nieko gero Čia nėra - pusė Lietuvos baigia išsibėgioti, nei „ rojaus klimato ", nei
ekonominių stebuklų. Didžioji tautos dalis - ubagai. Geriau reikalaukit iš valdžios, kad atsiskai
tytų prieš tautą šitie apsivogėliai.
Pateikti komentarai leidžia manyti, kad konvenciniai santykiai tarp žurnalistų ir skai
tytojų grindžiami abipusiu nepasitikėjimu kompetencija. Pirmiesiems dažnai būdingas
informacijos pateikimo paviršutiniškumas ir akivaizdus manipuliavimas medžiaga iŠreikiant savo požiūrį į profesiją ir į auditoriją, o antrieji, atitinkamai, atsako nepasitikėjimu
autorių kompetencija konkrečiai ir visos žiniasklaidos apskritai.
Šiame darbe analizuojamas polifoninis tekstas, skirtas kinų įsikūrimui Lietuvoje,
kurį sudaro 3-os lentelės pirmų keturių straipsnių skaitytojų komentarai. Polifoninio
teksto skaitymas sudaro bendrą įspūdį, kad dauguma autorių pasigauna žurnalistų mintį
ir išplėtoja savo komentaruose ksenofobines bei sinofobines nuotaikas.
ZZZ, 2006-12-07, 23:05
Dar tik šito ir trūko Vilniuje - kinų kvartalo. Kai užsiveis tų kinų tai paskui neišnaikysi. Tegul jie
veisiasi ir dauginasi savo šanchajuose. Užtenka Lietuvoje savo brudo.
Tačiau priešiškumas kinų kvartalo kūrimuisi dažnai yra racionalizuojamas istorine
socialine patirtimi. Dažnas autorius minėjo apie kinų kvartalų socialinę praktiką Jungti
nėse Valstijose ar Vakarų Europos šalyse. Dažnas autorius lygino būsimo kinų kvartalo
problemas su jau esamomis Vilniaus taboro problemomis ar net prisimindamas žydų getą.
Kaubojui, 2007-11-21. 07:16
Kinų kvartalas? Įdomu, įdomu... Juk kur yra kinų kvartalai, ten praktiškai neveikia tos šalies
jurisdikcija. Jie gyvena pagal savo taisykles, tikriau pasakius viskas ten priklauso kinų mafijai ir
" Žr. www.delfi.lt: Seimas suteikė pirmenybę santuoka grįstai šeimai. 2008 m. birželio. 3 d., (3063 komentarai);
Seimas pritarė, jog vieniša motina su vaiku nėra šeima, 2008 m. gegužės 15 d. (3591 komentaras).
9 Straipsnyje pateikiamos skaitytojų originalių komentaru kopijos, t. y. skaitytojo „nikas", komentaro raSymo
data, laikas ir kalba netaisyta. Kai kurių pateiktų komentarų tekstas sutrumpintas.
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yra sava tvarka. Ar reikia mums tokio geto? Kinai aišku ne čigonai ir užsimokės už elektrą, bet
aš labai abejoju tokio kvartalo nauda Lietuvai.
Kai kurie autoriai, pripažindami imigracijos neišvengiamumą Lietuvoje ryšium su
stojimu į Europos Sąjungą, smerkdami bet kurių etninių kvartalų kūrimąsi Lietuvoje,
aiškiai pasisako už kitataučių dispersijos (išbarstymo, išsklaidymo) bei integracijos Lie
tuvos visuomenėje būtinumą. Lietuvių kalbos mokėjimas dažniausiai yra minimas tarp
būtiniausių sąlygų gyventi Lietuvoje.
Autoriai pakankamai nuodugniai svarstė nacionalinės rinkos bei užimtumo politikos,
neapsaugančios Lietuvos piliečių nuo bedarbystės ir skatinančios emigraciją, ypatumus,
tuo dažnai racionalizuodami savo sinofobinius jausmus.
NE kinams, 2008-03-29, 21:13
baisiau ir būti negali, kad ateina pas mus gelfonejt. Visu tautu toleroju, bet situ NE ! Nes jie grės
me mums, greitai mušu produkcija nebus reikalinga, ir taip nu sakutes iki batu, viskas kiniška.
Absurdas!
Fix, 2008-05-10. 09:31
Na taip, lengviausia išeitis - savo bedarbiams mokame pašalpas ir kompensacijas, o darbininkus
vežamės iš Kinijos, Tiesiog genialu
Nepasitenkinimas Lietuvos valdžios veiksmais reguliuoti imigraciją atsispindi ir ape
liacijoje, nors ir ironiškoje, į Lietuvos paskutinių politinių įvykių „herojus". Pastarieji
pagaliau buvo viešai pasmerkti valdžios atstovų, ir kai kuriems iš jų iškeltos baudžiamo
sios bylos už rasinės nesantaikos kurstymą.
:). 2008-05^10, 10:34
nesuprantu, tai ka skinai veikia :)
WWW, 2008-05-10, 11:08
Per visus townus skinai turėtu pasivaikščioti su napalmu ir ugniasvaidžiu, išvengtume didelių
problemų ateityje
b, 2008-03-10, 11:17
Klausia Čia, ką skinai veikia. Ogi savo plikę kasosi, siurbia bambalinį ir mato baltus arklius.
Neryški, pagal komentarų skaičių, bet nuolatinė šio polifoninio teksto tema, - tai
demografinės Lietuvos problemos, kurios siejamos su Lietuvos moterų seksualiniu ir
reprodukciniu elgesiu, tradiciškai ignoruojant Lietuvos vyrų vaidmenį šioje sferoje. Pa
triarchalinė nuostata kontroliuoti moters kūną, kuris turi „tarnauti" tik tautai išsaugoti,
yra vyraujanti.
joker, 2006-12-07, 08:43
kinai protingi, užiminėjo visa pasauli, vietines moteris apsigalvokite, netekėkite uz siauraakiu.
to joker, 2006- 12-07, 09:16
Tai gal tu mane imsi į žmonas, ane?
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iskauno, 2007-11-21. 14:23
as nesuprantu kaip tos mergosflietuves) gali teketi uz tu kinu ir susilaukti vaiku siauraakiu.po 20
metu nerasim tikro balto žmogaus bus koks antžmogis.
as, 2008-05-10, 10:14
gimstamumas padidės lietuvaites tik ir kariasi ant kaklu užsieniečiams o kiniečiai ant to reikalo
darbštus:)
Autorių, teigiamai vertinančių kinus (dažniausiai iš asmeninės patirties) ir kinų imi
graciją į Lietuvą, yra nedaug. Teigiama nuomonė apie kinus dažnai yra lydima kritinio
požiūrio į pačius lietuvius bei lietuvybės išsaugojimą.
jo, 2006-12-08. 01:12
butu džiugu Vilniuje matyti daugiau kinu. Tai žmones, kurie žino kaip verstis ir daryti $ bet
kokiomis sąlygomis. Tik gaila, kad dar esam tokie bekulturiai (rasistai, ksenofobai) ir lojame ant
visko, kas nepažįstama. Nors gal, laikui bėgant, praeis.
Volvox, 2007-11^21. 17:06
Lietuvių tauta atitinka visus nykstančios tautos požymius, tame tarpe ir pagieža ar net nea
pykanta kitataučiams. Patys su džiaugsmu, kad įsileidžia tntegruojamės airijose ir kt. o pas save
nelauktam nieko. Deja tautų maišymąsis neišvengiamas ir tik stiprės. Čia ne apie tai,- patinka
ara nepatinka reikia galvoti, o kaip išlikti nenutautėjus. Pažiūrėkit kiek anglizmų kalboje, daino
se, užrašuose, pavadinimuose(daugiau nei anksčiau rusicizmų).
Galvokim kaip užkonservuoti savyje lietuvybę, o ne kvailai priešinkimės tam kas neišvengia
ma. Kinu kvartalas, tai tik laiko klausimas
Pastebėtina, kad lietuvių identiteto, kuriam, panašu, yra būdingas mainų nelygiaver
tiškumas, - tarptautinio mobilumo galimybės numato emigraciją, bet ne imigraciją.
baubas, 2008-0?-l0, 11:30
įdomus lietuviu mastymas: kai patys kaip žiurkes prisidaugino toje Airijoje ar Anglijoje, bet pas
save nieko nesinori įsileisti....
Teksto analizė leidžia teigti, kad autorių pliuralizmas patvirtina demokratinės visuo
menės Lietuvoje buvimą. Besikurianti demokratija yra pratinama prie politinio korek
tiškumo bet kurio žmogaus atžvilgiu, ir tai daroma arba šalinant, ištrinant netinkamus
komentarus, arba iškeliant net baudžiamąsias bylas10.
Čerčilis, 2007-11-21. 20:07
Lietuvai būtų naudinga turėti ne tik kelis šimtus, bet ir šimtus tūkstančių kinų. Ši puiki
tauta iš dalies išspręstų demografij os ir darbo jėgos trūkumo problemas. Taigi 1. naudinga
ekonomiškai 2. pagerintų demografinę padėtį 3. Kinai būtų politiškai neutralūs, priešingai nei
slavai. 4. Kiniečiai lengvai įsilietų į mūsų kultūrą ir netaptų uždara anklavine populiacija, tai
grėstų, pvz. musulmonų atveju. Administratoriau, ir ką nekorektiško parašiau?
10 Pavyzdžiui, „DELFI primena, kad per šių metų pirmąjį pusmetį jau pradėta apie 80 ikiteisminių tyrimų
(apie 20 bylų perduota nagrinėti teismui) dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią
žmonių grupę" (Sinkevičius 2008).
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Nacionaliniai stereotipai paprastai pasireiškia nepakankama informacija apie Kitą /
Kitus situacijose. Jie gali tarnauti kaip adaptacinis mechanizmas greitai besikeičiančiai
informacinei ir socialinei aplinkai. Sutinkant su teiginiu, kad Kitas (svetimas) dalyvauja
Aš įvaizdžio kūrime ir tampa Aš integraline dalimi (Eco 1976), galima sutikti, kad Aš /
Mes požiūris į Kitą /Kitus apibūdina ne tiek Kitą /Kitus, bet Aš / Mes.
Todėl ir paskutinė ištrauka iš DELFI atvira bet kokiai interpretacijai:
Mr. Sunhujvcaj, 2008-03-30. 00:32
Optimistas mokosi anglu kalbos.
Pesimistas mokosi kinu kalbos.
Realistas mokosi šaudyti is Kalašnikovo automato.

SINOFOBIJA BE KINŲ
Ieškant orientalizmo apraiškų tarp Lietuvos gyventojų virtualios bendruomenės
diskursyvinių praktikų tyrimo pagrindu, buvo tikimasi atrasti lietuviškame identitete ir
balto žmogaus pėdsakus. Reikia pripažinti, kad balto žmogaus tema, jei ir nežymiai, nu
skambėjo bendrame tekste greičiau kaip antropologinis bei demografinis skirties, negu
galios santykių, aspektas. Be abejo, jei tyrimo objektas būtų gyvenančių Kinijoje ar ten
atvykusių su humanitarine ar karine misija lietuvių diskursyvinės praktikos, tai galima
būtų tikėtis kitokių tyrimo rezultatų.
Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvos gyventojų orientalizmas daugiausia pa
sireiškia kaip sinofobija, kuriai kinų, gyvenančių Lietuvoje, skaičius pastebimos (takos
nedaro.
Sinofobija bendrąja Žodžio prasme suprantama kaip nuoseklus priešiškumas kinų kil
mės žmonių atžvilgiu, jis gali reikšti priešiškumą kinų kultūrai ar istorijai ir vyriausybei.
Sąvoka apibūdina individų požiūrius ir veiksmus bei vyriausybių ar kitų politinių orga
nizacijų pareiškimus ir politiką.
Sinofobija yra orientalizmo diskurso sudėtinė dalis. Ji „moksliškai" padalino pasau
lius j civilizuotą ir necivilizuotą dar švietimo laikotarpiu. Nežiūrint civilizuoto pasaulio
ribų pokyčių laike ir erdvėje, Kito simbolinė ar reali grėsmė Vakarų civilizacijai tapo
europiečių etnocentrizmo sudėtine dalimi.
Kinija tradiciškai baugina Vakarų ir visą likusįjį pasaulį savo milžiniškais žmonių
ištekliais, dalis kurių imigruodama sugeba kartais reikšmingai keisti šalies šeimininkės
etninę struktūrą bei daryti poveikį vietinės ekonomikos struktūrai ir raidai.
Dabartinė Kinija išlieka pagrindiniu imigrantų šaltiniu į Lotynų Amerikos, Rytų Eu
ropos ir pagrindinių industrinių valstybių šalis. Akivaizdūs kinų skirtumai nuo vietinių
kultūrų ir dažnai neišvystyti tarpnacionalinės komunikacijos įgūdžiai skatina vietinius
sinofobinius jausmus, dažnai peraugančius į prievartą prieš kinus (Pieke 2004).
Tyrimo duomenys leidžia teigti apie sinofobijos be kinų diskurso vyravimą bei apie
„mitologijos", lydinčios kinų migraciją, universalumą. Nepaisant „matomo" ir „nema
tomo" realaus kinų skaičiaus vienoje ar kitoje šalyje, Lietuvos populiariame diskurse,
kaip, pavyzdžiui, ir Kazachstano, paplitęs požiūris, kad kinai masiškai prašo leidimų
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nuolatiniam gyvenimui ir net gauna pilietybę, supirkinėja nekilnojamąjį turtą ir kuria
transnacionalines santuokas irpan. Svarbiausia, kad jie sukelia grėsme nacionalinei dar
bo rinkai, išstumdami išjos Šalies piliečius, nes kinai dirba sunkiai ir negeria, - nelinkę
nusikalsti ir paklusnūs darbdaviams (Sadovskaya 2007).
Manipuliavimas sinofobija jau tapo savotišku žurnalistiniu masalu Lietuvos audi
torijos dėmesiui pritraukti. Žurnalistų dėka kinai tapo tam tikru Lietuvos ekonomikos
būsenos indikatoriumi. Pavyzdžiui: 2008 m. spalio 1 d. straipsnyje „Kinų statybininkams
tapus vištų gaudytojais, siekiama griežtinti reikalavimus darbdaviams" legaliai atvyku
sių kinų įsidarbinimo problemas jau buvo galima suvokti kaip pirmus ekonominės krizės
ženklus, kinų vardas jau naudojamas Lietuvos demografinėms problemoms apsvarstyti;
2010 m. lapkričio 20 d. straipsnis „Kinams gali tekti gelbėti Lietuvos universitetus" skir
tas galimam studentų nepritekliui Lietuvos universitetuose artimiausiais metais, tačiau
antraštėje panaudotas kinų vardas.
Analizė atskleidžia, kad orientalizmo diskursas, dažniausiai pasireiškiantis sinofobijos, o ne sinofilijos, forma, turi pakankamai tvirtą struktūrą, nes ji atkuriama prak
tiškai nepakitusi kiekvieno atskirai nagrinėjamo straipsnio komentarų atveju. Turint
galvoje, kad dabartiniams Lietuvos gyventojams būdinga tolerancijos stoka, kuri iŠ
dalies nulemta santykinio etninio homogeniškumo, panašios tendencijos, tikėtina, būtų
atskleistos bet kurios Kitos neeuropietiškos, o gal ir europietiškos, kilmės nacijos at
žvilgiu.
Turėdami galvoje legalių imigrantų skaičių Lietuvoje bendrai ir kinų konkrečiai, ga
lime teigti, kad žiniasklaida tiesiog aktualizuoja kinų invazijos į Lietuvą tikimybę, pro
vokuodama sinofobinių nuotaikų viešinimą.
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ABSTRACT
DISCOURSE OF ORIENTALISM IN LITHUANIA.

CASE OF CHINESE IN THE VIRTUAL COMMUNITY
The main idea of the article is an attempt to define Lithuanian identity from a concept
of Orientalism introduced in humanities and sočiai sciences by Edward W.Said. In general
sociological sense the term orientalism refers to a set of cultural practices and discourse usually
defined as ethnocentrism, Eurocentrism, prejudicial stereotyping, and cultural misrepresentations
of non-'westem' societies. Mass media is considered as a powerful tool to initiate and manipulate
sočiai reflection and World Wide Web to submit information and fix the feedback from the
audience immediately. In case of the research Europeans are presented by Lithuanians united
in the virtual commumty and non-Europeans - by Chinese. Both the articles exploiting Chinese
topic published in the popular Lithuanian portal and feedback to them in the form of comments
are considered as discursive practices. The main outcome of the research suggests that a discourse
of orientalism appears mainly as sinophobia which is not related to the actual number of Chinese
settled in Lithuania.

DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) GEBĖJIMŲ IR POREIKIO
KAITA LIETUVOS ŪKYJE
Arūnas Pocius, Eduardas Kęstutis Sviklas
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: arunas.pocius@dsti.lt, sviklas@ktl.mii.lt

Santrauka. Darbuotojų gebėjimai glaudžiai susiję su sėkminga ūkio raida, darbo našumo augimu
ūkio sektoriuose, visuminiu BVP augimu. Problemiška — gebėjimų poreikių nustatymas. Lietuvoje
dar yra labai mažai atliktų tyrimų, kur būtų išsamiai nagrinėjama gebėjimų poreikio beijų trūkumo
lygio nustatymo klausimai. Kitas šio straipsnio prioritetas - darbuotojų poreikio kaitos vertinimas.
Straipsnyje pateikiami rodikliai apima užimtųjų pasiskirstymą pagal sektorius - išsilavinimą bei
ekonomines veiklas.
Esminiai žodžiai: gebėjimai, gebėjimo poreikiai, darbuotojų poreikio kaita.
Keywords: Demand and supply oj skills. future skills,fluctuation.

ĮVADAS
Straipsnyje siekiama išanalizuoti darbuotojų (specialistų) gebėjimų ir poreikio rai
dą Lietuvos ūkyje. Daug dėmesio skiriama gebėjimų nustatymo galimybėms. Aptariant
gebėjimų nustatymo problematiką, analizuojama mūsų šalyje atliktų tyrimų patirtis. Kol
kas mūsuose dar yra labai mažai tyrimų, išsamiai nagrinėjančių gebėjimų poreikio bei jų
trūkumo lygio nustatymo klausimus. Pabrėžiama aktualių statistinių duomenų trūkumo
problema, tiriant gebėjimų kaitą. Kitas straipsnio tikslas - darbuotojų poreikio kaitos
vertinimas. Atlikta analizė remiasi Statistikos departamento darbo jėgos (užimtumo) ty
rimų duomenimis. Straipsnyje naudojami rodikliai apima užimtųjų pasiskirstymą pagal
sektorius - išsilavinimą bei ekonomines veiklas.

GEBĖJIMŲ NUSTATYMO GALIMYBĖS
Mūsų šalies švietimo srities specialistai bene dažniausiai vartoja šį gebėjimų sąvokos
apibrėžimą: „gebėjimas - mokymosi / studijų išdavoje išlavintas atitinkamas gabumas,
tam tikrų intelektualinio ir / ar fizinio pobūdžio veiksmų atlikimas konkrečioje veiklos
srityje"1.
Pagrindiniai tyrimai, detaliau analizuojantys gebėjimų kaitą Lietuvos ūkio sektoriuo
se - tai Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro parengtos sektorinės studijos:
Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena^ 2008; Kuro, chemikalų, guminių, plastikinių
ir mineralinių produktų gamybos sektoriaus studija, 2008; Maisto produktų ir gėrimų

1 Laužackas, R. Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU, 2005
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gamybos sektoriaus studija, 2008; Medienos sektoriaus studija, 2008; Statybos sekto
riaus studija, 2008; Žemės ūkio sektoriaus studija, 2008; Mechanikos ir elektronikos
sektoriaus studija, 2004; Informacinių technologijų sektoriaus studija, 2004; Viešbučiu
ir restoranu sektoriaus studija, 2004; Mažmeninės prekybos sektoriaus studija, 2000
(2010 m. Eurobarometro apklausos duomenys).
Aukščiau minėtose sektorių studijose atlikta išsami darbuotojų paklausos ir pasiūlos,
gebėjimų kaitos analizė, pateikiamos prognozės. Sėkmingai verslo plėtrai grėsmę kelian
tys veiksniai, būdingi visiems sektoriams, išskiriami šie: kvalifikuotų darbininkų stoka
ir nepakankamas tęstinio mokymo organizavimas. Būtina tęstinį mokymą priartinti prie
vartotojų, plėtojant mokymosi infrastruktūrą, informuojant apie mokymosi naudą bei su
kuriant palankias sąlygas įgytai patirčiai bei gebėjimams formalizuoti. Tam tikras verslo
sėkmės stabdis gali būti nepakankamas specifinių gebėjimų lygis. Specialistams aktualūs
yra darbo organizavimo, darbo priežiūros ir kontrolės bei darbo planavimo gebėjimai,
aukštas kompiuterinio raštingumo lygis bei užsienio kalbų mokėjimas.
Atskiruose ūkio sektoriuose išryškėja gebėjimų trūkumas, t. y. darbuotojų turima
kvalifikacija nepakankamai atitinka darbo vietų reikalavimus.
Sektorių studijų autoriai pagrindine šių problemų sprendimo kryptimi, svarbia ats
kiriems ūkio sektoriams, laiko specialistų rengimo aukštosiose mokyklose gerinimą ir
darbdavių bei mokymo teikėjų bendradarbiavimo stiprinimą (žr. 3-7 literatūros Šaltinį).
A. Specialistų rengimo aukštosiose mokyklose gerinimas numato:
1)atnaujinti studijų programas pagal nustatytus gebėjimų poreikius,
2)pakeisti tradicinius mokymo būdus šiuolaikinėmis dėstymo metodikomis, pade
dančiomis išmokti naudotis žiniomis, sprendžiant praktinius uždavinius;
3)plėtoti praktinį specialistų rengimą, bendradarbiaujant su atitinkamų ūkio sekto
rių įmonėmis;
4)derinti specialistų rengimą aukštosiose mokyklose su rinkos poreikiais, atsižvel
giant j ūkio raidos perspektyvas;
5)IT ir kitų specialybių mokymo derinimo galimybių plėtojimas. „Microsoft" Lie
tuvos padalinio vadovo nuomone, „Lietuvos universitetai turėtų pakeisti pačią mokymo
praktiką. Užsienyje yra tokia praktika, kai derinamos IT ir, pavyzdžiui, medicinos ar che
mijos žinios, tad specialistas būna parengtas dirbti ne vienoje srityje. Pas mus aukštąsias
mokyklas baigia vien tik IT specialistai"2.
Esamos situacijos tikėtinas raidos perspektyvas galima iliustruoti informacinių ir ry
šių technologijų (IRT) sektoriaus pavyzdžiu apie prognozuojamą IRT specialistų rengimą
Lietuvos aukštosiose mokyklose. Vietoj šiuo metu trijų tūkstančių rengiamų specialistų
prognozuojama, kad 2014 m. aukštosiose mokyklose kasmet būtų parengta 2000 IRT
specialistų, o 2020 m. Sis skaičius gali sumažėti iki 150O3. Todėl žmogiškaisiais ištekliais
besiremiantis IRT sektorius, kurio darbuotojai sukuria tris kartus daugiau pridėtinės ver
tės, nei vidutinis statistinis darbuotojas Lietuvoje, rizikuoja tapti mažiau konkurencingu.

Prieiga per intemctą:< http://www.atfa.lt>.
Prieiga per intemetą: <http://www.alfa.lt>.

73

Tarptautinės tyrimų kompanijos IDC duomenimis, 2015 m. Europoje teliks vos 10
proc. darbo vietų, nereikalaujančių e-į gūdžių, (darbo su kompiuteriu įgūdžių) Taip teigė
daugiau nei 6 000 apklaustų Europos įmonių vadovų. Nepaisant to, kad anksčiau ekono
minius sunkumus patyrusioje Europoje nedarbo lygis pasiekė rekordines aukštumas (per
22 mln. bedarbių), laisvų IT specialistų darbo vietų skaičius nuolat didėja. Šiuo metu ES
Šalyse trūksta daugiau nei 300 tūkst. kvalifikuotų IT specialistų. IDC prognozėmis, 2015
m. laisvų darbo vietų skaičius IT srityje sieks jau 700 tūkst.

B. Darbdavių ir mokymo teikėjų bendradarbiavimo stiprinimas. To siekiant nu
matoma:
1)organizuoti bendrus mokymo / studijų teikėjų ir sektorių įmonių susitikimus bei
karjeros dienas, plėtoti praktinį mokymą sektorių įmonėse, kartu rengti mokymo / studijų
programas, sudaryti sąlygas sektorių darbdaviams dalyvauti profesinių mokyklų valdy
me, vykdyti bendrus tyrimus sektorių mokymo / studijų poreikiams nustatyti, kartu plė

toti mokytojų / dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą;
2)gerinti ūkio sektorių įmonių bei mokymo institucijų informavimą, rengiant tiksli
ne informaciją apie darbuotojų rengimą bei pokyčius sektoriuose.
Šiame procese labai svarbus ir mokslinių institucijų bei tyrimo organizacijų vaidmuo.

