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PRATARME
Šiuolaikiniam visuomenės gyvenimui būdinga vis platesnis skaidymasis į
įvairias grupes, vis didesnis įvairių subkultūrų skaičiaus atsiradimas, išryškėjimas
ir suklestėjimas, intensyvesnis jų tarpusavio elementų susipynimas, naujų

socialinių ir kultūrinių tapatumų kūrimasis. Įvairių darinių diskursų atsivėrimas
leidžia suprasti ir įvairius jų gyvavimo stilius, perėjimus nuo „didžiųjų
pasakojimų" į mažesnių grupių gyvenamojo pasaulio bruožų apibrėžimą.
Slinktis prie naujų socialinių patirčių bei gyvensenos modelių išsiskyrimo ir jų
patvirtinimo socialiniuose diskursuose rodo demokratinės visuomenės raiškos
vystymąsi, visuomenės raidą didesnės įvairovės link.

Keičiasi įvairių grupių padėtis visuomenėje, jų tarpusavio ryšiai; siekiama,
kad visuomenės nariai, turintys atitinkamą kompetenciją, jaustųsi atsakingi už
vieną ar kitą veiklą, grupę (taptų jos vadu (-e), lyderiu (-e) ir sferą. Tai sustiprina

įvairių socialinių organizacijų gyvybingumą (padidina jų savarankiškumą, darbo
kokybę), gerina jų vadybą. Tačiau šalia darnos, gerovės tendencijų atsiranda
ir naujų nesėkmių, grėsmių (nuskurdimas, statuso praradimai, terorizmas,
nestabilumas, pavojai ir kt.); anot A. Giddenso, modernybės sąlygomis visuomenė
vis labiau diferencijuojąs!. Veikiant globalizmui, visų šalių visuomenėse kaupiasi
vis daugiau technologinių ir kultūrinių naujovių, kurias reikia įsisavinti, o ūkinio,
materialinio gyvenimo tradicijos prarandamos. Lietuvos socialinėms sandaroms
didelius reikalavimus kelia įvairios ES struktūros. Ir miesto, ir kaimo organizacijų
sandara tampa vis sudėtingesnė, painesnė, reikalinga pokyčių.

Visuomenės erdvėje (ypač po naujų socialinių politinių lūžių) nuolat kuriasi
naujos socialinės struktūros, konkuruojančios grupės, įvairiausi palaikomieji
arba įtempti ryšiai, socialinės normos ir ritualai, kurie ir formuoja socialinį kūną.

Taikant įvairius kriterijus, galima išskirti skirtingas elgesio kryptis: pozityvų
(nešantį naudą, kuriantį naujas vertybes) ir destruktyvų (veiksmus, kuriais žmogus

griauna aplinką ir save patį socialiniu ir psichologiniu atžvilgiu). Šiuolaikiniame
pasaulyje šalia darnos, gerovės tendencijų kyla naujų grėsmių (terorizmas,
nestabilumas, nelaimės, pavojai).

Atsiranda turtingųjų, valdančiųjų (verslininkų, politikų, įvairių rūšių elito)
sluoksniai, kurie turi valdžią ir valdo turtą, dažnai turi ir politinį bei visuomeninį
svorį ir autoritetą. Tokie žmonės kuria ir jiems būdingą gyvenimo stilių, pasirenka
laisvalaikio veiklą, jų socialiniai ryšiai apima daugiausia aukšto statuso atstovus.
Nepriklausomybės metais Lietuvos (kaip atviros visuomenės) gyventojų
socialinis mobilumas (vienas iš pirmųjų šią sąvoką pavartojo P. Sorokinas), kaip
perėjimas iš vienos socialinės (turtinės, profesinės, statuso) padėties į kitą, labai

pakito. Demokratinėje visuomenėje socialiniam mobilumui beveik nekliudoma
(nebent vidinė konkurencija); dabartiniu metu čia vyrauja įgyti statusai (nors

jau atsiranda elito palikuonių), jiems teikiama didesnė reikšmė nei įgimtiems,
vyrauja individualaus mobilumo tendencijos.

Galima svarstyti, kiek silpnųjų, nelaimėlių, varguolių gyvenime yra
paprastumo, nuolankumo - šios gyvensenos ir asmenybės savybės yra

pripažįstamos kaip priešingos išdidumui, didingumui, papildo įvairovės kupiną
pasaulį. Krikščioniškoje tradicijoje nuo seniausių laikų nuolankumas yra visų
kitų dorybių mokytojas, „nugalintis tuščiagarbišką išpuikimą", „tik nuolankumas
išaukština, tik jis vienas duoda gyvenimą". Nuolankumas, kaip orientacija ir
vertybė, būtinas atsverti didingumui, pusiausvyrai išlaikyti. Bernardo Klerviečio
nuomone, „didingumas iškelia nuolankumą, kad tas neišnyktų tarp priešiškumų, ir
nuolankumas slopina didingumą, kad tas nepražūtų tarp žemiškųjų gėrybių. Abu

šie dalykai gražūs, nors vienas kitam priešingi, lyg sutuoktiniai bendrai triūsia
gėrio labui ir vienas kitą gelbsti. O nuolankume, o didingume ^ ir žemiškoji

buveinė, ir dangiškieji rūmai; ir molio troba, ir karališkoji menė; ir mirtingas
kūnas, ir šviesos šventykla"(Auerbach 2003: 161).
Humanistinės sociologijos atstovams rūpi, ar silpnieji, marginalai pelno

bausmę, atgailą ar atlygį, kokia jų lemtis? Kaip jie reaguoja į aplink gyvuojantį
pasaulį, ar svarsto, kiek jie neatitinka idealių aukštesnio sluoksnio vaizdinių?
Ar jie iki galo įgyvendina savo žmogiškąją esmę, savo individualybės idėjas,
ar pasiekia gyvenimo pilnatvę kaip aktualią tikrovę, ar mato savo egzistencijos

beviltiškumą?
Turtingųjų, šviesuolių gyvensenoje užtektinai vilties, materialinių vertybių,
pramogų, siekių, džiaugsmo (nors kartais ir nelaimių), o vargšams nuolat trūksta
net paprastų maisto produktų, jie susigūžę, apleisti, juos ignoruoja viešasis
diskursas, o vis dėlto žvelgiant į abiejų grupių asmenybės bruožus, galima

rasti daug paslėptų pusių bei dalykų, kurie gali būti jiems vienodai siektini
(pavyzdžiui, iš krikščionybės pozicijų) ar vieni kitus papildo. Visa tai būsimų
tyrimų įsipareigojimai.
Negalės žmonės neištvertų, jeigu jiems niekas nepadėtų, neglobotų. Jų
gyvenimą, jei jie vieniši, bejėgiai, dažnai valdo baimės, nepasitikėjimo, nevilties,
nerimojausmai, skurdo būklė. Galimateigti, kad neįgalumas-vienas iš pagrindinių
veiksnių, ribojančių žmogaus gyvensenos pasirinkimo galimybes, darančių

įtaką socialinei ir materialiajai asmens ir jo artimųjų padėčiai. Demokratinių
principų įgyvendinimas Lietuvos visuomenėje, įsitraukimas į Europos Sąjungą
(ir šios sandraugos normų pripažinimas) leidžia plėtotis įvairioms socialinėms
grupėms, išreikšti joms savo poreikius bei interesus, formuoti jų būklę atitinkantį
gyvenimo būdą, o prireikus net ginti savo teises. Globaliame pasaulyje įsitvirtina

feministinės, įvairių rasių, tikėjimų, pažiūrų, seksualinių mažumų, neįgaliųjų
gyvensenos bruožai, įvairiopajų patirtis įgauna vertę ir pripažinimą. Kad žmogaus

teisių negalima varžyti ar reikalauti jam privilegijų dėl jo rasės, amžiaus, lyties,

tautybės, tikėjimo, kilmės, pažiūrų, teigia ir Lietuvos Konstitucija; žmogaus
teisės apima šiuos svarbiausius aspektus - laisvę, lygybę, neliečiamybę.
Straipsnių rinkinyje analizuojami priešingi visuomenės sluoksniai - sėkmingi,
puoselėjantys materialinius bei kultūrinius siekius ir nesavarankiški, visuomenės

pakraščių žmonės, silpnieji (daugiausia neįgalūs žmonės); autoriai - patyrę
profesionalai (sociologai, psichologai), kelių šalių atstovai. Pirmoje knygos
dalyje tyrinėjami sėkmingo gyvenimo apibrėžtys ir siekiai: socialinių pokyčių,
nepriklausomybės sampratų analizė, kultūrinio gyvenimo reikšmės, jaunų
baltarusių sėkmingo gyvenimo samprata.

Dr. Anelė Vosyliūtė straipsnyje „Visuomenės pokyčiai: įvairovės link"
socialinė tikrovė analizuojama remiantis sociologinėmis kategorijomis; taikomas
gyvenimo istorijų metodas (Bertaux), kuris suteikia kompetenciją subjektui.
Taikant egzistencinės ir fenomenologinės sociologijos koncepcijas, darbe
pateikiami gyventojų materialinio, socialinio, šeiminio gyvenimo raiškos vingiai,
jų mentaliteto bruožai. Remiantis demokratinės visuomenės samprata bei šią
socialinę tvarką atitinkančia pliuralistine raiška, analizuojami socialinių grupių ir
valdžios diskursai, vartoj imo ypatumai, visuomenės raida didesnės įvairovės link.

Autorė atskleidžia žmonių socialinius vaidmenis, jų požiūrius, įsipareigojimus ir
vidinius išgyvenimus, susijusius su jų būklės pokyčiais.

Eugenija Krukauskienė straipsnyje „Kultūrinio kapitalo reikšmė sėkmingam
gyvenimui" pabrėžia, jog kultūra atlieka vienijantį vaidmenį, valstybėje kultūros
rinka yra bendra (kalbinė, teisinė, komunikacinė ir pan.), vis dėlto įvairūs
socialiniai sluoksniai ją įsisavina skirtingai, o konkrečiame tyrime galima
atskleisti tuos skirtumus ir santykį su gyvenimo sėkme. Esamo laikotarpio kultūra
atliepia konkrečios valstybės, visuomenės ar jos grupių kultūrą. Ypač ji veikia
mentalines struktūras, vertybines nuostatas, lūkesčius, požiūrius į etinius dalykus,
tam tikrus pasaulio matymo, skirstymo principus ir pasirinkimo galimybę. Siame
straipsnyje siekiama nustatyti konkrečių visuomenės grupių kultūrinio kapitalo
sąsajas su sėkmingu gyvenimu. Lyginant 1996 ir 2009 m. akademinio jaunimo
nuostatas, atskleidžiami išsimokslinimo, kaip pagrindinio kultūrinio kapitalo
rodiklio, įtaka galimos karjeros lūkesčiams. Remiantis 2004 m. Socialinių

tyrimų instituto Stratifikacijos skyriaus Lietuvos gyventojų nuostatų tyrimo
duomenimis, nagrinėjamos savęs priskyrimo konkrečiai visuomenės klasei ar
sluoksniui sąsajos su kultūriniu ir meniniu kapitalu.

Habil. dr. Larisa Titarenko straipsnyje „Jaunų baltarusių žvilgsnis į sėkmės
lydimus žmones" analizuoja Minsko universiteto studentų nuomonę apie sėkmę
patiriančius žmones. Taikydama kokybinius metodus, autorė respondentų
atsakymus lygina su ankstesnių metų nacionalinėmis vertybėmis (pavyzdžiui,
su atkakliu darbu). Remiantis gautais rezultatais, straipsnyje daroma išvada,
kad Baltarusijos visuomenė eina ta pačia kryptimi kaip ir kitos Vakarų ar Rytų

Europos, Amerikos valstybės: visur pasireiškia vartojimo visuomenės vertybės
ir idealai. Kiekvienoje modernioje visuomenėje, jos nuomone, yra ne vienas
sėkmės modelis, pagrįstas tam tikromis prielaidomis: vyraujančios ideologijos,
politinės tvarkos, visuomeninio ir kultūrinio teisėtumo ir pan. Pavyzdžiui,
sovietų santvarkoje oficialus sėkmės modelis buvo pagrįstas atkakliu darbu,
kolektyviniais idealais, asmeninio statuso siekimu, patriotiškumu, įsipareigojimu
ką nors gera daryti valstybei. Dabar sėkmė tapatinama su verslumu, ir ne atkaklus
darbas, bet pinigai, asmeninis pasisekimas, pasiryžimas ir noras siekti sėkmės yra
svarbiausi gyvenimo momentai. Jaučiamas atotrūkis tarp tikrovės ir žiniasklaidos
propaguojamų vertybių. Tyrimas rodo, kad jaunimo atstovai labiau orientuoti į
materialinius tikslus ir vertybes.

Dr. Anelė Vosyliūtė straipsnyje „Nepriklausomybė kaip materialinės ir
dvasinės gerovės prielaida^ atskleidžia žmonių socialinius vaidmenis, jų
požiūrius, įsipareigojimus ir vidinius išgyvenimus, susijusius su visuomenės ir

jų materialinės bei dvasinės būklės pokyčiais. Dvidešimt metų trunkanti šalies
nepriklausomybė pakeitė ne tik materialinę bei kultūrinę, socialinę valstybės
sandarą, bet ir žmonių institucinius, politinius, socialinius galios santykius.
Straipsnyje socialinė tikrovė nagrinėjama remiantis sociologinėmis kategorijomis
(gyvenimo sąlygos, nelaisvės samprata, išlaisvėjusių žmonių poreikiai, jų
dvasinė savijauta); taikomas gyvenimo istorijų metodas (Bertaux), egzistencinė
ir fenomenologinė jų traktuotės. Darbe pateikiamos su nepriklausomybės

atgavimu susijusios žmonių socialinės ir psichologinės problemos, naujų
tapatumų, poreikių ir įsipareigojimų reikšmės. Remiamasi Sezemano laisvės,
de Beauvoir, Povilionienės feministinėmis sampratomis, kitų tyrinėtojų darbais
(Juozeliūnienės, Kanopienės, Vosyliūtės), išryškinami nauji tapatumai, laisvės
samprata, dvasinė raiška.

Antroje straipsnių rinkinio dalyje tyrinėjami įvairūs neįgalių žmonių bruožai,
jų būklė.
Humanistinė sociologija atmeta mokslinį racionalumą, atkreipia dėmesį ir į
„nenaudingus" socialinius sluoksnius, jiems priklausančių žmonių asmenybės

vystymąsi, jų kultūrinių interesų plėtrą; šiuolaikinėje visuomenėje turi reikštis
pagarba įvairioms žmogaus gyvybės formoms, neįgaliesiems turėtų gelbėti ir
įvairios grupės, bendruomenė.

Vida Kasparavičienė straipsnyje „Negalės žmoniųbūdo bruožai" pabrėžia, jog
pažangius tikslus išreiškusioje Sąjūdžio programoje buvo įrašyta daug asmenybės
raidai palankių dalykų. Norėta atsikratyti buvusios sistemos blogybių, be kita
ko, luošinančių žmogų kaip asmenybę: korupcijos, veidmainystės, privilegijų,
norėta artėti prie socialinio teisingumo. Tuos siekinius bent iš dalies įgyvendinus,
asmenybė turėjo darytis laisvesnė, mažiau priklausoma nuo kompromisų su
sąžine, galbūt galėtų siekti šiek tiek prasmės turinčių tikslų.
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Prieš dvidešimt metų įvykęs santvarkos virsmas lėmė ekonominius ir

socialinius Lietuvos gyvenimo pokyčius. Žmonėms reikėjo prisitaikyti prie
įsigalinčios rinkos ekonomikos sąlygų. Be kitų veiksnių, lemiančių prisitaikymą,
išryškėjo asmenybės savybių svarba. Asmenybės savybės irgi prisideda prie
gebėjimo įveikti sunkumus, prisitaikyti prie esamos padėties, net ją keisti.
Asmenybės savybės ^ ta trūkstama grandis, kuria galima paaiškinti, kodėl

vieni žmonės sėkmingai įsitvirtino tikrovėje, o kiti nepritapo prie pasikeitusių
aplinkybių. Siekis prisitaikyti prie esamų rinkos ekonomikos sąlygų lemia ir tam
tikrų bruožų ugdymą. Neabejotina, kad visuomenės būdo bruožai per dvidešimt
metų pasikeitė.
Straipsnyje gvildenama, ar turi gan artima visuomenės daugumai socialinė
grupė-sutrikusiosjudėsenosžmonės-būdo bruožų, reikalingų atlaikyti laisvosios
rinkos visuomenės varžybas, ir koks jų santykis su kitais apydarnei asmenybei
reikiamais bruožais. Remiamasi 2008 m. Socialinių tyrimų instituto darbuotojų
atlikto tyrimo duomenimis. Negalės žmonių būdo savitumas atskleidžiamas
lyginant su marginalių grupių, sunkiai prisitaikančių prie visuomenės gyvenimo,
būdo bruožų struktūra.

Dr. Gražina Maniukaitė rinkinio dalyje „Judėjimo negalę turinčių žmonių
pilietiškumo ypatumai^ siekia ištirti svarbų asmenybės raiškos aspektą - negalės

žmonių pilietiškumo formavimo aplinkybes ir galimybes. Pilietiškumo sąvoka
išreiškia asmens ar socialinės grupės santykį su valstybe - konkrečia^ šalimi,
kurioje tenka gyventi, toje šalyje veikiančiais svarbiausiais institutais ir jos
visuomenei būdingomis vertybėmis. Akcentuojama ypatinga, pilietiškumo
ugdymui Lietuvoje dažnai nepalanki situacija, įsigalinti bręstant visuotinei
ekonomikos krizei. Judėjimo negalę turinčių žmonių tyrimas sutapo su šios krizės
pradžia ir Seimo rinkimais 2008 m. rudenį. Pilietiškumo empiriniai rodikliai

(požiūris į gimtąją šalį ir asmeninės sėkmės perspektyvas, autoritetingų asmenų
nurodymas, dalyvavimas rinkimuose) atspindi tyrime dalyvavusių neįgaliųjų
santykį su valstybe, visuomene iki ir po negalę lėmusios nelaimės. Remiantis
duomenimis, gautais taikant anketinės apklausos, formalizuoto interviu ir laisvo

pokalbio metodus, galima kalbėti apie fizinę negalę turinčių žmonių pilietinio
aktyvėjimo tendencijas.
Dr. Ilzė Trapencierė straipsnyje „Socialinės atskirties rizika vaikų globos
namuose" pabrėžia, jog globos namus palikę jaunuoliai pakliūva į rizikos grupę, jie
susiduria su įsidarbinimo, išsimokslinimo, būsto neturėjimo problemomis.
Dr. Gražinos Maniukaitės straipsnyje „Negalės žmonių raiškos aspektai:
interesai ir galimybės'"' nagrinėjamos šių žmonių asmenybės raiškos problemos,
siekiama atskleisti judėjimo negalę turinčių asmenų saviraiškos sampratos
ypatumus. Remiantis 2008 m. atlikto sociologinio tyrimo duomenimis,

akcentuojami išryškėję šios

sampratos

aspektai: neįgaliųjų interesai,

populiariausi laisvalaikio užsiėmimai, judėjimo negalę turinčius žmones
labiausiai žavintys dalykai. Straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į ribotas negalę
turinčių žmonių asmeninės raiškos galimybes. Ši problema tampa ypač aktuali
plečiantis ekonominei ir socialinei krizei, komplikuojančiai visus Lietuvos
eurointegracinius procesus. Tyrimo metu taikyti šie metodai: anketinė apklausa,

formalizuotas interviu (dažniausiai) ir pokalbiai su respondentais įvairiomis
juos dominančiomis temomis. Tyrimo duomenų analizė atskleidė neįgaliųjų
lūkesčius, kurie dažniausiai neatitiko jų gyvenimo sąlygų, vyrų ir moterų
saviraiškos skirtumus.
Dr. Elena Kocai straipsnis „Judėjimo negalę turinčių žmonių socialinės
atskirties raiška. Fizinio kūno atskirtis" skirtas „sveikųjų" visuomenės ir judėjimo
negalę turinčių žmonių kaip specifinės socialinės grupės santykiams tirti.