TYRIMO INSTITUCIJŲ VAIDMUO GEBĖJIMŲ STEBĖSENOJE
Stebėsenos sistemos tikslas - kaupti, analizuoti, sisteminti gebėjimų poreikių infor
maciją, nustatant neatitikimus tarp rinkos poreikių ir kvalifikacijos ūkio sektoriuose bei
rengiant rekomendacijas nuolatiniam studijų programų derinimui su besikeičiančiais
darbo rinkos poreikiais. Tokį stebėsenos variantą siūlo specialistų poreikių tyrimo meto
dologijos autoriai.
Pagrindinė tyrimo institucijų funkcija būtų: darbuotojų pasiūlos ir paklausos bei

jų gebėjimų lygių periodinių tyrimų sektoriuose vykdymas; absolventų ir jų tolesnės
karjeros tendencijų tyrimas ir vertinimas, sukuriant ir naudojant absolventų įsidarbinimo
duomenų kaupimo sistemą.
Jau dabar yra sukurtos metodologinės ir metodinės prielaidos veiksmingai gebėji
mų stebėsenai, specialistų poreikio ūkio sektoriuose tyrimams. 2008 m. Kvalifikacijų
ir profesinio mokymo plėtros centras parengė studiją „Gebėjimų paklausos ir pasiūlos
stebėsena". 2006-2008 m. VsĮ Nacionalinės plėtros institutas vykdė projektą „Specia
listų poreikio tyrimų metodologijos rengimas ir pilotinio tyrimo įgyvendinimas aukštų
jų technologijų srityse". Projekto metodika leidžia apjungti makroekonominių procesų
ekonometrinių metodų bei sociologinių tyrimų galimybes4.
4 Projekto rezultatai pateikti leidiniuose: „Specialistų poreikio tyrimų metodologijos rengimas ir pilotinio
tyrimo (gyvendinimas aukStųjų technologijų srityse", Vilnius: Nacionalinės plėtros institutas, 2008 ir
„Specia'istų poreikio prognozės Lietuvoje", Vilnius: Nacionalinės plėtros institutas, 2008 (leidiniai nurodomi
tinklapyje www.npi.lt)
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Pritaikant šiose metodikose sukauptą patirtį bei pasinaudojant ūkio raidos progno
zėmis, jau artimiausiu metu būtina atlikti sektorinius darbuotojų pasiūlos ir paklausos,
gebėjimų pokyčių tyrimus, nes pokriziniu laikotarpiu šie procesai yra ypač aktualūs.
Tačiau jie ne visada atitinka anksčiau išryškėjusias tendencijas.
Gebėjimų poreikių nustatymas. Gebėjimų poreikiai įvertinami, kuriant profesinio
rengimo standartus, profesinio mokymo programas, atliekant sektorių tyrimus bei ren
giant darbo rinkos prognozes. Gebėjimų paklausos ir pasiūlos tyrimo5 autoriai (2008 m.)
gebėjimų trūkumus vertina pagal atskirus kintamuosius:
•darbuotojų skaičius: iš jų dalis tų, kurie dirba ne visą darbo dieną; įverčiai
nustatomi pagal dalį bendroje užimtumo struktūroje ir Šalies vidurkį;
•vidutinis metinis užimtumo augimas: įverčiai nustatomi pagal šalies vidurkį;
•įtampos lygis rinkoje: laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykis; įver
čiai nustatomi pagal šalies vidurkį;
•vidutinio mėnesinio atlyginimo lygis: nustatomas lyginant su šalies vidur

kiu;
•darbuotojų pakeitimo norma: darbuotojų, kurie per vienerius metus negrįž
tamai palieka darbo rinką, t. y. išeina iŠ darbo dėl amžiaus ar panašių priežasčių, dalis.
Darbo rinkoje atliekamuose vertinimuose remiamasi prielaida, kad ši metinė pakeitimo
norma sudaro dešimtadalį 55 metų amžiaus ir vyresnių užimtųjų struktūroje; įverčiai
nustatomi pagal šalies vidurkį.
Gebėjimo trūkumo lygiai:
/ lygis: tai gebėjimų trūkumas - mažai tinkamos kvalifikacijos žmonių, reikalingas
ilgas mokymas arba yra žmonių tinkamos kvalifikacijos, tačiau jie nenori dirbti esamo
mis sąlygomis;
2lygis - tikėtinas gebėjimų trūkumas;
3lygis - kai nėra gebėjimų trūkumo, nes yra pakankamai tinkamos kvalifikacijos
žmonių, kurie nori dirbti esamomis sąlygomis arba kuriems reikia trumpo mokymo,
kad jų kvalifikacija taptų tinkama („Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena", 20062008 m.).
Pagal minėto tyrimo autorių nustatytus kintamųjų įverčius 1 lygio gebėjimų trūku
mas nustatytas statybos, viešbučių ir restoranų, transporto, sandėliavimo ir ryšių bei fi
nansinio tarpininkavimo sektoriuose. Specialistai mano, kad statybos srities darbuotojų
trūkumas sietinas tiek su įgijusiais aukštesnį nei vidurinis, tiek ir žemesnį išsilavinimą.
Sektoriaus įmonės problemą mėgina spręsti, samdydamos užsieniečius. Laisvų darbo
vietų pasiūla, preliminariais duomenimis, 2007 m. sudarė 17,4 tūkst. Šios srities bedar
bių buvo 11,3 tūkst. Net darant prielaidą, jog visi absolventai dirbo statybos sektoriuje,
jų nepakako darbo jėgos trūkumui sumažinti. Finansinio tarpininkavimo bei viešbučių
ir restoranų veiklų grupėse buvo pastebimos panašios tendencijos, tik gal kiek mažes
niais mastais - stokojama įvairaus išsilavinimo lygio darbuotojų. Laisvų darbo vietų

s Tyrimą atliko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
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pasiūla šiose srityse sudarė atitinkamai 2,5 ir beveik 7 tukst., o bedarbiai - 1,8 ir beveik
6 tukst. žmonių. Transporto, sandėliavimo ir ryšių sritis pasižymi dideliu įrenginių, ma
šinų operatorių ir surinkėjų trūkumu. Manoma, kad šią problemą būtų galima spręsti
trumpalaikiais bedarbių mokymais.
Nors apdirbamosios gamybos sektoriuje gebėjimų trūkumas įvertintas kaip tikėti
nas, tačiau kai kurios Šakos reikalauja išskirtinio dėmesio. Pirma, tai labiausiai moder
nizuojama pramonės šaka, kuri kelia naujų reikalavimų darbuotojų kvalifikacijai. Antra,
anksčiau atliktų tyrimų duomenimis, sektoriuje yra didelė darbuotojų kaita. Apdirba
mojoje gamyboje darbo jėgos (daugiausia specialistų, tarp jų ir jaunesniųjų specialistų
bei tarnautojų) trūko nemetalo, mineralinių produktų gamyboje, chemijos bei elektro
nikos pramonėse.
Tikėtina, kad minėtose šakose stebimas kokybinis gebėjimų trūkumas, t. y. darbuo
tojų turima kvalifikacija nepakankamai atitinka darbo vietų reikalavimus. Tyrimo Ge
bėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena autorių prielaidą dar labiau sustiprina stojimo
į aukštąsias mokyklas mechanizmai, t. y. kai dokumentai buvo pateikiami iš karto į
kelias aukštąsias, nelabai atsižvelgiant į studijų tikslingumą ir mokymo kokybę. Pasi
taiko atvejų, kai stojantieji jau iš anksto žino, kad nedirbs pagal įgytą kvalifikaciją, nes
svarbu aukštojo mokslo diplomas, bet ne kvalifikacija. Tiksliau absolventų ir jų tolesnės
karjeros tendencijas būtų galima vertinti tik sukūrus absolventų įsidarbinimo duomenų
kaupimo sistemą (Gebėjimų paklausos ir pasiūlos stebėsena", 2006-2008 m.).
Siekiant ištirti, kokie darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai svarbūs darbdaviams, 2010 m.
rugsėjo mėn. įvyko Eurobarometro apklausa 27 ES valstybėse-narėse bei Norvegijoje,
Islandijoje, Kroatijoje ir Turkijoje. Apklausta 7036 respondentai (Lietuvoje - 200). Res
pondentai buvo iš įvairių verslo ir viešojo sektoriaus įmonių (kuriose dirba daugiau nei
50 darbuotojų) vadovai. Atlikta apklausa rodo, kad priimant darbuotojus su aukštuoju
išsilavinimu socialiniai įgūdžiai yra tiek pat svarbūs, kaip specialybės ir darbo su kom
piuteriu įgūdžiai. Dauguma apklaustųjų tvirtino, kad ypač svarbūs komandinio darbo,
prisitaikymo prie naujos situacijos, komunikaciniai gebėjimai. Darbdaviai taip pat ak
centavo darbo patirties svarbą, ir daugiau nei ketvirtadalis jų teigė neseniai įdarbinę spe
cialistus iš kitų šalių. Maždaug du trečdaliai apklausoje dalyvavusių darbdavių (68 proc.)
per pastaruosius penkerius metus yra įdarbinę darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu ir dar
planuoja jų įdarbinti per artimiausius penkerius metus. Daugiau nei trečdalis (35 proc.)
sakė, kad maždaug penktadalis jų darbuotojų turį aukštąjį išsilavinimą. 54-55 proc. ap
klaustųjų šiame tyrime sakė įdarbinę inžinerijos, verslo ar ekonomikos studijų absolven
tus. Labiausiai vertinamas gebėjimas dirbti komandoje (67 proc), po jo minėti veiklos
įgūdžiai, komunikacijos įgūdžiai, darbo su kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas prisitaikyti
prie naujos situacijos, gebėjimas skaityti ir rašyti, analizės ir problemų sprendimo įgū
džiai. 58-67 proc. respondentų šiuos įdarbinamų darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu
įgūdžius laikė labai svarbiais. Toliau sekė planavimo ir organizavimo, sprendimų priė
mimo, skaičiavimo, užsienio kalbų mokėjimo įgūdžiai. Tarp Lietuvos darbdavių santy
kinai daugiau nei Europoje yra nepatenkintų naujų darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu
raštingumu (10 proc, Europos vidurkis 7 proc), gebėjimu dirbti kartu su kitais (14 proc,
Europos vidurkis 6 proc), specialybės įgūdžiais (25 proc, Europos vidurkis 9 proc), už
sienio kalbų vartojimo įgūdžiais (24 proc, Europos vidurkis 15 proc), gebėjimu priimti
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sprendimus (23 proc, Europos vidurkis 15 proc), planavimo ir organizavimo įgūdžiais
(22 proc, Europos vidurkis 11 proc), analizės ir problemų sprendimo įgūdžiais (19
proc, Europos vidurkis 12 proc), gebėjimu prisitaikyti prie naujos situacijos (15 proc,
Europos vidurkis 11 proc). Lietuvos darbdaviai labiau nei vidutiniškai Europoje verti
na naujų darbuotojų su aukštuoju išsilavinimu komunikacijos įgūdžius (nepatenkintų 7
proc, Europos vidurkis 9 proc), darbo su kompiuteriu įgūdžius (nepatenkintų 2 proc,
Europos vidurkis 5 proc). 87 proc ES respondentų (Lietuvoje - 77 proc.) sakė, kad pri
imant į darbą darbuotojus su aukštuoju mokslu ypač svarbi yra pastarųjų darbo patirtis.
Todėl į klausimą, kaip universitetai galėtų padidinti absolventų galimybes įsidarbinti,
dauguma darbdavių teigė, kad neatskiriama studijų programos dalimi turėtų būti darbas
su studijomis susijusiame ūkio sektoriuje. Antras dažniausias siūlymas - atlikinėti ūkio
sektorių įmonėse praktines užduotis studijų metu. Vieną iš šių dviejų pasiūlymų pateikė
du trečdaliai apklaustųjų6.

DARBUOTOJŲ PAKLAUSOS POREIKIO KAITA ATSKIRŲ ŪKIO SEKTORIŲ

ĮMONĖSE
Vienas svarbiausių šiame straipsnyje atliktos analizės požymių - darbo išteklių pa
klausos pasiskirstymas pagal sektorius. Pabrėžtina, kad atskirų darbuotojų skaičiaus di
dėjimas atskirose ekonominėse veiklose neatspindi jų esamos kompetencijos augimo,
nes šiuos pokyčius lemia jų poreikis šalies ūkyje. Kita vertus, darbo vietas paprastai
sėkmingiau suranda daugiau ir universalesnių gebėjimų turintys asmenys.
Užimtumas pagal sektorius. Statistiniai duomenys paneigia visuomenėje įsigalėju
sią nuomonę, kad valstybinio sektoriaus darbuotojų dalis šalies ūkyje didėjo. Daugiausia
žmonių valstybiniame sektoriuje nagrinėjamu laikotarpiu dirbo 1998 m. (491 tūkst.),
vėliau jų skaičius pradėjo mažėti ir laikinai padidėjo tik 2006-2008 m. (Šis augimas buvo
palyginti žymus).
Santykinių rodiklių pasiskirstymas pasikeitė privataus sektoriaus naudai. Dar 19982001 m. du trečdaliai užimtųjų dirbo privačiame sektoriuje, trečdalis - valstybiniame.
Tuo tarpu 2009 m. valstybiniame sektoriuje dirbo santykinai trys dešimtadaliai užimtųjų,
privačiame - apie septyni dešimtadaliai (žr. 1 lentelę).
Nuo ekonomikos sunkmečio labiausiai nukentėjo privatus sektorius, tačiau, atsigavus
šalies ūkiui, atsiranda geresnės galimybės kurti naujas darbo vietas šioje sferoje. Todėl
galima prognozuoti, kad būsimas užimtumo augimas faktiškai vyks privataus sektoriaus
sąskaita. Kita vertus, į viešąjį sektorių, kuris sudaro didelę dalį paslaugų sferos, patenka
santykinai daugiau aukštosiose mokyklose parengtų specialistų (t. y. aukšto išsilavinimo
lygmeniui priskirtų darbo išteklių), tuo metu privačiame sektoriuje darbininkiškų profe
sijų darbuotojų poreikis yra gerokai didesnis. Antai paslaugų sektoriuje specialistų dalis

tarp užimtųjų yra didžiausia (2009 m. ji siekė net 47 proc), o kituose ūkio sektoriuose ji
buvo gerokai mažesnė (svyravo nuo 10 iki 22 proc).

Parengta pagal: www.delfi.lt informaciją.
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1 lentelė. Užimtųjų valstybiniame ir privačiame ekonomikos sektoriuje rodikliai 1998—
2009 m.

Absoliutiniai rodikliai

e s

^i

n
Santykiniai rodikliai

U

Statistikos departamento duomenimis (tukst. ir proc.)
Kas antras paslaugų sektoriaus darbuotojas 2009 m. turėjo vidutinį išsilavinimą, ku
rio įgijimas suteikia galimybes užimti darbininkiškoms profesijoms skirtas darbo vietas.
Šis rodiklis paslaugų sferoje yra gerokai mažesnis nei kituose ūkio sektoriuose: vidutinį
išsilavinimą turi trys ketvirtadaliai žemės ūkio ir apie septyni dešimtadaliai statybos ir
pramonės darbuotojų (žr. 1 pav.).
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1 pav. Užimtų gyventojų išsilavinimas ekonomikos sektoriuose 2009 m., proc.

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pramonė
Statyba
Paslaugos
Iš viso
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
• Aukšto išsilavinimo lygmuo
D Vidutinio (įskaitant profesinį) išsilavinimo lygmuo
H Žemesnio išsilavinimo lygmuo

Apskaičiuota pagal Statistikos departamento duomenis.
Užimtumas pagal veiklas. 2008 m. duomenimis, didžiausias darbuotojų poreikis ša
lies ūkyje buvo prekybos ir daiktų remonto bei apdirbamosios gamybos (t. y. pramonės)
veiklose. Užimtųjų dalis šiose ūkio veiklose siekė 18,1 ir 17,5 proc. Mažiau darbuotojų
buvo statybos ir Švietimo sektoriuose (atitinkamai 11 ir 10 proc). Kiti sektoriai darbo
vietų kūrimo požiūriu buvo reikšmingi gerokai mažiau.
Sprendžiant pagal užimtumo struktūrą, specialistų rengimas galėtų būti labiau orien
tuotas į privataus sektoriaus poreikius. Tačiau atskirose ekonominėse veiklose (viešasis
valdymas ir gynyba bei socialinis draudimas, švietimas, sveikatos priežiūra bei socialinis
darbas ir pan.) valstybinio sektoriaus darbuotojai sudaro absoliučią užimtųjų daugumą
(žr. 2 pav.).
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APIBENDRINIMAS, IŠVADOS
Darbuotojų (specialistų) gebėjimų ir poreikio kaitos požiūriu ypač svarbu įvertin
ti užimtųjų poreikio pokyčius pagal atskiras ekonomines veiklas. Užimtumo statistikos
duomenimis, 1998-2008 m. daugiausia papildomų naujų darbo vietų buvo sukurta staty
bos, prekybos ir remonto bei nekilnojamo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuo
se. Statistikos departamento duomenimis, šiose veiklose minėtu laikotarpiu buvo sukurta
nuo 59 tūkst. iki 66 tūkst. papildomų darbo vietų. Kita vertus, labai didelis darbo vietų
skaičiaus sumažėjimas buvo stebimas žemės ūkyje (net 167 tūkst.).
Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus pasikeitimo nebuvo galimybės paly
ginti pastarųjų metų ir ankstesnių metų statistinius duomenis, todėl stebimi pokyčiai
apima 1998-2008 m. laikotarpį, kuris atspindi situaciją iki ekonominio sunkmečio. Ne
paisant bendro užimtųjų skaičiaus augimo iki ekonominės krizės, pablogėjus padėčiai
darbo rinkoje žymiai išaugo nedarbas. Statistikos departamento duomenimis, vidutinis
metinis bedarbių skaičius 2007-2010 m. padidėjo net 3,3 karto. Kita vertus, nepaisant
sudėtingos situacijos darbo rinkoje, atskirų ūkio sektorių darbdaviai susidūrė ne tik su
gebėjimų (kompetencijos) stokos, bet ir darbuotojų trūkumo problemomis.
Stebimi nepalankūs užimtumo pokyčiai bei išaugęs nedarbas rodo valstybės vai
dmens didinimo būtinybę, reguliuojant j darbo rinką patenkančių darbuotojų (specialis
tų) profesinę struktūrą. Dar labiau stokojant specialistų tradicinėse gamybinėse veiklose
(pramonė ir statyba), šalies ūkis gali dar labiau susidurti su darbuotojų nepakankamos
kompetencijos problema, nes darbuotojų trūkumas neskatina spartesnio jų profesinio to
bulėjimo bei poreikio išsaugoti esamą darbo vietą. Tikėtinos darbuotojų kompetencijos
trūkumo grėsmės gali susiformuoti taip pat sveikatos apsaugos ir švietimo sistemose.
Esamas neigiamas tendencijas skatina darbuotojų migracija.
Gana svarbi yra sąvokų vartojimo problema. Oficiali darbo rinkos statistika tiesiogiai
neoperuoja sąvokas „kompetencija" ir „gebėjimai" išreiškiančiais rodikliais. Tad iš sta
tistinių duomenų apie skirtingų profesijų specialistų gebėjimus ir kompetencijas galima
spręsti dažniausiai netiesiogiai. Todėl vertinant padėtį reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad darbo
vietos dažnai neužpildomos nebūtinai dėl norinčių dirbti asmenų kompetencijos stokos.
Atviroje rinkoje labai svarbūs yra tokie veiksniai, kaip nepakankamas darbo apmokėji
mas, nepatrauklios darbo sąlygos bei nelegalaus darbo egzistavimo galimybės ir pan.
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ABSTRACT
PROFESSIONAL CAPACITY AND THE NEED FOR CHANGEIN THE LITHUANIAN
ECONOMY
This article aims to analyze the staff (professional) capacity and the needs for the development
of Lithuanian economy. Much attention is allocated to capacity-setting ability. Publication
problematic - determination of capacity needs.
In the meantime we will have very few studies in which the details of the skili needs and their
lack of grading issues. Another priority for this article - workers need to change the assessment.
The present analysis is based on the statistical department of labor (employment) survey data. The
article covers the use of indicators employed by sector education and economic activity.
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ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KISMAS SVEIKATOS SEKTORIUJE

Anna Lipnevič
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: anna.lipnevic@gmail.com

Santrauka. Šiuolaikinėje visuomenėje sveikatos sektoriaus plėtra ir žmonių sveikatos paslaugu
kokybės didninimas pirmiausia priklauso nuo žmogiškųjų išteklių Šiame sektoriuje apimties bei
kokybės. Lietuva deda nemažai pastangų panašėti į ES labiausiai išsivysčiusias šalis, tačiau
sunkmečiu sveikatos apsaugos sistemoje, kaip ir kituose ūkio sektoriuose, kai kurios problemos
dar labiau paaštrėja. Viena jų - medikų emigracija j labiau išsivysčiusias ES šalis. Straipsnyje
analizuojami Lietuvos sveikatos sektoriaus žmogiškųjų išteklių kiekybiniai pokyčiai nuo Lietuvos
įstojimo į ES iki dabar, palyginama Baltijos šalių (Latvijos, Estijos ir Lietuvos) situacija.
Esminiai žodžiai: sveikatos sektorius, žmogiškieji ištekliai, medikų emigracija.
Keytvords: health sector, human resources, emigration of medical professionals

ĮVADAS
Sveikata - žmonijos egzistavimo ir vystymosi sąlyga, lemianti šalies ekonominės
sistemos raidos stabilumą, visuomenės socialinio saugumo ir kitas garantijas. Lietuvos
narystė Europos Sąjungoje jau skaičiuoja septintuosius metus, per kuriuos vienoje svar
biausių valstybės sričių - sveikatos sektoriuje - įvyko ir tebevyksta vienokie ar kitokie
pokyčiai. Vienas jų - kiekybinė ir kokybinė žmogiškųjų išteklių (angį. human resourses)
kaita. Neabejojama, jog tai vienas svarbiausių resursų, garantuojančių bet kurio sek
toriaus sėkmę. Žmogiškųjų išteklių sąvoka dabar vartojama labai plačiai, ir ji beveik
pakeitė seniau vartotą personalo sąvoką. Saugias ir kokybiškas sveikatos paslaugas gali
teikti tik tinkamai tam pasirengę specialistai, kurių kvalifikacija atitinka Lietuvos ir ES
reikalavimus, bei tinkamas jų pasiskirstymas.

SVEIKATOS SEKTORIAUS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMAS
Sveikatos specialistų poreikio planavimo mechanizmas Lietuvoje dar tebekuria
mas. Atkūrus nepriklausomybę, pirmas žingsnis jam sukurti buvo padarytas 1994 m. Sveikatos apsaugos reformos biure įkurta Personalo planavimo darbo grupė, kuri tu
rėjo nustatyti gydytojų poreikį Lietuvai. Ji, išanalizavusi situaciją, iškėlė šias pagrin
dines problemas: Lietuvoje per daug gydytojų, netolygus jų pasiskirstymas pagal spe
cialybes, pirminę grandį sudaro maždaug 20 proc. gydytojų, didžiuosiuose miestuose
gydytojų gerokai daugiau negu rajonuose, 18 proc. dirbančių gydytojų yra pensinio
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amžiaus. Iki 2002 m. nebuvo sukurtas aiškus modelis, kuriuo butų apibrėžtas ir moks
liniais tyrimais pagrįstas ilgalaikis gydytojų skaičiaus planavimas, jų poreikis, geogra
finis bei specialybių skirstinys (Stankūnas, Lovkytė, Padaiga 2004). 2002 m. Sveikatos

apsaugos ministerija įkūrė Žmogiškųjų išteklių ir informacijos valdymo skyrių (dab.
Sveikatos priežiūros išteklių valdymo), kuris sveikatos specialistų planavimo sistemos
taip pat nesukūrė. Nepaisant to, rimtas žingsnis yra padarytas 2009 m. paskutinėmis
dienomis, gruodžio 30 d., kai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Euro
pos socialinio fondo agentūra ir Higienos institutas pasirašė projekto „Visuomenės
sveikatos priežiūros1 specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio
planavimo sistemos sukūrimas" finansavimo ir administravimo trišalę sutartį. Šis pro
jektas yra 1997-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didi
nimas" priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas" įgy
vendinimo projektas. „Jo tikslas - sukurti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemą. Projekto
vykdymo metu planuojama atlikti specialistų poreikio vertinimą ir sukurti jų porei
kio planavimo mechanizmą, įvertinti specialistų rengimo atitiktį tarptautinės praktikos
standartams ir darbo rinkos poreikiams bei sukurti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio
tobulinimo sistemą. Projekto vertė - 3.135.284, 00 Lt, trukmė - 3 metai" (Higienos
instituto informacija 2009).
2009 m. viduryje Pasaulio banko atstovai pristatė valstybės išlaidų Lietuvos soci
aliniuose sektoriuose studiją, kurioje dėmesys skiriamas ir sveikatos priežiūros aktua
lijoms. Sveikatos sistemos ir jos kokybės studijoje - ekspertų nuomonė apie sveikatos
priežiūros įstaigų infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių valdymą, farmacijos klausimus.
Pateikiamos rekomendacijos, kaip šias sritis tobulinti. Pasaulio banko ekspertų nuo
mone, Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą stiprintų efektyvesnė ir labiau gyventojų
poreikius atitinkanti ligoninių infrastruktūra, ambulatorinių paslaugų ir pirminės svei
katos priežiūros plėtra, kokybės valdymas ir kontrolė, žmogiškųjų išteklių ir išlaidų
vaistams mažinimo strategijų parengimas. Teigiama, kad Lietuvoje ne tik per daug
ligoninių, tačiau dalis jų - per mažos, kad teiktų visas reikalingas paslaugas. Be to,
daugiau pacientų turėtų būti gydoma ambulatoriškai. Taip pat teigiama, kad Lietuvoje
sveikatos apsaugos sistemą reiktų orientuoti į ankstyvąją diagnostiką bei gydymą pir
minės priežiūros įstaigose - tai Lietuvoje šiuo metu yra menkai išvystyta.

SVEIKATOS SEKTORIAUS SPECIALISTAI
Dar prieš stojant į ES, 2002 m. buvo atliktos ilgalaikės medicinos darbuotojų pro
gnozės, kurtos parodė, kad 2015 m. Lietuvoje gali pritrūkti net 1000 gydytojų (Gaižauskienė ir kt. 2002). Taip gali atsitikti išėjus į pensiją kai kurių specialybių medi1 15 2002-05-16 Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo: „Visuomenės sveikatos priežiūra - organizacinių,
teisinių, ekonominių, techninių, socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų
profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma." [žiūrėta 2010 m. lapkričio mcn.]. Prieiga
per intemetą: <http://www3.1rs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167900&p query=&p tr2= >.
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kams, dėl jaunų specialistų stygiaus ir dėl emigracijos srauto didėjimo. Netolimoje
ateityje studijas baigs daugiau jaunų specialistų, kadangi 2002 m. priėmimas į medici
nos studijas žymiai padidintas, atsižvelgiant į atliktą ilgalaikę prognozę, tačiau medikų
gretas jie papildys tik apie 2012 metus.
Sveikatos ir farmacijos specialistai Lietuvoje rengiami keturiuose universitetuose
(Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijoje, Vilniaus ir Klaipėdos
universitetuose, Lietuvos kūno kultūros akademijoje) bei šešiose kolegijose. Universi
tetinės pagrindinės medicinos studijos trunka 6 metus, odontologijos ir farmacijos - 5
metus, visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos - 4 metus. Medicinos rezidentūros studijos (priklauso nuo specialybės) trunka 3-6 metus, odontologijos - 3 metus.
Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos magistrantūros studijos tęsiasi 2 metus.
Doktorantūros studijos trunka 4 metus. Neuniversitetinės studijos tęsiasi 2-3,5 metų
(priklauso nuo studijų programos).
1 pav. Medicinos studijas baigusių studentų skaičius Lietuvos mokymo įstaigose,
2004-2008 m.

2004

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys.
2008 m. medicinos studijas baigė 18,4 proc. daugiau studentų negu 2004 m. (1 pav).
Kolegijose baigusių studijas skaičius turi tendenciją šiek tiek mažėti, o universitetą
baigusių skaičius auga dideliais tempais: nuo 2004 m. iki 2008 m. šis skaičius išaugo
net 64,6 proc. Baigusių rezidentūrą studentų skaičius auga ne taip žymiai - apie 18
proc.
2008 m. Lietuvoje praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų,
buvo didesnis nei 2004 m. (2 pav.).
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2 pav. Lietuvos sveikatos sektoriaus žmogiškieji ištekliai 2004-2008 m. (žm. 10000ių gyventojų, be odontologų, farmacininkų ir slaugytojų).

2006
I Gydytojai? Praktikuojantys gydytojai

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys.
Šiam didėjimui poveikį daro ne vien studentų, baigusių medicinos studijas, skai
čius, o ir gyventojų Lietuvoje tolygus mažėjimas bei gydytojų, dirbančių keliais eta
tais, skaičius. Gydytojai dirba daugiau nei vieno etato krūviu dėl dviejų svarbiausių
priežasčių: dėl jų noro daugiau uždirbti ir (arba) dėl specialistų trūkumo. Anot Pasvalio
ligoninės vyr. gydytojo R. Rastausko, „pagal dabartinius SAM patvirtintus detaliuo
sius ir specialiuosius reikalavimus, visos rajonų ligoninės privalo užtikrinti terapeuto,
anesteziologo-reanimatologo, chirurgo, traumatologo, pediatro ir akušerio-ginekologo
(kur yra akušerijos skyrius - red.) pagalbą ištisą parą. Šiuo metu visų minėtų specialy
bių gydytojai budi papildomai prie pagrindinio savo etatinio darbo. Jei gydytojai dirb
tų tik vienu etatu, tai dėl jų trūkumo rajonų ligoninės negalėtų užtikrinti sunkių ligonių
gydymo visą parą, ir didžioji dalis Lietuvos gyventojų po darbo valandų, švenčių ir
poilsio dienomis liktų be būtinosios medicinos pagalbos". Ukmergės rajono ligoninės
direktorius A. Velička teigia, jog „didesniu krūviu gydytojai dirba dėl to, kad trūksta
specialistų. Vykdant ligoninių pertvarką, t. y. atsisakant kai kurių paslaugų teikimo
„mažose" savivaldybėse, kažkiek gydytojų atsilaisvins, jie įsidarbins kitose ligoninė
se. Be to, darbas vienu etatu tenkintų galbūt tik pensinio amžiaus gydytojus - kiti už
2500-3000 Lt Lietuvoje tikrai nedirbs. Vadinasi, reikia galvoti ir planuoti gydytojui
mokėti ir europietiška atlyginimą" (Voronaja 2009).
Gydytojų pasiskirstymas pagal specialybes Lietuvoje nuo 2004 m. keitėsi nevieno
dai (1 lentelė). Bendrosios praktikos gydytojų skaičius nuo 2004 m. iki 2008 m. išaugo
9,43 proc, o štai genetikos pecialistų padaugėjo daugiau nei 3 kartus.
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1 lentelė. Ekonomiškai aktyvių gydytojų skaičius pagal specialybes 2004-2008 m.

2004-2008

Metų pabaiga
Specialybės pavadinimas
Iš viso Lietuvoje

2006

2007

2008

2004

2005

13397

13650 13510 13729 13403

1665

1730

POKYTIS
0,04%

iSjų:
Šeimos (bendroji) ^ydytojo praktika

1794

1844

1822

9,43%

Vidaus ligos

3234

3127

3151

3076

3105

-3,99%

Vaikų ligos

1341

1316

-6,41%

Otorinolaringologija

292

18
857
339
53
664
744
346
293
578
16
58
423
67
94
477
83

1296

1319

18,51%

113
220

20
830
324
80
609
777
353
288
604
5
64
398
64
93
464
117
1327
140
190

0,00%

Oftalmologija

18
846
322
64
589
778
351

1249
17
867
325
62
647
777
339
286
596
9
62
414
64
89
483
205

1255

Dietolo^ija

1270
19
864
330
63
600
801
340
291
594
10
57
403
66
88
481
160
1092
99
202

91
186

103
177

-19,55%

235
425

274
456

306
429

312
433

309
^~
203

Chirurgija
Ortopedija-traumatologija
Vaikų chirurgija
Anesteziologija
Akušerija-ginekologija

Psichiatrija

592

Genetika

Medicinos gydytojo praktika

4
68
398
62
95
462
110

Re^idcntūra

1113

Teisės medicina
Fizinė medicina ir reabilitacija
Patologija
Laboratorinė medicina
Radiologija

Epidemiologija
Higiena

1,30%
5,28%
-17,19%
12,73%
-4,37%
-1,42%
0,34%
-2,36%
300,00%
-14,71%
6,28%
8,06%
-1,05%
3,25%
-24,55%
-8,85%

Sveikatos priežiūros administratoriai
ir statistikai
Kiti

31,49%
-52,24%

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras, 2009 m.
Chirurgijos, ortopedijos traumatologijos, anesteziologijos, fizinės medicinos ir rea
bilitacijos, patologijos bei radiologijos specialybės gydytojų skaičius didėjo, visų kitų
gydytojų skaičius iki 2008 m. mažėjo. Sveikatos priežiūros administratorių ir statistikų
nuo 2004 m. iki 2007 m. padaugėjo 32 proc, o 2008 m. jų buvo šiek tiek mažiau.
Privačios sveikatos priežiūros plėtrą Lietuvoje rodo ryškus gydytojų skaičiaus šia
me sektoriuje didėjimas. Nuo 2004 m. iki 2008 m. šiame sektoriuje gydytojų skaičius
išaugo net 43 proc (3 pav).
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3 pav. Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų skaičiaus dinamika
2004-2008 m.
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I Gydytojų skaičius

ū Iš jų dirba privačiose įstaigose pagrindiniame darbe

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys.
Beveik trečdaliui privačiame sektoriuje dirbančių gydytojų privati įstaiga yra pa
grindinė darbovietė. Šio sektoriaus plėtrą užtikrina finansavimo didinimas (4 pav). Nuo
2004 iki 2008 m. išlaidos privačioms medicinos įstaigoms nuo 18 mln. Lt išaugo iki
41 mln. Lt.
4 pav. Išlaidos sveikatos priežiūrai 2004-2008 m. (mln. Lt).

2006
I Valstybinis sektorius

D Privatus sektorius

Statistikos departamento duomenys pagal EBPO Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką.
Šio sektoriaus plėtrą ateityje dar labiau didins pinigai iš ES struktūrinių fondų, nes
pagal priemonę „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų
viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą" privačioms sveikatos
priežiūros įstaigoms iki 2015 m. ketinama skirti 17,7 milijonų Lt, pačioms įstaigoms
investuojant ne mažiau kaip 3,12 mln.Lt (LRV nutarimas Nr. 530, 2009-06-03).

PI

BALTIJOS ŠALIŲ IR ES VISUOMENĖS SVEIKATOS (public health) SEKTO
RIAUS ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Lyginant Baltijos valstybių gydytojų su ES šalių gydytojų, tenkančių 10-iai tūkst.
žmonių, vidurkiu, Latvijoje parengtų gydytojų 2007 m. buvo daugiausia (5 pav), tačiau
Lietuvoje dirbančių gydytojų buvo daugiau nei kitose Baltijos valstybėse ir ES.
5 pav. Baltijos šalių gydytojų, tenkančių 10-iai tūkst. gyventojų, palyginimas su ES
vidurkiu, 2007 metai.
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32134 Latvija

2015105•
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35 •
25-
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4030-

Estija

Lietuva

50'

fI 11
II 11
LJ

39,22

'

40,8

4l'6

•m

p-^

mtm

m

Praktikuojantys gydytojai

Licencijuoti gydytojai

Eurostato ir Lietuvos statistikos departamento duomenys.
Tais pačiais metais daugiau nei Lietuvoje praktikuojančių gydytojų 10 tūkst. žmonių
buvo tik Belgijoje. Jungtinėje Karalystėje, kurią dažnai renkasi išvažiuojantys mūsų gy
dytojai, 2007 m. buvo tik 24,8 praktikuojančių gydytojų 10-iai tūkst. gyventojų. Mažiau

gydytojų turėjo tik Rumunija (22,2), Lenkija (21,9) ir Slovėnija (23,8).
Pagal išlaidas sveikatos sektoriui proc. nuo BVP Lietuva 2007 m. buvo viena pasku
tiniųjų tarp ES valstybių -jos išlaidos sveikatos priežiūrai nuo BVP dalis tesudarė 5,69
proc, tuo tarpu Latvijos išlaidos buvo 6,47 proc. nuo BVP (6 pav.), o Estijos išlaidos
sveikatos sektoriui 2007 m. buvo mažiausios - 5 proc.nuo BVP.
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6 pav. Išlaidų sveikatos priežiūrai dalis (procentais) nuo BVP 2007 metais.
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Šaltinis - Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenų bazė <www.Isic.lt>.
ES narių iki 2004 m. išlaidos sveikatos sektoriui 2007 m. sudarė net 9,6 proc.nuo
BVP, o tai yra beveik 70 proc. daugiau nei Lietuvoje.

SVEIKATOS SPECIALISTŲ EMIGRACIJA, ARBA „PROTŲ NUTEKĖJIMAS"
Laisvas asmenų judėjimas yra viena pagrindinių ES piliečio teisių. Lietuvos, neseniai
įstojusios į šią struktūrą, specialistų emigracija į labiau išsivysčiusias ES šalis smarkiai
padidėjo, kadangi specialistams atsirado daugiau galimybių gauti legalų ir profesiją ati
tinkantį darbą.
Tyrimų apie tarptautinę Lietuvos medikų emigraciją nedaug, o statistika apie emigra
cijos srautus nėra išsami, kadangi išvykstantys iš Lietuvos specialistai bendrame migra
cijos sraute nėra diferencijuojami pagal išsimokslinimą ir profesijas (Labanauskas 2006).
2002 m. Kauno medicinos universiteto tyrimai rodo, kad sulaikyti žmones Lietuvoje
dėl šeimos bei patriotinių jausmų negalima, kai atlyginimai yra mažesni ne daugiau nei
5^6 kartus. Vienintelis svertas, galintis paskatinti geriausius specialistus likti Lietuvoje,

yra atlyginimų didinimas (KMU 2002).
Antraisiais Lietuvos Europos Sąjungoje metais (2005 m.) Liutauras Labanauskas at
liko Vilniaus onkologijos instituto darbuotojų apklausą dėl gydytojų ketinimų emigruoti
į kitas šalis. „Sveikatos priežiūros specialistų anketinės apklausos rezultatai rodo, jog
dauguma tyrime dalyvavusių instituto specialistų norėtų išvykti dirbti į užsienį, tačiau
objektyvios priežastys (amžius, kalbos barjeras, šeimyninės aplinkybės) riboja jų iš
vykimo potencialą. Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje ir dirbant institute įgytos šių
specialistų žinios yra lengvai perkeliamos j kitų šalių sveikatos priežiūros sistemas, o
tai ir skatina emigruoti. Ši priežastis nulemia ir tai, kad emigravę specialistai užsiimtų

tik jų profesinę kvalifikaciją atitinkančia veikla. Tai būtų „protų nutekėjimas", o ne
„protų nuostolis". Vilniaus universiteto Onkologijos instituto specialistų potenciali mi
gracijos geografija apsiriboja Europos šalimis. Dauguma respondentų žino apie atskirų
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Salių sveikatos priežiūros sistemas, todėl šalies pasirinkimas yra stipriai motyvuotas"
(Labanauskas 2006).
Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakultete 2009 m. va
sarą Europos Komisijos užsakymu buvo atliktas tyrimas,siekiant nustatyti, kokią įtaką
finansų ir ekonomikos krizė padarė šalių, kuriose bendrasis vidaus produktas (BVP) yra
pakankamai mažas, sveikatos sektoriui? „Tirtos pakankamai jautrios sritys: bendras svei
katos sektoriaus finansavimas, profilaktikos programų finansavimas, ilgalaikis gydymas,
neapdraustųjų skaičius, papildomi mokėjimai. Taip pat krizės įtaka darbuotojams - pir
miausia, kaip tai atsiliepė atlyginimams ir emigracijai. Tyrimo atlikėjai pažymi, kad nuo
2004 m. iki 2007 m. kasmet maždaug po 300 medikų išsiimdavo reikalingus dokumen
tus, norėdami dirbti užsienyje. Tarp jų buvo daugiau gydytojų nei slaugytojų, tačiau tik
maždaug šeštadalis jų išvyko. 2008 m. situacija pasikeitė - dokumentus išsiėmė 360
medikų. Be to, tarp jų gydytojų sumažėjo du kartus, tačiau gerokai padaugėjo slaugyto

jų" (Savickienė 2009).
Ekonomiškai pažangiausių ES valstybių Žymiai didesni gydytojų ir slaugytojų at
lyginimai nei tų pačių specialistų Lietuvoje dar ne vienus metus mūsų šalies medikus
motyvuos išvykti padirbėti į užsienį bent trumpam laikui. Žiūrint į Jungtine Karalystę,
į kurią išvyksta nemaža dalis mūsų sveikatos specialistų, 2005 m. gydytojų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis buvo 5106

(apie 20.000 Lt), slaugytojų - 2092

(apie

8.300 Lt), tuo tarpu Lietuvoje tais pačiais metais atitinkamai 1722 Lt ir 1063 Lt, arba
apie 6-7 kartus mažesni.
7 pav. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
2004^2007 metais, Lt.
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Valstybinės ligonių kasos prie SAM Strategijos ir planavimo skyriaus duomenys.

IŠVADOS
Lietuvoje gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst.gyventojų, gerokai viršija ES šalių
vidurkį. Lietuvą šiuo aspektu lenkia tik Belgija. Tačiau šį skaičių šiek tiek iškreipia tai,
jog dalis gydytojų mūsų šalyje dirba daugiau nei vienu etatu. Gydytojai dirba didesniu
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krūviu dėl dviejų pagrindinių priežasčių: dėl noro daugiau užsidirbti ir dėl specialistų
trūkumo. Dėl didelio medikų darbo krūvio tikėtina, kad mažėja gydytojų darbo našumas.
Todėl reikėtų artimiausiu metu sveikatos politikos vykdytojams atkreipti ypatingą dėme
sį į šią problemą. Tačiau ieškant galimybių medikams dirbti tik vienu etatu, pirmiausia
turi būti svarstomas atlyginimų kėlimas, ypač gydytojams rajono sveikatos priežiūros
įstaigų, kuriose kai kurių specialybių gydytojų nuolat trūksta.
Lietuvoje daugiausia yra vidaus ligų ir bendrosios praktikos gydytojų (BPG). BPG
institucija vis labiau įsitvirtina dėl vykdomos sveikatos sektoriaus reformos. Tam įtakos
turi tai, jog BPG beveik visose Vakarų Europos šalyse laikoma pačia svarbiausia šiuolai
kinės ir efektyvios sveikatos priežiūros sistemos figūra. Lietuvoje BPG skaičius tolygiai
auga, kai tuo tarpu vidaus ligų gydytojų skaičius palaipsniui mažėja.
Sveikatos sektoriaus išteklių paskirstymo racionaliu negalima vadinti, kadangi vieno
svarbiausių resursų - žmogiškųjų išteklių - planavimui viešajame sveikatos sektoriuje
nuo nepriklausomybės atkūrimo iki 2009 m. pabaigos Lietuvoje buvo skiriamas nepakan
kamas dėmesys: specialistų poreikio planavimo mechanizmas nėra sukurtas, tačiau teikia
vilčių 2009 m. pabaigoje pasirašyta trišalė sutartis dėl „Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos su
kūrimas" finansavimo ir administravimo projekto, kurio vykdymo metu planuojama atlik
ti sveikatos specialistų poreikio vertinimą ir iki 2013 m. sukurti jų poreikio planavimo me
chanizmą, įvertinti specialistų rengimo atitiktį tarptautinės praktikos standartams ir darbo
rinkos poreikiams bei sukurti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo sistemą.
Lietuvoje nuo 2004 m. iki 2008 m. privačiame sveikatos sektoriuje gydytojų skai
čius išaugo net 43 proc. Tai rodo privačios sveikatos priežiūros plėtrą Lietuvoje. Privati
medicina gali užtikrinti labai kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, todėl ją plėsti
yra racionalu. Kadangi šioms įstaigoms reikia pačioms pasirūpinti patalpomis ir įranga,
reikalinga darbui, tad iš ES struktūrinių fondų skiriama parama turėtų padidinti privačių
įstaigų konkurencingumą viešajame sveikatos sektoriuje.
Medikų apsisprendimą emigruoti į labiau išsivysčiusias ES Šalis labiausiai lemia dide
li medikų darbo atlyginimai. Mažinti gydytojų emigracijos poveikį Lietuvai reikėtų ne di
dinant priimamų į medicinos studijas studentų skaičių, o keliant medikų atlyginimą, kuris,
kaip rodo atlikti tyrimai Lietuvoje, yra bene svarbiausias motyvatorius gydytojui palikti
šalį ilgam ar trumpesniam laikui. Pirmiausia Lietuvą linkę palikti jauni, Šeimų neturintys
specialistai. Sunkmečiu norinčių išvažiuoti padirbėti medikų skaičius didėja, todėl arti
miausiu metu reikėtų imtis ryžtingesnių priemonių gydytojų emigracijai pristabdyti.
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ABSTRACT
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN THE HEALTH SECTOR
In modern society, health sector development and human health is primarily dependent on the
quality of human resources in this sector of the volume and quality. Lithuania trying to drive away
the most developed EU countries, but the difficult times the health care system, as in other sectors
of the economy, some problems have aggravated. One of them - emigration of medical professionals to more developed EU countries. The author analyzes the Lithuanian health sector human
resources in quantitative changes in the Lithuanian accession to the European Union (EU) to the
present, compare the Baltic States (Latvia, Estonia and Lithuania) situation.
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SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ VERTYBINIŲ
PASIRINKIMŲ YPATUMAI

Lilija Kubtickienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: lilija.kublickienė@gmail.com

Santrauka. Socialinė atskirtis, kaip ir skurdo kultūra, neretai lemia savitos uždaros kultūros
radimąsi. Tai socialinės integracijos požiūriu pavojingas reiškinys, kadangi nukrypstama nuo
vyraujančių visuomenės vertybių. Socialiai pažeidžiamų grupių atstovų įtikėjimas savo socialine
atskirtimi, gyvenimas anapus normų ir vertybių apsunkinajų integravimąsi į visuomenę bei menkina
socialinės pagalbos efektyvumą. Ypač problemiška tai, kad socializacijos ir savUdentifikacijos
procese perimtos artimiausiai socialinei aplinkai būdingos vertybės įtvirtina socialinės atskirties
tęstinumą. Todėl iškyla poreikis įvertinti socialiai pažeidžiamų grupių vertybinių pasirinkimų
ypatumus. Empirinio tyrimo pagalba straipsnyje siekiama nustatyti socialiai pažeidžiamų grupių
atstovams būdingus vertybinius prioritetus ir palyginti juos su bendrais Lietuvos gyventojams
būdingais vertinimais.
Esminiai žodžiai: socialinė atskirtis, skurdo kultūra, socialiniai sluoksniai, vertybės.
Keynvords: sočiai exclusion, culture ofpoverty, sočiai layers, values.

JVADAS
Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, išgyvena esminių socialinių ekonominių pokyčių
laikotarpį. Tai turi Įtakos daugeliui visuomenės gyvenimo sričių, keičia ir pačią visuo
menę. Išryškėjo ženklios visuomenės socialinio sluoksniavimosi permainos - nyksta kai
kurie senieji sluoksniai ir formuojasi nauji, sustiprėjo socialinė diferenciacija. Nepaisant
pastangų didinti socialinį saugumą1, Lietuvoje nemažėja skurdžiai gyvenančių, socialiai
atskirtų, visuomenės paribyje atsidūrusių žmonių.
Svarbu tai, kad socialinės atskirties grupės gali būti apibūdintos ne tik socialinio
ekonominio statuso požiūriu, bet įgyja tam tikrus socialinius psichologinius ypatumus.
Pastebima, kad socialinėje atskirtyje atsidūrusieji neretai įgyja atskiros socialinės klasės
statusą su tik jai būdingomis elgesio normomis, vaidmenų pasiskirstymu, vertybių siste
ma, prarandami socialiai orientuoti bei formuojasi nesocialiai orientuoti tikslai.
Kitaip sakant, nepalanki socialinė ekonominė žmogaus būklė didele dalimi formuoja
savitą gyvenimo būdą bei turi įtakos tokiai asmenybinei pozicijai, kuri apsunkina inte
gravimąsi į visuomenę. Susikuria taip vadinamas socialinės atskirties tęstinumas, kai iš

1 2009 m. liepos 1 d. patvirtinta Nacionalinė Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 2010-ųjų metų
programą, kurios paskirtis - sustiprinti vieną pagrindinių Lietuvos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės,
politinių įsipareigojimų - kovoli su skurdu ir socialine atskirtimi, vadovaujantis 2010-ųjų Europos kovos su
skurdu ir socialine atskirtimi tikslais ir pagrindiniais principais bei Europos metų veiklos prioritetais.
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kartos į kartą perduodamos vertybės ir elgesio normos, įtvirtinančios buvimą socialinėje
atskirtyje.
Siekiant užtikrinti socialinės atskirties mastų mažėjimą, taikomos socialinės pagal
bos priemonės turėtų būti grindžiamos gilesniu, išsamesniu socialinės atskirties reiškinio
sociologiniu išmanymu. Todėl iškyla poreikis dauginti žinias apie socialinius psicholo
ginius aspektus, lemiančius socialiai atskirtų arba socialiai pažeidžiamų grupių atstovų
gyvenseną.
Žmonių požiūriai, elgsena ir gyvensena priklauso nuo jų vertybių, būtent dėl to svar
bu nustatyti socialiai atskirtų ar socialinės rizikos grupių atstovams būdingus įvairių gy
venimo sričių vertybinius prioritetus.
Straipsnyje keliami tikslai:
•išanalizuoti socialinės atskirties sampratą ir atskleisti socialinės atskirties sąsajas
su tokiomis socialinėmis psichologinėmis charakteristikomis, kaip motyvacija,
vertybinės orientacijos ir kt.;
'

palyginti socialinės atskirties ir skurdo kultūros sampratas;

•empirinio tyrimo pagalba nustatyti tikslinei socialiai pažeidžiamų moterų grupei
būdingus vertybinius pasirinkimus ir gautus duomenis palyginti su visiems
Lietuvos gyventojams (ir atskirai Lietuvos moterims) būdingais vertybiniais
pasirinkimais.