Šie santykiai ir jų „įtampos laukai" interpretuojami pagal socialinės atskirties
koncepciją. Atskirtis yra daugiamatė kategorija, todėl judėjimo negalę turintys
žmonės ją patiria tarpusavyje susijusiais aspektais - individualiu, socialiniu,
ekonominiu, instituciniu ir kt. Kliūtys, su kuriomis neįgalūs žmonės susiduria
asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime, yra įvairios: dėl jų išsimokslinimo,
amžiaus, būdo bruožų ypatumų, visuomenėje nusistovėjusių stereotipų. Vis

dėlto manoma, kad judėjimo negalės žmonėms viena iš esminių kliūčių yra
(arba gali būti) būtent jų fizinė negalė. Negalime nepastebėti, kad vartotojiškoje
visuomenėje daug dėmesio skiriama kūno ir išvaizdos akcentams. Šiandien vis
labiau įsivyrauja „tobulo kūno kultas", masinis sąjūdis puoselėti „narcizišką
kūno išvaizdą" (pasak A. Giddenso). Tobulo kūno kultas savaip dezintegruoja
visuomenę, skatina neigiamą požiūrį į senyvo amžiaus žmones, ligonius, fiziškai
neįgaliuosius, perša mintį, kad neturintis tokio tobulo, gražaus, stilingo kūno yra
nevykėlis. Kita vertus, šie žmonės taip pat suvokia savo kūno išskirtinumą, o
neretas šio suvokimo palydovas yra gėda, kylanti iš „pasąmoningai patirto nerimo

dėl savųjų trūkumų" - dėl kūno. Taigi kalbant apie negalės kuriamą atskirtį
neįmanoma atsiriboti nuo „kūniškosios dimensijos" - fizinio sutrikimo, kuris

trukdo neįgaliesiems lygiomis galimybėmis kurti asmeninę erdvę bei dalyvauti
visuomenės kultūriniame, ekonominiame, politiniame gyvenime.

Natalija Tiamkova ir Galina Trafimova rinkinio medžiagoje „Studentų
marginamumas ir adaptacija" analizuoja studentų migrantų adaptacijos būklę.
Išskiriamos keturios etninio poveikio strategijos adaptacijos metu: asimiliacija,
integracija, pasyvi ir aktyvi (kultūrinė kolonizacija) autarkija.

Vida Kasparavičienė straipsnyje „Neįgaliųjų atskirtis radijo bangomis"
gvildena Lietuvos nacionalinio radijo, turinčio perteikti valstybės ir visuomenės
požiūrį į skurdą ir socialinę atskirtį, laidų būklę. Atrodo, jog laidų sudarytojai
neįgaliuosius laiko arba visiškai įtrauktais į visuomenės gyvenimą, arba apskritai
neverta dėmesio socialine grupe. Radijo kalbėtojai orientuoti daugiausia į

pasiturinčių sluoksnių auditoriją. Dažniausiai neįgaliuosius ir atskirtį vos
paliečiančios laidos yra proginės ir fasadinės, taigi neprobleminės. Laidų turinio,
įskaitant vedėjų ir klausytojų polilogus, tyrimas leidžia apčiuopti esmines
atskirties problemas. Tai visiškas žmonių nuvertinimas, nenuovoka ir nenoras
girdėti apie esamus ir galimus atskirties sudarytojus, rodantys esminį visuomenės
susiskaidymą, galbūt negrįžtamą. Pastebimas auditorijos nepasitenkinimas

prastomis peršamomis radijo ir televizijos laidomis. Tyrime išryškėjo ir
įsisenėjusios prioritetų priešybės, sietinos su atskirtimi. Tiesioginėse radijo laidose
skambanti kalba ne suartina klausytojus su nacionaliniu ir kultūriniu tapatumu, o
nutolina nuo jo. Jeigu atsaini viešų kalbėtojų nuostata kalbos atžvilgiu nesikeis,

lietuvių kalba irgi gali atsidurti užribyje. Kai kurie kalbantys pareigūnai vengia
kalbėti tiesiai ir iš esmės, taigi mulkina klausytojus.
Trečioje straipsnių rinkinio dalyje analizuojamos svarbios socialinio darbo
problemos.
Dr. Valentina Jarskaja ir dr. Elena Jarskaja-Smimova straipsnyje
„Profesionalaus socialinio darbo link" apžvelgia, kaip Rusijos aukštosiose

mokyklose vykstantys pokyčiai (Bolonijos procesas) veikia socialinio darbo
studijas. Autorės nagrinėja tyrinėtojų atliktų socialinio darbo studijų (grindžiamų
tarptautiniais projektais) aukštosiose mokyklose tyrimų rezultatus; remtasi šių
įstaigų darbuotojų informantų apklausa.
Dr. Irina Surkova straipsnyje „Socialinis darbas karinėje sferoje: problemos
ir jų sprendimo metodai" pabrėžia, jog armija yra svarbi sudėtinė valstybės dalis.

Autorė analizuoja kariškių padėties sociologinius tyrimus, kurie buvo atlikti
socialiniam darbui gerinti. Pabrėžiama, kadkariškiųgyvensenostrikdžiai-prastos
gyvenimo sąlygos, mažas atlygis ir materialinė parama, moterų diskriminacija -

kariuomenėje didina įtampą ir neigiamai atsiliepia vidinei karinių organizacijų
tvarkai.
Manome, jog mokslo leidinys „Visuomenė: įvairovės link" bus įdomus ir
naudingas tyrinėtojams, studentams ir visiems besidomintiems socialiniais
mokslais.

Literatūra:
Auerbach E. 2003. Mimezis. Vilnius: Baltos lankos.

Leidinio mokslo redaktorė ir sudarytoja dr. Anelė Vosyliūtė

I. SĖKMINGO GYVENIMO SIEKIAI
VISUOMENĖS POKYČIAI: ĮVAIROVĖS LINK
Anelė Vosyliūtė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
avosyliutefaįtakas. lt
Remdamasi demokratinės visuomenės samprata ir šią socialinę tvarką
atitinkančia pliuralistine raiška, straipsnio autorė analizuoja socialinių grupių ir
valdžios diskursus, vartojimo ypatumus, visuomenės raidądidesnės įvairovės link.

Autorė atskleidžia žmonių socialinius vaidmenis, jų požiūrius, įsipareigojimus ir
vidinius išgyvenimus, susijusius su jų būklės pokyčiais.
Socialinė tikrovė analizuojama, remiantis sociologinėmis kategorijomis;

taikomas gyvenimo istorijų metodas (Bertaux 1998), kuris suteikia kompetenciją
subjektui. Taikant egzistencinės ir fenomenologinės sociologijos koncepcijas,
darbe pateikiami gyventojų materialinio, socialinio, šeiminio gyvenimo raiškos
vingiai, jų mentaliteto bruožai.

Reikšminiai žodžiai: demokratijos ir pliuralizmo raiška, pokyčių turinys,
vartojimo ypatumai, egzistencinis požiūris, gyvenimo istorijų metodas.
Kiekvienai visuomenei būdinga vienokia ar kitokia socialinė tvarka,

kurią apibrėžia esami valdymo principai, socialinių institucijų ir kultūros
normų ypatumai bei kiti veiksniai. Svarbią reikšmę deramai socialinei tvarkai
susiformuoti turi visuomeninės santvarkos bei valdžios (kaip nustatančios
viršenybę ir pavaldumą) teisėtumas, tvarumas ir kompetencija ūkinėje, socialinėje,
kultūrinėje srityse. Įvairių sluoksnių žmonių veiklos teisinių pagrindų kūrimas,
skirtingų visuomenės grupių interesų derinimas, racionalus konfliktų sprendimo

galimumas sudaro svarbią valdžios patyrimo dalį, kurią demokratinėje pilietinėje
visuomenėje, besivystančioje atvirumo link, plačiai diskutuoja jos nariai. Vienas
iš socialinės tvarkos palaikymo garantų yra pasitikėjimas ir pritarimas valdžiai,
valdančioms institucijoms ir jų atliekamoms funkcijoms, o esant reikalui -

valdžios kritika. Politinės ir socialinės įtampos tarp sluoksnių lygmenį dažnai
lemia ir kiekvienoje kultūroje įkūnytos taikingumo, pakantumo kitoniškumui,
ambicijų galybės normos. 20 nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metų socialinė

praktika rodo, kokiu lygiu šalyje jau yra išsiplėtojusi demokratinė pilietinė tvarka,
ar socialinis gyvenimas vyksta laikantis teisingumo principų. Svarbu žinoti, ar
tautos išrinktieji atstovai tinkamai atstovauja įvairių sluoksnių interesams, ar
politinė lyderystė atitinka įstatymų nubrėžtas normas. Pliuralizmo siekiančioje
visuomenėje reikia žinoti, ar kurių nors galių (ekonominių, politinių, religinių,
intelektinių ar kitų) turinčios jėgos demokratiškai tas galias panaudoja, ar kitos
grupės nėra išnaudojamos ir skriaudžiamos.
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Straipsnyje remiamasi teorine literatūra, autorės įžvalgomis, žmoniųgyvenimo
istorijų fragmentais.
Valdžia ir visuomenė
Demokratinės pilietinės visuomenės kūrimas neįmanomas be valdžios ir

gyventojų tarpusavio supratimo, jų diskurso, abipusių bandymų daryti įtaką,
prieštaravimų ir kompromisų. Svarbi šiais socialinių pokyčių laikais ir socialinio
autoriteto formavimosi problema.

[vairių motyvų ir aplinkybių veikiami žmonės pakliūva į vienos ar kitos
pakraipos socialines grupes, randa savo vietą, perima ir toliau plėtoja jų normas

ir nuostatas. Reikėtų sutikti su A. Giddensu (Giddens 2000: 15), kad modernybė
kuria diferenciaciją, išskyrimą ir marginalizaciją. Stratifikacijos koncepcija
leidžia įžvelgti visuomenėje įvairius socialinius sluoksnius bei grupes, išryškinti
jų ypatumus ir skirtumus. Socialinės stratifikacijos sričiai priklauso, pavyzdžiui,

vyrų ir moterų kaip didelių socialinių demografinių grupių (pasiskirstymo pagal
statusą, socialinį atstumą, profesijas, išsimokslinimą, pajamas, šeiminę padėtį,
amžių, tautinę situaciją, gyvenimo stilių ir pan.) analizė. Šių grupių dalyvavimas
visuomenėje yra nevienodai veiksmingas, jos dažnai kuria skirtingas materialines
ir kultūrines vertybes, savo buvimu praturtina ją įvairiais aspektais.

Skirtingos grupėsyrasusikūrusiospanašiųvertybių.veiklosturinioirkultūrinių
normų pavyzdžiu. Anot M. T. Frankovskio (Frankovvski 2004: 42), kiekviena
grupė turi savo socialinę mikrosistemą arba organizaciją, tapačią socialinei
struktūrai, grupės struktūra yra socialinės struktūros porūšis, lemiantis pogrupių
ir narių pavaldumą. Grupės struktūrą sudaro ir tokie elementai kaip materialiniai
pagrindai, vertybės, simboliai, elgesio pavyzdžiai, tarpusavio santykiai.
Socialinės tvarkos (dažnai sutampančios su socialiniu teisingumu) ir valdžios
sampratos yra giliai įsišaknijusios žmonių mentalitete, užima svarbią vietą jų
sąmonėje. Demokratinėje visuomenėje galimas valdžios ir įvairių interesų grupių
diskursas, prieštaringumų derinimas.
Pasak M. Foucault, „Valdžia yra visur: visai ne dėl to, kad ji neva turi privilegiją
viskąpergrupuoti dėl savo nenugalimos vienybės, bet dėl to, kad kiekvieną akimirką
ji atsigamina kokiame nors taške, ar greičiau esant bet kokiam santykiui tarp vieno
ir kito taško. Valdžia yra visur ne dėl to, kad apglobia viską, bet dėl to, kad iš visur
ji spinduliuoja". Anot M. Foucault, valdžia yra sudėtingas santykių tinklas, kurį
reikia suvokti „kaip daugybę atramos taškų, kuriuos šie jėgos santykiai suranda
vieni kituose tokiu būdu, kad susikuria grandinė ar sistema, arba priešingai —
atsiranda atotrūkiai ir prieštaravimai, juos atskiriantys vienus nuo kitų; pagaliau
suvokti kaip strategijas, kurių dėka santykiai įveiksminami ir kurių bendras
piešinys arba institucinė kristalizacija įsikūnija valstybės aparatuose, įstatymų
formuluotėse ir socialinės hegemonijos formose" (Foucault 1998: 72-73).
Demokratinių principų įgyvendinimas Lietuvos visuomenėje, įsitraukimas
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į Europos Sąjungą (ir šios sandraugos normų pripažinimas) leidžia plėtotis
įvairioms socialinėms grupėms, išreikšti joms savo poreikius bei interesus,
formuoti jų būklę atitinkančią gyvenseną, o prireikus net ginti savo teises.

Globaliame pasaulyje atsiskleidžia ir įsitvirtina įvairių rasių, profesijų, tikėjimų,
pažiūrų, seksualinių mažumų, feministinės, neįgaliųjų gyvensenos bruožai,

įvairiopa jų patirtis įgauna vertę ir pripažinimą.
Atkūrus nepriklausomybę prasidėjo modernizacijos laikotarpis, susijęs su

daugeliu iššūkių - vietovių socialinių struktūrų pokyčiais, naujų interesų grupių
kūrimusi; anot J. M. Berry (Berry 1989), tai organizuotos grupės individų, kuriuos

sieja tokie patys tikslai, struktūra, mėginimai paveikti viešąją politiką. Ilgesnis
buvimas vienoje ar kitoje vietoje formuoja žmonių bendrumo, kolektyvinio
tapatumo sąmonę, o kita vertus, formuoja ir individualumą. Pereinant visuomenei

į sudėtingesnį būvį, žmonėms plečiasi galimybės dalyvauti pliuralistiniame
įvairių socialinių jėgų judėjime, jie skatinami išreikšti savo interesus, prisijungti
prie naujų grupių, kurios pasireiškia kaip socialinio gyvenimo tvarkytojos.

Valdžią galima apibūdinti kaip įvairių grupių ir asmenybių įtaką socialiniams
dariniams. Demokratijos sąlygos sudaro prielaidas žinoti, kritiškai žvelgti, net
kritikuoti ir keisti valdžios atstovus. Nepriklausomoje Lietuvoje, ypač padedant
žiniasklaidai, išaiškinami netinkami aukštesnės ir vietinės valdžios sprendimai,
nedoras bei nesąžiningas jos atstovų elgesys.

Visuomenės pokyčiai susiję su naujų socialinių galių išryškinimu,
naujų lyderių bendruomenėse veikla. Atkūrus

nepriklausomybę, veikiant

administracinėms reformoms, kinta savivaldybių tvarkomų vietovių gyventojų
būklė, atsisakoma centrinės ir vietinės valdžios komandinio pobūdžio santykių.
Tiek didesniuose centruose, tiek mažesnėse gyvenvietėse atsiranda naudingi
mainai tarp darbdavių ir samdomųjų, tarp žmonių kuriasi rinkos santykiai.
Kaimo vietovė vertinama gerai, jeigu joje įsikūrusios reikalingos bendruomenei
organizacijos, vietų sutvarkymas patenkina pagrindinius žmonių poreikius,
atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Moteris apžvelgia apylinkės vaizdą, vietovės
pokyčius: „Miestelyj yra labai geras seniūnas, labai pradėjo gražiai tvarkytis.
Daug atsirado prekybos vietų, parduotuvių, o čia šitie pastatai - mokykla,
ambulatorija, seniūnija, bendrovė, kultūros namai anksčiau pastatyti, dabar čia
mes naujo nieko neturim. Rūpinamasi tvarka, švara, kapinės aptvertos, bažnyčia
prieš kelis metus atšventė jubiliejų ^ buvo iš pagrindų atremontuota, tai didelės
iškilmės buvo." Respondentės pasakojimas leidžia suvokti visuomeninių valdų
būklę, tinkamą jų kontrolę ir priežiūrą, kuri ypač priklauso nuo bendruomenės
aktyvistų, pareigūnų veiklos. Visuomenės nuomonė demokratinėje valstybėje taip
pat tampa svarbiajėga, kontroliuojančia visuomeninių erdvių ekologinę, estetinę,
higieninę, taupaus naudojimo padėtį, be to, daro įtaką ir žmonių gyvensenai.

Vietovė atspindi regiono ekonominį ir kultūrinį išsivystymą, tradicijas. Ir
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kaimo bendruomenėse formuojasi globalizacijos sąmonė kaip atvirumas kitoms
kultūroms, susipažinimas su jų ekonominėmis ir socialinėmis problemomis bei

laimėjimais. Krašto žmonės įsitraukia į tarptautines institucijas, susisaisto su jų
veikla, kultūriniu palikimu; jų socialiniai veikėjai gali papildyti ar net išstumti
vietinius identitetus ar orientacijas. Plinta, maišosi ir naujos technologijos,

informacija bei papročiai kaip globalizacijos turinį kuriantys veiksniai. Anot Z.
Baumano, globalizacija - procesas, veikiantis ir pasaulio restratifikaciją.

Demokratija valdymo srityje pasireiškia, kai gyventojų balsai yra veiksmingi,
kai jie gali ne tik sekti valdžios sprendimus, išreikšti savo nuomonę, bet
ir paveikti valdymo organų sprendimus. Pavyzdžiui, taupymo metu dažnai

išryškėja, jog ministerijų vadovai (nors deklaruodami ekonomiškumą) išlaidauja,
savo pavaldiniams ir sau skiria nepagrįstus piniginius priedus (Energetikos
ministerijoje ^ beveik dviem dešimtims darbuotojų, ministerijos vadovams,

kai kuriems čia dirbantiems ministro partijos bičiuliams). Interneto lankytojai į
tokius veiksmus reaguoja neigiamai: „Ir be jokios gėdos daromi tokie dalykai, iš
mažesnio, iš pensininko, iš visokių vargšų susirinkę paskutinius varganus litus

sau išsimoka premijas. Nu valdžia Lietuvos, mirk iš juoko ir pykčio. Kaip čia
daugelis siūlo, juos visus prie gėdos stulpo pririšti ir laikyti kol išdžius, tegu
visi apmėto juos akmenimis, ir, ko gero, to būtų tokiems be sąžinės esantiems
valdininkams per maža. Gėda gėda, kad tokie mūsų Lietuvėlės vadai. Pagalvokite
ką darote, o mes lietuviai kantrūs avinai, tyliai kenčiame, kad mūsų kailius
karšia." Daug priekaištaujama aukščiausiai valdžiai - Seimui: „Varyt lauk tokį
seimą, pensininkai galą su galu vos suduria, sausą duoną kiti valgo, o seimūnai
sau premijas skiria, karti tokius reikia, kada baigs iš žmonių tyčiotis, bet, sako,
blogis su kaupu sugrįžta atgal^, „Reikalauju paleist seimą ir paskelbt naujo seimo
rinkimus. Tikiuosi, kad tautai šį kartą užteks proto durnelių Valinskų, karalių,
baukučių... ir kitų žąsų į valdžią neberinkt".