SOCIALINĖ ATSKIRTIS - NUTOLIMAS NUO VISUOMENINIŲ VERTYBIŲ
(TEORINIAI TYRIMO PAGRINDAI)
Žmogaus vertybės išreiškia jo santykį su visuotinai priimtomis vertybėmis. Nors
socialinės vertybės — tai bendri elgesio standartai, išreiškiami socialinėmis normomis,
jos gali būti ne kiekvienam priimtinos arba individualiai skirtingai suprantamos, be to,
individai gali nesutikti dėl konkrečių normų ar elgesio standartų, įkūnijančių tas pačias
vertybes. Anot H. Joaso (Joas 2000), vertybių formavimas - gana sudėtingas patirties,
supratimo ir kultūroje galimų interpretacijų derinimo procesas. Žmogaus vertybių for
mavimąsi veikia jo socialinė terpė - šeima, draugai, mokykla, tradicijos, visuomenės
institucijos, žiniasklaida, veikiantys įstatymai ir pan. Vertybes tyrinėjantys mokslininkai
pažymi, kad nėra vieningos nuomonės, kaip apčiuopti ar suprasti vertybes, ir ypač sudė
tinga atskleisti, koks vertybių poveikis žmonių elgesiui (Giacomini, Hurley et ai., 2004).
Kalbant apie individualias vertybes dažnai vartojama sąvoka vertybinių orientacijų,
jas skiriant nuo visuomenėje priimtų vertybių. Anot B. Bitino (Bitinas 2002), vertybinės
orientacijos - tai internalizuotos vertybės. Kiekvienas žmogus suformuoja savo asmeni

nį vertybinių orientacijų sąrašą, kitaip tariant, jis iš didelio ir nebaigtinio sąrašo išsirenka
tas vertybes, kurias pripažįsta ir paverčia jas asmenine vidine savastimi. Nesvarbu, ar jis
jomis praktiškai vadovaujasi, ar tik jų siekia. „Individualiai gyvensenai ir socialiniam
bendrabūviui būtinos taisyklės, orientavimosi modeliai, vertybinės elgesio normos, ku
rių privaloma laikytis subjektyviai vertinant reiškinius, mąstant ir kontroliuojant savo
veiksmus"' (Halder 2002: 230).
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Vertybių pagrindas - žmogaus veiklos kryptingumas. Individualios vertybės susiju
sios su pasirinkimo galimybėmis, kurių pagrindu kuriamas asmeninis gyvenimas - žmo
gaus požiūriai, jo elgsena ir gyvensena priklauso nuo jo vertybių. Todėl, analizuojant
socialinės atskirties grupes, svarbu jas apibūdinti ne tik socialinio ekonominio statuso
požiūriu, bet ir pabandyti apčiuopti šios grupės socialinius psichologinius ypatumus,
identifikuoti vertybinius socialinę atskirt} patiriančių žmonių pasirinkimus.
Socialinė atskirtis apibrėžiama kaip visuomenėje egzistuojantis pilietinių teisių apri
bojimas tam tikroms žmonių grupėms, kaip nutolimas nuo visuomeninių ir ekonominių
vertybių. Socialinė atskirtis - tai sąlyginis ir daugiapusis reiškinys, kuris sykiu apima
ir visuomenines vertybes, ir asmenines savybes (Zaleckienė 1998). Ši sąvoka taikoma
nevienaprasmiškai: plačiąja prasme socialinės atskirties grupei priskiriami skurde gyve
nantys ir visuomeniniame gyvenime nedalyvaujantys žmonės, bet ji gali būti suprantama
ir siauriau - kaip marginalinių arba ribinių grupių egzistavimas. Marginalais įvardijami
visuomenės „paribiui", žemiausiai socialinės struktūros pakopai, priklausantys žmonės
(benamiai, fizinių sutrikimų turintys žmonės, buvusieji nuteistieji, narkomanai ir kt.).
Taigi savo forma ir turiniu socialinė atskirtis gali įvairuoti nuo anksčiau įgytų teisių arba
padėties netekimo iki visiškų socialinių ryšių nutraukimo,
Žmogus gali jaustis socialiai atskirtas dėl įvairių priežasčių. Išskiriamos politinės,
teisinės; ekonominės; socialinės; kultūrinės psichologinės. Dažniausiai įvardijamos at
skirties priežastys - tai skurdas, nedarbas, nepakankamas išsilavinimas, nedalyvavimas
socialiniame gyvenime (Brazienė, Guščinskienė 2004). Šalia šių aplinkybių socialinė
atskirtis taip pat siejama su gyvenamąja vieta (kaimo gyventojų socialinė atskirtis ryš
kesnė), amžiumi (apima vaikus, pagyvenusius) ir lytimi.
Atkreiptinas dėmesys, kad socialinės atskirties priežastys gali būti asmeninio arba / ir
visuomeninio pobūdžio, nors toks išskyrimas yra sąlygiškas, kadangi gana dažnai visuo
meniniai reiškiniai sukelia arba skatina tam tikras asmeninio pobūdžio priežastis, o pasta
rosios daro įtaką visuomeninei valstybės sanklodai (Zaleckienė 1998).
•Visuomeninės priežastys įžvelgiamos tais atvejais, kai pati visuomenė dėl
istorinių, politinių, kultūrinių, socialinių priežasčių ignoruoja tam tikrų grupių
poreikius, interesus, siekius ir sudaro sąlygas ne tik pavieniams asmenims, bet ir
ištisoms gyventojųgrupėms jaustis izoliuotoms, atskirtoms nuo likusios visuomenės
dalies (pvz., nelegalūs imigrantai, gyventojai be pilietybės, nuteistieji, bedarbiai,
benamiai, pensininkai, tautinės mažumos, religinės grupės ir kt.).
•Asmeninės priežastys siejamos su paties žmogaus pozicija - kai žmogus dėl tam
tikrų asmeninių psichologinių, kultūrinių ir / ar ekonominių priežasčių nelaiko
savęs visuomenės dalimi. Šios priežastys sudaro prielaidas žmogui pasijusti
atskirtam nuo jį supančios aplinkos: šeimos, artimųjų, vietos bendruomenės
narių. Daugėjant žmonių, negalinčių pasipriešinti atskirties procesui, gali
susidaryti ilgą laiką arba nuolatos nuo visuomenės atskirtų žmonių grupė.
Atlikti tyrimai, nagrinėjantys socialinę atskirtį patiriančių žmonių socialines psicho
logines charakteristikas, tokias kaip motyvacija, vertybinės ir kt., pagrindžia, kad socia
linė ekonominė žmogaus būklė didele dalimi veikia asmenybinę poziciją.
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Pavyzdžiui, tyrinėjant socialiai atskirtųjų asmenų mokymąsi lemiančius veiksnius,
buvo nustatyta, kad socialiai atskirtiesiems stinga ryžto, jie linkę „nurašyti" save, pasi
reiškia mokymosi kompetencijos stoka ^jie dažniau nei kiti nežino, ko norėtų mokytis,
kur ir kaip tai galėtų daryti (Stanišauskienė 2004).
Nustatyta, kad socialinė atskirtis susijusi ir su visuomenės vertybių ignoravimu tai, kas visiems piliečiams turėtų būti reikšminga ir brangintina, atskirtyje atsidūrusiems
žmonėms tampa svetima ir nepriimtina, kad silpnųjų ir vertybės silpnos, jie dažnai tiesiog
neturi poreikio mąstyti apie tai, kas gyvenime svarbiausia, kurti ateities planus, pasirink
ti tinkamus jų įgyvendinimo būdus (Maniukaitė 2007). Tiriant visuomenės atstumtųjų
(buvusiųjų kalinių ir vargetų, pastariesiems priskiriant nebeturinčius ką prarasti žmones:
benamius, valkatas, itin nuskurdusius pensininkus irpan.) vertybinių nuostatų ypatumus,
buvo nustatyta, kad apklaustų asmenų vertybės visiškai atitiko jų statusą visuomenėje tirtų socialiai atskirtų grupių požiūris į daugelį žmogaus gyvenimą įprasminančių dalykų
buvo paviršutiniškas ir nemotyvuotas. Pateikta tyrimą apibendrinanti išvada: „silpnųjų ir
vertybės silpnos, dažnai tiesiog nėra poreikio mąstyti apie tai, kas gyvenime svarbiausia,
kurti ateities planus, pasirinkti tinkamus jų įgyvendinimo būdus. <...> daugelis atstum
tųjų nebuvo nusiteikę priešintis, aiškintis savo nesėkmių priežastis, keistis. Jie ramiai
stūmė pilkas, vienodas dienas, nelaukdami jokio stebuklo. Gal tik svajonės apie darnią
šeimą ar netikėtą susitikimą su senokai nematytais vaikais praskaidrindavo buvusių ka
linių ir vargetų kasdienybę. Pasyvią gyvenimo poziciją atstumtieji buvo linkę pateisinti
Dievo valia ar likimu, kurio smūgių neįmanoma išvengti. <...> Dievą ir tikėjimą silpnieji
laikė viena svarbiausių vertybių" (Maniukaitė 2007: 53).
Prieinama išvados, kad socialinė atskirtis sukuria prielaidas moralinei degradacijai,
kuri apibrėžiama kaip „socialiai orientuotų tikslų, vertybių nebuvimas, arba atvirkščiai nesocialiai orientuotų tikslų buvimas" (Gruževskis 2007).
Aprašyti socialinės atskirties sąlygoti socialiniai psichologiniai profiliai nubrė
žia tiesiogiai įžiūrimas socialinės atskirties sąsajas su taip vadinamąja skurdo kultūra,
kuri apibrėžiama kaip gyvenimo būdas, susiformavęs ir paplitęs tarp skurdžiai gyve
nančių žmonių (Collins Dictionary 1995: 140). Pirmasis „skurdo kultūros" (tiksliau,
subkultūros) sąvoką XX a. Šeštajame dešimtmetyje pavartojo amerikiečių antropologas
O. Levvisas. Šį nerimą keliantį reiškinį O. Lewisas aprašė, aptikęs tirtų Puerto Riko ir
Meksikos lūšnynų gyventojų elgesio panašumus. Jis pastebėjo, kad įvairių visuomenių
vargingiausiems sluoksniams būdingi panašūs elgesio modeliai, savita kultūra. Skurdo
kultūroje gyvenantiems žmonėms, anot O. Lewiso, būdingas stiprus fatalizmo jausmas,
netikėjimas, kad galima ką nors pakeisti savo gyvenime; nepasitikėjimas kitais visuome
nės sluoksniais bei institucijomis; beprasmybės, vienatvės ir izoliacijos jausmas; atsisa
kymas dalyvauti visuomenės gyvenime bei nenoras burtis į bendruomenes. Jis išskyrė
keletą būdingų socialiai Žemiausių klasių subkultūros aspektų, kurie sąlygoja skurdo pa

veldimumą (Lewis 1968):
•veiksmingo dalyvavimo pagrindinėse visuomeninėse institucijose vengimas;
•ekonominė ir socialinė priklausomybė nuo valstybės / mecenatų;
•nepasitikėjimas vyriausybe, policija, teismais bei įstatymais ir 1.1.;
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•nesaugi vaikystė ir nevisavertė motinystė bei tėvystė;
•autoritariniai santykiai šeimoje;
•devįantinio elgesio bei psichologinių patologijų toleravimas;
•menkavertiškumo jausmas;
•susilpnėję arba visai nutrūkę santykiai su bažnyčia;
•padidėjęs moters vaidmuo;
•ankstyvi seksualiniai santykiai ir 1.1.
Tyrėjai pažymi, kad skurdo kultūra yra sunkiai pakeičiamas dalykas, nes ji funkci
onuoja kaip nepajudinami žmonių gyvenimo būdą nulemiantys rėmai (Kavolis 1996).
Susikuria taip vadinamas „skurdo ratas", kai iš kartos į kartą perduodamos vertybės ir
elgesio normos, įtvirtinančios paveldimą skurdą.
Iš pateiktos medžiagos akivaizdu, kad socialinės atskirties ir skurdo kultūros fenome
nologija labai artima. Todėl kyla poreikis nusakyti, koks šių dviejų reiškinių tarpusavio
santykis. Tenka pripažinti, jog skurdo ir socialinės atskirties santykis nėra iki galo aiškus,
neretai šios sąvokos vartojamos kaip sinonimai, be to, problematiška ir tai, kad socialinės
atskirties sąvoka ne visiems aiški (Mikulionienė 2005).
Vis dėlto matome, jog skurdo kultūros sąvoka apima kur kas platesnį reiškinį nei
skurdas, kuris tiesiogiai siejamas su nepakankamu pajamų ir gyvenimo lygiu. Skurdas tai tik viena galimų socialinės atskirties priežasčių, kita vertus, socialinė atskirtis nors ir
dažnai, bet nebūtinai sąlygota skurdžios gyvensenos. Galima prielaida, kad skurdo kul
tūra apibūdina būtent socialinę atskirtį, kitaip sakant, palyginti naujai atsiradusi sociali
nės atskirties koncepcija nusako seniai žinomą skurdo kultūros reiškinį. Tokią prielaidą
patvirtina ir O. Lewiso pastebėtas faktas, kad realus skurdas ne visada sukuria skurdo
kultūrą ir nebūtinai sutampa su ja. Naudojant šiuolaikinę terminiją, galėtume teigti, jog
buvo pastebėta, kad skurdas ne visada lemia socialinę atskirt}.
Taigi, pasiremdami skurdo kultūros tyrinėjimais, turime pakankamą pagrindą teig
ti, kad socialinė atskirtis sąlygoja savitos uždaros kultūros radimąsi. Tai socialinės in
tegracijos požiūriu pavojingas reiškinys, nes socialinės atskirties įsitvirtinimas trukdo
žmonėms keisti susiklosčiusias nepalankias gyvenimo sąlygas, o socializacijos ir saviidentifikacijos procese perimtos vertybės apsunkina socialiai pažeidžiamų grupių inte
gravimąsi į visuomenę ir menkina socialinės pagalbos efektyvumą.
Tačiau svarbu turėti galvoje ir kitą Šios problemos aspektą. Socialines problemas
siejant su pačių individų negebėjimu ar nenoru integruotis į visuomenę, formuojama
neigiama nuostata į tuos, kurie priskiriami socialiai nesėkmingoms grupėms. Nedar
bas, teistumas, invalidumas, vyresnis amžius ir kiti požymiai sukelia išankstinius nei
giamus nusistatymus Šių žmonių atžvilgiu. Paplitę neigiami stereotipai taipogi apsun
kina socialiai atskirtųjų integraciją į visuomenę. Be to, aplinkinių lūkesčiai formuoja
jų sąmonę. Neveltui P. Bergeris (Berger 1995) akcentavo pavojų, kad nepalankūs
vertinamai ir prietarai gali sugniuždyti žmogų, pastūmėti supanašėti su įsitvirtinusiu
vaizdiniu.
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SOCIALINĖS RIZIKOS GRUPIŲ MOTERŲ VERTYBINIAI PASIRINKIMAI

(TYRIMO REZULTATAI)
Siekiant atrasti efektyvias socialinės integracijos ir socialinės pagalbos priemones,
taikytinas socialiai atskirtų arba socialiai pažeidžiamų grupių atstovams, svarbu žinoti
jiems būdingus [vairių gyvenimiškos raiškos sferų, tokių kaip šeima, vaikai, darbas ir
kt, vertinimus.
Tuo tikslu, pasiremdami empirinių tyrimų duomenimis, pabandėme nustatyti socia
liai pažeidžiamų grupių atstovams būdingus vertybinius pasirinkimus ir palyginome juos
su bendrais Lietuvos gyventojams būdingais vertinimais.
Analizuojamą socialiai pažeidžiamų asmenų grupę sudarė EQUIL projekto2 rėmuose
vykdyto sociologinio tyrimo tikslinė grupė - Vilniaus apskrityje gyvenančios ir su rim
tomis diskriminacijos darbo rinkoje problemomis susiduriančios moterys, priklausančios
rizikos grupėms: besilaukiančios ir / arba auginančios vaikus iki 16 m., turinčios vidurinį
ir žemesnį išsilavinimą, nedirbančios, prekybos žmonėmis aukos, benamės. Šio tyrimo
metu buvo apklausta 260 rizikos grupėms priklausančių moterų. Be abejonės, tiriamosios
grupės apklausos duomenys negali pretenduoti į statistine reprezentaciją, t. y. jie neat
spindi bendros socialiai pažeidžiamų ir darbo rinkoje diskriminuojamų moterų padėties,
tačiau, kita vertus, daugelio socialiai pažeidžiamų grupių statistika sunkiai prieinama,
o apie kai kurias iš jų duomenų apskritai nėra - Lietuvoje nežinomas tikslus prekybos
žmonėmis aukų ar benamių skaičius, juo labiau jų socialinė demografinė struktūra. Todėl
atliktą sociologinį tyrimą derėtų vertinti kaip žvalgomąją konkrečios tikslinės grupės
situacijos analizę.
Tyrimui buvo naudota unifikuota metodika3, kai respondentams pateikiamas vertybių
sąrašas, atskleidžiantis jų požiūrį į įvairias gyvenimo sritis, ir apklausiamieji prašomi
kiekvieną iŠ išvardytų vertybių įvertinti pagal penkiabale skalę nuo „labai svarbu" iki
„visiškai nesvarbu". Taip pat prašoma iš pateiktų vertybių išrinkti vieną - pačią svar
biausią.
Lietuvoje sukaupta nemažai empirinių duomenų apie Lietuvos gyventojams būdin
gus vertybinius prioritetus bei jų pokyčius, kurie pateikti įvairiuose leidiniuose (Vertybių
tyrimai 2000; Europa ir mes 2001; Besivienijanti Europa 2003 ir kt.). Šioje analizėje
palyginimui naudojomės Socialinių tyrimų instituto 2004 m. atliktu reprezentatyviu so
ciologiniu tyrimu, kuriame šalia kitų tikslų buvo siekiama nustatyti Lietuvos gyventojų
vertybinį požiūrį į įvairias gyvenimo sritis.
Atlikto socialiai pažeidžiamų grupių moterų tyrimo duomenys parodė, kad domi
nuojančios tikslinės grupės moterų vertybės yra gana tradicinės ir glaudžiai susijusios
su asmeniniu gyvenimu - joms svarbiausia vaikai, Šeima, sveikata (žr. 1 pav.). Po šių

pagrindinių sričių pagal reikšmingumą tiriamųjų grupei seka su gyvenimo gerove ir jos
užtikrinimu susiję dalykai: butas, darbas, išsimokslinimas, buitis, turtas, gera išvaizda.

1 EQUIL projektą 2007 m. vykdė vystymo bendrija „Vilniaus apskrities socialiai pažeidžiamų moterų
integracija". Išsamiau apie projektą žr. leidinį „Socialinė atskirtis ir integracija". Vilnius: ST1, 2007.
3 Požiūrio į svarbiausias gyvenimo vertybes tyrimai nuosekliai vykdomi tiek Europos, tiek kitose pasaulio
Šalyse (žr. Europos vertybių tyrimas; Pasaulio vertybių tyrimas).
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Mažiausiai socialinės rizikos gmpių moterims svarbios su visuomenine sfera sietinos
tokios vertybės, kaip politika, laisvalaikis, draugai, saviraiška.
1 pav. Vertybių svarba socialinės rizikos grupių moterims, vertinant kiekvieną iš pa
teiktų vertybių (atsakiusiųjų proc.)
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Gautus duomenis palyginę su visiems Lietuvos gyventojams ir atskirai Lietuvos mo
terims būdingais vertybiniais pasirinkimais (nors vertinamų vertybių sąrašas nėra iden
tiškas, didelė jų dalis sutampa) matome, kad apklaustų socialinės rizikos grupių moterų
vertybių hierarchija iš esmės atitinka bendrus mūsų visuomenėje priimtus vertinimus (žr.
2 ir 3 pav.).
Vis dėlto galima pastebėti ir kai kuriuos skirtingai sudėliotus akcentus. Socialinės
rizikos grupių moterys į pirmą vietą iškelia vaikus, šeimą ir po to nurodo sveikatos reikš
mę. Pastebėsime, kad Lietuvos gyventojams apskritai (ir Lietuvos moterims atskirai)
būdinga pirmiausia pabrėžti sveikatos svarbą, o vaikai ir šeima seka po to.
Problemų darbo rinkoje turinčios moterys dažniau nei vidutinis Lietuvos gyventojas
pabrėžia turto svarbą - jį kaip labai svarbią vertybę nurodė 31 proc. tikslinės grupės ti
riamųjų. Tarp Lietuvos gyventojų ypatingą turto svarbą pabrėžė beveik dvigubai mažiau
apklaustųjų - 17 proc. (15 proc. moterų). Šį vertinimų skirtumą greičiausiai lemia sudė
tinga finansinė ir materialinė tirtų socialinės rizikos grupėms priskiriamų moterų padėtis,
nes dauguma jų yra bedarbės.
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2 pav. Vertybių svarba Lietuvos gyventojams, vertinant kiekvieną iš pateiktų verty
bių (atsakiusiųjų proc.)
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3 pav. Vertybių svarba Lietuvos moterims, vertinant kiekvieną iš pateiktų vertybių
(atsakiusiųjų proc.)
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Iš kitų galimų palyginti vertybių taip pat išsiskiria religijai suteikiama reikšmė. 29
proc. socialinės rizikos grupės moterų sakė, kad religija joms labai svarbi. Taip manančių
Lietuvos gyventojų yra 11 proc, moterų truputį daugiau - 13 proc. Vadinasi, sunkumų
patiriančios moterys daugiau kaip dvigubai dažniau, nei Lietuvos gyventojai religijai su
teikia ypatingą svarbą. Čia norisi prisiminti jau minėtą kitais tyrimais (Maniukaitė 2007)
nustatytą tendenciją, kad socialinius sunkumus patinantiems asmenims būdinga paguo
dos ieškoti ir savo padėtį sieti su likimu ar Dievo valia; galimas dalykas, todėl tikėjimas
ir religija jiems tampa svarbesni.
Kitų ryškesnių skirtumų tarp mūsų lyginamų grupių neišryškėjo.
Kalbant būtent apie tikslinės grupės - socialiai pažeidžiamų moterų - vertybinių pa
sirinkimų ypatumus, svarbu įvertinti amžiaus įtaką. Tuo tikslu buvo lyginamos „labai
svarbios" vertybės, išskiriant keturias amžiaus grupes: 16-24 m., 25-34 m., 35-44 m. ir
vyresnes nei 45 m. moteris.
Pagal tyrimo duomenis galima teigti, kad pačioms jauniausioms problemų darbo rin
koje turinčioms moterims labiau nei kito amžiaus respondentėms labai svarbu Šeima,
vaikai, išsimokslinimas bei studijos, tuo pačiu jos mažiau pabrėžia išskirtinę religijos ir
sveikatos svarbą (žr. 4 pav.). Galima manyti, kad šios sunkioje padėtyje atsidūrusios jau
nos moterys pasiryžę stengtis ir pagerinti savo gyvenimą bei tiki, kad to galima pasiekti
gilinant žinias.
Į vyriausiųjų grupę patekę, t. y. vyresnės nei 45 m., tikslinės grupės moterys dažniau
nei kitų amžiaus grupių atstovės labai didelę vertę teikė kasdienio gyvenimo gerovę
užtikrinantiems dalykams: butui, buičiai, pinigams bei asmeninės raiškos sritims: išvaiz
dai, draugams. Tuo pačiu šio amžiaus moterys mažiau nei kitos pabrėžė išsimokslinimo
bei studijų vertę ir labiau akcentavo didelę religijos ir politikos svarbą. Apibendrinant
galima daryti prielaidą, kad sunkioje situacijoje atsidūrusios vyresnio amžiaus moterys
akcentuoja tai, ko joms trūksta (pvz., turtas, pinigai), ir tai, kas, jų manymu, galėtų būti
materialinių nepriteklių atsvara (pvz., draugai, gera išvaizda). Tačiau skirtingai, nei jau
nos moterys, 45 m. amžių perkopusios respondentės rečiau linkusios vertinti asmeninių
pastangų (išsimokslinimo, studijų) svarbą ir daugiau pasikliauja pagalba iš šalies (poli
tikos, religijos).
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Vidutinio amžiaus moterų vertybiniai pasirinkimai reikšmingesniais nuokrypiais nuo
bendro vidurkio ypatingai neišsiskiria. Pastebėtina, kad pagrindinės vertybės - vaikai,
šeima, sveikata - buvo nurodomos esant labai svarbios arba svarbios didžiosios dalies
(97 proc. ir daugiau) apklaustųjų. Todėl pateiktų vertybių prioritetui nustatyti informaty
vesnis pasirinkimas pagrindinės, svarbiausios vertybės iš visų pateiktųjų.
Apklaustos socialiai pažeidžiamų grupių moterys labai nenoriai atsakinėjo j klausi
mą, kuri iš pateiktų vertybių joms yra pati svarbiausia, - į šį klausimą atsakė tik 30 proc.
tirtų tikslinės grupės atstovių.
Pasirinkdamos vieną, pačią svarbiausią, vertybę, daugiausia (60 proc.) atsakiusių
moterų nurodė būtent šeimą, (domu tai, kad vertinant visų pateiktų gyvenimo sričių
svarbą, vaikų reikšmingumas buvo lygus ir net truputį didesnis nei šeimos, tačiau pir
maeilės svarbos vertybe vaikus įvardijo kur kas mažesnė dalis į klausimą atsakiusių
socialinės rizikos grupių moterų - apie penktadalis (žr. 5 pav.). Tai beveik sutampa su
bendrai Lietuvos moterims būdinga pozicija vaikų reikšmingumo atžvilgiu (žr. 6 pav.
dešinėje).
Pagal tikslinės grupės moterų pasirinkimus trečiąją vietą užėmė sveikatos svarba,
tačiau sveikatą kaip pačią svarbiausią vertybę vis dėlto rinkosi nedaugelis - 7 proc. respondenčių.
Tokių gyvenimo sričių, kaip butas, darbas, gera išvaizda, draugai ar turtas, išskirtinį
reikšmingumą pabrėžė dar mažesnė dalis į šį klausimą atsakiusių socialiai pažeidžiamų
moterų, ir nė viena jų nemanė, kad buitis, išsimokslinimas, studijos, laisvalaikis, savi
raiška, religija ar politika galėtų būti svarbiausia vertybe.
S pav. Vienos pačios svarbiausios vertybės pasirinkimas socialinės rizikos moterų
grupėje (atsakiusiųjų proc.)
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6 pav. Vienos pačios svarbiausios vertybės pasirinkimas (atsakiusiųjų proc.)

Lietuvos gyventojai

38

I 1,4 1,3 1,3 1,2 0,7 0,2 0,2 0,1

Lietuvos moterys

32

19
4

n

2

1

1

0,3 0,3 0,2 0,2

Lyginant socialinės rizikos grupių moterų ir bendrai Lietuvos gyventojų (tarp jų iš
skiriant moterų grupę) vienos pačios svarbiausios vertybės (žr. 6 pav.) pasirinkimą, gali
ma konstatuoti, kad jis esmingai skiriasi pagal suteikiamą prioritetą dviem pagrindinėm
vertybėm - šeimai ir sveikatai. Socialiai pažeidžiamos moterys beveik du kartus dažniau
nei Lietuvos moterys pačia svarbiausia gyvenimo vertybe įvardija šeimą ir gerokai re
čiau j pirmą vietą iškelia sveikatos svarbą. Matyt, sudėtingoje situacijoje atsidūrusios
moterys jas užgriuvusių problemų sprendimą sieja su šeimos pagalba ir parama, o dėme
sys sau ir savo sveikatai tampa antraeiliu ar trečiaeiliu dalyku.
Svarbiausių gyvenimo sričių pasirinkimai gana reikšmingai varijuoja pagal amžių
(žr. 7 pav.). Šeimos reikšmingumas su amžiumi pabrėžiamas vis rečiau. Vertindamos
šeimos svarbą išsiskiria 25-34 m. amžiaus tikslinės grupės moterys, -joms šeima itin
svarbi. Tai galima sieti su tuo, kad šiame amžiuje moterys dažniausiai kuria savo šeimas.
Pažymėtina, kad tiriamojoje grupėje užfiksuota amžiaus įtaka šeimos kaip pagrindinės
vertybės pasirinkimui visiškai atitinka bendrus Lietuvos gyventojams būdingus šeimos
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prioriteto kaitos dėsningumus įvairaus amžiaus respondentų grupėse. Tą patj galima pa
sakyti ir apie sveikatos svarbos vertinimo tendenciją - socialiai pažeidžiamos moterys,
kaip ir Lietuvos gyventojai apskritai, su amžiumi vis dažniau sveikatą vertina kaip pačią
svarbiausią gyvenimo vertybę.
Tačiau vaikams suteikiama pirmenybė skiriasi pagal respondentų amžių lyginamo
se socialiai pažeidžiamų moterų ir Lietuvos gyventojų grupėse. Lietuvos gyventojams
būdinga, kad vaikus kaip svarbiausią vertybę dažniausiai įvardija 35-44 m. žmonės, o
jaunimas (dažnai dar neturintis vaikų) juos rečiausiai pripažįsta svarbiausia gyvenimo
vertybe. Tuo tarpu jaunos socialinės rizikos grupių moterys kur kas dažniau nei vyresnės
sako, kad vaikai yra pagrindinė jų gyvenimo vertybė. Šį skirtumą nulėmė tas faktas, kad
į socialiai pažeidžiamų moterų grupę buvo įtrauktos tik besilaukiančios ir / arba auginan
čios vaikus moterys, taigi čia buvo daugiau jaunų mamų.
7 pav. Vienos pačios svarbiausios vertybės pasirinkimas pagal amžių (atsakiusiųjų proc.)