Žmonės jaudinasi dėl šalies ateities, jos likimo: „Akivaizdu, kad šalis tuoj
išnyks, jei ją valdo tokie žmonės, kurie nebaudžiami save apsidovanoja žmonių
pinigais, ir tai įvardina kaip paskatą už, pavyzdžiui, „svarbių darbų vykdymą"
, kadangi darbo vietoje gali būti ir nesvarbių dalykų; norėčiau, kad ir Maximos
kasininkė taip pačiai būtų vertinama, kurioj vietoj jos darbas būtų premijuojamas
- gal kad tiksliai atidavė grąžą? Jei gavai pareigas, tai akivaizdu, kad tavo

kvalifikacija tinkama" (http://www.lrytas.lt/ 8 04 2010).
Pilietinės demokratinės visuomenės plėtra susijusi su socialiniais pokyčiais: kinta
ekonominė ir politinė krašto būklė, ūkio raida turi atitikti laisvos rinkos reikalavimus.
„Nauja", „kitoniška", „svetima" vis giliau braunasi į visuomenės gyvenseną.
Socialinės transformacijos skinasi kelią tiek grupės, tiek individualiu aspektais; tai
pastebima įvairių kraštų visuomenėse (Wnuk-Lipinski, Ziolkovvski 2001).
Pagrindiniai posocialistinių šalių pokyčiai - socialinės struktūros poslinkiai

vidurinės klasės plėtojimosi link, didesnis gyventojų ekonominės būklės
susisluoksniavimas, naujų gyvenimo stilių atsiradimas, migracija į turtingesnes

šalis. Atsiranda naujų, ekonomiškai ir kultūriškai gyvybingų infrastruktūros
modelių, pavyzdžiui, didžiuosiuose miestuose (turtingųjų gyvenamieji
kvartalai, pramogų ir prekybos centrai, stadionai), tobulėja techninė ir socialinė

infrastruktūra; įsisavinami nauji požiūriai (perimami vakarietiški standartai) į
kultūros, mokslo, meno, istorines vertybes. Buvimas Europos Sąjungoje ir NATO

struktūrose, įsitraukimas į įvairias pasaulines organizacijas didina lietuviškų
socialinių sistemų kompetenciją, plečia socialinius diskursus. Lietuvą vis
labiau pažįsta užsienio verslo, mokslo, kultūros, politikos atstovai. Savo ruožtu
gyventojų kelionės, gausi žiniasklaida, naudojimasis internetu leidžia žmonėms

plėsti ir stiprinti socialinius bei kultūrinius ryšius, keisti mentalitetą, pažinti
pasaulinius laimėjimus, skatina jų siekius; taip nyksta „išmokto bejėgiškumo"
reiškinys. Dalyvavimas globalizacijos procesuose leidžia jiems įsitraukti į
materialinį, intelektinį, kultūrinį vyksmą ir kituose geografiniuose regionuose,
kartu kurti ir šaliai būdingą gyvenseną. Gyventojai tampa pagrindiniu visuomenės
žmoniškuoju, socialiniu ir kultūriniu kapitalu.

Ieškoma atsakymų į daugelįdar nesutvarkytų materialinių, ūkinių, politinių,
kultūrinių problemų, siekiama politinės ir socialinės stabilizacijos.
Poslinkiai vartojimo srityje
Svarbią vietą globalizacijos procese užima socialiniai ir ekonominiai
veiksniai, kurie skatina socialinius judėjimus, žmonių aktyvumą, jų tarpusavio
ryšius, kultūrines ir vertybių sistemas.
Postindustrinei visuomenei būdingas greitas gyvenimo tempas, įsigali
skubotumas, pereinamumas. Tad daiktų ir žmonių ryšių sferoje jaučiama

laikinumo pojūtis: gyvenamoji vieta ir būstas, įsigyti daiktai greit keičiami
naujais (naujesnių technologijų, madingesniais, estetiškesniais) - taip didėja
energijos ir daiktų vartojimas, jų sąnaudos. Svarbu tyrinėti ir pabrėžti privačią
sferą (Rossler).
Šiuolaikiniam laikotarpiui - po ilgalaikio socialistinės visuomenės asketizmo
— būdingas vartojimo „hedonizmo" protrūkis, pasižymintis įvairių poreikių ir norų

klestėjimu ir jų patenkinimu. Dabar vartojimo modeliai krypsta į Vakarų kultūrą,
įsisavinami nauji gyvenimo stiliai ir skoniai. Pasak P. Bourdieu, gyvenimo stilius
yra klasinės pozicijos išraiška; vartojimo stiliumi atskleidžiamas „kultūrinis

kapitalas", socialinius skirtumus žymi būtent skonis, kuris yra klasių habitus
dalis (Bourdieu 1992).
Lygia greta su tokiais šiuolaikinės visuomenės esmę apibūdinančiais
apibrėžimais (postindustrinė, gerovės, postmoderni, rizikos, patyrimo,
informacinė, demokratinė, pilietinė, masinė, atvira ir kt.) dažnai susiduriame ir
su vartojimo visuomenės samprata, pabrėžiančia aktyvų individų dalyvavimą
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šioje reikšmingoje veikloje; anot P. Sulkuneno (Sulkunen 1995), vartojimo
visuomenės koncepcijos atsiradimas tarsi nubrėžia demarkacinę liniją, kuri
reiškia šiuolaikinės epochos lūžį ir pokyčius. Industrinės modernios visuomenės
koncepcijoje būdavo pabrėžiama gamyba, kaupimas, racionalumas, o naujoji

vartojimo visuomenė išreiškia gėrybių įsigijimą, jų eikvojimą, aplinkos ir paties
žmogaus (bei grupės) nuolatinį gyvenimo stiliaus konstravimą. Reikšmingi
tampa tokie veiksmų rezultatai kaip malonumas, pasitenkinimas, patrauklumas,
o darbas dažnai nėra pagrindinė siekiamybė ir vertybė. Demokratinė gausos
visuomenė susijusi su nuolatine pasirinkimo galimybe, koncentruojamasi į
skirtybes; viską galima rinktis. Tad vartojimo reiškinio tyrimai yra svarbūs, nes
siejasi su visuomenės pokyčiais, technologine, materialine ir žmonių santykių
kultūra, žmonių gyvenimo stiliumi, jų savijauta, idealų bei troškimų turiniu.

Postsocialistinėse šalyse (ir Lietuvoje) vartojimas tampa siekiniu, išreiškiančiu
ir perėjimo į demokratinę santvarką bei rinkos ekonomiką etapo sėkmę.
Visuomenės nariai vis labiau įsitraukia į kultūrinę, darbinę, visuomeninę veiklą
ir į „civilizacinės kompetencijos", anot lenkų sociologo P. Sztompkos (Sztompka

1993), prarastos Rytų Europoje socializmo laikais (kurios svarbią dalį sudaro
kasdienybės kultūra), atkūrimą. Tai svarbi vartojimo reikšmėmis paženklintos,
technologijų prisodrintos visuomenės gyvensenos sritis, kurios turinį sudaro
tvarkingumo, punktualumo, tinkamos mitybos, kūno priežiūros, mokėjimo
naudotis buitiniais prietaisais reikalavimai ir normos.
Vartojimas vis labiau tampa visuomenės išsivystymo ženklu. Ypač dabar per
masines komunikacijos priemones jaučiamos globalizacijos, modernių koncepcijų
universalizacijos tendencijos suteikia prielaidas vartoti skirtingų kultūrų maisto
produktus, namų įrengimo ir apyvokos daiktus. Patiriama įvairių, net egzotiškiausių
kultūrų įtaka, „kitoniškumas" tampa siektina vertybe. Per vartojamus daiktus ir
produktus, skonius atsiskleidžia subjektyvumas, reprezentuojama šeimos, tautos
kultūra; vartojimo kultūra sudaro prielaidas konstruoti tautiškumą, pavyzdžiui, kai
kurios maisto prekės, patiekalai žmonių sąmonėje susiję su vienos ar kitos šalies
įvaizdžiu (vynas ^ su Prancūzija, makaronai, pica - su Italija, didžkukuliai - su
Lietuva ir pan.).
Sociologija tyrinėja sociokultūrinę vartojimo objektų, normų, troškimų bei
norų raišką ir kilmę. Stengiamasi įžvelgti žmonių troškimų simbolines vertybes,
įvairias vartotojo kaip norų, troškimų subjekto strategijas (susijusias su stiliaus,
mados pasirinkimu, savęs apibrėžimu bei pateikimu). Ankstesniais istoriniais
laikotarpiais vartojimą veikė įvairios normos, kartu ir religija. Religinės normos,
kaip religijos autoritetingumo išraiška, tvarkydavo žmonių elgesį įvairiose
situacijose, buvo giliai įsiskverbusios į kultūrą.
Dalyvavimas vartojimo procese reiškia eksperimentavimą su savimi (savo

išvaizdos, kūno formų ar manierų keitimą), manipuliavimą su daiktais (jų
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įsigijimą, pritaikymą, kūrimą ar išardymą), produktais (valgymą, patiekalų
gaminimą). Vartojimas - tam tikros kasdienybės tvarkos siekimas (tai rutiniška,
racionali, paties žmogaus interesų susaistyta veikla), be to, tai suteikia ir
pasitenkinimą, malonumą. Įvairiose filosofinėse (etinėse) teorijose nuo seniausių

laikų diskutuojama apie žmonių poreikių ribas, jų tenkinimo sąlygas (Gailbraith
1973). Visuomenės judėjimas masinio vartojimo link siejamas su kasdieninio
gyvenimo reorganizavimu, tam tikru eksperimentu.
Tai suprantama žmonėms, kurie tik ką paspruko iš socialistinio nepritekliaus,
iš priverstinio asketizmo būklės. Prabangos prekės, tokie daiktai kaip
šampanas, ikrai, konjakas, užsieniniai vaisiai, kvepalai, krištolas, kailiniai, buvo

prestižiniai (nes sunkiai gaunami), dažniausiai būdavo įsigyjami tik specialiose
parduotuvėse, skirtose partiniams ar administracijos darbuotojams ar per pažintis,
tarpininkaujant prekybos darbuotojams. Tokie produktai (pavyzdžiui, tirpi kava
ar sausas vynas), pateikti pokylių ar švenčių metu kolektyve, draugų ar giminių
ratelyje, sukurdavo išskirtinumo nuotaiką, suteikdavo prestižiškumo aurą; tai
buvo socializmo žmonių siekimų dalis. Automobilį ar butą buvo galima gauti

be eilės tik pasižymėjusiems darbe, partinėje ar administracinėje veikloje. Tad
politinis elitas tvarkė materialinius išteklius, prestižinių daiktų paskirstymą. Iš
dalies tai buvo Vakarų kultūros, aukštesnio lygmens ir kokybiškesnės vartojimo
kultūros pripažinimas ir garbinimas; daikto ar produkto retumas, sunkus jų
įsigijimo būdas buvo prestižiškumo matas.
Vartojimo kultūros samprata norima pabrėžti, kad gėrybių pasaulis ir jo
struktūra yra svarbiausi dabartinę visuomenę apibrėžiantys dalykai. Tai susiję

su materialinių dalykų pripažinimu ne tik reikalingais ir naudingais, bet ir jų
komunikacinės, estetinės funkcijos pabrėžimu.

Vieni ar kiti daiktai, jų įsigijimas ar keitimas susiję ir su tapatumo problema.
Kaip pažymi Ch. Laschas, šiuolaikinėje visuomenėje kinta identiškumo bruožai,
nes ir asmenys, ir daiktai praranda savo tvarumą, apibrėžtumąir tęstinumą. Kadais
ilgaamžiais daiktais konstruojamas pasaulis pakeičiamas greit sudorojamais
vienkartiniais produktais. Tokiame pasaulyje ir identitetai gali būti pritaikomi ir
netrukus atmetami, kaip kad keičiamas kostiumas. Patirtis (ypač įgyta vartojant)
gali suteikti naujų tapatumo bruožų, išvengti ilgesnio jo fiksavimo. Papildant
autorių, galima pažymėti, jog dalis daiktų (prestižiniai, senoviniai, juvelyriniai,

garsių, turinčių ilgą istoriją firmų gaminiai) vis dėlto išlieka ir dalyvauja tam
tikro sluoksnio tapatumo formavimosi procese.
Teorinėje literatūroje vartojimo sąvoka pritaikoma vienos visuomenės tipui
atskirti nuo kito. Pavyzdžiui, anot Z. Baumano, moderniai visuomenei būdinga,

kad individai konstruojami kaip gamintojai / kariai^ tam jie rengiami, paveldi
atitinkamus elgesio modelius, jų vertinimo kriterijus. Didėjantis individualėjimas
pasižymi tokiais bruožais: 1) žmonių karjera priklauso nuo kinetinės jėgos, kuri
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juos įtraukia įkurybinįar destruktyvų gamintojo ar kario vaidmenį, 2) individai yra
disciplinuoti aktoriai, jųelgesys yra pastovus ir įmanomas reguliuoti, nuspėjamas,
jį galima pakreipti tam tikru spaudimu, o postmoderniomis sąlygomis, pasak Z.
Baumano, individai konstruojami daugiausia kaip vartotojai /žaidėjai (Bauman

2002). Čia jie pasireiškia visų pirma kaip patiriantys kūnai (siekiantys potyrių žinių ir išgyvenimų), svarbu jų tinkamumas. Individai siekia vis naujus potyrių,

jie nepasisotinami, juos supa didėjanti stimulų tėkmė; jie tampa spontaniški
aktoriai, pasižymintys judriu, lanksčiu elgesiu. Individus mažai drausmina

tai, ką jie išmoko ar kokius įgūdžius įgijo anksčiau. Vartotojų kūno ir dvasios
gebėjimas patirti, perimti patiems arba įtraukti į savo gyvenimo stilių vis daugiau
daiktų, produktų, potyrių reikalauja vidinės reguliacijos, pusiausvyros išlaikymo,

sugebėjimo priešintis greitam pokyčių tempui.
Galima sakyti, kad vartojimo visuomenėje žmogus dažnai tam pa orientuojamas
iš išorės - veikiamas įvairių įtakų, tokių kaip mada, informacija, siūlomi elgesio
būdai, įvairios prekės. Tampa madinga turėti stilingų drabužių, gražių baldų,

naujo modelio automobilį. Spauda skatina rinktis iš gausių drabužių ir daiktų
pasiūlos: „Vyrui niekada nebus per daug baltų marškinių. Jei jis jau turi dvejus,
visai paprastus, pasirūpink, kad jo spintoje kabėtų balti marškiniai sąsagomis
segamais rankogaliais, balti raštuoti, balti ekstravagantiški: įliemeninti, reljefinio
ar kokio įmantraus pastebimo rašto, dviguba apykakle ar pan. Jam reikia turėti ir
visiškai juodus (jie atrodo labai elegantiškai net dėvimi be švarko), kokios nors
madingos ryškios spalvos (šį sezoną dominuoja violetinė, smaragdų žalumo,

oranžinė) bei margaspalvius. Tik nereikia tų melsvai pilkšvai dryžuotų: nors jie
universalūs ir kone visiems tinka, atrodo nuobodžiai." (Cosmopolitan 2007).
Pats gyvenimas tvarkomas atsižvelgiant į turimus daiktus. Rinkos sąlygomis
individai įgaunaypatingągebėj imątapti vartotojais; postmodernaus individualumo
formavimasis vyksta daugiausia konstruojant gerą vartotoją. Vartojimui tampant
vis reikšmingesniam, gali būti apleidžiamos kitos žmogaus priedermės religingumo laikymasis, dalyvavimas visuomeninėse organizacijose, kultūroje
ir politikoje. Gėrybių rodymas, gausi reklama miestų centruose, universalinėse
parduotuvėse, TV peržengia būtinumo (informuoti apie prekes) ribas ir
sukuria savarankišką pasaulį. Gėrybės (ir jas vartojantys individai) čia įgauna
neįprastumo, kartais egzotikos, prabangos, romantikos, nepasiekiamo grožio
pavidalą, išplinta įvairių vaizdinių elementais, tampa simbolių, ženklų triumfu.
Taip susidaro besidauginančio simuliacinio pasaulio vaizdinių gausa, stebinanti
garsais, vaizdais, ženklais, simboliais, jų kaita, išnyksta įsivaizduojamos ir realios

tikrovės skirtumai. Kai kurių socialinių grupių gyvenime konkreti tikrovė tarsi
prarandama, socialumas apmiršta, padidėja veržimasis į patrauklų simuliacinį
pasaulį, jo vertybes. Tad kai kurie vartojimo visuomenės segmentai susiję su
estetinės haliucinacijos, meno ir vaizduotės sukurtų elementų vyravimu virš
šiurkščios būtino vartojimo tikrovės.

Vartojimo suklestėjimas kelia žmonių susidomėjimą mugėmis, parodomis,
naujomis parduotuvėmis, milžiniškais turgumis, skatinajuose lankytis. Šių erdvės

vietų galią ir prasmes tyrinėja socialinės geografijos ir vartojimo sociologijos
atstovai. Pastaraisiais metais Lietuvos kaimų ir miestelių erdvėje ypač populiarūs
padėvėtų drabužių turgūs, tampantys tarsi diskursų laukais, kur atsispindi ir
žmonių požiūriai į prekes, pragyvenimo būdai, čia jie išsako savo „mažuosius
pasakojimus".

Žiniasklaidoje mirga reklaminiai skelbimai, raginantys įsigyti įvairaus tipo
(daugiausia prabangius) būstus: „Įsikurkite prestižiniame naujų namų komplekse
„Palangos Smiltė" Baltijos jūros pakrantėje - Palangoje, - namai Jums jau
paruošti." Išvardijami tokie jų parametrai: „1) Privati erdvė su vaizdu į mišką ir

upelį; 2) erdvūs triaukščiai apartamentai (130-244 m2) su visa apdaila ir atskiru
„mini butu" pirmajame aukšte Jūsų ir Jūsų svečių patogumui; 3) statybos darbų

kokybė, užtikrinta skandinaviškų standartų; 4) ideali vieta tiek harmoningam
nuolatiniam gyvenimui, tiek poilsiui „antruosiuose namuose" prie jūros."
Pabrėžiama, jog „Palangos Smiltės" namai šiek tiek atsitraukę nuo Palangos
centro, bet per langą matosi, kiek valandų muša centrinis bažnyčios laikrodis, tad

niekada nepasijusite, lyg gyventumėte nuošalyje. Į aplinką puikiai įkomponuoti
namai suteikia daug privatumo ir komforto. Galima drąsiai pavartoti škotų patarlę:
tavo namai - tavo tvirtovė, tik Smiltėje tavo namai - tavo dvasios oazė. Vartotojas
gundomas gamta, kuriai priešpriešinamas chaotiškas didmiestis: „Neleiskite
laiko tuščiai varginančiame mieste su iliuzija, kad turite gyventi didmiestyje
ir jam vergauti. Turite gyventi sau, girdėti save ir girdėti gamtą, o ne nuolatos
klykiantį miestą su jo nesibaigiančiomis problemomis. Čia problemos išnyksta,
čia jos nepakelia gryno oro, sveiko klimato ir pozityvumo. Čia svaiginantis nuo
grynumo jūros oras, prisisotinęs sakų kvapu. Pušynai. Jūros ošimas. Balto smėlio
kopos. Saulėlydžiai. Užburianti gamtos magija." (Cosmopolitan 2007).
Mąstant apie šiuolaikinėse visuomenėse tapusias itin reikšmingomis pirkimo
ir pardavimo vietas, reikėtų prisiminti dar W. Benjamino ir Ch. Baudelaire'o
sukurtą vaikštiklio(/?aewr) sąvoką, kuri reiškė bešališką miesto erdvės tyrinėtoją,
iš estetinių pozicijų stebintį ir vertinantį tiek žmones, tiek aplinkos vietas.