Socialinės rizikos moterys

ŠeimaVaikaiSveikata
I 16-24 m. Q 25-34 m. O 35-44 m. • 45 m.:

Lietuvos gyventojai

• 17-24m. O25-34m. •35-44m- ū45-54m. D55-64m. O65m.-|
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APIBENDRINIMAS, IŠVADOS
Tyrimo duomenys parodė, kad apklaustų socialinės rizikos grupių moterų vertybių
hierarchija iš esmės atitinka bendrus mūsų visuomenėje priimtus vertinimus. Tačiau so
cialiai pažeidžiamos moterys beveik du kartus dažiau nei Lietuvos moterys pačia svar
biausia gyvenimo vertybe įvardija šeimą ir gerokai rečiau į pirmą vietą iškelia sveikatos
svarbą. Tai leidžia manyti, kad sudėtingoje situacijoje atsidūrusios moterys problemų
sprendimą sieja su Šeimos pagalba bei parama ir mažiau skiria dėmesio sau ir savo svei
katai.
Socialiai pažeidžiamos moterys dvigubai dažniau, nei Lietuvos gyventojai, pabrėžia
turto svarbą, ką, matyt, lemia sudėtinga jų finansinė ir materialinė padėtis.
Sunkumų patiriančios moterys taip pat dvigubai dažniau, nei Lietuvos gyventojai,
ypatingą svarbą suteikia religijai, kas gali būti susieta su tuo, kad socialiai pažeidžiamų
grupių asmenims labiau būdinga paguodos ieškoti ir savo padėtį sieti su likimu ar Dievo
valia.
Problemų darbo rinkoje turinčių moterų vertybiniai pasirinkimai leidžia daryti prie
laidą, kad šios sunkioje padėtyje atsidūrusios jaunos moterys pasiryžusios stengtis pa
gerinti savo gyvenimą ir tiki, kad to galima pasiekti gilinant žinias. Sunkioje situacijoje
atsidūrusios vyresnio amžiaus moterys labiau akcentuoja tai, ko joms trūksta, mažiau
vertina asmeninių pastangų svarbą ir daugiau pasikliauja pagalba iš šalies.
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ABSTRACT
PECULIARITIES OF VALUES CHOJCES OF GROUPS AT SOCIAL RISK
Sočiai exclusion as well as phenomenon of culture of poverty causes formation of closed
specific culture. From the perspective of sočiai integration it is perilous because of digress froro
sočiai values dominating within society. Such elements traditionally ascribed to the culture of
poverty as acceptance of self sočiai exclusion, living outside sočiai norms and values are characteristic for many of socially excluded and cause difficulties of integration to society, derogate
from effectiveness of sočiai support. Especially problematic is the fact of continuation of sočiai
exclusion and its transmission through generations when in the process of socialization and self
identification socially excluded people adopt values from the nearest sočiai surrounding. Therefore the need to analyse value choices of socially excluded is at utmost importance. The author
presents and analyses the data obtained in empirical research focused on value priorities of groups
at sočiai risk comparing it with the results of representative research on value choices of Lithuanian population.
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Santrauka. Mokslinių tyrimų etika yra neatskiriama tyrimų politikos Europos Sąjungoje dalis.
Plėtojant mokslinių tyrimų erdvę, čia remiamasi atsakingo (t. y. etiško) mokslo samprata. Tuo tarpu
Lietuvoje mokslinių tyrimų etika iš esmės asocijuojama tik su biomedicinos mokslų srities tyrimais,
ignoruojant platesnius reiškinio apimamus aspektus. Šiame straipsnyje, siekiant į mokslinių
tyrimų etikos problematiką pažvelgti platesniame mokslo sričių kontekste, keliamas paprastas
klausimas: kokie yra Lietuvos universitetų etikos kodeksai? Straipsnyje pristatomi pirminiai 16
Lietuvos universitetų 17 etikos kodeksų apžvalginės turinio analizės rezultatai, rodantys, kad
kodeksus galima skirstyti į kelias grupes pagal jų sąsajas su juridiniu nurodymu institucijoms juos
sukurti. Turinio analizė taip pat rodo, kad specialių mokslinių tyrimų ar mokslinės veiklos etikos
klausimams daugelyje kodeksų išskirtinio dėmesio neskiriama.
Esminiai žodžiai: etika, etikos kodeksas, mokslinių tyrimų etika.
Keywords: ethics, ethic code, scientific research ethics values.

ĮVADAS
Šiandien Europos Sąjungoje (toliau - ES) „[mokslinių tyrimų! etika [yra] neatski
riama tyrimų politikos Europos Sąjungoje dalis" (Ethics 2010), kur, plėtojant bendrą
ją mokslinių tyrimų erdvę, remiamasi atsakingo (t. y. etiško) mokslo (angį. - responsible science) samprata. Tai liudija etikos klausimams skirta atskira dalis Veiksmų plane
„Mokslas ir visuomenė" (Science and Society 2002) bei serija aktualių Europos Komisi
jos dokumentų (Legislation, regulations and conventions), griežti reikalavimai Europos
Komisijos finansuojamų mokslinių tyrimų etiniams aspektams (Ethical review 2010) ir
jau finansuoti / finansuojami (BP6 ir BP7 projektai) ar planuojami finansuoti mokslinių
tyrimų etikos ar glaudžiai su moksliniais tyrimais susijusių etinių klausimų problematikos
tyrimai (Work Programine 2010). Tuo tarpu 1980-ųjų viduryje Lietuvoje pradėtose soci
alinių etikos aspektų studijose (Kalenda 2009), šalia profesinės (pvz.: Bakshtanovskii,

1 Straipsnyje pristatomi pirminiai projekto „Mokslinių tyrimų etika Lietuvoje: būklės analizė" (yrimų
rezultatai. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba {sutarties Nr. MIP-37/2010).

110

Sogomonov 2007), darbo (pvz.: Grepperud, Pedersen 2006, Ivanauskas 2006)^ taikomo
sios (pvz.: Bostrom, Ord 2006; Kalenda 2009), verslo (organizacijų) (pvz.: Vasiljevas,
Pučėtaitė 2005, Abromaitytė-Sereikienė 2008, Vasiljevienė 2000, 2003), valstybės tar
nautojų veiklos (pvz.: Palidauskaitė 2005-2006, 2009; Perkumienė, Raupelienė 2008 ir
kt.) etikos, mokslinių tyrimų etikai didesnis dėmesys skiriamas tik sąsajoje su bioetika
(pvz.: Dranseika, Noreika, Gefenas 2009; Gefenas 2007; Toliušienė, Peičius 2007, Jakušovaitė, Darulis, Žekas 2005), o mokslinės veiklos etika beveik neanalizuojama. Pa
vyzdžiui, lietuviškoje akademinėje literatūroje mums pavyko rasti vieną platesnę mokslo
sričių (tačiau tik žvalgomojo pobūdžio) studiją (GrinceviČienės V. ir Š. 2007), kurioje
buvo nagrinėjamos vieno Lietuvos universiteto doktorančių ir doktorantų patirtys, susi
duriant su akademiniu nesąžiningumu. Nors publikacijos autorės siūlė rezultatus inter
pretuoti atsargiai, visgi jie parodė, kad problemos Lietuvoje esama.
Įstatyminiame lygmenyje ir platesniame mokslo organizacijų bei mokslo sričių kon
tekste, 1991 m. priimtame Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Mokslo ir studijų įstatyme
(1991-02-12, Nr. 1-1052) buvo nurodoma, kad „mokslininkas privalo laikytis mokslinės
ir profesinės etikos normų" (35 str.). Šis sakinys - vienintelė visame įstatymo tekste
esanti nuoroda į mokslinių tyrimų etiką - išliko nepakitęs visose vėlesnėse pastarojo įsta
tymo redakcijose beveik dvidešimt metų. 2009 m. priimtoje įstatymo redakcijoje (200904-30, Nr. XI-242) etikos klausimai yra žymiai labiau išplėtoti, tačiau vartojant jau kitą
terminą - „akademinė etika". Pastarojo termino vartojimą įstatyme galima paaiškinti
neatskiriama mokslinės ir pedagoginės veiklos sąsaja: didžioji dalis mokslinių tyrimų
atliekama universitetuose; didžioji dalis mokslininkių ir mokslininkų (t. y. mokslo laips
nius turinčių asmenų) pirmine savo veikla laiko dėstymą. Be to, mokslinėse publika
cijose terminas „akademinė etika" (beveik) vienareikšmiškai siejamas su edukaciniais
procesais (Strauss, Corbin 1990; Sirgy, Johar, Tao Gao 2006; Fisher 2003; Simon, Carr
et ai 2003; Rau, Durand 2000); tuo tarpu terminas „mokslinės veiklos etika" tampa tarsi
vienu akademinės etikos aspektų, o terminas „mokslinių tyrimų etika" apskritai susieja
mas vien su biomedicinos mokslų srities tyrimais.
Dabartiniame LR Mokslo ir studijų įstatyme (2009-04-30, Nr. XI-242) skelbiama,
kad „akademinė bendruomenė <...> vadovaujasi Akademinės etikos kodeksu, kurį pa
gal Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas parengia ir tvirtina
mokslo ir studijų institucijos" (53 str. 4 d.). Tačiau, praėjus beveik metams po Įstatymo
įsigaliojimo, jame minima akademinės etikos procedūrų kontrolieriaus institucija ne tik
kad nebuvo įsteigta, bet, panašu, ir nebus įsteigta artimiausiu metu (Pranešimas VIR,
2010). Kita vertus, žymiai anksčiau - 2005 m. - LR švietimo ir mokslo ministro įsaky
mu buvo patvirtintos Rekomendacijos akademinės etikos kodeksams (2005-12-05, Nr.
ISAK-2485; toliau - Rekomendacijos), kuriose buvo įvardintos tokios pagrindinės aka
deminės etikos vertybės, kaip teisingumas, sąžiningumas, pagarba žmogui, tolerancija,
profesinė, mokslinė bei pilietinė atsakomybė, ir pagrindiniai akademinės veiklos vertybių
principai: tiesos siekimas ir akademinė laisvė bei atsakingas naudojimasis ja. Nors tai
buvo rekomendacinio pobūdžio dokumentas, bet jame buvo nurodoma, kad „aukštosios
mokyklos iki 2006 m. kovo 1 d., vadovaudamosis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis
Rekomendacijomis akademinės etikos kodeksams, turi parengti ir patvirtinti dėstytojų eti
kos kodeksus" (2 str.). Taigi, nors pastarosios Rekomendacijos nustojo įstatyminės galios
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2009 m. (2009-06-10, Nr ISAK-1203), nesant įsteigtai aukščiau minėtai Akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus institucijai, tikėtina, kad Lietuvoje (bent aukštosios
mokyklos) vadovaujasi dar iki 2006 m. patvirtintais etikos kodeksais.
Etikos kodeksas ^ tai „sutartinis moralinių principų formatas" (Clifford 2000). Koks
jis šiandieniniame Lietuvos universitete? Kokius moralinius principus etikos kodeksas
skelbia ir kokiais principais vadovaujasi (ar turėtų vadovautis) šiandieninė Lietuvos uni
versitetinė bendruomenė? Tai klausimai, j kuriuos siekiama atsakyti šiame straipsnyje.
Kita grupė straipsnyje analizuojamų klausimų yra susijusi tik su mokslinių tyrimų etikos
problematika. Straipsnyje mėginama atskleisti, kaip pastaroji problematika apibrėžiama
pastaruosiuose organizacijų dokumentuose.

DUOMENYS IR METODAI
2010 m. rudenį atlikta etikos kodeksų paieška Lietuvos mokslo organizacijų interaetiniuose tinklalapiuose parodė, kad dauguma šalies aukštųjų universitetinių mokyklų (to
liau - Universitetų) turi „akademinės etikos", „dėstytojų ir studentų etikos" arba tiesiog
„etikos" kodeksus (žr. 1 lentele).
1 lentelėje matome, kad 2010 m. rudenį etikos kodeksai buvo patvirtinti 16-oje uni
versitetų (LSMU sudarantys du universitetai turėjo atskirus kodeksus), 2 universitetuose
kodeksai buvo rengiami ir 2 universitetuose kodeksų nebuvo; informacijos apie dar 3
universitetų etikos kodeksus gauti nepavyko net pateikus tiesioginį paklausimą. Svarbu
pastebėti, kad 14 kodeksų buvo rasta universitetų internetiniuose tinklalapiuose: dau
guma jų pristatomi viešai universitetų bendruomenėms ir visai visuomenei kartu su pa
grindiniais institucijų dokumentais (t. y. statutais, etc.)- Kiti 3 gyvuojantys, tačiau viešai
nesurasti, etikos kodeksai buvo gauti susisiekus su universitetų administracija. Taigi to
liau analizuojami
1 lentelė. Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų etikos kodeksai

Eil.
Nr.

Organizacijos tipas*

H
viso

Turi
etikos
kodeksą

Rengia
etikos
kodeksą

Neturi
etikos
kodekso

Infor
macijos
nėra

1.

Valstybiniai universitetai

15

14

1

2.

Nevalstybiniai universitetai,
užsienio universitetu filialai

9

3

1

2

3

24

17

2

2

3

Iš viso:

* Lietuvos universitetai, prieiga per internetą: <http://www.aikos.smm.lt/svietimo_ir_mokslo^
institucijos.htra?a-=find&abbr=AU>.
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Valstybiniai universitetai:
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademija (LSMU VA),
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademija {LSMU MA),
Kauno technologijos universitetas (KTU),
Klaipėdos universitetas (KU),
Lietuvos kūno kultūros akademija (LKKA),
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA),
Lietuvos žemės ūkio universitetas (LZŪU),
Mykolo Romėno universitetas (MRU),
Šiaulių universitetas (ŠU),
Vilniaus dailės akademija (VDA),
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU),
Vilniaus pedagoginis universitetas {VPU),
Vilniaus universitetas (VU),
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU),.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
Nevalstybiniai universitetai:
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB, UAB (1SM),
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, VŠĮ {VU TVM),
Vilniaus verslo teisės akademija, VšĮ (VVTA),
Verslo ir vadybos akademija, VšĮ,
Europos humanitarinis universitetas, VšJ,
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija,
LCC Tarptautinis universitetas, VšĮ,
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija,
Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-informatikos fakultetas".
17 etikos kodeksų (2 lentelė), iŠ kurių 14 buvo sukurti valstybiniuose ir 3 - nevalsty
biniuose universitetuose.
Šiame straipsnyje etikos kodeksai nagrinėjami, atliekant jų turinio analizę (Berg
2001). Operaciniu požiūriu kodeksais laikomos aukščiau minėtos Rekomendacijos.
Kadangi Rekomendacijos yra vienintelis tam tikru laikotarpiu juridiškai privalomą
ją galią turėjęs ir laikytas tipiniu viešai prieinamas dokumentas, tikėtina, kad (bent)
dauguma dokumente minimų organizacijų (t. y. universitetų) vadovavosi būtent pasta
ruoju dokumentu, kurdami savus etikos kodeksus. Struktūros prasme pastarąjį doku
mentą sudarė 3 dalys: „Bendrosios nuostatos", „Dėstytojų etikos kodeksas" (apimantis
4 skirsnius - „Bendrosios etikos normos", „Mokomosios veiklos etika", „Mokslinės
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tiriamosios veiklos etika", „Dėstytojų etikos kodekso priėmimas ir įgyvendinimas") ir
„Studentų etikos kodeksas" (jungiantis 2 skirsnius - „Akademinės etikos normos" bei
„Studentų etikos kodekso priėmimas ir įgyvendinimas"). Kitaip sakant, Rekomendacijo
se buvo siūloma parengti du etikos kodeksus, iŠ kurių vienas skirtas dėstytojams, kitas studentams.
Čia atliekamos analizės kontekste svarbu tai, jog Rekomendacijose pateikiamas ats
kiras skirsnis, kuriame, nusakant etinius mokslinės veiklos (bet ne mokslinių tyrimų)
aspektus, pastaroji veikla įvardinama kaip atskira dėstytojų (kitaip - akademinės) vei
klos dalis. Kiekybine prasme šis skirsnis yra labai mažas: jis sudaro mažiau nei 1/10
viso Rekomendacijų teksto (t. y. visų Rekomendacijų apimtis 1701 žodis; 4. III skirsnyje
mokslinės tiriamosios veiklos etiniai aspektai nusakyti 107 žodžiais). Taigi be to, kad
mokslinė veikla Rekomendacijose suprantama kaip papildoma akademinės veiklos dalis,
jai skiriama nedaug dėmesio.
Rekomendacijų antrosios dalies - „Dėstytojų etikos kodeksas" - III skirsnyje skel
biama: „Mokslinė veikla turi būti grindžiama sąžiningo tyrimo ir tiesos siekimo idea
lais". Pastaroji nuostata pažeidžiama, jei:

1)padirbinėjami empiriniai duomenys arba jais manipuliuojama;
2)slepiami gauti duomenys, prieštaraujantys tyrimo hipotezei;
3)sąmoningai pateikiama klaidinanti informacija apie empirinio tyrimo metodiką;
4)pavagiami ar sąmoningai sugadinami empirinio tyrimo duomenys, kompiuterių
programos, empirinės medžiagos pavyzdžiai, rankraščiai;

5)plagijuojama;
6)nepamatuotai primetama bendraautorystė jaunesniems kolegoms ar pavaldiniams;
7)nutylima arba neigiamas mokslinei veiklai talkinusių žmonių ar organizacijų
įnašas;
8)nekorektiškai kritikuojama ir sąmoningai menkinama kolegos darbas ir kt.
Metodologine prasme svarbu pažymėti, kad Rekomendacijose, kaip tipiniame doku
mente, pastebimi dar keli etikos kodekso turinio analizei svarbūs aspektai. Viena, Reko
mendacijose akcentuojami keli mokslinės veiklos etikos aspektai: (a) netinkama elgsena
tyrimo eigoje (t. y. duomenų padirbinėjimas, manipuliavimas jais, apgaudinėjimas) ir
(b) netinkama elgsena su kolegomis (t. y. kenkimas, autorystės klausimai, menkinimas).
Pastarieji aspektai Čia suvokiami kaip pirminės empirinės turinio kategorijos. Kitas svar
bus Rekomendacijose atspindimas mokslinės veiklos etikos aspektas tas, kad čia naudo
jamas negatyvas, nusakant tai, kas turi būti nedaroma, bet ne tai, kas turėtų būti daroma,
siekiant užtikrinti etiškumą.
Analizuojant Lietuvos universitetų etikos kodeksus, pirmiausia siekiama nustatyti jų
sąsają su pastarosiomis Rekomendacijomis keliais aspektais: (a) etikos kodekso patvir
tinimo laikas, (b) etikos kodekso auditorija, (c) etikos kodekso struktūra ir (d) dėmesys
mokslinės veiklos etikai. Siekiant įvertinti pastarąjį aspektą etikos kodeksuose kiekybine
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prasme, skaičiuojami smulkiausi analizės vienetai - žodžiai (Berg 2001); siekiant at
skleisti etinių mokslinių tyrimų aspektų turimo ypatumus kodeksuose, atliekamas teks
tinių duomenų (mokslinių tyrimų etikos apibrėžimų kodeksuose) kodavimas, vedantis į
teminių kategorijų įvardinimą (Strauss, Corbin 1990).

MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKA UNIVERSITETŲ ETIKOS KODEKSUOSE
Pirmasis universiteto etikos kodeksas Lietuvoje buvo patvirtintas 1999 m. (KTU).
Vėliau 2005 m. buvo patvirtinti dar du (VPU ir LKKA) (2 lentelė), (domu tai, kad laiko
tarpiu nuo aukščiau minėtų Rekomendacijų pasirodymo datos (t. y. 2005-12-05) iki jose
nurodomos datos, kada turėtų būti patvirtinti etikos kodeksai Lietuvos universitetuose
(t. y. 2006-03-01), nebuvo patvirtintas nė vienas etikos kodeksas. Dauguma kodeksų
universitetuose buvo patvirtinti vėliau - 2006-2007 m. Taigi pagal patvirtinimo datą
analizuojamus 17 kodeksų galima suskirstyti į dvi grupes: patvirtinti iki Rekomendacijų

paskelbimo (KTU, VPU, LKKA) ir patvirtinti vėliau (visi kiti).
Atlikus dokumentų palyginimą paaiškėjo, kad iki Rekomendacijų paskelbimo datos
(t. y. iki 2005-12-05) patvirtinti du iš trijų kodeksai yra gana panašūs savo apimtimi,
struktūra ir turiniu. Kitaip sakant, kiekybine prasme KTU ir VPU kodeksai tėra vos kiek
daugiau nei 500 žodžių apimties (panašios apimties, tačiau kitokio turinio ir retorikos,
tėra vienas 2007 m. LSMU MA kodeksas). Tuo tarpu tuo pačiu laikotarpiu patvirtintas
LKKA kodeksas yra du kartus didesnės apimties (1163 žodžiai). Tačiau nė viename šių
kodeksų nėra atskiros dalies (ar poskyrio), skirtos tik mokslinės tiriamosios veiklos ar
mokslinių tyrimų etikos apibrėžimui. KTU ir VPU kodeksuose minima tiriamoji veikla,
nurodant nevykdyti antihumaniškų ir antiekologiškų mokslinių tyrimų.
Šiuose kodeksuose išskirti nusižengimai mokslininkų etikai yra panašūs kaip ir Re
komendacijose: plagijavimas, duomenų klastojimas. Tuo tarpu LKKA kodekse minimas
mokslinei veiklai talkinusių žmonių / organizacijų įnašo vertinimas, atsakomybė už
mokslinio darbo kokybę ir jo rezultatus, tačiau apie plagijavimą neužsimenama. Pasta
rieji su moksliniais tyrimais susiję etiniai aspektai KTU ir VPU kodeksuose nusakomi,
atitinkamai, 6 ir 10 punktų atitinkamai 222 ir 252 žodžiais, LKKA - dvigubai daugiau:
20 punktų 407 žodžiais. Taigi šiuose kodeksuose mokslinių tyrimų etikos aspektų išdės
tymui skiriama beveik pusė dokumento teksto.
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Svarbu atkreipti dėmesį, kad pastarieji trys kodeksai yra nevienodi tikslinių grupių
prasme, - KTU kodeksas yra skirtas tik dėstytojams (arba „mokslo ir mokslo pedagogi
niams darbuotojams"); šio kodekso retorika nurodo, kad dėstytojai „įsipareigoja" elgtis
pagal kodekse išvardintus elgesio standartus. Tuo tarpu VPU kodekse nors ir išsakomas
analogiškas įsipareigojimas, tačiau žymiai didesnėms grupėms - universiteto dėstyto
jams, mokslo ir administracijos darbuotojams. LKKA kodeksas „apibrėžia (...) akade
mijos darbuotojo pagrindines profesinės etikos normas", kurios reguliuoja „dėstytojų ir
studentų bei kitų Akademijos bendruomenės narių santykius".
Vėliau, t. y. po minėtųjų Rekomendacijų pasirodymo, patvirtinti etikos kodeksai yra
kelių tipų. Vieno tipo kodeksai, patvirtinti 7 universitetuose (VU, KU, ŠU, LSMU LVA,
VDA, VGTU ir VDU), yra beveik analogiški aukščiau minėtoms Rekomendacijoms, -jų
apimtis svyruoja nuo 1585 iki 1972 žodžių (mažiausios apimties yra VU, didžiausios ŠU kodeksas); mokslinių tyrimų etikos aspektai šiuose kodeksuose nusakomi jau atski
rose dalyse („Mokslinio tiriamojo darbo etika", „Mokslinės tiriamosios veiklos etikos
normos", „Mokslinės tiriamosios ir meninės veiklos etika" ir pan.) 634-1064 žodžiais
(atitinkamai mažiausiai žodžių VU, daugiausia - ŠU kodekse). Taigi čia ir vėl apytiksliai
pusė kodekso skiriama mokslinių tyrimų etikos klausimams. Šiuose kodeksuose panau
dotos visos kategorijos, apibrėžtos Rekomendacijų antros dalies III skirsnyje. Išskirtys
čia yra dvi: tai ŠU kodeksas, kuriame dalis apie mokslinės tiriamosios veiklos etiką yra
papildyta nuoroda į elgesį, naudojant studentų darbus (cit.: „naudojant studentų darbų
rezultatus, nurodyti pirminius Šaltinius"). Kita išskirtis - VU kodeksas, kuriame Reko
mendacijų normos apie mokslinių tyrimų etiką papildytos dviem nurodymais: privalu,
rekomenduojant suteikti mokslo laipsnį, pedagoginį vardą, apdovanojimą arba moksli
nės veiklos pripažinimą kitokiomis formomis, remtis ne asmeniniu ar politiniu santykiu,
o dalykišku pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis ir nevar
žyti akademinės laisvės, naudojantis tarnybine padėtimi.
Svarbu pastebėti, kad pastarieji septyni kodeksai taip pat yra skirtingi tikslinių grupių
prasme. Kaip ir anksčiau minėtos grupės kodeksai, dalis šią grupę sudarančių kodeksų
yra skirti tik dėstytojams arba „mokslo ir mokslo pedagoginiams darbuotojams" (LSMU
VA, KU, VGTU). Kitos grupės kodeksų (ŠU, TVM) tikslinė grupė platesnė - universite
to dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų. Trečios grupės kodeksai (VU, VDA)
skirti visai bendruomenei.
Kito tipo kodeksai pasižymi tuo, kad jie parengti, tiesiogiai nesiremiant Rekomen
dacijomis, ir juose skelbiami akademinės etikos „principai" (MA, VDU, LMTA). Jie
skirtingi savo apimtimi (atitinkamai 536, 1277, 1327 žodžiai) ir tuo, kad VDU ir LMTA
Kodeksai skirti dėstytojams, studentams ir kitiems darbuotojams, o LSMU MA Kodek
sas - dėstytojams, mokslo darbuotojams ir gydytojams. Visuose trijuose Kodeksuose
nėra atskiros dalies mokslinių tyrimų etikai, tačiau atskirai pabrėžiami „principai", kurių
turi laikytis darbuotojai, kuriems kodeksai skirti. VDU ir LMTA Kodeksuose išskirti trys

principai: akademinės laisvės bei atsakomybės; akademinio sąžiningumo ir etiškų as
meninių santykių principas. Šiuose dokumentuose prie kiekvieno „principo" apibrėžtos
„normos" ir „pažeidimai". MA Kodekse skelbiama, kad MA nariai įsipareigoja laikytis
11 etikos principų: pagarbos asmeniui, orumo, autonomijos, moralinės atsakomybės,
lygiavertiškumo, teisingumo, sąžiningumo, solidarumo, viešumo, konfidencialumo bei
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tolerancijos. Tačiau svarbu pastebėti, kad VDU ir LMTA kodeksai yra identiški. Kadangi
pirmasis etikos dokumentą pasitvirtino VDU (2007-11-01), o LMTA pusmečiu vėliau
(2008-05-28), manytina, kad pastaroji organizacija „nusirašė" dokumentą, bet nesukūrė
savo originalaus.