Herojiškas gamintojas postmodernybės sąlygomis tampa žaidybišku vartotoju.
Estetinis gyvensenos aspektas tampa itin reikšmingas (Featherstone 1992).

Su įvairių gėrybių ir paslaugų vartojimo suklestėjimu, padedančiu kurti
„išvaizdos valdomą visuomenę", susijęs narcisizmo reiškinio išsiplėtojimas, t. y.
estetiškumo, patrauklumo, asmeninio populiarumo siekimas. Nuolatinės asmens
tapatumo paieškos, nesiliaujamas vaikymasis vis naujo „kas aš esu", kūno kaip
juslinio pasitenkinimo įrankio supratimas, narciziškas pasinėrimas į save ir
nesibaigiantis rūpinimasis savimi yra būdingi modernaus gyvenimo bruožai.
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Religinės kultūros pokyčiai
Tautos, valstybės ir visuomenės gyvenime sakralinė sfera visais laikais

užėmė reikšmingą vietą. Religinės institucijos, šventos vietos ir čia tarnaujantys
dvasininkai kuria žmonėms svarbiąreliginę ir dvasinę kultūrą. Nors poindustrinėje

visuomenėje (kartu ir Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo) tradicinės
religingumo formos susiaurėjo, vis dėlto tikėjimo ieškoma ir juo remiamasi.

Pažvelgę į gausybę šventyklų pastatų (ir statulų, šventų paveikslų kaip
garbinimo objektų), švenčių, procesijų bei ceremonijų miestų ir bažnytkaimių
erdvėse, galime tvirtinti, kad religingumas čia giliai įsišaknijęs. Religinės šventės
nuo seno žmonėms buvo ne tik jų pamaldumo raiškos būdas, bet ir atliepė poreikį
darbuotis bendruomenėje, burtis, varžytis su kitais, kurti savo tapatumą. Ypač

įvairių politinių, socialinių krizių metais žmonės ieškojo religijoje saugumo,
dvasinės atspirties, maldomis išreikšdami savo viltis.
Religinio patyrimo metu susitikdamas su Dievu žmogus išgyvena įvairias
emocijas. R. Orto, tyrinėjusio religinio išgyvenimo fenomenologiją, tvirtinimu,
tuomet kyla jausmas, kurį galima pavadinti „gilaus garbinimo nuotaika",

kuri gali iškilti iš sielos gelmių su spazmais ir konvulsijomis ir vesti į keisto
susijaudinimo ar ekstazės būseną" (Gudaitė 2001: 53). Tuo pačiu metu kyla
pagarbios baimės jausmas, kuris eina kartu su prabudimu, gali būti patiriamas
ir kaip nusižeminimas. Kitas religinį patyrimą išreiškiantis jausmas - didingumo

išgyvenimas, tai siejama su jėgos ir absoliutaus pergalėjimo suvokimu (esi dulkė
ir pelenai, esi niekas). Tai nuoroda į tai, kad žmogus yra priklausomas, kad jo
ryšys su Kūrėju yra tiesioginis.

Į diskursą su visuomene įsitraukia ir dvasininkai, pateikdami tikėjimo
sava šalimi ir jos tradicijomis svarbą, pabrėždami pagarbos krikščioniškoms
vertybėms reikalingumą: „Lietuva yra kraštas, kuriame gera gyventi, į kurį norisi
grįžti po kelionių ar studijų svetur, kuriame jauku kurti šeimą ir auginti vaikus,

steigti verslą, kur save kūrybiškai reiškiame ir kitą suprantame gimtąja kalba;
drauge tai vienintelis kraštas, kurio rytdieną mes patys galime sukurti pagal
savo įsivaizdavimą, kurio sėkmė yra mūsų valioje." Pabrėžiamas būtinumas
susitelkti ne tiek į racionalias, materialines vertybes, bet į dvasines - viltį, laisvę:
„Atverkime širdis vilčiai ir meilei, nes nusivylimo, skaudaus neteisingumo
jausmo sukeltas pyktis, priešiškumas savo Nepriklausomai valstybei yra blogis.

Turime jį kaip galėdami tvardyti, nes jis neleidžia pasinaudoti laisve, užauginti ir
skinti laisvės vaisius." Pasak hierarchų, šiandienė Lietuva, jos tarptautinė vieta,
visuomenės sankloda, politika, kultūra, žmogaus teisės kyla iš krikščioniškosios
Vakarų civilizacijos, todėl kiekvienas asmuo ir grupė, pasirinkdama skirtingas

modernios tapatybės formas, raginama išlaikyti autentišką ryšį su krikščionišku
paveldu ar bent palankią pagarbą šiai tradicijai (http://www.delfi.lt/news/daily/
lithuania). Respondentai turi priekaištų dvasininkijos atstovams: „Norėtųsi,
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kad ir Lietuvos bažnyčia, jos hierarchai išsakytų savo požiūrį į katastrofiškai
augantį nedarbą, emigraciją, korupciją valdžios sluoksniuose, žmonių bukinimą
televizijos laidomis, įstatymų absurdiškumą. Pasigedau ir pedofilų pasmerkimo

plačiai nuskambėjusioje byloje, bei valstybės institucijų pasmerkimo, kai iš aklo
ir kurčio mažylio ta pati ,,teisinė"(!?) valstybė neprižiūri teismų, mažina išmokas.
Kalbėti apie esančias negeroves, kelti jas dienos švieson, kaip ir skelbti apie
gerus darbus, gražius ir prasmingus dalykus turi visi! Nebijoti sakyti tiesos, kad

ir kokia ji bebūtų! Tada Lietuvoje gyventi tikrai bus nors truputį geriau!"
Kaip atsaką į nepasitenkinimą tradicine religija, jos institucijomis šalyje
demokratijos sąlygos sudaro prielaidas įsikurti alternatyviems religiniams
judėjimams, atsiranda jų centrai ir bendruomenės. Kaip rodo straipsnio autorės
duomenys, štai Jungtinė metodistų bažnyčia Pilviškiuose pastatyta 2003 metais,
jos sąraše yra apie 70 žmonių; sekmadieniais 12 vai. į mišias susirenka 30-40
žmonių. Anksčiau susirinkdavo daugiau, o dabar mažiau, nes materialinė parama

sumažėjo (anksčiau per mėnesį duodavo 20 litų maistui nusipirkti). Bažnyčios
lankytojų nuomone, čia remiamasi humanizmu (tiesiogiai bendraujama su
bažnyčios tarnais). Kai kur (didesniuose miestuose) organizuojami vaikų
centrai, kovos su alkoholizmu, narkotikais centrai. Valgyklose duodama maisto
benamiams ir neturtingiesiems. Organizuojama ir senelių bei invalidų slauga.
Kartais organizuoja duonos, batono akcijas - tada Šiuos produktus dalija
nepasiturintiesiems. Moteris pamokslininkė kalba: „Čia nėra Marijos kulto,
sveikinimasis tik „Sveikas", nėra išpažinties, komunija duodama ir vaikams
- svarbu, kad būtų pakrikštinti." Kitai respondentei patinka šiltas tarpusavio
bendravimas, kunigų nuoširdumas. Laidojant velionius, gieda labai gražias
giesmes. Reikia kartais ir nueiti paravėti žoles ir gėles, takus akmenimis išdėlioti.

Aktyvūs bažnyčios lankytojai su džiaugsmu talkininkauja.
Kaip pažymi religijos tyrinėtojai (R. Wuthnow 1996: 18), šventumo
reiškinys niekad neišnyksta, jo negalima galutinai sunaikinti (nors buvo bandyta
revoliucijų metu); poreikis kreiptis į aukštesnes, dieviškas jėgas, ieškoti idealių
būsenų susijęs ir su žmonių susibūrimo būtinybe. E. Durkheimas rašė: „Kad
bendruomenė suvoktų save ir išsaugotų savimonę, jai reikia susiburti ir susitelkti.
O toks susitelkimas lemia dvasinio gyvenimo egzaltaciją, kuri pasireiškia
idealių sampratų visuma ir joje įsirašo tokiu būdu prikeltas naujas gyvenimas...
Visuomenė, nekurdama idealo, negali savęs nei kurti, nei atkurti. Šis kūrimas
nėra koks papildomas veiksmas; tai veiksmas, kuriuo visuomenė formuojasi ir

periodiškai persiformuoja.^ (Durkheim 1999: 466-467)
Demokratinėje visuomenėje religija tampa asmeninio apsisprendimo ir
pasirinkimo reikalu. Religinė laisvė pokomunistinėse Šalyse sukuria sąlygas

religiniųalternatyvų plėtrai (Ališauskienė 2009). Didelę įtakąčia turi globalizacijos
gūsiai; anot J. Tomlinson, „Globalizacija nusako greitai besiplėtojantį ir nuolat

22

tankėjantį tarpusavio ryšių bei tarpusavio priklausomybės tinklą, budingą
šiuolaikiniam socialiniam gyvenimui" (Globalizacija ir kultūra 1999: 12).
Tačiau mūsų tradicinėse bendruomenėse naujųjų sektų keliu pasukę žmonės
nėra priimami palankiai (nors jų atžvilgiu kokių nors veiksmų ir nesiimama),
dažnai jiems prilimpa tam tikrų atskalūnų, „kitų" etiketės, nors viešai taip

nevadinami; vis dėlto tolerancija didėja (Vosyliūte 2009: 132). Apie savo
dvasinius pokyčius, naujos religinės patirties įgijimą, išgyvenimus atsiskiriant
nuo kaimo religinės krypties moteris pasakoja: „Eidavau bažnyčion labai. O

paskiau Utenoj aš sutikau vieną žmogų iš Jehovos liudytojų, gal kokia porą metų
jis man žinias perduodavo. Aš galvojau ilgai, turėjau rožančių, maldaknygę. Labai

geras žmogus, jis 7 metus kalėjime sėdėjo užu tikėjimų; dabar jau jis (Tadas) yra
numiręs. Paskiau aš persigalvojau, kad tikrai yra jo teisybė, o šitoj bažnyčioj
teisybės nėra. Ir aš perėjau į tų tikrų tikėjimų („Tiesa" vadinasi). Pas mus broliai
ir seserys gerai gyvena tarp savęs, vieni kitiems padeda. Po nelaimės jie lygia
dalia (ar savo tikėjimo, ar ne) visiems padaro remontus, dirba labai smarkiai.
Utenoj tai yra jų, jau ratelis susidarė. Buvo Kristaus metinių minėjimas, tai man
vedžiojo sūnus. Didžiausia šventė - tai Jo mirties metinių minėjimas."
Išvados

Visuomenės pokyčiai susiję su naujų socialinių galių išryškinimu, naujų
lyderių bendruomenėse veikla.

Demokratinėje visuomenėje galimas valdžios ir įvairių interesų grupių
diskursas, prieštaringumų derinimas.

Nyksta „išmokto bejėgiškumo" reiškinys. Dalyvavimas globalizacijos
procesuose leidžia žmonėms įsitraukti į materialinį, intelektinį, kultūrinį vyksmą
ir kituose geografiniuose regionuose, o kartu kurti ir mūsų šaliai būdingą
gyvenseną. Gyventojai tampa svarbiu visuomenės žmoniškuoju, socialiniu ir
kultūriniu kapitalu.
Industrinės modernios visuomenės koncepcijoje būdavo pabrėžiama gamyba,
kaupimas, racionalumas, o naujoji vartojimo visuomenė išreiškia gėrybių

įsigijimą, jų eikvojimą, aplinkos ir paties žmogaus nuolatinį gyvenimo stiliaus
konstravimą. Čia reikšmingi tampa tokie veiksmų rezultatai kaip malonumas,
pasitenkinimas, patrauklumas, o darbas dažnai nėra pagrindinė siekiamybė ir
vertybė.
Lietuvoje, kaip ir kitose šiuolaikinėse visuomenėse, itin reikšmingos tampa
pirkimo ir pardavimo vietos.

Pažvelgusįgausybęšventyklųpastatų(irstatulų,šventųpaveikslųkaipgarbinimo
objektų), švenčių, procesijų bei ceremonijų miestų ir bažnytkaimių erdvėse, galime
tvirtinti, kad religingumas šalyje giliai įsišaknijęs. Vis dėlto liberalioje visuomenėje
religija tampa asmeninio apsisprendimo ir pasirinkimo reikalu; religinė laisvė
sukuria sąlygas sekuliarizacijai, religinių alternatyvų plėtrai.
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KULTŪRINIO KAPITALO REIKŠMĖ
SĖKMINGAM GYVENIMUI
Eugenija Krukauskienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
ekrukaus(a^takas. lt
Šiame straipsnyje siekiama nustatyti konkrečių visuomenės grupių kultūrinio
kapitalo sąsajas su sėkmingu gyvenimu. Lyginant 1996 ir 2009 m. akademinio
jaunimo nuostatas, atskleidžiama išsimokslinimo, kaip pagrindinio kultūrinio

kapitalo rodiklio, įtaka galimos karjeros lūkesčiams. Remiantis 2004 m.
Socialinių tyrimų instituto Stratifikacijos skyriaus Lietuvos gyventojų nuostatų
tyrimo duomenimis, nagrinėjamos savęs priskyrimo konkrečiai visuomenės
klasei ar sluoksniui sąsajos su kultūriniu ir meniniu kapitalu.

Reikšminiai žodžiai: kultūrinis kapitalas, akademinis jaunimas,
išsimokslinimas.

Įvadas
Socialinių pozicijų sąsajos su kultūriniu kapitalu gali būti įvairiai
interpretuojamos. Posovietinės erdvės valstybėse gana įprastas atrodo požiūris,
kad klasių teoriją paremta tik ekonomika. P. Bourdieu pastebi, kad marksistinės
klasių teorijos trūkumai pirmiausia ir susiję su ekonominio lauko pervertinimu,
ignoruojant pozicijas, susijusias su įvairiais laukais ir sublaukais, dažniausiai jų

santykius su kultūrine gamyba (Bourdieu 2005: 35). Klasių teorija neturėtų būti
siejama su vienmačiu socialiniu pasauliu, neatsižvelgiant į jo daugialypiškumą.
Kultūra atlieka vienijantį vaidmenį, valstybėje kultūros rinka yra bendra (kalbinė,
teisinė, komunikacinė ir pan.), bet įvairūs socialiniai sluoksniai ją įsisavina
skirtingai, todėl konkrečiame tyrime galima atskleisti tuos skirtumus ir santykį
su gyvenimo sėkme.
Gyvenamo laikotarpio kultūra atliepia konkrečios valstybės, visuomenės ar
jos grupių kultūrą. Ypač ji veikia mentalines struktūras, vertybines nuostatas,
lūkesčius, požiūrius į etinius dalykus, tam tikrus pasaulio matymo, skirstymo
principus ir pasirinkimo galimybę. Zygmuntas Baumanas pastebi, kad
postmodernioji visuomenė, kurią galima pavadinti vartotojiška, kaip ir visos
kitos visuomenės, yra susisluoksniavusi, tačiau „vieną visuomenės tipą nuo kito
įmanoma atskirti iš dimensijų, pagal kurias visuomenė išsluoksniuoja savo narius.
Vartotojų visuomenėje žmonės skirstomi į esančius „aukščiau" ir „žemiau" pagal
jų mobilumo lygį - pagal jų laisvę rinktis, kur būti" (Bauman 2007: 131-132).
Tuo galima paaiškinti augančiąemigracijąar siekius užimti aukščiausias pozicijas
šalyje. Net tapatumas vis dažniau tampa laisvai pasirenkamas. Moderne identiteto

problema buvo, kaip konstruoti tapatumą ir išlaikyti jį stabilų, o postmoderne
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pirmiausia - kaip išvengti jo fiksacijos ir išlikti neapsisprendusiam (Bauman
2002: 18).
Visuomenės narių pasirinkimai pirmiausia susiję su jų lūkesčiais, kuo jie
norėtų ar galėtų būti. Kultūrinio kapitalo vaidmuo gyvenimo pasirinkimams nėra
vienareikšmis. Warrenas Kiddas, teigdamas, kad tos pačios kultūros atstovai
reprezentuoja kultūros, kaip makromodelio, mikroreikšmes, kartu pabrėžia
kultūrinio kapitalo, įgyto konkrečioje visuomenėje, reikšmę pasirinkimams

(Kidd 2002: 7).
Socialinių klasių ir sluoksnių savitą gyvenimo būdą P. Bourdieu sieja su
„habitus", tam tikra veiksmų, mastymo, 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. Gausioje sociologinėje literatūroje apie identifikavimosi problemas
vyrauja esencialistinės ir konstruktyvistinės sampratos ir mėginimai įveikti šiuos
požiūrius. Debatus apie esencializmą ir kostruktyvizmą Engin F. Isin ir Patricia

K. Wood lygina su debatais apie struktūras ir institucijas socialinėje teorijoje
(Isin and Wood 1999: viii). Debatai neišvengiami, nes kartų kaitoje keičiasi
kasdienio gyvenimo prioritetai, žmonės vis labiau linkę estetizuoti savo aplinką,

žvelgti į savo išvaizdą, gyvenamą būstą kaip tam tikrą estetinį projektą, siekti
pageidaujamo savęs pateikimo, būdingo postmoderno laikotarpiu. Identiteto

savitumų modernybėje ir postmodernybėje aiškinimai pirmiausia susiję su jo
kaitos problemomis. Didėjant kasdienio gyvenimo estetizavimui, vartojimo
pobūdis tampa identiteto formavimo aspektu; keičiasi postindustrinės ekonomikos
prioritetai, pirmenybė teikiama įvaizdžių kūrimui, žinių visuomenei.
Mėginimus įveikti esencialistinius ir konstruktyvistinius požiūrius geriausiai
atspindi Stuarto Halio samprotavimai, kad individai ^ nei pasyvūs recipientai,
įsprausti į specifinius vaidmenis, nei laisvi subjektai, konstruojantys savo

identitetus be suvaržymų (Hali 2002: 6). Tokiu atveju skirtumai, kaip tam
tikri tapatinimosi aspektai, ne mažiau svarbūs nei panašumai. Halio manymu,
tapatinimosi procesas nenutrūksta visą individo gyvenimą ir negali būti stabilus,
nekintamai fiksuotas ar unifikuotas. Postmoderno laikais savęs priskyrimas
daugiau suskaidytas, fragmentuotas ir sukonstruotas atsižvelgiant į skirtumus

nuo kitų. Todėl turimo kultūrinio kapitalo skirtumus sąlygoja klasių ir sluoksnių
aplinka, o kartu tie skirtumai gali keistis, ypač dabartiniu Lietuvos visuomenės
socialinės struktūros vystymosi laikotarpiu.