Trečio tipo kodeksai (LŽŪU ir ISM) pasižymi tuo, kad juose atskiromis dalimis nu
sakomos veiklos nuostatos / normos, o turiniai visiškai nepanašūs nei j Rekomendacijų,
nei į kitų universitetų etikos kodeksų turinį. Šie kodeksai yra panašios apimties (t. y.
LŽŪU kodekse yra 844 žodžiai, ISM - 908 žodžiai), be to, nė viename jų nėra atskiros
dalies, kurioje būtų nusakomi mokslinių tyrimų ar mokslinės veiklos etikos aspektai. Šių
kodeksų skirtumas yra tas, kad ISM kodeksas skirtas dėstytojams, studentams ir darbuo
tojams, o LŽOU - visai bendruomenei.
Nagrinėjant privačių universitetų kodeksus, pirmiausia pastebima jų skirtingos ap

imtys (nuo 908 ISM iki 2255 žodžių VVTA) bei skirtingos tikslinės grupės (kaip jau
minėta, ISM kodeksas skirtas dėstytojams, studentams ir darbuotojams, VU TVM - dės
tytojams, mokslo ir kitiems, darbuotojams, VVTA kodeksas - visai bendruomenei). Be
to, verta pastebėti, kad dviejų nevalstybinių universitetų kodeksai savo turiniu panašūs į
kelių valstybinių universitetų kodeksus, - VVTA ir MRU kodeksų turiniai yra identiški;
maža to, jie buvo patvirtinti beveik tuo pačiu metu (t. y. 2007 m. balandžio mėn.). Kita
me - VU TVM - kodekse yra 25 punktas, kuris beveik identiškas VU kodekso 5 dalies
(„Mokslinio tiriamojo darbo etika") turiniui. Taigi ir vėl pastebimi tam tikri „nusirašinė
jimo" pavyzdžiai.
Pagaliau ISM, trečiasis etikos kodeksą turintis nevalstybinis universitetas, yra ne
tik pirmasis iš privačių universitetų, paskelbęs šį dokumentą, bet ir jį parengęs, nesiva
dovaudamas Rekomendacijomis. Ir nors Šiame dokumente nėra atskiros dalies, kurioje
būtų nusakoma mokslinių tyrimų ar mokslinės veiklos etika, jame skelbiama netoleran
cija ISM priklausančios intelektinės nuosavybės pažeidimams ir pabrėžiamas mokslinių
tyrimų kokybės užtikrinimas, sąžiningumas mokslo veikloje.
Taigi čia išskirtos trys universitetų etikos kodeksų grupės pagal jų „originalumo" kri
terijų parodo, pirmiausia, universitetų administracijų nuostatas tiek apskritai į profesinę
etiką, tiek ir konkrečiai į mokslinių tyrimų etiką , būtent: jei vieni kodeksai buvo kuriami
net nesant juridinių įpareigojimų tai padaryti, o kiti - siekiant suformuluoti originalų
dokumentą, tai dar kituose kodeksuose tiesiog atkartojamas tipiškas pateiktas pavyzdys.
Kitaip sakant, vienų kodeksų sukūrimas nurodo nepriklausomą universitetų administra
cijos (ar darbuotojų?) interesą sutvirtinti veiklos etiškumą, kitų - tik formalų juridinių

įsipareigojimų priėmimą.

IŠVADOS
Straipsnyje buvo analizuojami 16 valstybinių ir privačių Lietuvos universitetų etikos
kodeksai, kurie pastarosiose organizacijose buvo patvirtinti 1999-2008 metais. Vienas
įdomus šių dokumentų atsiradimo aspektas yra susijęs su šių dokumentų paskelbimo uni
versitetuose laiku. Trys iš minimų dokumentų universitetuose buvo sukurti, vadovaujan
tis ne valstybinės politikos juridiniu paliepimu (t. y. ministro įsakymu), bet dar prieš jam
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pasirodant. Tuo tarpu dauguma kodeksų buvo patvirtinti 2006-2007 m., tačiau vėliau,
nei tai buvo „liepta" juridiškai. Taigi kokios buvo realios paskatos kurti etikos kodeksus
universitetuose - klausimas, į kurį kol kas atsakyti negalime.
Kitas įdomus universitetų etikos kodeksų aspektas yra susijęs su Šių dokumentų pri
einamumu. Etikos kodeksų kaip empirinių duomenų šaltinių paieška parodė, kad nors
dauguma kodeksų yra skelbiami viešai ir lengvai randami, tačiau kai kuriose organiza
cijose šie kodeksai sunkiai atrandami, arba organizacijos apskritai neteikia informaci
jos apie juos. Taigi akivaizdu, kad ne visose į analizę įtrauktose organizacijose etikos
klausimams skiriamas vienodas dėmesys. Tačiau neatlikus papildomų tyrimų kol kas
galima tik spėlioti, ar etikos kodeksas kaip orientyras akademinei elgsenai yra svarbus
dokumentas bendruomenei, t. y. ar realiai vadovaujamasi turimais kodeksais.
Etikos kodeksų turinio analizė parodė, kad pastarieji dokumentai skiriasi keliais
aspektais. Viena ^ tai dokumentų apimtis. Kai kurie etikos kodeksai yra išplėtoti ir
apima įvairius etikos aspektus organizacijose, kai kurie - tėra atkartojimas aukštesnių
institucijų parengtų tipinių nuostatų. Kita - tai asmenys, kuriems etikos kodeksai skirti.
Vėlgi vienuose universitetuose etikos kodeksas pristatomas kaip tam tikros kategorijos
ar net visų darbuotojų įsipareigojimas, kituose ^ kaip orientacines nuorodas pateikiantis
dokumentas. Be to, svarbu yra tai, kad kai kurių universitetų etikos kodeksai yra skirti
išskirtinai pedagoginiam personalui, kai kituose - visai bendruomenei (t. y. ir studen
tams, ir administracijos darbuotojams). Visa tai rodo šių dokumentų kūrėjų ir tvirtintojų
nuostatą tiek į etiką universitetuose apskritai, tiek į mokslinių tyrimų etiką.
Atskira mokslinės tiriamosios veiklos etikos apibrėžimo analizė parodė, kad uni
versitetų etikos kodeksuose akcentuojami du aspektai, - tai elgsena su tyrimo duo
menimis ir elgsena su kolegomis. Tuo tarpu užsienio autoriai pažymi, kad tokio, kaip
čia analizuoto, pobūdžio kodeksuose akcentuojamos keturios direktyvos: informuotas
sutikimas, sukčiavimas ar apgaudinėjimas, privatumas ir konfidencialumas bei tikslu
mas (Clifford 2000). Taigi Lietuvos universitetų etikos kodeksuose akcentuojant tokius
mokslinės veiklos etikos pažeidimus, kaip sukčiavimas ir apgaudinėjimas, bei etinį
standartą - tikslumą, ignoruojami kiti moksliniam tyrimui reikšmingi aspektai, susiję
su tyrimo dalyviais (t. y. informuotas sutikimas, konfidencialumas). Tokie analizuotų
kodeksų turinio ypatumai verčia galvoti, kad arba etikos kodeksų išplėtojimui buvo
skirta per mažai dėmesio, arba apskritai į mokslinių tyrimų etikos problematiką yra
žvelgiama paviršutiniškai. Tačiau Šios prielaidos yra tolimesnių empirinių reiškinio stu
dijų klausimai.
Tačiau akivaizdu, kad pokyčiai vyksta. Tikėtina, kad universitetų etikos kodeksams
atsirasti pirmiausia turėjo įtakos mokslo globalizacija ir Lietuvos įsiliejimas į tarptau
tinę mokslo bendruomenę. Tačiau taip pat tikėtina, kad tam įtakos turėjo ir ES nuosta
tos mokslo atžvilgiu, bendraeuropinės mokslinės erdvės kūrimas. Kas bus toliau, - ar
pastarieji kodeksai bus tobulinami ir taps vienu pagrindinių organizacijos dokumentų,
kuriuo vadovaujasi visa bendruomenė, ar jie liks formalių nuostatų rinkiniu (ką rodo
ne vienas etinių pažeidimų atvejis pastaraisiais metais)? Tai klausimas, į kurį atsakys
ateitis.
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ABSTRACT
CODES OF ETHICS AT UTHUANIAN UNIVERSITIES AND ETHICS OF RESE
ARCH ACTIVITY IN THEM
Scientific research ethics is integral part of European Union research policy, and development
of European research area is grounded on the concept of responsifale (i. e. ethical) science. Meanwhile in Lithuania scientific research ethics is mostly associated with biomedical research ignoring wider aspects of the phenomenon still. This paper is aimed to look at the research ethics from
wider perspective in terms of fields of science and asks simple question: what are ethic codes
at Lithuanian universities? Preliminary content analysis of 17 ethics codes from 16 universities
revealed existing three types of the codes; the types of the codes denote relation of the code with
legal requisitions to develop the codes at the universities. Content analysis also demonstrated that
there is no direct and strict emphasis on research ethics, but general ethical principles / norms are
provided in the codes.

122

VIEŠOJO SAUGUMO PROBLEMOS LIETUVOS IR EUROPOS
SĄJUNGOS KONTEKSTE

Eglė Vileikienė
Vidaus reikalų ministerija, Šventaragio g. 2, LT-01510, Vilnius
Mykolo Romėno universitetas, Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius
EI. paštas: eglevile@gmail.com

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama viešojo saugumo problematika viešajame diskurse. Jame
lyginamas Lietuvos ir kitu Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūris į svarbiausias šalies
problemas, taip pat analizuojamas Lietuvos gyventojų požiūris į viešojo saugumo problemas bei
saugumo jausmo vertinimą. Remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užsakymu
1997 ir 2005-2009 m. atliktomis gyventojų nuomonės apklausomis, siekiama išsiaiškinti, kokias
svarbiausias problemas įvardija Lietuvos gyventojai, kaip jie vertina kriminogeninę būklę ir
saugumo jausmą, bei nustatyti, kaip šis vertinimas kito per pastarąjį dešimtmetį. Straipsnyje
pateiktų empirinių tyrimų rezultatai lyginami dviem aspektais: analizuojamas Lietuvos gyventojų
požiūris į viešąjį saugumą per kelerius metus, taip pat, remiantis Eurobarometro 2006-2009 m.
tyrimų rezultatais, lyginamas Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių požiūris į svarbiausias šalies
problemas.
Esminiai žodiiai: viešasis saugumas, saugumo jausmo suvokimas, žiniasklaida, teisėsaugos
institucijos.
Keywords: public safety, perception ofsafety andsecurity, mass media, police, law enforcement.
Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje gana daug dėmesio skiriama gyventojų saugu
mo problemai. Šia tema vyksta diskusijos viešajame, politiniame ir profesiniame diskur
se. Straipsnyje analizuojamas individualaus saugumo lygmuo, tiksliau, vienas jo aspek
tų - viešasis saugumas, ir jo suvokimas viešajame diskurse.
Pradžioje aptartinas viešojo saugumo sampratos vartojimas Lietuvos politiniame
diskurse. Viešojo saugumo sąvoka vartojama tokiuose teisės aktuose, kaip Naciona
linio saugumo pagrindų įstatymas1, Valstybės ilgalaikės raidos strategija2 ir Viešojo
saugumo plėtros iki 2010 m. strategija3. Pastarajame dokumente viešasis saugumas ap
ima tokias sritis: „nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir kontrolę; viešosios
tvarkos užtikrinimą; valstybės sienos apsaugą ir nelegalios migracijos kontrolę; eks
tremalių situacijų prevenciją ir valdymą, užtikrinant reikiamą skubią pagalbą žmogui
gaisro, avarijos ar kitos nelaimės atveju; kovą su finansiniais nusikaltimais; Lietuvos

1Valstybės žinios, 1997-01-08, Nr. 2-16.
2Valstybės žinios, 2002-11-27, Nr. 113-5029.
5 Patvirtinta vidaus reikalų ministro 2003-07-02 įsakymu Nr.lV-250 (žr. Valstybės žinios, 2003-12-03, Nr.
113^5092).
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Respublikos vadovybės ir oficialių svečių apsaugą". Analizuojant šią viešojo saugumo
sampratą atkreiptinas dėmesys, kad jos turinys atspindi valstybės valdymo sritis ir tam
tikrų institucijų, pavaldžių Vidaus reikalų ministerijai (toliau - VRM), pagrindines funk
cijas. Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje akcentuojama valstybės institucijų teikiamų
paslaugų kokybė - „valstybės institucijos, atsakingos už visuomenės saugumą ir (ar) vie
šosios tvarkos užtikrinimą, spręsdamos gyventojų problemas ir teikdamos jiems koky
biškas paslaugas, tikslingai, efektyviai ir racionaliai panaudodamos mokesčių mokėtojų
lėšas, garantuos viešąjį saugumą".
Skirtingai nei politiniame, viešajame diskurse viešojo saugumo samprata suvokiama
siauresne prasme, nesiejant jos su VRM pavaldžių institucijų veikla. Viešajame diskurse
viešojo saugumo sąvoka siejama su tam tikrais teisinių normų pažeidimais ir, žinoma, su
gyventojų saugumo jausmo suvokimu. Tačiau saugumo jausmas apima ir platesnį kon
tekstą: saugumas (ar nerimas dėl ateities), saugumas viešose vietose, saugumas namuo
se, eismo saugumas ir pan. Šiame straipsnyje labiau gilinamasi į tuos saugumo jausmo
suvokimo aspektus, kurie susiję su saugumu nuo nusikaltimų.

TYRIMO METODIKA
Atskaitos tašku, analizuojant gyventojų požiūrį į viešąjį saugumą, pasirinkti 1997 m.4,
kuomet buvo atliktas vienas pirmųjų išsamus visuomenės nuomonės tyrimas šia tematika
Lietuvoje. Vėlesnis analizuojamas laikotarpis apima 2005-2009 m., kuomet pagal tą pa
čią metodiką buvo atliktos Lietuvos gyventojų apklausos. Šios apklausos atliktos VRM
užsakymu pagal autorės parengtą klausimyną. Tyrimo metodas - individualūs interviu
respondento namuose. Buvo panaudota daugiapakopė tikimybinė atranka5.
Per pastarąjį dešimtmetį pradinis klausimynas pakito, jis buvo nuolat tobulinamas keitėsi kai kurių klausimų ar atsakymų formuluotės, klausimynas, atsižvelgiant į to lai
kotarpio aktualijas, buvo papildomas naujais klausimais, dalies klausimų buvo atsisaky
ta. Todėl palyginamajai analizei naudojami tik tie klausimai, kurių formuluotės nekito
nuo 1997 m.
Remiantis Eurobarometro6 2006-2009 m. duomenimis, pateikiama Lietuvos gy
ventojų svarbiausių šalies problemų analizė bei lyginamos Lietuvos ir kitų ES šalių

* Apklausą 1997 m. rugpjūčio mčn. atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „SIC. Apklausti
15-75 amžiaus gyventojai (atlikta 1020 interviu). Tyrimo rezultatų statistinė paklaida neviršija 3,1 proc. esant
95 proc. patikimumui.
52005-11-28-2005-12-09 apklausą atliko „Vilmonis". Apklausti 18 m. ir vyresni gyventojai (N=1002).
Tyrimo rezultatų statistinė paklaida neviršija 3,1 proc. esant 95 proc. patikimumui. 2006 m. gruodžio mčn.
apklausą atliko „Spinter tyrimai". Apklausti 15-75 m. amžiaus gyventojai (N=2OO3). Tyrimo rezultatu statistinė
paklaida neviršija 2,2 proc. esant 95 proc. patikimumui. 2007 m. spalio 4-7 d. apklausą atliko „Vilmorus".
Apklausti 18 m. ir vyresni gyventojai (N=1004). Tyrimo rezultatų statistine paklaida neviršija 3,1 proc.
esant 95 proc. patikimumui. 2008-10-16-2008-11-10 atliko „Spinter tyrimai^1. Apklausti 15-75 m. amžiaus
gyventojai (N=1006). Tyrimo rezultatų statistinė paklaida neviršija 3,1 proc. esant 95 proc. patikimumui.
2009 m. spalio 2-12 d. apklausą atliko „Vilmorus". Apklausti 18 m. ir vyresni gyventojai (N=1004). Tyrimo
rezultatų statistinė paklaida neviršija 3,1 proc. esant 95 proc. patikimumui.
6Analizei naudojami Standartinių Eurobaromctrų 66, 68, 70 ir 72 tyrimų duomenys.
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gyventojų nuomonės. Tuo siekiama nustatyti, kokią vietą kitų šalies problemų kontekste
užima nusikaltimai. Eurobarometro tyrimai pagal tą pačią metodiką atliekami visose ES
šalyse vienu metu du kartus per metus (pavasarį ir rudenį). Šiame straipsnyje remiamasi
2006-2009 m. rudens tyrimų duomenimis, nes panašiu metu buvo vykdomos VRM už
sakymu atliktos apklausos.

LIETUVOS IR KITŲ ES ŠALIŲ GYVENTOJŲ POŽIŪRIS

SVARBIAUSIAS

ŠALIES PROBLEMAS
Aiškinantis, kaip Lietuvos ir kitų ES šalių gyventojai vertina socialinę ir ekonominę
situaciją šalyje, remtasi Eurobarometro 2006-2009 m. tyrimų rezultatais. Lyginant pasta
rųjų ketverių metų Lietuvoje atliktų tyrimų duomenis, galima nustatyti svarbiausias kon
kretaus laikotarpio problemas, o lyginant šiuos ir kitų ES šalių rezultatus galima įvertinti
mūsų Šalies situaciją bendrame europiniame kontekste. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek
šie, tiek ir vėliau aptariami tyrimai atspinti gyventojų subjektyvų situacijos suvokimą.
Analizuojant tyrimų rezultatus matyti, kad Lietuvos gyventojai nusikaltimų problemą
įvardino tarp keturių svarbiausių šalies problemų, tokių kaip nedarbas, ekonominė padėtis
ir infliacija. Pvz., 2006 m. prie pačių svarbiausių problemų nusikaltimus priskyrė 37 proc.,
2007 m. - 34 proc, 2008 m. - 20 proc, o 2009 m. ^ 19 proc. respondentų. Tiriamuoju lai
kotarpiu stebima nusikaltimų aktualumo mažėjimo tendencija: 2006 m. ši problema buvo
antroje vietoje, savo aktualumu nusileisdama tik ekonominei situacijai, 2007 m. - antrojetrečioje vietoje, o 2008-2009 m. - trečioje-ketvirtoje vietoje (žr. 1 pav.).
1 pav. Svarbiausios problemos šalyje 2006-2009 m. (Lietuvos ir visų ES šalių gy
ventojų nuomonė, proc.)
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Prastėjanti šalies ekonominė situacija, kylančios kainos ir išaugęs nedarbo lygis savo
aktualumu nustelbė nusikaltimų problemą. Tikėtina, kad dėl prastėjančios ekonominės
padėties dauguma gyventojų jautė didesnę nedarbo ir infliacijos grėsmę, tuo metu kai
asmeniškai nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų dalis buvo žymiai mažesnė. Galima daryti
prielaidą, kad nusikaltimų problemos aktualumas priklauso nuo bendros socialinės ir
ekonominės situacijos šalyje - nusikaltimai, gyventojų manymu, tampa aktualesni tuo
met, kai sumažėja kitų problemų svarba.
Analizuojant Lietuvos gyventojams svarbiausias šalies problemas matyti, kad jos ne
daug skyrėsi nuo europiečių vertinimo. Skirtumas tik tas, kad nors nusikaltimų problema
tam tikru laikotarpiu ir buvo tarp aktualiausiųjų kai kuriose ES šalyse, tačiau bendrai
visoje ES ji dažniausiai buvo nurodoma trečioj e-ketvirtoje vietoje.
Lyginant skirtingose ES šalyse naudojamus standartinius klausimynus, pastebėta, kad
nevienodai traktuojama nusikaltimų sąvoka7, pvz., anglų kalba vartojama sąvoka crime,
vokiečių kalba - Kriminalitat, o prancūzų kalba - L 'incėcuritė (lietuvių k. - nesaugumas).
Tuomet iškyla pagrįstas klausimas, ar visose ES šalyse matuojamas tas pats dalykas, nes
nors nesaugumas ir siejamas su nusikaltimų problema, bet šių sąvokų reikšmė skiriasi. Vis
dėlto, palikę nuošalyje diskusijas dėl klausimo formulavimo, darome prielaidą, kad šiuo
atveju minėti sąvokų skirtumai, lyginant įvairių šalių duomenis, yra neesminiai.
Be bendros situacijos šalyje vertinimo ir pagrindinių problemų, kurios, gyventojų
manymu, yra aktualiausios jų šaliai, įvertinsime ir patiems gyventojams svarbias pro
blemas. 2009 m. Lietuvoje atliktų Eurobarometro tyrimų duomenys parodė, kad gyven
tojams viena svarbiausių problemų buvo infliacija, -ją nurodė 46 proc, antroj e-trečioje
vietoje buvo nedarbas ir ekonominė padėtis (nurodė po 29 proc), ketvirtoje - mokesčių
sistema (23 proc), penktoje ^ sveikatos priežiūros sistema (19 proc.), po to pensijos (13
proc), švietimo sistema (7 proc.) ir nusikaltimų problema (6 proc).
Palyginus problemas, kurias gyventojai įvardijo kaip svarbiausias šaliai ir jiems
asmeniškai8, matyti, kad nusikaltimų problema iš treČios-ketvirtos vietos šalies mastu
nukrito į aštuntą vietą. Panašūs respondentų vertinimai užfiksuoti ir visoje ES, kuomet
nusikaltimų problemą prie jiems asmeniškai svarbiausių priskyrė tik 8 proc. gyventojų.
Tikėtina, kad šis rodiklis yra tikslesnis, nes gyventojai, nurodydami jiems asmeniškai
svarbias problemas, remiasi asmenine patirtimi, tuo tarpu vertindami situaciją šalies ly
giu jie labiau pasikliauja informacija, gauta iš žiniasklaidos.

SVARBIAUSIOS VIEŠOJO SAUGUMO PROBLEMOS LIETUVOJE
Išnagrinėję Lietuvos gyventojų požiūrį į nusikaltimų svarbą kitų svarbiausių šalies
problemų kontekste, plačiau aptarsime konkrečias viešojo saugumo problemas, remian
tis 2006-2009 m. VRM užsakymu atliktais tyrimais. Formuluojant klausimą apie svar
biausias viešojo saugumo problemas, buvo atliekamas žvalgomasis tyrimas, kuriame

Standartinio Eurobarometro 72 rezultatų lentelės [žiūrėta 2010 m. kovo 3 d.]. Prieiga per intemetą: <http://
ec.europa.cu/public_opinion/archivcs/eb/cb72/cb72_anx_vol 1 .pdf>.
8 Abiem atvejais respondentai galėjo pasirinkti dvi jiems svarbiausias problemas iŠ pateikto 14 problemų
sąrašo.
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pateiktas atviras klausimas, o vėliau, apibendrinus respondentų atsakymus, jis buvo su
formuluotas į pusiau uždarą9.
2009 m. tyrimo duomenimis, net 60 proc. gyventojų svarbiausia problema nurodė
korupciją, antroje-trečioje vietoje - smurtinius nusikaltimus (t. y. nužudymus, ižžaginimus, sunkius kūno sužalojimus ir kt.) ir nepilnamečių nusikaltimus - nurodė po 37 proc.
apklaustųjų. Ketvirtoje vietoje buvo eismo saugumas (29 proc), turtiniai nusikaltimai
(27 proc), nusikaltimai, susiję su narkotikais (22 proc), smurtas šeimoje (20 proc) ir
kontrabanda (17 proc).
Analizuojant svarbiausias viešojo saugumo problemas, kurias įvardijo įvairaus am
žiaus, lyties, išsilavinimo ir skirtingose vietovėse gyvenantys respondentai, matyti tam
tikri skirtumai. Pvz., korupcijos problemą labiau akcentavo vidutinio amžiaus (30-50
m.) gyventojai su aukštuoju išsilavinimu ir gyvenantys didmiesčiuose. Tuo tarpu smurtą
šeimoje kaip vieną svarbiausių šalies viešojo saugumo problemų daug dažniau nurodė
moterys bei respondentai, gyvenantys kaimo vietovėse, ir tie, kurių šeimos pajamos yra
vienos mažiausių.
2006-2009 m. tyrimų lyginamoji analizė parodė, kad gyventojai dažniausiai nurodė
tas pačias 4^5 svarbiausias viešojo saugumo problemas: t. y. nepilnamečių nusikaltimus
(2006 m. 48 proc. gyventojų nurodė kaip svarbiausią), eismo saugumą (2007 m. svar
biausia nurodė 69 proc, o 2008 m. - 50 proc), korupciją (2009 m. 60 proc įvardino kaip
svarbiausią), smurtinius ir turtinius nusikaltimus (žr. 2 pav.).
2 pav. Svarbiausios viešojo saugumo problemos Lietuvoje 2006-2009 m., proc.

•2006 m.
m 2007 m.
D 2008 m.
•2009 m.