Šiuolaikiniu požiūriu į

sėkmingą gyvenimą, besiremiantį subjektų

daugialypiškumu ir tapatumo konstravimo galimybėmis, paprastai gana kritiškai
vertinamos autentiškų tapatumų sampratos, kurių ryškiausiu atstovu laikomas
Charles'as Tayloras. Tayloras, kalbėdamas apie tapatinimąsi, tvirtina: „Savo

tapatybę aš galiu apibrėžti tik ką nors reiškiančių dalykų kontekste. Nustumti šalin
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istoriją, gamtą, visuomenę, solidarumo reikalavimus, viską, išskyrus savo asmenį,

tolygu nušluoti visa, kas pretenduoja į reikšmingumą. Tik gyvendamas pasaulyje,
kuriame išties svarbu istorija, gamtos reikmės, mano artimųjų poreikiai, pilietinės
pareigos, Dievo pašaukimas ar dar kas iš šių nepaprastai svarbių dalykų, aš galiu

apsibrėžti savo tapatybę, kad ji nebūtų triviali." (Taylorl 996: 57) Autentiškumo
reikalavimas išlieka aktualus posovietinės erdvės šalims, nors postmodernistinės

jo fragmentacijos apraiškos būdingos konkrečioms jų gyventojų grupėms, ypač
jaunimui ir aukštesniems sluoksniams. Duomenys rodo, kad žemesnių Lietuvos
gyventojų klasių kultūrinio tapatumo, galinčio turėti įtakos jo gyvenimo sėkmei,

formavimąsi daugiausia lemia tradicinė kultūra, išreiškianti tam tikrą kultūrinio
kapitalo dalį.
Tapatinimosi būdai gali būti įvardijami kaip esencialistinės bei neesencialistinės
definicijos. Esencialistiniu supratimu, kiekviena kultūrinė grupė turi visiems

jos nariams padalytą suabsoliutintą ir griežtai fiksuotą istorinių charakteristikų,
formuojančių identitetą, rinkinį. Tokiu atveju kiekvienas kultūrinis identitetas
turi vieną svarbiausią ir esmingiausią charakteristiką. Neesencialistinis požiūris
paprastai apima charakteristikas, kurias priskiria kiti kultūrinės grupės nariams, tai

skirtumai pačioje kultūrinėje grupėje arba tarpjos ir kitų. Dar kiti pastarąją tapatumo
sampratą apibūdina kaip panašumų ir skirtumų išvestinę. Tapatinimosi pokyčiai
gali priklausyti nuo pasirinkto ar nueito gyvenimo kelio, išsimokslinimo ir nuo
gyvenimo būdo (stiliaus), priklausančio nuo atstovaujamos socialinės klasės.

Šiame straipsnyje akademinio jaunimo kultūrinio kapitalo įtaka jų gyvenimo
lūkesčiams analizuojama remiantis Socialinių tyrimų instituto Stratifikacijos
skyriaus atliktais Lietuvos akademinio jaunimo nuostatų tyrimais 1996 m. (su
Tautos fondo parama) ir 2009 m. Tapatinimasis su konkrečia visuomenės klase,

jos kultūrinio kapitalo pobūdis kaip gyvenimo sėkmės ar nesėkmės išraiška
analizuojami remiantis pirmaisiais integravimosi į Europos Sąjungą metais atliktais
Socialinių tyrimų instituto Stratifikacijos skyriaus Lietuvos gyventojų tyrimais.

Akademinio jaunimo sėkmingo gyvenimo lūkesčiai
Išsimokslinimas - vienas pagrindinių kultūrinio kapitalo požymių. Simonas
Gunnas, tirdamas kultūrinio kapitalo vaidmenį britų visuomenėje, pastebėjo, kad
Anglijoje, be išsimokslinimo, gyvenimo sėkmei ne mažiau svarbi kūno kultūra,
manieros. Jis mano, kad kultūrinio kapitalo dimensija apima išsimokslinimą, nuo
kurio neatskiriami yra habitus ir kūniškumas, ir cituoja Bourdieu: „kūnas yra
socialiniame pasaulyje, bet socialinis pasaulis yra kūne" (Gunn 2005: 60).

Lietuvos akademinio jaunimo išsimokslinimo pobūdis yra pagrindinė
kultūrinio kapitalo dimensija. Aukštosios mokyklos pasirinkimas suponuoja tam
tikrą kultūrinę nuostatą, išreiškiančią sėkmingo gyvenimo lūkesčius. Sėkmingo
gyvenimo etalonu Lietuvoje vis dažniau tampa politinės karjeros siekiai. Nors
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akademinis jaunimas gana kritiškai vertina partijas, nenoriai dalyvauja jų
veikloje, vangiai balsuoja, bet dažnas, stodamas į aukštąją mokyklą pagalvoja
apie išsimokslinimo būtinumą politinei karjerai. Kad tai būtina, bet nepakankama
sąlyga, kad reikalingos irtam tikros asmeninės savybės, išsiauklėjimas, moralumas,
dažnas neakcentuoja. 1996 m. studentai rečiau norėjo būti pirmaisiais asmenimis
(prezidentu ar premjeru) nei Seimo nariais, todėl galima spręsti, kad, jų manymu,
tarp Seimo narių daugumos mažiau krinta į akis asmeniniai trūkumai. Po trylikos
metų Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto ir Vytauto Didžiojo
universiteto (1996 m. buvo tirtos tik šios aukštosios) studentų gyvenimo lūkesčių

tyrimo nepasikeitė. Jie rodo, kad kone tiek pat studentų ateityje norėtų būti Seimo
nariais ar ministrais (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Akademinio jaunimo norai būti valdžioje (proc.)
Aukitoji mokykla

Vilniaus
universitetas
Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Kauno
technologijos
universitetas
Mykolo Romerio
universitetas
Vilniaus verslo ir
teisės kolegija
Vilniaus verslo
teisės
akademija
Vilniaus kolegija
^Menų
fakultetas)
Lietuvos muzikos
ir teatro
akademija
Klaipėdos
universitetas
Kauno kolegija
Kauno medicinos
universitetas
Vytauto Didžiojo
universitetas
VU Kauno
f-tas
Visa imtis

Seimo nariu
1996

2009

Vyriausybės
nariu
1996
2009

25

24

26

22

13

14

21

16

26

4

Premjeru
1996

Prezidentu
2009

1996

2009

3

9

6

13

5

9

24

24

15

12

25

36

19

17

28

28

9

7

-

44

48

26

16

-

0

17

11

7

50

100

50

50

48
32

43
24

23
24

30
20

8

13

5

35

33

-

21

23

27

46

44

30

21
27

30

7

18

28

5
14

14

13
16

12

13

Norinčiųjų būti premjeru ar prezidentu sumažėjo Vilniaus universitete ir
Vytauto Didžiojo universitete, o Vilniaus pedagoginiame universitete padaugėjo.
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Labiausiai tai susiję su tuo, kad Vilniaus pedagoginiame universitete padaugėjo
rengiamų bendresnio profilio profesijų, išsiplėtė gebėjimų ir kompetencijų
diapazonas. Universitetinis išsimokslinimas teikia daugiau galimybių rinktis
negu konkreti profesija. Visų aukštųjų mokyklų studentai gali siekti karjeros
ne tik profesinėje veikloje. Studijų ir mokslo įstatyme nurodyta, kad aukštoji
mokykla privalo teikti studijuojantiems karjeros konsultacijas, turi nuolat viešai
skelbti kiekybinę ir kokybinę informaciją apie studijų programas, suteikiamas
aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslinę veiklą, vertinimo rezultatus, nuomonę

apie studijų kokybę, pripažintų institucijų atliktus aukštosios mokyklos veiklos
vertinimus, karjeros rodiklius. Išsimokslinimas akademinio jaunimo sąmonėje
asocijuojasi ne tik su profesinės, bet ir su politinės karjeros galimybėmis.
Nors šiuo metu valdžios institucijų reitingai žemi, vis dėlto vidutiniškai daugiau
nei ketvirtadalis studentų nori būti Seimo nariais ar ministrais. Nors prezidento
institucijos reitingas kelis kartus aukštesnis nei Seimoar vyriausybės, bet norinčiųjų

būti prezidentu daug mažiau nei Seimo ar vyriausybės nariu. Tai iš dalies susiję
su kompetencijos stokos suvokimu - manoma, kad prezidentui ar premjerui jos
reikia daugiau nei Seimo ar vyriausybės nariui. Politiniame lauke bendrosios
studijų teikiamos kompetencijos svarbesnės nei specialiosios. J. F. Lyotard'as
pastebi, kad austųjų mokyklų teikiamos bendrosios kompetencijos labiau skirtos
dalyvauti pasaulinio masto konkurencijoje ir „varijuoja priklausomai nuo to,
ką nacionalinės valstybės arba didžiausios švietimo institucijos gali parduoti
pasaulinėje rinkoje" (Lyotard 2010:105). Kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę,
naujos švietimo paradigmos siejamos su žinių visuomene, žinojimo plėtra. Anot
A. Amin ir P. Cohendet, šioms kompetencijoms būdingi kognityviniai bruožai,
apimantys problemų struktūravimą, vertybių sistemą, lemiančią veikląunikaliose

situacijose, ir technologijų plėtros krypčių įsisavinimą (Amin and Cohendet
2004: 51). Darant karjerą dažniausiai labiausiai vertinami tie specialistai, kurie

sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir turi daugiau kompetencijų. Ir
dabartinis, ir 1996 m. akademinis jaunimas, savo sėkmingągyvenimą siejantis su
Seimu ar vyriausybe, žino, kad tiek Seimo nariais, tiek vyriausybės nariais dažnai
tampa atsitiktiniai žmonės, „greituoju būdu" sukūrę naują partiją ar išgarsėję
kitoje srityje, pakviesti į rinkimų sąrašą net nebūdami konkrečios partijos nariais.
Orientavimasis į tam tikrą padėtį visuomenėje glaudžiai siejasi su tapatinimusi,
prisiskyrimu konkrečiam visuomenės sluoksniui.
Tapatintinasis su konkrečia visuomenės klase, kaip gyvenimo sėkmės
ar nesėkmės išraiška

Visuomenė į klases gali būti skirstoma pagal gyvenimo būdą (stilių), nes,
pasak A. Giddenso, šiuolaikinė individualių identitetu struktūra kuriama labiau
pagal gyvenimo būdo pasirinkimą - pavyzdžiui, kaip apsirengti, ką valgyti,
kaip puoselėti savo kūną ir kur atsipalaiduoti, bet mažiau siejama su tradiciniais
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klasiniais rodikliais, tokiais kaip darbo pobūdis, ir remiantis P. Bourdieu teorija
„klasiųgrupes 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" (Giddens 2005: 282).
Gyvenimo būdo (stiliaus) pasirinkimams didelę Įtaką daro šiuolaikinė
reklamos sistema, apimanti visas gyvenimo sritis. Stratifikacijos skyriaus 20042005 m. atlikto Lietuvos gyventojų tyrimo duomenys rodo, kad kuo aukštesnei
klasei atstovauja respondentai, tuo dažniau jie naudojasi žiniomis, kurias teikia
vaistų reklamuotojai, drabužių dizaineriai, kosmetologai, meno žinovai, sporto
treneriai, kompiuterių specialistai, kelionių agentūrų darbuotojai ir panašiai.
Populiariausia tarp Lietuvos gyventojų yra vaistų reklama, nes vienodai praverčia
visų klasių atstovams. Išskirta Lietuvos visuomenės aukštesnioji klasė pirmenybę

teikia (labai dažnai naudojasi jų žiniomis) kompiuterių specialistams, toliau
eina kelionių agentūrų darbuotojai, kosmetologai, buto apystatos ar įrengimo
specialistai, drabužių dizaineriai, sporto treneriai, meno žinovai. Gyvenamosios
aplinkos ir kūno estetikos specialistų didesnis populiarumas nei meno specialistų
rodo ne tik bendras mūsų gyvenamo laikotarpio vartojimo kultūros tendencijas,
bet ir meninės kultūros devalvaciją.
Šiuolaikinis žmogus, orientuodamasis į sėkmingą gyvenimą, kartu siekia
ir suestetinti savo gyvenamąją aplinką, bet ne visada sureikšmina meninę

kultūrą. Meninės kultūros svarbą gyvenimo stiliui išreiškia apklaustų žmonių
meno produkcijos pasirinkimai, sukauptos žinios apie meną, meninis kapitalas
meno mokymosi ir jo vartojimo metu. Tyrimo duomenys rodo. kad išskirtoms

visuomenės klasėms būdingas skirtingas mokyklose įgytų meninių žinių ir įgūdžių
kiekis - kuo aukštesnė klasė, tuo daugiau jų įgyta. Tai susiję ne tik su įvairių

klasių atstovų skirtingais išsimokslinimo būdais ar skirtingomis tėvų parinktomis
vaikų išsimokslinimo strategijomis, bet ir su tokiais kultūrinio kapitalo požymiais

kaip žinių poreikis, požiūris į jų perėmimą ir gabumai.
Įvairių klasių atstovų tapatinimasis su funkcionuojančia kultūra skirtingai
išreiškia sąsajas su tradicine ar etnine kultūra kaip tam tikra istorinio tapatumo

forma. Aukštesnių klasių atstovų, turinčių didesnį kultūrinį kapitalą, kultūrinė
savivoka ryškesnė Lietuvos visuomenės socialinių ir kultūrinių permainų
laikotarpiu, be to, jų kultūrinis identitetas konstruojamas labiau orientuojantis
į vakarietiškas tradicijas. Pavyzdžiui, jei galėtų pasirinkti muzikos įrašus, tai
vakarų šalių muzikos įrašus rinktųsi 36 proc. aukštesniosios klasės, 20 proc.
vidurinės, 13 proc. žemesniosios ir 4 proc. žemiausios klasės atstovų (Matulionis

ir kt. 2005: 60). Apie kultūrinį identitetą galima spręsti iš to, kokius prioritetus
socialinių klasių atstovai išskiria planuodami savo gyvenimą, kaip vertina
kultūrinį paveldą, kokias vertybes perima per kultūracijos vyksmą, kokią įtaką
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jų kultūrinio identiteto fragmentacijai daro aplinkiniai, atsižvelgiant į naujausius
tarpusavio komunikavimo būdus.

Žemesnėms klasėms priskirtiems žmonėms būdingesnis buitinio pobūdžio
gyvenimo stilius (tvarkymasis namuose, maisto ruošimas ir pan.), nes tai
daugiausia tie gyventojai, kurie turi nedaug pajamų buičiai susitvarkyti, užtat
sugaišta daugiau laiko. Todėl jie rečiau skaito knygas arba visai jųneskaito, rečiau

bendrauja su draugais, giminėmis. Aukštesniajai ir vidurinei klasei būdingiau
orientuotis į šeimą - bendrauti su šeima, vaikais. Vidurinės klasės gyvenimo

stilius išsiskiria darbu sode, darže (didelė dalis vidurinės klasės atstovų miestiečių
turi užmiestyje sodo sklypus, sodo namelius ar sodybas). Ypač svarbi visų klasių

gyventojams žiniasklaida, ji yra būdingiausioji šių dienų Lietuvos visuomenės
gyvenimo stiliaus dalis.

Šiuolaikinių identiteto tyrimo modelių kūrėjai dažnu atveju atsisako tradicinių
požiūrio į žmones, lyg jie būtinai turėtų laikytis tam tikrų kultūrinių standartų.
Ypač tai aktualu analizuojant įvairių žmonių grupių priklausymą nuo aplinkos.
Kadangi daugelis gyventojų sluoksnių, ypač priklausančių aukštesnėms klasėms,
siekia išsiskirti, todėl kultūrinis identitetas gali išreikšti jų savireprezentavimo
poziciją, atskleisti ne tiek panašumus, kiek skirtumus nuo kitų. Hallas pastebi, kad
kalbant apie identitetus ir aptariant jų šaltinius — istoriją, kalbą ir kultūrą, vertėtų
įžvelgti ne tiek buvimo, o daugiau tapsmo procesą: ne tiek „kas mes esame",
„iš kur mes atėjome", o daugiau kuo mes galime tapti, kaip mes atstovaujami ir
kokią įtaką tai daro savireprezentavimui. Tačiaujis kartu pabrėžia, kad identitetas
daugiau apima vidinę reprezentaciją, o ne išorinę, t. y. nukreiptas į patį save (Hali
2002: 4). Savireprezentavimas vidine prasme, kaip rodo minėti tyrimai, gali būti
interpretuojamas kaip tam tikras sėkmingo gyvenimo lūkestis.
Visais atvejais tapatinimosi procese ieškoma panašumų per skirtumus nuo kitų.
Anot Kiddo, kurdamos savo identitetą vyraujančioje kultūroje, socialinės klasės
identifikuojasi su tam tikrų idėjų, vertybių, veiklos, ritualų ar materialinių gėrybių

kultūrinėmis grupėmis (Kidd 2002:114). Postmoderno laikotarpiu vartojimo pobūdis
tampa identifikavimosi aspektu. Kasdienio gyvenimo estetizavimas daugeliui

tampa vienu iš svarbesnių gyvenimo tikslų, leisiančiųjuos atpažinti kaip tam tikros
visuomenės grupės ar klasės atstovus.
Postmodernaus meno srovės daro įtaką kultūriniam identitetui.
Savireprezentavimui vis svarbesnis tampa ne tik kultūrinis, bet ir meninis
kapitalas. Pabrėždama glaudžias meno sąsajas su visuomene Wendy Griswold
išplėtojo kultūrinio deimanto idėją. Tai keturių kampų rombas, kurio viršutinis
kampas atstovauja menui ir meno produktams, apatinis - visuomenei, kairysis
kampas - meno kūrėjams, dešinysis - meno vartotojams (Grisvvold 2004: 17).
Visus šiuos kampus jungia šešios linijos. Jos nuomone, norint suprasti meno
ir visuomenės santykį, reikia atsižvelgti į visus kampus ir šešias šio kultūrinio
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deimanto linijas. Kultūrinis deimantas išreiškia ne tik meno ir kūrėjų sąryšius
su socialiniu pasauliu, bet ir kultūrinio bei meninio kapitalų funkcionavimą.
Visuomenės grupės meno vartojimo procese dalyvauja turėdamos savitas
vertybes, taisykles, tam tikrą socialinę nuostatą. Pavyzdžiui, jaunimo muzikos

judėjimų narius gali jungti ne tik prieraišumas prie tam tikrų muzikos stilių, bet
ir aistringa neapykanta kitiems. Toks tapatinimosi su muzikos stiliais pobūdis

turi įtakos ne tik vartotojų, bet ir meno kūrėjų elgsenai, jų kūrybinės krypties
pasirinkimui. Teorinio konstrukto - kultūrinio deimanto - kontekste visuomenės
grupių, socialinių klasių meninė kultūra suponuoja meno vartojimo pobūdį

(intensyvumą ir motyvaciją), meninį išprusimą ir meninę saviraišką. Visų šių trijų
meninės kultūros definicijų pobūdis reiškiasi konkrečių meno kūrinių suvokimu
ir vertinimu. Tie socialinių klasių atstovai, kurie mokėsi meno, turi didesnį

kultūrinį kapitalą, atitinkamai tai turi įtakos jų kultūrinio identiteto konstravimui,
jų sėkmingo gyvenimo lūkesčių išsipildymui. Remiantis 2004 m. Stratifikacijos
skyriaus atlikto Lietuvos gyventojų tyrimo duomenimis, kuo žemesnei klasei
save priskiria Lietuvos gyventojai, tuo mažesnis jų kultūrinis, meninis kapitalas,
tuo mažiau jie yra dalyvavę meninėje saviraiškoje (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Meninio kapitalo raiška pagal Lietuvos gyventojų pasiskirstymą į
visuomenės klases (proc.)
Visuomenės
klasė

Dainavimas

Aukščiausioji
Aukštesnioji
Vidurinė
Žemesnioji
Žemiausioji
Visa imtis

67
65
58
48
37
53

Grojimas
muzikos
instrumentais
62
39
25
18
13
21

Šokiai

Dailė

Literatūra

Drama

56
56
43
30
23
32

44
53
38
25
15
35

38
35
22
15
11
23

33
29
21
12
10
26

Meno mokomasi tiek paprastose ar meno mokyklose, tiek kultūros centruose
ir privačiai. Duomenys rodo, kad kuo žemesnė socialinė klasė, tuo menkesnis
jos kultūrinis kapitalas (tuo mažiau mokytasi meno). Visose socialinėse klasėse
populiariausias yra dainavimas. Antroje vietoje - šokiai. Kultūrinis kapitalas,
išreiškiantis meninę identifikaciją, rodo tam tikrą Lietuvos visuomenės potencialą
-bent jau nuostatų lygmens - ir sustiprina dainuojančios ir šokančios tautos
įvaizdį. Groja muzikos instrumentais daugiausia aukščiausiosios klasės atstovai

-tai patvirtina teorijas, skelbiančias, jog aukštesnės klasės labiau orientuojasi
į elitinį meną, ne tik daugiau jos atstovų moka groti muzikos instrumentais, bet
ir daugiau akademinės, klasikinės muzikos klausytojų. Priklausydami įvairiems
meno mylėtojų ar rėmėjų klubams, kartu tapatinasi su iškiliausiais visuomenės
nariais.
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Gyvenimo sėkmės atžvilgiu galima išskirti du kultūrinio tapatinimosi, kaip
ir apskritai identiteto, lygmenis - asmeninį ir socialinį. Asmeninis (asmens)
tapatumas - tai procesas, kurio metu įvardijamas asmens unikalumas ir santykis
su aplinkiniu pasauliu, skirtas saviugdai, o socialinis - tai charakteristikos,

kurias priskiria individams kiti. Gyvenimo kelyje galima išskirti ir tam tikras
asmens identifikavimosi proceso stadijas. Tapatumo formavimosi procese
paprastai išskiriami keturi identiteto būviai: neaiškus tapatumas, nesavarankiškas
tapatumas, tapatumo moratoriumas ir pasiektas tapatumas, kurį galima susieti su

gyvenimo sėkme. Šie būviai nustatomi pagal du kriterijus: krizės ir įsipareigojimų
buvimą ar nebuvimą. Pirmasis būvis reiškiasi tiriamiesiems nepatiriant krizės

ir įsipareigojimo jausmo, pavyzdžiui, jie gali nesidomėti kultūra, tradicijomis ir
nesijausti esą įsipareigoję. Antrasis būvis, kai identifikuojamasi be asmeninės
krizės, bet kam nors patarus, padėjus ar pareikalavus. Nesavarankiškas kultūrinis
identitetas gali reikštis bendraamžių ar tėvų įtaka kultūriniam, meniniam,
religiniam pasirinkimui. Trečiasis tapatumo būvis daugiau yra pereinamasis

į ketvirtąjį, kai žmogus išgyvena krizę ir negali priimti sprendimų, todėl
palieka laiko apsisprendimui, paskelbia moratoriumą sprendimų priėmimui.
Brandžiausias ketvirtasis būvis pasiekiamas, kai išsprendžiama krizė ir asmuo
aiškiai suvokia save, nusistato pageidaujamą kryptį ir tai, koks jis nori būti,
projektuodamas sėkmingą gyvenimą.

Aprašyti identifikavimosi būviai gali būti traktuojami kaip identifikavimosi
stadijos siekiant aiškaus ir apibrėžto identiteto. Žvelgiant iš sociologinės
pozicijos, atrodytų, kad identifikavimosi būviai artimesni esencialistinei
identiteto sampratai, o kadangi įvairiose kultūros srityse tas pats žmogus gali

būti pasiekęs skirtingas identifikavimosi stadijas, skirtingose identifikavimosi
srityse gali būti išgyvenamos ar neišgyvenamos krizės, tai apskritai jo gyvenimo

kelyje dažniau gali pasitaikyti neapibrėžtumų, kurie ypač būdingi postmoderno
laikotarpiui. Kultūrinių identitetu krizė sociologijoje turėtų būti suprantama
kaip tam tikras posūkio gyvenimo kelyje taškas. Gyvenimo planų kūrimas ir
jų sėkmingas įgyvendinimas dažniausiai sutampa su tapatumų paieška, savęs
priskyrimu konkrečiam visuomenės sluoksniui.
Joostas Smiersas studijoje apie kultūrinę įvairovę kalbėdamas apie tapatumą,
pateikia klausimą, ar kultūrinių identitetu laukas priskiriamas gyvenantiems
konkrečioje vietoje, ar jungiamiems kokiu nors kitokiu būdu žmonėms (Smiers
2003: 120). Jis prieina prie išvados, kad nors gyvenamoji vieta nėra vienintelis

kultūrinės identifikacijos veiksnys, bet kultūrinis klimatas ir tam tikrų kultūros
sferų prestižas konkrečioje gyvenamojoje vietoje daro įtaką kultūrinio identiteto
pobūdžiui.
Gyvenamosios vietos tipas gali daug pasakyti apie individą, apie tai, ko jis
pasiekė gyvenime. Rinkodaros metodika santykinai identifikuojami tam tikri
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segmentai: nustatomos grupės žmonių, kuriuos galime išskirti ne tik pagal
jų pajamas, verslą ar vartojimą, bet ir pagal socialines nuostatas ir požiūrius.

Gyvenamoji vieta dažnai tampa tokių klasifikacijų pagrindiniu požymiu.
Gyvenamoji vieta gali būti suvokiama ne tik kaip konkreti gyvenvietė ar miestas,
ar teritorija, bet ir kaip valstybė. Tapatinantis su valstybe, dažniau tapatinamasi

su tauta. Tačiau valstybėje, kurioje pakankamai reikšmingą skaičių gyventojų
sudaro kitataučiai, labiau tapatinamasi su kalba nei su tauta, nes per kalbą

kitataučiai integruojasi į pilietinį ir kultūrinį gyvenimą, be valstybinės kalbos
neįmanomas sėkmingas integravimasis į visuomenę.

Visų tirtų klasių gyventojams būdingiausias etnolingvistinis kultūrinis
identitetas. Teritorinis identitetas nėra svarbiausias. Istorinis likimas, kaip

identifikavimosi būdas, labiau reikšdavosi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
laikotarpiu. Žemiausiajai socialinei klasei priskirti gyventojai labiau nei kiti
tapatinasi su religija. Pagrindinis tautinio identifikavimosi pagrindinis rodiklis
tiriant Lietuvos gyventojus - atsakymas į klausimą „ar tapatinate save su lietuvių
tauta". Žemiausioje klasėje daugiausia žmonių tapatinasi su lietuvių tauta,
mažiausiai žmonių-tuose sluoksniuose, kuriuose statistiškai reikšmingai daugiau
senyvų piliečių per 70 metų. Žemesniojoje 2004 m. tirtų Lietuvos gyventojų

klasėje statistiškai reikšmingai daugiau nelietuvių pensininkų. Vidurinės klasės
sluoksniai, išsiskiriantys jaunų lietuvių skaičiumi, labiau tapatinasi su lietuvių
tauta, juose mažiau rusų tautybės žmonių ir jie rečiau turi kosmopolitinių
nuostatų. Panašios ir aukštesniosios klasės tendencijos. Sluoksnių skirtumus
daugiausia lemia skirtingos demografinės charakteristikos. Visoms klasėms
bendra tendencija tokia: kuo daugiau sluoksnyje kitų tautų atstovų, kuo daugiau
vyresnių žmonių, tuo dažniau pabrėžiamas tapatinimasis su kalbančiais ta pačia
kalba, tos pačios kultūros, papročių ar tikėjimo žmonėmis, o ne abstrakčiai su
tauta.

Analizuojant tautinį identitetą, kiekvienoje klasėje galima rasti skirtumų
tarp sluoksnių. Čia galima įžvelgti tam tikrą europinę tendenciją: kiekvienas

sluoksnis skiriasi pagal saviidentifikaciją, kurią labiausiai išreiškia gyvenimo
sėkmės skirtumai, nevienodas sluoksnių gyvenimo stilius.

Vidutinės ir prastesnės materialinės padėties Lietuvos gyventojų, didžiąją
gyvenimo dalį pragyvenusių socialinius skirtumus niveliuojančioje santvarkoje,
kultūrinis, socialinis ar ekonominis kapitalas iš esmės nesiskiria. Tačiau rinkos
ekonomikos sąlygomis dalis žmonių sugebėjo susikurti tvirtesnius materialinius

pagrindus, įvyko tam tikras gyventojų susisluoksniavimas. Analizuojant pagal
klases, kurios buvo išskirtos ne tik pagal savęs vertinimą, bet ir pagal kitus jų

ekonominį, socialinį ir kultūrinį kapitalą apibūdinančius kriterijus, išryškėja
socialinės padėties įtaka.

Lyginant su savo materialinės padėties vertinimo duomenimis, geriausiai
gyvenantys žmonės labiau linkę neišvykti, o emigracinės nuostatos gajausios

tarp priskiriamų vidurinei klasei, o žemiausioje klasėje yra mažiausiai žmonių,
ketinančių išvykti ilgesniam laikui į užsienį. Tų, kurių materialinė padėtis
geresnė negu kitų, ir tų, kurie priskiriami aukštesniajai klasei, emigracines

nuostatas galima priskirti elitinei migracijai, kurios dalyviai turi didesnes
galimybes sukaupti migracijai reikalingų išteklių 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 bazę: padaugėjo giminaičių ir pažįstamų, ilgam laikui įsikūrusių
užsienyje, atsirado centrų ir informacijos skleidėjų apie galimybes įsidarbinti
bei įsikurti kitose šalyse. Nusiteikusieji ilgesniam laikui išvykti iš Lietuvos,
kaip rodo minėti 2004 m. Stratifikacijos skyriaus Lietuvos gyventojų nuostatų
tyrimo duomenys, be priklausymo klasei, dažnai turi ir tam tikrų kolektyvinių
savybių -jie didesni kosmopolitai, mažiau identifikuojasi su lietuvišku menu,
kultūra, mokykloje įgytas savo žinias vertina vidutiniškai, dažniau mano, kad

mokyklose įgijo gana daug elgesio kultūros, meninės kūrybos bei saviraiškos
įgūdžių, o kartu ir neigiamų įgūdžių, t. y. pirmiausia emigruoti nusiteikę aktyvūs
ir socialinę patirtį turintys gyventojai.
Išvada
Įvairių visuomenės grupių pagrindinis kultūrinio kapitalo rodiklis yra
išsimokslinimas. Lietuvos akademinio jaunimo kultūrinio kapitalo raiška

skiriasi pagal pasirinktą aukštąją mokyklą. Kaip rodo 2008-2009 mokslo
metų akademinio jaunimo nuostatų tyrimai, sėkmingo gyvenimo lūkesčius su
politine karjera, valdžia labiausiai sieja Vytauto Didžiojo universiteto studentai.
Reprezentatyvaus 2004 m. tyrimo duomenimis, kuo žemesnė visuomenės klasė,
su kuria tapatinasi Lietuvos gyventojai, tuo mažesnis jų kultūrinis, meninis

kapitalas. Emigracinės nuostatos, ketinimai išvykti ilgesniam laikui susiję su
aktyvesnių gyventojų grupių sėkmingo gyvenimo lūkesčiais.
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SUCCESSFULPEOPLETHROUGH THE EYES
OFYOUNG BELARUSIANS
Larisa Titarenko
Department of sociology, Belams statė university, Minsk
larissafaįbsu. by
The paper deals with the results of the empirical research on Belarusian
university students. Method of ąualitative research vvas vvritten essay vvhere
young students freely expressed their view of successful people. The analysis of
these essays was done by the author vvithin the framevvork of the basic values of
Belarusian popuiation as they were fixed in nationai surveys.
The research data shovved that an image of success shared by the university
students often relates to business (and show business) abroad rather than success
at home country. The mechanism of becoming successful includes money, fortune
and strong personai desire to reach a success, while indicators of success are also
money, material goods, and status, so that they all correlate vvith the image of
consumer society.
Key words: successful people, meanings of university students, qualitative
research
Introduction
Every country needs some preconditions that are the basis for the development

in the direction of sustainability and stability. Sočiai preconditions include
sočiai inclusion of all groups of the popuiation and some kind of equality on
the start of their life (including education and work). Daniel Bell called this
condition "equality of opportunities" for all citizens so that they can compete for
knovvledge, goods and statuses in a postindustrial society (Bell 1973). Economic
preconditions include decent Standard of living for all and a limited gap betvveen
the poorest and the richest people in the country (Gini coefficient usually is
used to determine whether a particular country has such preconditions or not).
Ideological preconditions presuppose some kind of shared basic goals for the
popuiation (for example, high level of well-being, or sočiai eąuality, or high level
of consumption) and a set of common basic values. If the preconditions exist,
then the popuiation can construct the pattern of successful life and a way (or
variety of ways) how to reach it. Talcott Parsons - in a line with his own theory of
sočiai systems - described the major conditions of a stable (sustainable) society
in a famous AGIL model that is functional for all living systems: adaptation,
goal attainment, integration, and pattern maintenance (Parsons 1951) Although
it is not a formula of a personai success, however, it is a set of preconditions that
make it possible for an individual to compete for success and get it.
In each modern society there are some models of success that are based on
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some particular preconditions typical for this society. There is no single model of
success: it always depends on the political regime, dominant ideology, historical
and cultural legacy of a society, etc. Thus, in the soviet society the official
model of success alvvays included a hard work in order to reach a high personai
sočiai status ("peredovik"), collectivistic ideals, devotion to the statė goals and
willingness to do everything for the statė. Therefore, a successful person was
officially pictured as a good worker, a patriot with internationalist vievvs, and
a low-obedient citizen of the USSR who believed in communism (in short a "Soviet personality", or Homo Sovieticus). On the contrary, a success in the
advanced Western society in the second part of the XX c. meant primarily a high
level of consumption, big opportunities and individual choices in life, personai
freedoms and human rights. On a subjective level, success can be measured as

a level of personai satisfaction with the life (Standard of living, political and
sočiai conditions, health, etc). This indicator is very complex; therefore, there
are many ways to measure success and many ratings of the successful countries
- depending on the selected focuses of researchers.
Hovvever, it is alvvays importam for a society to have the clear goals of
development that will support a positive image of this society and mobilize
its citizens (provide them common goals in their everyday activities). Citizens
mušt believe that the existing patterns of successful life are achievable; so that
the dominant models of success have to function as tools to unite people and
encourage them to consolidation and integration in their everyday life. Mass
media can distribute the images of successful life among the different sočiai
groups and even suggest how to reach a success. Of course, there is always a
big gap betvveen the images of a success and a real success, as well as between
the means to reach this goal constructed by media and a reality; hovvever, the
point is to construct the images first. According to Zigmund Bauman, this is a
typical vvay how the modern society functions: it provides the images of success
achieved by movie stars, top models, football stars and assures the citizens by all
means to follovv these models (EayiuaH 2010: 80). Bauman vvrote his paper about
the vvestern consumer society, hovvever, it seems to be true in case of Belams as
well. The spread of consumer society model is visible in many different countries
and types of society — be it socially oriented Germany, or the ^selfish capitalisf"
American model, or even post-communist Russia and Belarus.

In what follovvs I vvill focus exactly on Belarusian case.
Belarusian basic values and reality
Post-soviet Belarusian society tries to unite people around some values shared
by the majority. According to several national surveys, these values include
family, friends, health and personai vvell-being, etc. (THTapeHKO 2004: 51).
It is interesting to mention that all age groups share these values. Belarusian
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state itself tries to support the image of a society as focused on individual's vvellbeing as well as on national stability, security and sočiai support. According to
some scholars, this image is more or less in line with Antony Giddens' "European
sočiai modeP' (MHxafijiHK 2010: 50). If we look at the nationa] surveys data,
we may see that the majority of the population belong to the so called middle
layers. I would not call them "middle class" because their Standard of living and
life style not necessarily meet the classical notions of middle class; hovvever,
for Belarusian standards, they are above the low level and therefore consider
their own social-economic situation as "middle". According to the independent
survey, 60% respondents identified themselves as being in the middle economic
situation, 28% as being belovv the middle level , and only 6% as being poor
(CouHOJiorHHecKoe HCCJieaoBaHHe 2009). Although the country itself is much
poorer than Russia, and with the average pension that is lower than in Ukraine
(thus, in March 2010 average pension in Belams was 150 USD, in Ukraine
-192 USD, in Russia - 204), and average salary in September 2010 reached

only 435 USD (CpeaHaa 3apnjiaTa b BenapycH 2009), people in Belams still
feel themselves satisfied oftener than not satisfied. According to independent