EismoSmurtiniai
saugumas nusikaltimai

Korupcija

Nepilnamečiu Turtiniai Nusikaltimai, Smurtas
nusikaltimai nusikaltimai
susiję sušeimoje
nar^otikais

Kontrabanda

9 Tiksli klausimo formuluotė buvo: „Kokios, jūsų nuomone, viešojo saugumo problemos yra svarbiausios
(aktualiausios) Lietuvoje? Nurodykite tris pačias svarbiausias". Respondentams buvo pateikta 14 atsakymų ir
palikta galimybė įrašyti papildomą atsakymą.
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Tiriamuoju laikotarpiu vienų problemų svarba mažėjo (pvz., eismo saugumo, nepil
namečių ir turtinių nusikaltimų), kitų - didėjo (pvz., korupcijos ir kontrabandos). Šie
pokyčiai sietini su viešajame diskurse padidėjusiu dėmesiu tam tikrai problemai. Didelis
gyventojų susirūpinimas eismo saugumu sietinas su tam tikrais įvykiais Lietuvoje, kai
2007-2008 m. žiniasklaidoje buvo labai akcentuojama ši problema, buvo rodoma daug ir
įtaigios socialinės reklamos, vykdoma akcija „Stop karui keliuose". Pakankamai dažnas
šios problemos viešinimas ir jos svarbos akcentavimas nukreipė visuomenės dėmesį nuo
kitų svarbių temų.
Atskirai aptartinas smurtinių nusikaltimų priskyrimas prie pačių svarbiausių viešojo
saugumo problemų. Respondentų vertinimu, ši problema 2006 ir 2008 m. buvo antroje,
o 2009 m. antroje-trečioje vietoje svarbiausių problemų sąraše. Įdomu tai, kad, remiantis
oficialia užregistruotų nusikaltimų statistika, šie nusikaltimai sudaro vos kelis procentus
nuo visų užregistruotų nusikaltimų. Tokie gyventojų vertinimai gali būti aiškinami tuo,
kad viešojo saugumo problematika viešajame diskurse dažniausiai išryškinama per rezo
nansinius nusikaltimus, sunkius smurtinius nusikaltimus, tokius kaip nužudymai, lytiniai
nusikaltimai, plėšimai, sunkūs kūno sužalojimai. Didele dalimi viešąjį diskursą formuoja
žiniasklaida, atrinkdama išskirtinius įvykius ir pateikdama juos visuomenei kaip tipinius
atvejus. Neretai žiniasklaidoje nepasiribojama vien tik informacijos konstatavimu - šalia
pateikiama ir veiksminga interpretacija, kaip konkretus įvykis turėtų būti suprantamas
(Dobryninas 2000: 7).
Panašiai aiškintinas ir smarkiai išaugęs korupcijos, ir kiek mažiau - kontrabandos
problemų aktualumas. Tikėtina, kad prastėjanti ekonominė situacija, skubota mokesčių
reforma ir akcizų politika galėjo sukelti padidėjusį dėmesį minėtoms problemoms vie
šajame diskurse.
Analizuojant gyventojų nurodytas svarbiausias problemas matyti, kad jos yra labiau
suformuotos žiniasklaidos; gyventojų manymu, aktualesnės tos problemos, kurios daž
niau akcentuojamos viešajame diskurse. Tyrimo rezultatai patvirtina S. Coheno (1980)
įžvalgas, kad tam tikros problemos visuomenėje yra smarkiai perdedamos, nes žinias
klaida dažniausiai paviešina sensacingus atvejus ir pateikia juos kaip tipinius.

SAUGUMO JAUSMO VERTINIMAS
Kaip Lietuvos gyventojai vertina saugumo jausmą ir kitus su tuo susijusius dalykus?
Aptariant gyventojų saugumo jausmą reikėtų atkreipti dėmesį į tokius dalykus: kaip gy
ventojai vertina kriminogeninę situaciją šalyje, kur jie jaučiasi saugesni, kas, gyventojų
nuomone, atsakingas, kad jie jaustųsi saugiai, ir ką jie asmeniškai padarė, kad užtikrintų
savo ir savo turto saugumą. Taip pat išryškinami skirtumai tarp skirtingo amžiaus, lyties,
išsilavinimo, užsiėmimo respondentų. Ne mažiau svarbu nustatyti ir pagrindinius infor
macijos apie viešąjį saugumą šaltinius.
3 pav. matyti, kad televizija vis dar yra pagrindinis informacijos apie viešąjį saugumą
Šaltinis, taČi^u jos svarba per pastaruosius penkerius metus sumažėjo nuo 63 iki 54 proc.
Be to, 2005^2009 m. šiek tiek padaugėjo gyventojų, svarbiausiu informacijos šaltiniu
nurodžiusių asmeninę patirtį ir intemetą.
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3 pav. Svarbiausi informacijos šaltiniai apie viešojo saugumo problemas 20052009 m., proc.

Respondentai gana retai tiesiogiai turėjo reikalų su viešojo saugumo institucijomis
(dažniau tik su policija, su kuria kasmet susidūrė apie ketvirtadalis respondentų), todėl,
vertindami kriminogeninę situaciją šalyje ir teisėsaugos institucijų veiklą, gyventojai re
miasi žiniasklaidos (dažniausiai - televizijos) teikiama informacija. Pažymėtina, kad tik
pusė asmenų, per pastaruosius penkerius metus turėjusių reikalų su policija, pagrindiniu
informacijos Šaltiniu apie viešąjį saugumą nurodė asmeninę patirtį.
Įdomu pastebėti, kad per dvylika metų10 beveik tris kartus (nuo 64 proc. 1997 m. iki
22 proc. 2008 m.) sumažėjo gyventojų, manančių, kad per paskutinius 12 mėn. padidėjo
nusikaltimų skaičius jų gyvenamojoje vietovėje, tačiau vis dar daug gyventojų manė,
kad nusikaltimų skaičius didėjo (žr. 4 pav.). Stebima ir kita tendencija - beveik dvigubai
(nuo 16 proc. 1997 m. iki 28 proc. 2008 m.) išaugo neapsisprendusiųjų arba nuomonės
minėtu klausimu neturinčių gyventojų dalis. Tiriamuoju laikotarpiu nepakito gyventojų
dalis^ manančių, kad nusikaltimų skaičius jų gyvenamoje vietoje sumažėjo. Palyginus
2006 ir 2008 m. tyrimo duomenis matyti, kad situacija vertinama optimistiškiau: 2008
m. gyventojai dažniau (atitinkamai 32 ir 44 proc.) nurodė, kad situacija liko tokia pati,
tačiau neapsisprendusiųjų dalis vis dar buvo gana didelė.

10 Čia lyginami tik 1997, 2006 ir 2008 m. tyrimų rezultatai, nes minėtais metais buvo atliekami išsamesni
tyrimai, o 2005, 2007 ir 2009 m. šis ir kai kurie kiti klausimai į klausimyną nebuvo įtraukti.
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4 pav. Gyventojų nuomonė apie paskutinių 12 mėn. nusikaltimų skaičiaus jų

gyvenamojoje vietovėje pokyčius (1997, 2006 ir 2008 m.)
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Vertinant šių tyrimų rezultatus, atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinis informacijos
šaltinis gyventojams yra žiniasklaida, ypač televizija. Svarbu ir tai, kad per pastarąjį
dešimtmetį smarkiai sumenko gyventojų pasitikėjimas žiniasklaida, atitinkamai pasiti
kėjimas policija, kaip pagrindine teisėsaugos institucija, išaugo. Darytina prielaida, kad
per pastaruosius dvylika metų sumažėjusi gyventojų baimė dėl vis „didėjančio nusikals
tamumo" susijusi su kritiškiau vertinama iš žiniasklaidos gaunama informacija.
Tyrimo metu buvo domėtasi, kaip gyventojai suvokia saugumo jausmą. Respon
dentų buvo prašoma įvertinti, ar jie saugiai jaučiasi Lietuvoje, jų gyvenamoje vietovėje
(mieste ar rajone), jiems artimiausioje aplinkoje (gatvėje ar kieme). Respondentams
pateikiant šiuos klausimus buvo siekiama išsiaiškinti, kiek saugumo jausmas susijęs
su tam tikra vietove. Tyrimo duomenys leidžia patvirtinti hipotezę, kad kuo aplinka
žmogui artimesnė, tuo saugiau jis joje jaučiasi. 2005-2009 m. tyrimų duomenimis, gy
ventojai saugiausiai jautėsi jiems artimiausioje aplinkoje (nurodė 54-66 proc. esan
tys saugūs), o nesaugiausiai respondentai jautėsi Lietuvoje (atitinkamai nurodė 27-47
proc.) (žr. 5 pav.).
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5 pav. Saugumo jausmo vertinimas 2005-2009 m.

2005 202008 2009

Lietuvoje

Jūsų gyvenamoje vietovėje
(mieste / rajone)

Jūsų artimiausioje ap^inkoje
(gatvėje / kieme)

Autorės ir kitų mokslininkų (Dobryninas, Gaidys 2004) tyrimų duomenimis, vie
nas patikimiausių ir realiausiai gyventojų saugumo jausmą atspindinčių rodiklių situacijos gyvenamoje vietovėje (mieste ar rajone) vertinimas. Situacijos Lietuvoje
vertinimui didesne įtaką daro žiniasklaidos informacija arba respondentų asmeninė
patirtis, pagal kurią tuo metu vertinamas saugumo jausmas savo gyvenamoje vieto
vėje.
Lyginant pastarųjų penkerių metų tyrimo duomenis matyti, kad iki 2007 m. didė
jęs Lietuvoje ir savo gyvenamojoje vietovėje saugiai besijaučiančių gyventojų skaičius
2008 m. sumažėjo ir grįžo į 2006 m. lygį. Tikėtina, kad tokiems respondentų vertini
mams įtakos turėjo pablogėjusi ekonominė situacija ir padidėjęs nesaugumas dėl savo
ateities. Galimas ir kitas aiškinimas: tuo metu, kai 2008 m. vyko gyventojų apklausa,
Skuodo rajone neblaivus policijos pareigūnas mirtinai sužalojo kelis vaikus ir pabėgo
iš įvykio vietos. Šis incidentas galėjo neigiamai paveikti policijos veiklos vertinimą ir
atitinkamai gyventojų saugumo jausmą.
Pastebėta tendencija, kad saugumo jausmo vertinimui įtakos turi amžiaus ir lyties
veiksniai. Vyrai jaučiasi saugiau nei moterys; saugiausiai jaučiasi jauniausi (15-19 m.), o
nesaugiausiai - vyriausi (60-75 m.) apklaustieji. Svarbu ir tai, kad subjektyviam saugu
mo jausmo suvokimui įtakos turi daug aplinkybių: paros metas (dieną dauguma gyvento
jų jaučiasi saugūs, o naktį nesaugūs), apšvietimas, netgi policijos ar apsaugos darbuotojų
buvimas (apšviestose vietose ir ten, kur yra policijos pareigūnų, gyventojai jaučiasi sau
giau) (Dobryninas, Gaidys 2004: 74-76).
Pastebėta, kad gyventojai savo saugumo jausmą ir riziką tapti nusikaltimo auka sie
ja su kriminogeninės padėties vertinimu: geriau vertinantys kriminogeninę padėtį tam
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tikroje vietoje jaučiasi saugiau ir mano, kad rizika tapti nusikaltimo auka yra mažesnė,
ir atvirkščiai.
Tyrimų duomenys rodo, kad gyventojai nelabai linkę imtis atsakomybės už savo pa
čių saugumą. 2008 m. absoliuti respondentų dauguma (81 proc.) j klausimą, kas turėtų
būti atsakingas už tai, kad gyventojai jaustųsi saugūs, pirmoje vietoje nurodė policiją,
o manančių, kad už saugumą atsakingi patys gyventojai, buvo ketvirtadaliu mažiau (64
proc). Beveik trečdalis (32 proc.) gyventojų manė, kad už saugumo jausmą atsakinga
Vyriausybė, 21 proc. - Seimas, 18 proc. - teismai. Ilgą laiką tiek viešajame, tiek ir poli
tiniame diskurse vyravo įsitikinimas, kad viešojo saugumo užtikrinimas yra tik policijos
reikalas. Šis klaidingas įsitikinimas lėmė požiūrį, kad asmenų saugumu ir jų turto apsau
ga pirmiausia turi rūpintis policijos pareigūnai, o privati iniciatyva buvo akcentuojama
mažiau. Tokį įsitikinimą gerai iliustruoja A. Dobrynino ir V. Gaidžio tyrimo rezultatai,
kurie parodė, kad gyventojai jaučiasi žymiai saugesni ten, kur yra policijos pareigūnų
(Dobryninas, Gaidys 2004: 76).
Apie tai, kad situacija Šiek tiek gerėja, rodo 1997 ir 2008 m. atliktų tyrimų duomenų
palyginimas. Per dvylika metų iš esmės pasikeitė gyventojų požiūris į savo, savo šeimos
arba savo turto apsaugą. 1997 m. tik trečdalis (33 proc.) gyventojų nurodė, kad ėmėsi
kokių nors apsaugos priemonių, kurių pagalba būtų užtikrinta jų pačių, jų artimųjų ar
jų turto apsauga, o 2006 ir 2008 m. tokių gyventojų buvo daugiau nei pusė (žr. 6 pav.).
6 pav. Gyventojų atsakymai į klausimą „Ar Jūs ką nors padarėte, kad apsaugotumėte
save, savo šeimą arba savo turtą?" (1997, 2006 ir 2008 m.)
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Tyrimas parodė tiesioginę priklausomybę tarp apklaustų gyventojų išsilavinimo, tur
tinės padėties ir jų požiūrio į savo, artimųjų ir nuosavo turto saugumą. Labiausiai savo ir
turto saugumu rūpinosi didžiausias pajamas gaunantys ir aukščiausią išsilavinimą turin
tys respondentai. Labiau savo ir turto saugumu rūpinosi ir tie gyventojai, kurie nurodė,
kad per pastaruosius penkerius metus tapo nusikaltimo aukomis.
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IŠVADOS
Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvos gyventojų situacijos šalyje vertinimas
nedaug skiriasi nuo bendro ES šalių gyventojų vertinimo - aktualiausios yra ekonominės
problemos, o nusikaltimų svarba pastaraisiais metais mažėjo. Tikėtina, kad nusikaltimų
problemos aktualumas priklauso nuo bendros socialinės ir ekonominės situacijos šalyje
- šios problemos aktualumas viešajame diskurse išauga tuomet, kai sumažėja kitų pro
blemų svarba.
Tiriamuoju laikotarpiu gyventojai akcentavo tas pačias 4^5 svarbiausias viešojo sau
gumo problemas, tačiau vienų problemų svarba mažėjo (pvz., eismo saugumo, nepilna
mečių ir turtinių nusikaltimų), kitų - didėjo (pvz., korupcijos ir kontrabandos).
Pagrindinis informacijos šaltinis apie viešąjį saugumą vis dar lieka televizija, kuri
turi nemažą įtaką tam tikrų viešojo saugumo problemų akcentavimui ir gyventojų sau
gumo suvokimui.
Tyrimo duomenys leidžia patvirtinti hipotezę, kad kuo aplinka artimesnė žmogui, tuo
jis saugiau joje jaučiasi. Pastebėta, kad gyventojai savo saugumą ir riziką tapti nusikalti
mo aukomis sieja su kriminogeninės padėties vertinimu: geriau vertinantys kriminogeni
nę padėtį tam tikroje vietovėje saugiau joje jaučiasi ir mano, kad rizika tapti nusikaltimo
auka yra mažesnė, ir atvirkščiai.
Apibendrinant pasakytina, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje stebimos teigiamos
tendencijos - gyventojai geriau vertina kriminogeninę padėtį šalyje, jaučiasi saugesni,
labiau patys rūpinasi savo ir savo turto saugumu.
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ABSTRACT
PUBLIC SAFETY ISSUES IN THE CONTEXT OF LITHUANIA AND EUROPEAN
UNION
The article analyzes public safety topic in a public discourse. It compares attitudes of residents
of Lithuania and other EU countries towards the most important problems of their countries, as
well as perception of safety and security assessment of residents of Lithuania. In 1997 and 20052009 public opinion surveys were conducted. Those surveys were ordered by the Ministry of
Interior of the Republic of Lithuania. The purpose of the study was to identify the most important
problems of Lithuanian residents, evaluation of criminogenic situation and perception of safety.
One of the aims of the survey was compare how evaluation was changed over the past decade.
Given results of empirical surveys are compared in two aspects: Lithuanian resident's approach
to public safety is analyzed in a few years period, and, according to the results of Eurobarometer
2006- 2009 surveys, comparison is made between the opinion of residents of Lithuania and other
EU countries on the most important statė problems.
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PASITIKĖJIMO INSTITUCIJOMIS 1998-2009 METAIS KAITA IR

SITUACIJA EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ KONTEKSTE

Vladas Gaidys
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58, LT-08105
EI. paštas: vladas@vilmorus.lt
Santrauka. Šiuo metu Lietuvoje yra pasitikima (t. y. labiau pasitikima, nei nepasitikima) dauguma
matuojamų institucijų: ugniagesiais gelbėtojais. Prezidentu, bažnyčia, kariuomene, švietimu,
žiniasklaida. Konstituciniu teismu, sveikatos apsauga, Sodra, policija, bankais. Valstybės kontrole.
Labiau nepasitikima yra savivaldybėmis, teismais, Vyriausybe, Seimu, partijomis. Nuo 1998 m.
išaugo pasitikėjimas kariuomene, policija, bankais, Sodra. Sumažėjo pasitikėjimas žiniasklaida,
sveikatos apsauga, švietimu. 2008-2009 m. ekonominės krizės metu krito pasitikėjimas bankais,
Sodra. Europos Sąjungos kontekste Lietuva išsiskiria savo nepasitikėjimu partijomis. Parlamentu,
Vyriausybe ir teismais.
Esminiai žodžiai: pasitikėjimas Prezidentu. Seimu. Vyriausybe, teismais, policija, partijomis,
bažnyčia.
Keytvords: Trust in President, Parliament, Government, courts, police, parties, church.
Pasitikėjimo įvairiomis valstybės ir visuomenės institucijomis lygmuo jautriai at
spindi valstybėje ir visuomenėje vykstančius procesus, tendencijas, parodo šalies padėtį
kitų Europos Sąjungos (toliau - ES) šalių kontekste.
Pasitikėjimą institucijomis Visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus'* nuolat
matuoja nuo 1998 m. Dalis šios informacijos buvo paskelbta Socialinių tyrimų instituto
leidiniuose (Lietuva stojant į Europos Sąjungą 2004; Lietuvos socialinė raida 2009). Čia
pateiktoje medžiagoje yra nurodyti visi laiko taškai su procentinėmis reikšmėmis, todėl tie
duomenys gali būti naudingi ir kitiems tyrėjams. Taip pat čia pateikta daugiau institucijų
(pvz., duomenys apie Valstybės kontrole), kurių nebuvo ankstesniuose leidiniuose, taip pat
duomenys apie Lietuvos situaciją krizės metu (iki 2009 m. spalio). Kur įmanoma, patei
kiami ir Eurobaromento tyrimų duomenys, parodoma Lietuvos vieta ES šalių kontekste.

PASITIKĖJIMAS PREZIDENTU
1998 m. pradžioje tik išrinktas Prezidentas Valdas Adamkus jau turėjo didelį pasitikė
jimo reitingą - 67 proc, vėliau pasitikėjimas vis didėjo ir 1999 m. viduryje pakilo iki 84
proc. „Mažeikių naftos" privatizavimo metu pasitikėjimas pastebimai krito ir jau niekada
nebepasiekė 1999 m. lygio. Pirmos kadencijos pabaigoje pasitikėjimas V. Adamkum siekė
50 proc. Tik išrinktas Prezidentas Rolandas Paksas iškart pasiekė 59 proc. reitingą. Už jį
balsavusieji teigė, kad balsavo: už jauną politiką - 46 proc, energingą ir ryžtingą - 20
proc., už permainas - 16 proc. („Vilmorus", 2003 m. sausis, N = 1071, atviras klausimas).
Apkaltos metu R. Paksu pasitikėjo tik 23 proc. gyventojų, o nepasitikėjo 54 proc.
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2004 m. naujai išrinktas Prezidentas V. Adamkus susigrąžino buvusį 50-60 proc. pa
sitikėjimą, kuris antrosios kadencijos metu keitėsi mažai.
2009 m. išrinktos Prezidentės Dalios Grybauskaitės reitingas buvo ypatingai aukštas:
2009 m. spalį ją palankiai vertino 90 proc. respondentų (nepalankiai tik 2 proc). Atsa
kant į atvirą klausimą „Kas geriausiai atstovauja Jūsų interesams?", D. Grybauskaitę
nurodė 53 proc. respondentų („Vilmorus", 2009 m. spalis, N=1004). Pasitikėjimas Pre
zidento institucija siekė 79 proc. (nepasitikinčių tik 5 proc).
Eurobarometre pasitikėjimas prezidento institucija nėra matuojamas.

Pasitikėjimas Prezidentu 2008-2009, proc.
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Pasitikėjimas Prezidentu 2000-2001, proc.

Pasitikėjimas Prezidentu 1998-1999, proc.
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PASITIKĖJIMAS SEIMU
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Seimo, ^ 79 proc. Daugelyje Šalių yra pastebimas natūralus dėsningumas: tik išrinktu
parlamentu rinkėjai pasitiki labiausiai, vėliau tas pasitikėjimas mažėja, mažiausias yra
prieš parlamento rinkimus, o paskui vėl pozityvus pasitikėjimo šuolis.
Jeigu po 2000 metų Seimo rinkimų nepasitikinčiųjų Seimu sumažėjo 24 procentiniais
punktais, tai 2004 m. tas sumažėjimas siekė tik 6 procentinius punktus, o 2008 m. - 8
procentinius punktus (pasitikinčių dalis pakilo nuo 6 iki 8 proc). Taigi, žmonės nepasi
tiki net ką tik išrinktu Seimu.
2007 m. gruodį Seimo kanceliarijos užsakymu buvo atliktas tyrimas apie nepasitikė
jimo Seimu priežastis („Vilmorus", N=1017, uždaras klausimas, galimi du atsakymai). Į
klausimą „Kokios, Jūsų nuomone, pagrindinės priežastys, lemiančios žmonių nepasiti
kėjimą LR Seimu?" respondentai atsakė: trūksta atsakomybės, nerūpi paprastų žmonių
/ Lietuvos interesai - 57 proc; savanaudžiai, naudojasi valdžia asmeniniams interesams
tenkinti; gina tik savo / savo grupės interesus - 32 proc; nuolatiniai nesutarimai ir skan
dalai Seime - 25 proc; nepakankamai dėmesio skiriama spręstinoms problemoms - 22
proc; nevykdo, ką numatę savo programose / netesi pažadų rinkėjams - 18 proc; lei
džia sau arba konkrečioms grupuotėms palankius įstatymus ^ 13 proc; nederamas arba
neetiškas Seimo narių elgesys - 8 proc; nelanko posėdžių ^ 8 proc; keičia politines
pažiūras - 5 proc; neišsilavinę, nekompetentingi - 3 proc.
Nedaug yra šalių, kur parlamentai būtų populiarus. Pirmiausia tai Danija, kur pasitiki
75 proc, Liuksemburgas - 67 proc, Švedija - 64 proc, Suomija - 60 proc, Austrija 58 proc, Nyderlandai - 56 proc. Lietuva šiame sąraše užima 25-26 vietas (kartu su
Bulgarija, kur parlamentu pasitikima 10 proc), o mažiau pasitikima tik Latvijoje - 6
proc (Eurobarometer 71, 2009 m. vasara). Eurobarometro duomenys kiek skiriasi nuo
„Vilmorus" duomenų todėl, kad yra tam tikri skirtumai alternatyvų formuluotėse.
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Pasitikėjimas Seimu 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas Seimu 2002-2003, proc.

Pasitikėjimas Seimu 2000-2001, proc.
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Pasitikėjimas Seimu 1998-1999, proc.
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PASITIKĖJIMAS VYRIAUSYBE
Nepriklausomybės pradžioje buvo laikas, kai dauguma žmonių pasitikėjo Vyriausy
be: 1991 m. rugsėjį buvo 53 proc. teigiamų ir tik 17 proc. neigiamų vertinimų (G. Vagno
riaus Vyriausybė); 1993 m. kovą buvo 35 proc. teigiamų ir 20 proc. neigiamų vertinimų
(B. Lubio Vyriausybė). Toliau gan greitai įsivyravo neigiami vertinimai (A. Šleževičiaus
Vyriausybė): pvz., 1993 m. birželį buvo 31 proc. teigiamų ir 44 proc. neigiamų vertini
mų, 1994 m. gruodį 20 proc. teigiamų ir 68 proc. neigiamų vertinimų (Gaidys, Tureikytė
1994). 1998-2009 m. buvo tik labai trumpi periodai, kai būdavo pasitikima vyriausybė
mis: 1998 m. pavasaris (aštuntoji G. Vagnoriaus Vyriausybė), 2004 m. balandis (dvylik
toji A. Brazausko Vyriausybė). O nepasitikėjimo rekordai buvo pasiekti 1999 m. gruodį
po „Mažeikių naftos" privatizavimo - 62 proc, 2009 m. sausį po riaušių prie Seimo - 61
proc, 2009 m. spalį ekonominės krizės įkarštyje - 60 proc.
Beje, kaip ir kai kurių kitų institucijų atžvilgiu, nepopuliari Vyriausybė dar nereiškia,
kad yra nepopuliarus Ministras pirmininkas. Teigiamus reitingus ilgą laiką turėjo minis
trai pirmininkai A. Brazauskas, G. Kirkilas, nors jų vyriausybėmis nebuvo pasitikima.
2009 m. spalį, kai Vyriausybė buvo itin nepopuliari, keletas ministrų buvo su pliuso
ženklu: susisiekimo ministras E. Masiulis, finansų ministrė I. Šimonytė, užsienio reikalų
ministras V. Ušackas, žemės ūkio ministras K. Starkevičius, krašto apsaugos ministrė R.
Juknevičienė.
2009 m. vasarą pagal pasitikėjimą Vyriausybe Lietuva Europos Sąjungoje užėmė 24
vietą-pasitikėjo 19 proc, blogesnė padėtis buvo Bulgarijoje- 17 proc, Vengrijoje- 14
proc. ir Latvijoje - 10 proc. Tuo metu labiausiai vyriausybe buvo pasitikima Liuksem
burge- 77 proc, Danijoje - 61 proc. ir Austrijoje- 58 proc. (Eurobarometer 71).
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Pasitikėjimas Vyriausybe 2004-2005, proc.
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PASITIKĖJIMAS KONSTITUCINIU TEISMU
Lietuvoje pasitikėjimas Konstituciniu teisinu pradėtas matuoti 2003 m. Iki 2005 m.
pabaigos pasitikėjimas siekė apie 50 proc, vėliau sustojo ties 40 proc. Ypač žemas rezul
tatas buvo 2009 m. spalį - 33 proc. pasitiki ir 19 proc. nepasitiki.
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Pasitikėjimas Konstituciniu Teisinu 2004-200S, proc.
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PASITIKĖJIMAS TEISMAIS
Nepasitikėjimas teismais Lietuvoje yra gana stabilus. Tiesa, 1998-1999 m. jis siekė
maždaug 45-50 proc. (pasitikėjimas 15-18 proc), o vėliau nepasitikėjimas sumažėjo iki
35-40 proc. 2003 m. kovo mėn. buvo tiriamos nepasitikėjimo teismais priežastys („Vilmorus" N= 1016, atviras klausimas). Daugumos nepasitikinčių respondentų nuomone,
teismai yra korumpuoti, papirkti - 57 proc., neteisingai baudžia - 22 proc., vilkina by
las - 7 proc, nepadeda paprastam žmogui - 5 proc.
Ypač mažas pasitikėjimas teismais buvo nustatytas 2009 m. spalį „pedofilijos skan
dalo" metu: pasitikėjo teismais 15 proc, o nepasitikėjo 43 proc.
Europos Sąjungoje maždaug tiek pat pasitiki teisine sistema (48 proc), kiek ir ne
pasitiki (46 proc). Daugiausia yra pasitikima Skandinavijos šalyse (Danija - 81 proc,
Suomija - 78 proc, Švedija - 73 proc), Austrijoje - 73 proc, Nyderlanduose - 64 proc,
o mažiausiai pasitikima Lietuvoje (24 proc) ir kitose pokomunistinėse šalyse (Bulga
rija - 14 proc., Čekija - 40 proc, Latvija - 24 proc, Vengrija - 39 proc, Lenkija - 36
proc, Rumunija - 25 proc, Slovėnija - 30 proc, Slovakija - 30 proc.), išskyrus Estiją 53 proc (Eurobarometer 71, 2009 m. vasara).
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Pasitikėjimas teismais 2002-2003, proc.
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PASITIKĖJIMAS VALSTYBĖS KONTROLE
Pasitikėjimas Valstybės kontrole buvo pradėtas matuoti 2005 m. Nuo to laiko re
zultatas mažai tepasikeitė: pasitikinčių yra apie 30 proc, o nepasitikinčių apie 20 proc.
Maždaug pusė respondentų neturi nuomonės šiuo klausimu.