IISEPS survey, more than 50% are satisfied with their life and life conditions
(CouHOJiorimecKoe HCCJie^oBaHHe 2009). Government promised to raiše an
average salary to 500 USD before the end of 2010, and there is no doubt that this
promise vvould become truth (however, in parallel vvith high inflation that vvill
make much lower result in reality than on paper).
The official propaganda and media are trying to construct and support a

positive image of Belams, its everyday life and Standard of living. The whole
systems of education and socialization have the šame goals, so that the younger
generation should grovv up as loyal, happy and law-obedient, dreaming about
their vvell-being more than anything else. Actually, this result has been already
reached: a majority of young people think and dream only about material goods
and material success in their personai life. From this aspect it is importam that
youth vvould take the official ideals for granted and see their own materialistic
goals as appropriate and in line vvith the state interests.
Official basic values that are constantly supported by the government and
the state propaganda are very practical and down-to-earth: a decent life, a vvell
paid job, good family vvith good kids, and sočiai security for all. According to
national surveys, more than 80% of respondents vvould select family, kids as their
primary goals. Then vvill be health and material vvell-being - both as the necessary
conditions and tools of the successful life (^^amuioBa 2008: 100). Overall, youth

values do not differ greatly: young people additionally highly evaluate leisure
time and friends.
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Youth research explanation
It makes sense to compare the all-national values and life orientations, that
young Belarusians share with other generations, vvith the practical orientations
of young students in regard to the image of a practical life success. Ideally, the
image of success should be in correlation to the basic values, and success should
be in line with the goals of socialization that the system of education, mass media,
and families try to achieve. Hovvever, it is only a hypothesis, vvhile in reality
Belarusian youth may view successful people in a different vvay.
Our research vvas aimed to ansvver the questions: Do the youth images of
successful life differ from the national values (i.e. the image of life based on such
values)? Are these images of success national-based or foreign-based?
We assumed (it vvas our preliminary hypothesis) that there would be a gap
betvveen the proclaimed basic values and the images of success selected by youth.
It does not necessarily mean that youth is double-faced and provide the wrong
information in the national surveys. Youth is grovving under the strong different
influences including national and globai, so, the gap vvill simply reveal which
images are stronger - those constructed by traditional Belarusian culture and
backed by the contemporary statė (we assume that these are the basic values as
they are represented in national surveys) or the images of success taken by youth
from mass media and the globai culture?
Our research vvas qualitative, and it vvas based on the documentary method.
We took the graduate students from Belarusian statė university after they studies a
course on Gender. We assumed that after this course they knevv a lot about gender
issues and could seriously ansvver the ąuestion. Thirty students (one group) vvrote
take-home essays in which they explained their vievv of a life success. The essay
vvas not limited to Belams: the students could take a "success model" from any
sphere of life and any country. Later vve analyzed vvhich countries vvere vievved
as "countries vvith successful people". It vvas reasonable that the students often
selected patterns from more advanced regions than Belarus - mainly, Westem
Europe; hovvever, Russia also vvas mentioned several times (actually, more than
Belarus). Our interpretation of this fact is that the students do not associate
successful life vvith their ovvn country; they vvant a higher Standard of living.
Also, vve calculated hovv often a model of success vvas associated vvith malė
or female personality. Most of our students (respondents) vvere female as it is
typical for sočiai sciences in Belarus, hovvever, both female and malė often
selected men as successful personalities. Nevertheless, sometimes vvomen
selected female success, and they did it oftener than malė did. It probably means
that the students tried to compare the models of success vvith their ovvn chances
in life (at least, on the subconscious level). Therefore, it vvas more appropriate
for vvomen to select vvomen success. The reason vvhy some female students still
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selected malė patterns can be probably explained in the following way: malė
easily can earn more money and become successful in business than women. So,
more competitive women (students) preferred to select malė images of success as
the most visible and good for all young people to compete.
We also expected that there will be some gender division in the images
of success: for example, more women vvill be pictured as successful in shovv
business and private life, while more men - in business and political/public
life. However, this hypothesis failed: ai! the students selected primarily men as
successful patterns, and all the examples were from business and shovv business
(no examples from private life and political sphere). These preferences in the
images of success proved that value of politics is really extremely lovv among
youth. This conclusion vvas not a surprise: value of politics is really very lovv
among Belarusians. Hovvever, it vvas unpredictable that none of the students
(especially vvomen) selected a "normai family life" as a pattern of success: they
all talked about family values in class, they dreamed about successful marriage,
but in their ovvn essays they did not really evaluate successful family life as "a
life success". To our vievv, it can be interpreted as a sign of modern (probably,
globai) influence, that increased a level of individualism among youth in the postcommunist countries. Again, vve can make reference to Bauman vvho vvrote about
individualization of youth in modern society (Bauman 2008). As a result, young
people vvould not sacrifice themselves to the family life: they vvant a visible and
publicly recognizable success.
The general tendencies that vvere found are the follovving:
It vvas quite unusual (although in line vvith Bauman) that none of the university
students selected a model of scholar success. They could easily find the successful
stories about Nobel vvinners or great scholars, but they preferred to select movie
stars and oligarchs instead. This is a sign of declining interest to science career
in the younger generation all over the vvorld that vvas stressed many times in the
EU countries and the US. According to our research, Belarus goes in the šame
direction: even those young students vvho vvould likę to study for a PhD degree
vvould not vievv a life of a scholar as a "life success". It seems this fact is also a
globai trend that constructs a threat for the future of science.
Lašt but not least result: the components of successful life, in the vievv of
students, included money (to start business), an easy access to different material
goods (personai car, apartment, summer house, sometimes a boat, etc), a
personai fortune (something that nobody can calculate), and a strong vvillingness
to be a success in life! This is a combination of some objective prerequisites (likę
material goods and money) and personai abilities (a strong character of a young
person). Nobody mentioned that a hard vvork vvill bring her or him a success,

although they admitted the necessity of hard vvork for their personai business.
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Work as a basic value seems do not play a role in youth images of success. It
means that one more basic value is more important for youth theoretically (as an
idealistic value-in-itself) rather than a practical tool (instrument) for success (the
major instruments for success are money and other material goods).
We may suppose that the contemporary younger generation of Belarusians
demonstrate the traditional for the soviet society gap betvveen the reality and
the desirable pattern of life, as it is vievved in their essays about successful life.
Hovvever, probably, this gap has become novv common elsevvhere because the
consumer society needs to support the high level of expectations among the
people and therefore stimulate high level of consumption of goods, images, and
statuses (BayMaH 2010: 80).
Conclusion
Our research was a small and qualitative, it does not represent the vvhole
society and even the vvhole youth group (only Minsk students participated).
Hovvever, it can be vievved as a sign of a modern trend in the development of
Belarusian society in the šame direction as many other societies (including
Western European, Central-Eastern European, and American) follovv. From this
aspect, consumer society is a globai one (even if it is not overvvhelming).
On the basis of our results one can see that success (as it is vievved by the
graduate students) is associated primarily vvith business and shovv business (not
vvith their professional career). Young people do not consider a "normai" life of
a common person (family, children, and decent income) as a model of success,
although the basic values shared by the population are focused exactly on the
family life and "middle" income. It seems there is a gap betvveen the reality and
an image of success performed in the media that youth accepted as a model.
Although hard vvork is a high value in the hierarchy of Belarusian basic values,
it is only a small ingredient of success as it is pictured by youth. More important
ingredients are money, fortune, and personai vvillingness to get a success. It seems
that young students are more oriented to the materialistic goals in their life and
still support on a higher level "materialistic values" rather than post-materialistic
values as it is typical for advanced societies (Inglehart red. 2003).
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NEPRIKLAUSOMYBĖ KAIP MATERIALINĖS
IR DVASINĖS GEROVĖS PRIELAIDA
Anelė Vosyliūtė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
avosyliute(a}takas. lt
Straipsnyje socialinė tikrovė analizuojama remiantis sociologinėmis
kategorijomis (gyvenimo sąlygos, nelaisvės samprata, išlaisvėjusių žmonių
poreikiai, jų dvasinė savijauta); taikomas gyvenimo istorijų metodas (Bertaux
1998), egzistencinė ir fenomenologinė traktuotės. Darbe pateikiamos su
nepriklausomybės atgavimu susijusios žmonių socialinės ir psichologinės
problemos, naujų tapatumų, poreikių ir įsipareigojimų reikšmės. Remiamasi V.
Sezemano laisvės (Sezemanas 1997), S. de Beauvoir (de Beauvoir 1996) ir M. A.

Povilionienės (Povilionienė 1998) feministinėmis sampratomis, kitų tyrinėtojų
darbais (Juozeliūnienė, Kanopienė 1996; Vosyliūtė 2002).
Reikšminiai žodžiai: socialiniai pokyčiai, nauji tapatumai, laisvės samprata,
dvasinė raiška.
Įvadas

Žlugus šalyje priverstinio kolektyvizmo ideologijai, visuomenėje atsigauna
modernaus individualizmo orientacijos, sudarančios galimybę sukaupti ir plėtoti
asmenines žmogaus galias, o vėliau ir pritaikyti jas kolektyviniams dariniams
stiprinti. Visuomenėje kuriasi socialiniai dariniai ir iniciatyvos, besiformuojančios
iš „apačios"' kylančių sumanymų - tai privačios firmos, socialiniai judėjimai,
partijos, visuomeninės organizacijos. Sociologų asmeninio susidomėjimo ar
atsakymų į iššūkius iš aplinkos pagrindu keičiasi ir šio mokslo identitetas, t. y.
priimama nauja apibrėžtis. Ištikimybė naujam identitetui susijusi su socialiniais
lūžiais, naujų visuomenės narių gyvensenos formų gyvavimu. Transformacijos
procesas yra susietas su iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymu modernaus
organiško solidarumo būdu (E. Durkheimo terminas); svarbus šio proceso

bruožas - perėjimas nuo kolektyvinių prie specifinių individualių poreikių
tenkinimo. Moderni konkurencija, verslumas, tačiau ir rizikos visuomenės
požymiai ( bedarbystė, skurdas, nusikalstamumas) tampa socialiniais reiškiniais,
reikalingais sociologų dėmesio.

Šiuolaikiniam visuomenės gyvenimui būdinga vis platesnis skaidymasis
į įvairias grupes, vis didesnis įvairių subkultūrų skaičiaus atsiradimas ir
suklestėjimas, intensyvesnisjųtarpusavio elementų susipynimas, naujų socialinių
ir kultūrinių tapatumų kūrimasis, [vairių darinių diskursų atsivėrimas leidžia
suprasti ir įvairius jų gyvavimo stilius, perėjimus nuo „didžiųjų pasakojimų" į
mažesnių grupių gyvenamojo pasaulio bruožų apibrėžimą. Slinktis prie naujų
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socialinių patirčių bei gyvensenos modelių išsiskyrimo ir jų patvirtinimo
socialiniuose diskursuose rodo demokratinės visuomenės raiškos vystymąsi,

visuomenės raidą didesnės įvairovės link. Straipsnyje autorė atskleidžia žmonių
socialinius vaidmenis, jų požiūrius, įsipareigojimus ir vidinius išgyvenimus,
susijusius su visuomenės ir jų materialinės bei dvasinės būklės pokyčiais.

Dvidešimt metų trunkanti šalies nepriklausomybė pakeitė ne tik materialinę bei
kultūrinę, socialinę valstybės sandarą, bet ir žmonių institucinius, politinius,
socialinius galios santykius. Kaip rodo visuomenės narių kalbos žiniasklaidoje,
jų atsakymai sociologinių tyrimų metu, kintantis jų tapatumas sukelia įvairią
reakciją: 1) pasitenkinimą, kad gyvenimo sąlygos tampa geresnės, jų socialiniai

vaidmenys darosi brandesni, 2) pasipiktinimą ir neviltį, kai tikrovės dėl kokių
nors ypatybių jie nesugeba įsavinti, prie jos prisitaikyti, įsitaisyti, integruotis į
aukštesnįcivilizacinį būvį; tada tenka atsiriboti, pereiti į atskirtį, pakliūti įžemesnį
socialinį sluoksnį. Pereinamajam į savarankišką, pagrįstą rinkos sąlygomis

demokratinę būklę laikotarpiui būdingas teisinis nestabilumas, institucinių
galios struktūrų ir socialinės praktikos neapibrėžtumas. Nevienodai (aktyviai ar
pasyviai) žmonės įsitraukia tiek į įvairias darbo, visuomeninės veiklos, kultūros
formas, tiek ir į socialinius diskursus, kur kuriamas jų tapatumas bei nuomonės,
vyksta apmąstymų sklaida.

Gyvenimo sąlygų pokyčiai
Straipsnyje tyrinėjamas pastarųjų 20 metų laikotarpio naujumas, iškilę vieni

ar kiti socialiniai reiškiniai; visa tai išryškėja lyginant su ankstesniais šalies
gyvenimo laikotarpiais. Sudėtinga būtų įvertinti, kas nauja atsirado dėl bendrų
civilizacinių pokyčių, o kas - pasukus demokratijos, rinkos įsigyvenimo keliu.
Visų darbų neįmanoma nei įžvelgti, nei pastebėti, nei suminėti. Visi gyvensenos
pokyčių vertinimo kriterijai (gyvenimo trukmė, mitybos kokybė, būsto sąlygos,

žmonių darbų kvalifikacijos pakilimas, kultūrinė bei dvasinė pažanga) negali būti
pakankami ir išsamiai aprašyti tikrovės. Visuomenėje juntama daug piktų reakcijų
į ekonominius sunkumus, tai pasireiškia ir įvairiais momentiniais susibūrimais,

ir ilgiau trunkančiais bendraminčių sambūriais, išsiplėtojančiais į judėjimus, dar
vėliau — partijas, siekiančias politinės galios. Vienas iš svarbiausių šių junginių
motyvų - nepasitenkinimas gyvenimo standartu, gaunamomis pajamomis. Tai
išryškėja ypač tada, kai lyginamos skirtingų ūkio šakų ar vadovaujančio personalo

ir eilinių darbuotojų algos; kyla ne tik noras ieškoti savišraiškos, pagalbinių darbų,
naujų kvalifikacijos formų, bet ir protesto būdų. Atsiranda susipriešinimas tarp
korporacijų, įvairių firmų, politikų, finansininkų, teisininkų, turtingų bendrovių
elito ir smulkių verslininkų, kuklių tarnautojų sluoksnių.

Bendruomenių plėtotė ypač susijusi su savivaldybių, seniūnijų veikla, jų
savarankiškumo stiprinimu, kaimo lyderių išryškėjimu, jų pasiaukojamais
darbais, žmonių iniciatyvomis. Atsiranda veiklių žmonių, atsakingų už save
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ir kitus lyderių, kurie skatina ekonominį ir socialinį kaimo vystymąsi. Anot
R. Saiisbury, grupių veiklos organizavimo priežastys yra tokios: materialinė
nauda, solidarumas ar ryškus pranašumas prieš kitas grupes (Kaminskas 2001:
36). Moteris pasakoja: „Kas imasi ir randa tų darbų, bet yra ir nesugebančių
patiems verstis. Galbūt niekas čia ir neužsiima, kad tą iniciatyvą suteikt žmogui,
sužadinti. Bet turėtų ir pats žmogus stengtis. Labai trūksta patiems žmonėms

tų vidinių išteklių, kad būtų savarankiški. Buvo papratę, jog ir kaip atliks tą
darbą, ar atmestinai, vis tiek jis gauna atlyginimą, kad ir koks girtuoklėlis. Turi
dabar savo darbu įrodyt. Jei sėdėsi ir lauksi, tai nieko gero. Mano vaikai visi
griebėsi, visi verčiasi ir dirba - ūkininkauja, turi kepyklą, ir darbo vietų suteikia
kitiems. Galima sakyti, jie skolose sėdi, pelno lyg ir nėra, bet nemeta tuos darbus.
Ūkininkams tai labai sunku, tuos derlius nelabai superka, pinigų neapmoka, bet
žmonės nepraranda entuziazmo ir šiaip taip verčiasi. Anksčiau buvo pasakyta,
kas daryti, o dabar tai gali sugalvoti."
Nauji socialiniai ekonominiai lūžiai, keičiantys santvarką, visada sietini su
būtinybe kaimo žmonėms prisitaikyti, kurti naują gyvenseną. Jonas samprotauja:
„Dabar nepriklausomybė, nežinau kaip pasakyt, gana sunkus metas. Paskutiniais
metais prie sovietų valdžios jau buvo geriau, kas teisybė, tai teisybė. Jau žinai,
žmogus pradėjo užsidirbt, ėjo statybos, žmonės statėsi, nors pinigo trūko, nors
varė į grupines. Medžiagų buvo, davė paskolas, buvo galimybė pasistatyt. O
jaunimui dabar geriau, jais niekas neužsiima, ne kaimo sistema. Anksčiau buvo
tvarka, iš dalies bijojo sovietiniais metais, užtatai, jei gavai 8 metus ar 10, tai
vežėjau į Rusiją, į kalėjimus. Aš tai 7 metus išdirbau po žeme, Vorkutoje. Mane
paėmė gyvą, kai buvau partizanas, o paskui kitus šeimos narius mūčijo, juos vežė
tris ar keturis kartus; vis taip pasisekdavo, tai tų nėr, tai pabėgdavo, tai šiaip teip,
kažkaip toks likimas buvo."
Respondente Virginija mąsto apie šio laikmečio santvarkos pranašumus
ir trūkumus: „Kai privati aplinka, susitvarkai, pasigražini, jauti, kad čia tavo
kiemas, daržas: aš gražiau gal, patogiau pasidarysiu, gal sekantį metą aš ar tvorą
pasidarysiu, ar namo galą prisistatysiu, ar darželį. Kas norėjo, galėjo tą žemę
atgaut, pasiimti - ūkininkauja, kas sugeba. Mes jaučiamės tačiau nuskriausti, mes
samdinių vaikai. Vieni gauna daug, kitiems - špygą taukuotą. Vienas perkasi
hektarus, ten maino, visokius velnius dirba, o kitam nieko nelieka. Mes trihektarį
turim, tą pačią ganyklėlę."

Miestelių ir kaimų vietovės nuolat kinta, apylinkėse galima aptikti įvairių
jų prasmių. Vieną, svarbiausią, žemdirbišką kaimo funkciją įvardija 70-metė
valstietė Adelė, su pasididžiavimu pasakojanti apie savo sūnaus ūkį: „Kaip
matosi marios javų — gražūs, išpurkšti, ir kaimynai atidavę jam žemę dirbti - tai
čia apsėjimas jo, un Liūliškes važiuojant, tai visur jo dar, ir dar ten Pamusėse

turi." Kaimai atgauna ir savo istorinį bei kultūrinį tapatumą, nėra sulyginami vien
tik su maisto produktų gamybos vieta.
Perėjimas prie naujo erdvės pertvarkymo susijęs su griovimu, senų objektų
nuvertinimu, jų funkcijų pakeitimu. Žmonėms tai sukelia pasidygėjimą,
praradimo bei moralinio nuosmukio jausmą. Mokytoja pensininkė perteikia savo

mintis apie miestelio aplinką: „Važiuojame pro pastatus - gamybinį kompleksą
buvusį, dabar atrodantį tartum po karo - bekabančiais vamzdžiais ir buvusiais

langais juoduojančiom akiduobėm, taip niūriai žvelgiančiom iš piktžolių aukštų,
vešliai sužėlusių balanų. Dieve, kaip kažkokie vaiduokliai kyšo su meile kadais
statyti pastatai gamybiniai - nykus vaizdas. Koks karas čia praėjo, kas ištiko, kas
spardė, griovė, siaubė, už ką?" Kita respondente kalba: „Va darželis išdraskytas,
nieko nėra jau - nei radiatorių, nei langų. Kažkas lyg nupirkęs, lyg tai kalėjime
sėdi. Eina, valkatauja žmonės dabar, darbo neturi, plėšia. Man negera, kad šitaip
išdraskė, viską suardė, čia reikėjo iš karto inventorizuoti. Fermos irgi išdraskytos,
nieko nėra." Kaip pasakoja Vaida, jos gimtajame kaime padėtis geresnė: „Statytos
elitinės fermos, keista, niekam nereikalingos pasidarė, viskas nuėjo šuniui ant
uodegos. Kaimynystėj, sako, tik stogai styro, o čia dar stovi tvarkoj."
Atkūrus nepriklausomybę, prasidėjo kultūrinio paveldo objektų vertinimas,

ar jie atitinka naujos ideologijos nuostatas. Apie Vilniaus Žaliojo tilto skulptūras
respondentai kalba prieštaringai: „Šitie balvonai turi būti nedelsiant išvežti
Grūto parkan! Nors paaiškinamąją lentą pakabintų, nebūtų taip nepatogu prieš
užsieniečius",
„Tai bevertis okupacinis šlamštas - tik jį ne išvežti, o perlydyti reikia". Kitas
respondentas ironizuoja, nesutinka, jog reikėtų atsisakyti įvairaus sovietinio

palikimo (materialinio ir kultūrinio): „Griauti tai iš peties. Imkime Mažeikių
naftą ir nugriaukim. Visgi rusų palikimas. Atominę elektrinę irgi reiktų griauti.
Griaukim kelius. O paminklams padarykim įsukamas galvas. Pasikeitė valdžia išsukom galvas, uždėjom naujas ir visiem gerai. Arba geriau uždenkime galvas
celofaniniais maišeliais."