Pasitikėjimas Valstybės kontrole 2008-2009, proc.
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Pasitikėjimas Valstybės kontrole 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas Valstybės kontrole 2005, proc.

PASITIKĖJIMAS SAVIVALDYBĖMIS
Pasitikėjimas savivaldybėmis nėra aukštas (apie 30 proc). Nuo 1998 m. jis mažai
pakito, po savivaldybių rinkimų pasitikėjimas kinta nedaug.
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Artėjant 2007 m. savivaldybių rinkimams, 2006 m. gegužės mėnesį gyventojų buvo
klausiama apie įvairias savivaldybes liečiančias problemas („Vilmorus", N=1062). Tie
sa, tuo metu situacija Lietuvoje, lyginant su 2009 m., buvo skirtinga: ekonomika augo,
vyravo optimistinės nuotaikos. Kita vertus, dalis klausimų nebuvo surišti su ekonomi
niais vertinimais, todėl tie duomenys gali būti aktualūs ir dabar.
Anketoje buvo pateiktas klausimas apie apskričių reikalingumą. 39 proc. norėtų, kad
apskritys būtų panaikintos ir paliktos tik savivaldybės, 26 proc. nepritartų apskričių pa
naikinimui. Daugiau pritariančių apskričių panaikinimui yra tarp vyresnių žmonių, kurie
prisimena buvusį skirstymą. Tuo tarpu tarp jaunimo yra daugiau apskričių panaikinimo
priešininkų. Už apskričių panaikinimą dažniau pasisako rajonų centrų, o rečiau - apskri
čių centrų gyventojai.
Absoliuti dauguma respondentų - 86 proc. - nurodė, kad nedalyvauja savivaldybės rei
kalų sprendime, tik 4 proc. - dalyvauja (daugiau tokių tarp turinčių aukštąjį išsilavinimą).
Daugelis gyventojų kritiškai vertino savivaldybių tarybų veiklą. Jie nurodė, kad ne
pakankamai skiriama dėmesio kovai su korupcija- 73 proc, sveikatos apsaugos proble
moms - 72 proc, biurokratijos mažinimui - 61 proc, kovai su narkomanija - 58 proc,
pastatų renovacijai - 54 proc, parkų ir poilsio vietų įrengimui ir išlaikymui - 53 proc,
kelių gerinimui - 52 proc.
57 proc. respondentų nurodė, kad nepakanka informacijos apie savivaldybės darbą.
Daugiau tokių Vilniuje - 66 proc, Kaune - 66 proc, Panevėžyje - 62 proc. Dauguma 69 proc - gyventojų nežino, kokių partijų atstovai sudaro jų savivaldybės tarybą. 76
proc gyventojų teigia, kad niekada nebuvo sutikę jų savivaldybės tarybos nario.
52 proc. respondentų teigia, kad dabar savivaldybėms galių nepakanka ir dalį jų rei
kėtų perimti iš valstybės. 52 proc. norėtų, kad didesnė mokesčių įplaukų dalis būtų ski
riama savivaldybėms valstybės sąskaita (nenorėtų - 17 proc). Dauguma gyventojų - 77
proc. - pasisako už tiesioginius mero rinkimus (prieš - 4 proc).
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Pasitikėjimas savivaldybėmis 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas savivaldybėmis 2002-2003, proc.
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Pasitikėjimas savivaldybėmis 1998-1999, proc.
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PASITIKĖJIMAS KARIUOMENE
Europos Sąjungos šalyse kariuomenė yra viena tų institucijų, kuriomis pasitikima
labiausiai: pasitiki 70 proc, o nepasitiki 20 proc. Panašiai yra ir Lietuvoje, kur kariuo
menė - viena palankiausiai vertinamų institucijų. 2009 m. spalį kariuomene pasitikėjo
52 proc, o nepasitikėjo tik 13 proc respondentų („Vilmorus", N=1004, 2009 m. spalis).
Tas pasitikėjimas atsirado ne iš karto. 1998 m. kariuomene greičiau buvo nepasitiki
ma, - pasitikėjimas siekė tik apie 30 proc. 2001 m. pasitikėjimas pasiekė 40 proc, 2003
m. - apie 50 proc, 2004-2005 m. - apie 60 proc Netikėtai pasitikėjimas krito 2005 m.
spalį, kai Rusijos karinis lėktuvas įskrido į Lietuvos oro erdvę ir sudužo: jis nuo 62 proc
nukrito iki 49 proc. Vėliau pasitikėjimas atsistatė, nors kiek žemesniu lygiu.
2009 m. spalį gynybos ministrė Rasa Juknevičienė yra vertinama greičiau palankiai 30 proc, negu nepalankiai - 29 proc. (Vilmorus, N=1004).
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PASITIKĖJIMAS POLICIJA
Jau pirmasis tyrimas 2008 m. kovo mėn. parodė, kad policija yra nepasitikima:
51 proc. nepasitiki ir tris kartus mažiau, t. y. - 17 proc, pasitiki. Pasitikėjimo augi
mas buvo labai lėtas: pirmą kartą pasitikinčių skaičius viršijo nepasitikinčių skaičių
tik 2002 m. gegužį. Vėlesniais metais pasitikėjimas ir nepasitikėjimas svyravo apie 30
proc. Įvairūs jvykiai galėjo didinti arba mažinti tą pasitikėjimą, pvz., kai Skuodo rajone
dėl policininko kaltės žuvo trys vaikai, nepalankių vertinimų padaugėjo 14 procentinių
punktų. Kita vertus, įvykiai prie Seimo, kuriuose dalyvavo policija, nepablogino polici
jos įvaizdžio. Atvirkščiai, nuo 2009 m. vasario policijos reitingas stabiliai teigiamas ir
2009 m. spalį siekė 35 proc. (neigiamų vertinimų - 28 proc).

Pagal pasitikėjimą policija Lietuva Europos Sąjungoje užima 25 vietą (2008 m.
pavasario Eurobarometer 69; blogesnė padėtis tik Latvijoje ir Bulgarijoje.) Šalys, kur
policija pasitikima labiausiai, yra: Suomija, Danija, Vokietija, Malta, Švedija, Estija.
Nepasitikėjimas policija yra būdingas daugeliui pokomunistinių šalių. Tai, kad per 11
metų pasitikėjimas policija išaugo dvigubai, liudija apie Lietuvoje vykstančius teigia
mus procesus.
Interpretuojant duomenis apie pasitikėjimą policija, iškyla metodinių ir metodologi
nių problemų. Pvz., daugeliu tyrimų yra nustatyta, kad yra didelis skirtumas tarp viešo
jo saugumo vertinimo Lietuvoje ir savo gyvenamojoje vietovėje (Dobryninas, Gaidys
2004). Apie situaciją savo gyvenamojoje vietovėje žmonės sprendžia daugiau iš savo
patirties, ir tada vertinimai yra žymiai geresni, o apie situaciją Lietuvoje dažniau spren
džiama iš žiniasklaidos.
Nepasitikėjimas policija gali būti nulemtas dviejų veiksnių: nepasitikėjimas žmonė
mis, dirbančiais policijoje (korumpuoti, nekvalifikuoti ir pan.), ir policijos materialinių
darbo sąlygų vertinimo (neturi transporto, blogos darbo sąlygos ir pan.). Galima formu
luoti hipotezę, kad nepalankiam policijos vertinimui daugiau įtakos turi materialinės
sąlygos, o ne žmogiškasis veiksnys. Beje, ilgą laiką generalinis policijos komisaras
Vytautas Grigaravičius pagal pasitikėjimą lenkė daugelį visuomenės veikėjų, nors jo
vadovaujama institucija nebuvo labai populiari.
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Pasitikėjimas policija 2004-2005, proc.
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PASITIKĖJIMAS PARTIJOMIS
Tai institucija, kuria pasitikima mažiausiai, o nepasitikima labiausiai. Pastaraisiais
metais nepasitikinčių dalis viršija 70 proc, o pasitikinčių dažniausiai nesiekia 4 proc.
Rekordiškai didelis nepasitikėjimas partijomis buvo užfiksuotas 2009 m. sausį, po įvy
kusių riaušių prie Seimo, - 78 proc.
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Aiškindami nepasitikėjimo priežastis, respondentai nurodo, kad partijos daug žada,
bet nieko nepadaro, - 36 proc., dirba tik savo naudai - 18 proc., nuolatos užsiima poli
tinėmis intrigomis - 18 proc. (tyrimą atliko „Vilmorus" Pilietinės visuomenės instituto
užsakymu, 2002 m. birželis, N=1005, atviras klausimas).
Labai mažai pasitikima partijomis ir kitose šalyse, nors yra ir išimčių, pvz., Danijoje
partijomis pasitiki daugiau nei pusė respondentų. Lietuva pagal pasitikėjimą partijomis
užima 26 vietą, mažiau pasitikima tik Latvijoje (Eurobarometer 71, 2009 m.).

Pasitikėjimas partijomis 2008-2009, proc.

90
80-

73

75 74 75

75

78 76

7, ?

74 74 75

,,

,,

70
60^
50
40
30
20
n

•

"

•

3

i

0

-pasiliki

—*—nepasitiki

Pasitikėjimas partijomis 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas partijomis 2004-2005 proc.

Pasitikėjimas partijomis 2002-2003, proc.
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Pasitikėjimas partijomis 2000-2001, proc.

Pasitikėjimas partijomis 1998-1999, proc.
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PASITIKĖJIMAS BAŽNYČIA
Pasitikėjimas Bažnyčia 1998-2009 m. buvo stebėtinai stabilus. Pasitikinčių dalis
svyruoja tarp 60-70 proc, o nepasitikinčių tarp 10-15 proc. Tai viena labiausiai vertina
mų institucijų Lietuvoje.
Eurobarometro tyrimuose yra klausiama ne apie pasitikėjimą Bažnyčia, o apie pasi
tikėjimą religinėmis organizacijomis (Eurobarometer 66, 2006 m. ruduo). Pasitikinčių
religinėmis organizacijomis Lietuvoje yra mažiau - 53 proc, o nepasitikinčių daugiau 33 proc. Tai yra gana aukštas rezultatas, labiau pasitikima tik Danijoje, Graikijoje, Kipre,
Maltoje, Portugalijoje, Rumunijoje. Labiausiai nepasitikima religinėmis organizacijomis
Švedijoje ir Čekijoje, kur nepasitikinčių skaičius atitinkamai yra 65 proc. ir 60 proc.
Pasitikėjimas Bažnyčios galva kardinolu A. J. Bačkiu irgi yra aukštas: juo pasitiki
50 proc. ir nepasitiki 11 proc, tačiau čia visgi daug ir neturinčių nuomonės - 39 proc
(„Vilmorus", 2009 m. spalis, N=1004).
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Pasitikėjimas Bažnyčia 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas Bažnyčia 2004-2005, proc.
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Pasitikėjimas Bažnyčia 2000-2001, proc.
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Pasitikėjimas Bažnyčia 1998-1999^ proc.
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PASITIKĖJIMAS BANKAIS
1999-2001 m. vyravo gilus nepasitikėjimas bankais. Į atvirą klausimą apie nepasiti
kėjimo priežastis buvo gaunami tokie atsakymai (apklausą atliko „Vilmorus", N= 1010,
2000 m. balandis, koduojami du atsakymai): dėl neatgautų indėlių - 35 proc, bankrutavo
/ bankrutuos - 34 proc, apgaudinėja - 20 proc, nepatikimi - 11 proc ir 1.1.
Šie atsakymai apibūdina atmosferą, vyravusią po bankų krizės Lietuvoje.
Staigus nepasitikėjimo bankais sumažėjimas pastebimas 2002 m. balandį. Greičiau
siai tai įvyko dėl formuluotės pasikeitimo: iki tol buvo vartojami žodžiai „komerciniai
bankai", o vėliau žodžio „komercinis" buvo atsisakyta. Matyt, kad šis žodis turi ryškiai
negatyvią konotaciją.
Pasitikinčių dalis viršijo nepasitikinčių dalį tik 2003 m. viduryje. Po to stebimas pasi

tikėjimo augimas, ir bankai tampa viena patikimiausių institucijų. 2008 m. pasitikėjimas
ne kartą viršijo 60 proc. Nuoseklus pasitikėjimo kritimas prasidėjo 2008 m. rugsėjį, kai
bankų krizė prasidėjo JAV ir kitose Vakarų Šalyse. Pasitikėjimas smuko 20 procentinių
punktų, 2009 m. spalį pasitikinčių buvo 38 proc, o nepasitikinčių 32 proc.
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Pasitikėjimas bankais 2008-2009, proc.

Pasitikėjimas bankais 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas bankais 2004-2005, proc.
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Pasitikėjimas bankais 1999-2001, proc.

PASITIKĖJIMAS ŠVIETIMU
Ilgą laiką švietimas buvo sritis, kuria gyventojai labai pasitikėjo. Pvz., 2004 m. ge
gužį švietimu pasitikėjo net 71 proc. gyventojų („Vilmorus", N=l 002), o nepasitikėjo tik
7 proc. Kitos pagal pasitikėjimą institucijos tuo metu buvo SODRA ir Bažnyčia (abi po
61 proc.)
Vėliau, kartu su kalbomis apie artėjančią reformą, pasitikėjimas Švietimu pradėjo
mažėti ir 2009 m. spalį pasiekė 43 proc. lygį, nepasitikinčių tuo metu buvo 15 proc. Tai
pats žemiausias rezultatas nuo 1998 m.
Švietimo sistemos būklė yra svarbi gyvenimo kokybės sudedamoji dalis. Antrajame
gyvenimo kokybės tyrime (Second European Quality of Life Survey 2009). Lietuvos
gyventojai švietimo sistemą įvertino 6,1 balo 10 balų skalėje. Tai 19 vieta Europos Są
jungoje. Geriausias rezultatas buvo pasiektas Suomijoje (8,4 balo), o blogiausias Bulga

rijoje (4,9 balo).
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Pasitikėjimas švietimu 2008-2009^ proc.
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Pasitikėjimas švietimu 2002-2003, proc.
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Pasitikėjimas švietimu 1998, proc.
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PASITIKĖJIMAS SODRA
Pasitikėjimas SODRA pastebimai sumažėjo 1999 m. pabaigoje, ekonominės krizės
laiku. Sunkūs metai šiai institucijai buvo ir 2000—2001-ieji. Vėliau, augant šalies eko
nomikai, pasitikėjimas nuosekliai didėjo ir 2004 m. pradžioje pasiekė 60 proc. (nepasi
tikėjimas - tik 14 proc). Sodra gyventojų akyse tampa viena patikimiausių institucijų.
2008 m. kovo mėn. buvo pasiekta net 74 proc. (tuo metu nepasitikėjo tik 7 proc). Šią

instituciją pagal pasitikėjimą lenkė tik ugniagesiai gelbėtojai. Nuoseklus pasitikėjimo
mažėjimas prasidėjo 2008 m. rugsėjo mėnesį, kai jau pasijuto pirmieji krizės požymiai.
Po metų - 2009 m. spalį - pasitikinčių buvo tik 42 proc, o nepasitikinčių - 21 proc.
SODRA yra viena tų institucijų, kurią ryškiai palietė 2009 m. krizė.
Antrajame gyvenimo kokybės tyrime (Second European Quality of Life Survey
2009) respondentams buvo pasiūlyta pagal 10 balų skale įvertinti valstybės pensijų siste
mą. Gerai funkcionuojanti pensijų sistema - viena gyvenimo kokybės sudedamųjų dalių;
Lietuva pagal šį rodiklį Europos Sąjungoje užėmė 21 vietą (vertinimų vidurkis 4,4),
blogesni vertinimai buvo Bulgarijoje, Rumunijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Latvijoje ir Por
tugalijoje. Geriausiai pensijų sistema buvo įvertinta Suomijoje (vertinimų vidurkis 7,0).
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Pasitikėjimas SODRA 2008-2009, proc.

67

_^•^. 68

-^I—6^—6
^ •

611

59

17
6

7877

18

To n io/*\ io n nr

-pasitiki

—•—nepasitiki

Pasitikėjimas SODRA 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas SODRA 2004-2005^ proc.
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Pasitikėjimas SODRA 2000-2001, proc.
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Pasitikėjimas SODRA 1998-1999, proc.
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PASITIKĖJIMAS SVEIKATOS APSAUGA
Sveikatos apsaugos sistemos vertinimas 1998-2009 m. visą laiką buvo teigiamas.
Maksimalus pasitikėjimas buvo stebimas 1998 m. spalį-2001 m. gruodį, kai pasitikinčių
dalis viršijo 50 proc. (26 proc. nepasitikėjo Šia institucija).

179

Gyvenimo kokybės tyrimas parodė, kad Lietuva Europos Sąjungoje užima pirmąją
vietą pagal dalį nurodančių, kad sveikata yra bloga ir labai bloga (20 proc.) (Second
European Quality of Life Survey 2009: 47). Pagal sveikatos apsaugos vertinimą Lietuva
užima 20 vietą.

Pasitikėjimas sveikatos apsauga 2008-2009^ proc.

Pasitikėjimas sveikatos apsauga 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas sveikatos apsauga 2004-2005, proc.
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Pasitikėjimas sveikatos apsauga 2002-2003, proc.
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Pasitikėjimas sveikatos apsauga 2000-2001, proc.

90
80
7060 50 - ^

•'' 55 55
51

30
20

'" 5.1

-"s
55 ^r 55

-1 20 " ii
16 „ 17 17 'V
-^ 19
—?--t- • •

54

52

19

5^

20

-*52 52

5J

5.1 ^n

iO
1 r-

IU
0n\r n^ *\r ^vr r\r
~ pastf^i

—•— nepasitiki

Pasitikėjimas sveikatos apsauga 1998-1999, proc.
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PASITIKĖJIMAS ŽINIASKLAIDA
Pirmosios reprezentatyvios visuomenės nuomonės apklausos Lietuvoje buvo pradė
tos 1989 m. Ir jau pirmosiose anketose buvo klausimų apie žiniasklaidą, pvz., „Ar Jūs
skaitote Sąjūdžio spaudą?" (1989 m. spalis). Į šį klausimą 21 proc. apklaustųjų atsakė,
kad Sąjūdžio spaudą skaito nuolat, 57 proc. skaito kartais ir 22 proc. neskaito. Pirmai
siais nepriklausomybės metais Žiniasklaidą pasitikėjo 68 proc. gyventojų, o nepasitikėjo
32 proc. (1990 m. pabaigoje Lietuva pagal pasitikėjimą spauda užėmė pirmąją vietą
Europoje („Vertybių tyrimas"). Tuo metu žiniasklaidą ypač pasitikėjo mažesnių pajamų
žemesnės kvalifikacijos žmonės. Jų akyse žiniasklaidą buvo tarsi „paprastų žmonių" gy
nėja ir valdžios kritikė (tas kritiškumas ypač išryškėjo „Mažeikių naftos^ privatizavimo
metu). Ilgą laiką (1999 m. lapkritis-2001 m. birželis) žiniasklaidą buvo ta institucija, ku
ria Lietuvoje buvo pasitikima labiausiai, o 2003 m. pagal pasitikėjimą spauda, televizija
ir radiju Lietuva buvo pirmoji tarp 28 šalių (Eurobarometras 60),
Pasitikėjimas žiniasklaidą 2003 m. rugsėjo-2004 m. balandžio mėnesiais sumažėjo
nuo 65 iki 45 proc, o nepasitikinčių skaičius išaugo nuo 8 iki 23 proc. Nėra abejonės,
kad tai lėmė Prezidentūros skandalo aplinkybės, kai susipriešino ne tik gyventojų nuo
monės, bet ir pačių žurnalistų pozicijos, kai kuriais atvejais publikacijose ir laidose buvo
galima įžiūrėti tendencingumą. Žiniasklaidą prarado neginčytino autoriteto pozicijas.
2009 m. spalį pasitikėjimas žiniasklaidą buvo gana aukštas: 43 proc. (nepasitiki 22
proc).
Beje, už žodžio „žiniasklaidą" slypi gan skirtingos informavimo priemonės: spauda,
radijas, televizija, o dabar ir internetas. Radiju ir televizija praktiškai visose šalyse yra
pasitikima labiau negu spauda. Europos Sąjungoje nepasitikinčių spauda yra netgi kiek
daugiau negu pasitikinčių (Eurobarometras 69,2008 m. pavasaris). Lietuva jau nebeužima pirmųjų vietų Europoje pagal pasitikėjimą žiniasklaidą: pasitikėjimas TV - 17 vieta,
pasitikėjimas radiju- 17 vieta, pasitikėjimas spauda- 14 vieta, pasitikėjimas internetu15 vieta.
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Pasitikėjimas žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai) 2008-2009, proc.
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Pasitikėjimas žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai) 2006-2007, proc.
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Pasitikėjimas žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai) 2004-2005, proc.
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Pasitikėjimas žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai) 2002-2003, proc.
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Pasitikėjimas žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai) 2000-2001, proc.
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Pasitikėjimas žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai) 1998-1999, proc.
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PASITIKĖJIMAS UGNIAGESIAIS GELBĖTOJAIS
Ši pozicija buvo įtraukta į sąrašą ugniagesių gelbėtojų vadovybės prašymu 2007 m. Ir
nuo to laiko pasitikėjimas ugniagesiais yra stabiliai aukštas - apie 90 proc.

Pasitikėjimas ugniagesiais gelbėtojais 2007-2009, proc.
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REZIUMĖ
Šiuo metu Lietuvoje yra pasitikima (t. y. labiau pasitikima, nei nepasitikima) daugu
ma matuojamų institucijų: ugniagesiais gelbėtojais, Prezidentu, Bažnyčia, kariuomene,
Švietimu, žiniasklaida, Konstituciniu teismu, sveikatos apsauga, SODRA, policija, ban
kais, Valstybės kontrole. Labiau nepasitikima yra savivaldybėmis, teismais, Vyriausybe,
Seimu, partijomis.
Nuo 1998 m. išaugo pasitikėjimas kariuomene, policija, bankais, SODRA. Sumažėjo
pasitikėjimas žiniasklaida, sveikatos apsauga, Švietimu.
2008-2009 m. ekonominės krizės metu krito pasitikėjimas bankais, SODRA.
Europos Sąjungos kontekste Lietuva išsiskiria savo nepasitikėjimu partijomis, Parla
mentu, Vyriausybe ir teismais.
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Priedas 1

PASITIKĖJIMAS INSTITUCIJOMIS EUROPOS SĄJUNGOJE
(Eurobarometer 69, 2008 m. pavasaris)

• Nepasitiki
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Priedas 2

PASITIKĖJIMAS INSTITUCIJOMIS LIETUVOJE 2009 m. spalį
(Vilmorus,N=1004)*

0%

Ugniagesiais gelbėtojais
Prezidentu
Bažnyčia
Kariuomene
Švietimu
Žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai)

SODRA
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Sveikatos apsauga
Bankais
Policija
Konstituciniu Teismu
Valstybės kontrole
Savivaldybėmis
Teismais
Vyriausybe
Seimu
Partijomis
I Nepasitiki

* Klausimo formuluotė: Pasitikite ar nepasitikite šiomis Lietuvos institucijomis?
Atsakymų formuluotės: visiškai pasitiku, pasitikiu, nei taip, nei ne, nepasitikiu, visiškai nepa
sitikiu.
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ABSTRACT
THE DYNAMICS OF TRUSTIN INSTITUTIONS IN 1998- 2009 AND SITUATIONIN
THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION COUNTRIES
People trust in majority of institutions in Lithuania: President, church, army, education system,
mass media, Constitutional court, health care system, sočiai insurance, police, banks, State control.
People more distrust than trust in municipalines, courts, government, parliament, parties. Since
1998 the trust in army, police, banks has increased and the trust in mass media, health care system,
education system has decreased. During the economic crisis in 2008-2009 decreased trust in banks,
sočiai insurance. In the context of European Union countries Lithuania distinguishes in distrust in
parties, parliament, govemment and courts.
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Ku21
Socialiniai pokyčiai eurointegracijos procese 2 (mokslinių straipsnių rinkinys) / Lietuvos
socialinių tyrimų centras; [ats. red. V. Gaidys, sudarytojai L. Kublickienė, E. K. Sviklas]. Vilnius: UAB „Spaudmeta", 2010. - 192 p.
ISBN 978-609-95257-0-9

„Socialiniai pokyčiai eurointegracijos procese 2" - tai tęstinis leidinys, skirtas Lietuvos
dabarties problemų nagrinėjimui bendrame eurointegracijos kontekste. Knygoje pateikti
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