Nepriklausomybės metais išnyko (tiksliau, buvo išnaikinta) daug senų
erdvės objektų, buvo pastatytų naujų — sostinėje atsirado dangoraižiai, pasikeitė
kai kurių gatvių pavadinimai, žmonės aktyviau pradėjo tvarkyti savo namų

bei sodybų vietas. Žemė labai pabrango, dėl jos įsigijimo ar paveldėjimo kilo
daug konfliktų, teisminių ginčų, ja manipuliuojama. Atsirado žymiai daugiau

galimybių patiems projektuoti butų bei namų interjerus, taip išreikšti estetinį
skonį. Aplinkai gražinti, buičiai puoselėti pasitelkiama išmonė, skiriama lėšų ir
dėmesio: „Žavi seni namai ir daiktai. Šis stilius draugauja su istorizmo meninę
kryptį atspindinčiais baldais, o kad viskas neatrodytų per daug monumentalu,

įvedė šiek tiek eklektikos ir atsitiktinumų. Čia šmėkšteli ir linksmos popmeno
detalės: prie solidžios miegamojo lovos su baldakimu kabo stilizuotas Preslio
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portretas, svetainės veidrodyje atsispindi krištoliniais meškučiais švytintis
šviestuvas. Kol butą restauruos, bus veiklos ilgam. Buvę šeimininkai paliko art
nouveau stiliaus indaują, stalą, mažmožių." (Žmonės 2010: 78)

Laisvė kaip reikmė
Anot V. Sezemano, laisvė - žmogaus psichinio, dvasinio ir visuomeninio
gyvenimo fenomenas, kuris „turi žmogui tam tikrą reikšmę, taigi yra aksiologinis,
vertinamas arba teigiamai, arba neigiamai. Todėl tenka aiškinti <...> jos reikšmę
bei vertę žmogui^. Jo nuomone, reikia atsižvelgti į tai, „kaip laisvės fenomenas

siejasi su kitais žmogaus buvimo momentais ir kokį vaidmenį jis vaidina
jo gyvenime" (Sezemanas 1997: 361). Remiantis filosofo idėjomis, šalies
nepriklausomybė reiškia vietinės visuomenės istorijos bei dabarties vertybių
prioritetą, atsisakymą ..svetimų dievų".
Matyt, bene svarbiausias dabartinio nepriklausomybės meto rodiklis būtų
laisvos egzistencijos, laisvo bendravimo galimybė, tai turi būti siejama su

institucijų raiška bei asmenybės savi refleksija, atsižvelgimu į kitų socialinių
darinių bei žmonių interesus, sumanymus. Laisvė siejasi su atsakomybe (už
veiksmus ir komunikaciją, skleidžiamas mintis), įvairių liberalios visuomenės

darinių pozicijų suderinimu. Konflikto atvejais abiem pusėms svarbu įsigilinti į
savas ir kitų situacijas, stengtis jas suprasti.
Laisvę galimasuvokti per priešingąbūseną-nelaisvę. Kaip rodo istorikų darbai
bei kraštotyrininkų užrašyti įvairių vietovių gyvensenos fragmentai, įvairiais
laikais Lietuvoje radosi ir nelaisvo būvio, ir užgrobusių šalį „kitų" prievartos
bei mobilumo, materialinės veiklos apribojimų. Istorinės atminties momentai
apie vokiečių okupaciją 1914-1918 m. Suvalkijoje rodo, kaip svetima galia
konstruoja naują tvarką, pažeidžia ilgametes kaimo bendruomenės gyvensenos
tradicijas, sukelia nerimą, marginalizuoja anksčiau laisvai gyvenusius žmones.
Atsiminimuose rašoma: „Prasidėjus karui ir artėjant frontui, apylinkės kaimo
gyventojai buvo iš savo namų išvaryti. Žmonės slėpė nuo vokiečių mėsą, grūdus,
drabužius, sudėdavo į dėžes ir užkasdavo į žemę. Patys lindo į girią ir ten išsivarė
gyvulius. Atėję vokiečiai rado tuščius namus. Praėjus frontui, gyventojai grįžo
atgal. Parsivarė išlikusius gyvulius. Sugrįžę rado rugius nupjautus, sukrautus į
kūgius. Rugius dalinti pavedė kunigams. Dalino nuo pasėlio. Seniūnas surašė,
kur kieno pasėta, pagal tai ir dalino. Teko labai mažai, tik sėklai. Dalis rugių buvo
suminta, labai prastai nupjauta nuzumpliota, bekraunant nublokšta." Moteris
pasakoja: „O tiems, kurie neturėjo pasėję, davė po kelis iŠ sandėlio. Mama eidavo
įTilčius parsinešti grūdų- miežių-avižų — iŠ jų kepdavo duoną, blynus, virdavo
košę, kukulių. Duoną kepdavo iš sėmenų, miežių. Sėmeninė duona labai negardi.
Iš miežių grūsdavo grucę. Vokiečiams reikėjo duoti dideles duokles: sviestą,
kiaušinius, mėsą, rinkti uogas, grybus. Uogas ir grybus pristatyti į Agurkiškę, ten
pildavo į statines ir veždavo į Veiverius." Matome, jog vartojimo kokybė visai
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suprastėja, stipresnės jėgos represuoja individų „aš". Pasakotoja dėsto toliau apie
šios kontrolės irprievartos būdų formas: „Reikėjotaisyti kelius, dirbti prie tiesiamo

geležinkelio, kasti pylimus, vežti mišką. Jei žmogus neišėjo į darbą, uždarydavo
„už dratų". Tokie dratai buvo dar Papilviuje. Žmonėms buvo uždrausta gyvulius
pjauti. Jei papjaudavo, ir vokiečiai sužinodavo, ateidavo ir atimdavo. Vokiečiai
eidavo per kaimą, visur landžiodavo, o ką rasdavo jiems tinkamą, pasiimdavo, ne
tik maistą, bet ir verpalus, audeklus, drabužius. Gyvulius pjauti buvo galima tik

su leidimu, paskui duoti duoklę. Pjovė tokį paršiuką; vokiečiai atjojo nuo Rūdos
ir girdėjo kiaulę rėkiant. Mama mėsą paslėpė. Vokiečiai po visą kaimą darė kratą.
Atėjo ir pas mus. Mėsą rado, atėmė, o mama turėjo eiti į Naumiestį atsėdėti
paras. Namuose likome mes, keturi maži vaikai, tėvas anksčiau buvo miręs."

(Arminienė 2009) Tad nelaisvė išsisklaido įkurtose represinėse institucijose,
įsilieja į įvairias socialinės veiklos formas; tam pasitelkiamos baudų sistemos,
bauginimai, apribojimai, išstūmimai, nusavinimas. Okupantų galia kuria
nužemintus, paklusnius subjektus, kurie veiktųjų naudai (šįkart karo tikslams).
Bendruomenės narių kūnai okupacijos sąlygomis tampa priklausomi, keičia savo

identitetą ir socialinius įpročius, jie turi būti veiklūs, intensyviai dirbti, kartais
pasirengę fizinėms kančioms. Kūnai yra varžomi, nukreipiami, pažeidžiami.
Taigi užgrobimų laikais gaminami, anot M. Foucault, „paklusnūs kūnai".
Dabar laisvos šalies žmonės gali kurti savo aplinką, verslą, ugdyti asmenybę,

daryti poveikį naujai kartai, politinei erdvei, išreikšti protestą; pripažįstama, kad
dabar šalyje kuriama demokratinė teisinė aplinka, gerbiamos piliečių teisės.
Problemų dar išlieka, tai - valdžios institucijų, policijos korupcija, smurtas prieš

vaikus (pedofilija), patyčios (mokyklose, kariuomenėje), prekyba moterimis,
prastos sąlygos kalėjimuose (nors jas stengiamasi priartinti prie tarptautinių
standartų). Fiksuojama ir žmonių orumo žeminimo faktų. Yra uždrausta kištis į
asmenų privatų (pavyzdžiui, susirašinėjimą, bendravimą) ir šeimų gyvenimą. Dar
pasitaiko faktų, kad valstybinės institucijos be pateisinimo renka arba naudoja
asmeninius piliečių duomenis. Ypač pastaraisiais metais įvairios visuomenės
grupės kovoja už galimybę laisvai reikšti mintis, už spaudos ir demonstracijų
laisvę; per viešuosius susirinkimus uždrausta platinti ar rodyti sovietų arba nacių
simbolius (net pardavinėti tokius suvenyrus). Pasisakoma už toleranciją, didėja

kai kurių grupių (pavyzdžiui, homoseksualų) nepasitenkinimas dėl draudžiamų
eitynių. Protestuojama prieš neteisingą informaciją, žeidžiančią asmens garbę

ir orumą. Žiniasklaidos, interneto (juo gali naudotis apie pusė gyventojų)
prieigos, mokslo ar kultūros renginių turinys neapribojami (nebent kurstytų
neapykantą). Yra taikių susirinkimų, vienijimosi į bendruomenes ir asociacijas
laisvė (komunistų partija, kaip susijusi su sovietų režimu, uždrausta). Lietuvoje
nuo seno išpažįstamos įvairios religijos (sovietiniais metais jų veiklumas buvo
ribojamas); demokratijos sąlygomis jas remia ir valstybė, kai kurios turi galimybę

vykdyti ir religinį švietimą.
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Tarp viešumo ir privatumo

Per Nepriklausomybės laikotarpį atsirado daug naujų visuomeninių judėjimų,
susikūrė (veikiant ir tarptautiniams ryšiams bei įtakai) jų ideologijos turinys,
praktika. Ypač svarbus diskursas visuomenėje vyksta lyčių lygybės klausimais.

Šie principai pradeda įsitvirtinti viešajame gyvenime, keičia lig šiol vyravusias
tradicijas, ir tai nėra tik vyrų ar moterų santykių problema, o atspindi sociokultūrinę
būseną. Tai sukelia abiejų susiduriančių pusių refleksiją, intensyvias elgesio
pagrindimo paieškas, norą peržengti ribas, kartais - abejones, psichologinę
baimę. Pavyzdžiui, vyrams vadovams neatsiliepus į moterų pateiktus originalius
vertingus darbus, jiems slopinant moterų kūrybiškumo įvertinimą, prarandamas
socialinės tvarkos toje struktūroje supratimas. Moterų įžvalgumas sustiprėja,

bet gali atsirasti ir iškreiptų, slepiamomis priešiškomis emocijomis pagrįstų
santykių tarp lyčių. Socialinė sandara pakinta taip, kad nuvertinamas tarpusavio
pasitikėjimas, stiprėja susvetimėjimo jausmas, kiekvienas pradeda tvarkytis
atskirai. Kita vertus, pablogėjus santykiams tarp vyrų ir moterų (institucijoje
ar šeimoje), sustiprėja individualizacija, paties žmogaus atsakomybė už savo
veiksmus, tampa būtinos naujų ryšių ir identifikacijų paieškos. Moterų aktyvumas

ir kūrybiškumas, sugebėjimas būti novatorėmis ir vadovėmis darbinėje veikloje
dažnai prieštarauja mūsų kultūroje gyvuojančiam mitui, kad natūraliai tik vyrai
yra stipri intelektinė jėga, tik jiems tinka būti organizatoriais. Tačiau tai, kad
vyrai užima neproporcingai didelę visuomeniškai svarbių pozicijų dalį, susiklostė
istoriškai, o dabar jau atrodo natūralu (natūralizuota reikšmė, anot R. Barthes'o).

Tačiau ypač jaunesnės moterys jau gali patikėti, kad jųplanai, gyvenimo strategijos
gali netrukdomos išsipildyti; štai vienos jaunos moters sėkmingos karjeros kelias:
„Baigusi mokslus, vedžiau anglų kalbos kursus, o dabar jau ketveri metai vienoje
įmonėje mokau personalą. įstojau į Europos Sąjungos politikos ir administravimo
magistrantūrą - liko tik diplomą parašyti." Keičiasi šeimų gyvensena, ir moterų
partneriai vyrai prisiima anksčiau visuomenei nesuprantamus vaidmenis: „Vyras
dabar tėvystės atostogose - augina Elzytę, nes svetimam tokios mažos palikti dar
nenorėtume. O aš skaitau paskaitas, turiu privačių pamokų, važinėju filmuotis,
bet nedirbu kiaurądieną- stengiuosi kuo daugiau savęs atiduoti vaikui.^ (Žmonės

2010:33)
Viena iš feministinio judėjimo lyderių kalba: „Šiandien, gindama žmogaus
teises ir laisves, žinau, kad elgiuosi teisingai. Ne iš fanatizmo ar kvailumo, o dėl
to, kad visuomenėje būtų daugiau teisingumo. Feministės yra moterys, kurios
supranta būtinybę ir pareigą ginti ne vien savo, bet ir kitų moterų teises. Jos
yra teisios tvirtindamos, kad vyrai turi dalytis su moterimis šeimos rūpesčiais.^
Intelektuale pasakoja apie savo gyvenimo prioritetus, moterų grupės vertybes:
„Nuo tada, kai atkūrėme Nepriklausomybę, patikėjau, kad moterys gali gyventi
kitokį, visavertį gyvenimą. Nuo 1991 m., kai atkūrėme Lietuvos moterų asociaciją,
kai pradėjome bendrauti su Skandinavijos šalių, Europos, JAV asociacijomis,
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kurių patirtis padėjo įkurti Moterų studijų centrą Vilniaus universitete, sukaupti
šito centro biblioteką. Daug nuveikėme diegdamos lyčių lygybę, keisdamos
moterų savivoką^ kad jos taptų drąsesnės. Aš tuo didžiuojuosi." (Žmonės 2010:

39^0)
Nepriklausomybės sąlygos sudaro prielaidas įvairiai naujai veiklai ir
siekiams. Kuriasi įvairių krypčių socialiniai judėjimai, kurie skatina žmonių
veiklumą, bendravimą, gyvenimą daro įdomesnį, įvairesnį; moteris pasakoja:
„Aš jau esu pensinio amžiaus, bet metai ne visada rodo žmogaus raiškos ribas.
Vidinis mano nusiteikimas yra veikti vis ką nors naujo. Man įdomu keliauti po
pasaulį, pažinti naujas kultūras, bendrauti su žmonėmis. Jau užsisakiau kelionę
į Siriją. Dar nepažįstu Indijos, Vidurinės Azijos. Suvokiau, kad noriu asmeninės
laisvės. Gyvensiu taip, kaip pati suplanuosiu. Noriu, kad man jis būtų malonus.^

(Žmonės 2010: 38)
Vis didesnę reikšmę įgaunant privataus gyvenimo vertingumui, žmonės
suvokia, jog gali būti atviresni, jų intymus gyvenimas tampa visuomenės emociniu

ir kultūriniu kapitalu (ne veltui pasirodė daug žymių žmonių prisiminimų
veikalų, kur atsispindi ankstesnio ir šiuolaikinio gyvenimo fragmentai, žmonių
saitų istorijos). Visa tai praturtina (ir atskleidžia) visuomenės narių veiklos bei
minties, tarpusavio ryšių, įvairių institucijų vidaus klimato ypatumus, emocijų
pažinimą, kultūrinę ir psichologinę patirtį, žmogiškumo ribas. Žinomas aktorius
rašo: „Žinau, kas yra dugnas. Psichologinis dugnas, baisi desperacija. Tai buvo,
kai paskutinius metus dirbau teatre. Tada mane bandė išėsti iš teatro. Pats išeiti
negalėjau, nes po metų norėjau gauti pensiją; dvidešimt metų šokęs, negali jos
atsisakyti. Pats save ėdžiau, nežinojau, kur dėtis, kur pabėgti... Kompleksai vis
tiek tūno mumyse. Tik išmokau juos slėpti. Su drovumu mano profesijoje nieko
nepasieksi. Aš negaliu būti auka. Techniškai susitvarkiau su savo silpnybėmis,
bet jos niekur nedingo. Ir būna situacijų, kai jos išplaukia į paviršių. Bet tada
kaip žvėris einu į mišką ir ten išsivemiu, išsirėkiu, išsilaižau. Arba namuose, kur
mane visokį yra matę. O viešumoje turiu būti tvirtas." (Žmonės 2010: 26) Tad
atsiskleidžia asmeninio ir viešojo gyvenimo ypatumų skirtumai, savęs pateikimo
visuomenėje normos.
Padidėjo Žmonių atvirumas, sumažėjo drovumas; žmonės nebijo parodyti savo
sėkmės ir nesėkmės momentų, rūpesčių, sunkių fizinių ar dvasinių išgyvenimų,
atskleisti intymių įvykių ir emocijų. Moteris pasakoja: „Nėštumas buvo lengvas
-jokių vėmimų, komplikacijų. Nusiteikiau, kad viskas turi būti gerai: juk nėra
kada vemti! Pagimdžiau greitai - kur kas ilgiau teko pratintis prie pasikeitusio
gyvenimo. Sunku, visur skauda, miegoti niekas neleidžia... Bet man labai padėjo

vyras. Su jo pagalba išgyvenau, vėl pradėjau filmuotis. Aišku, nieko gero: sėdėti
dar negalėjau, pienas bėgo. Per nėštumą buvau priaugusi penkiolika kilogramų, o

svoris rimtai mažėti pradėjo tik po keturių mėnesių". (Žmonės 2010: 33)

Išvados
Žlugus Šalyje priverstinio kolektyvizmo ideologijai, visuomenėje atsigauna
modernaus individualizmo orientacijos, sudarančios galimybę kaupti ir plėtoti
asmenines žmogaus galias.
Visuomenėje kuriasi socialiniai dariniai ir iniciatyvos, besiformuojančios
iŠ „apačios" kylančių sumanymų - tai privačios firmos, socialiniai judėjimai,
partijos, visuomeninės organizacijos.
Šiuolaikiniam visuomenės gyvenimui būdinga vis platesnis skaidymasis

į įvairias grupes, vis didesnis įvairių subkultūrų skaičiaus atsiradimas ir
suklestėjimas.
Nauji socialiniai ekonominiai lūžiai, keičiantys santvarką, visada sietini su

būtinybe miesto ir kaimo žmonėms prisitaikyti, kurti kitokią gyvenseną.
Perėjimas prie naujo erdvės pertvarkymo susijęs su griovimu, senų objektų
nuvertinimu, jų funkcijų pakeitimu.
Svarbūs gyvensenos pokyčių vertinimo rodikliai - gyvenimo kokybė, būsto
sąlygos, žmonių darbų kvalifikacijos pakilimas, kultūrinė ir dvasinė pažanga ir pan.
Reikšmingi nepriklausomybės meto laimėjimai - laisvos egzistencijos, laisvo
bendravimo galimybė, naujų institucijų raiška ir asmenybės savirefleksija.
Nepriklausomybės sąlygos sudaro prielaidas įvairiai naujai veiklai, siekiams.

Kuriasi įvairių krypčių socialiniai judėjimai, dariniai, kurie skatina žmonių
aktyvumą, bendravimą.

Didėja žmonių socialinis ir kultūrinis kapitalas - jų atvirumas, sumažėjo
drovumas; žmonės nebijo parodyti savo sėkmės ir nesėkmės momentų, rūpesčių,
sunkių fizinių ar dvasinių išgyvenimų.
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II. SILPNIEJI TARP STIPRIŲJŲ
NEGALĖS ŽMONIŲ BŪDO BRUOŽAI RINKOS
EKONOMIKOS POŽIŪRIU
Vida Kasparavičienė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
kasparaviciene@ktl. tnii. lt
Prieš dvidešimt metų įvykęs santvarkos virsmas lėmė ekonominius ir
socialinius Lietuvos gyvenimo pokyčius. Žmonėms reikėjo prisitaikyti prie
įsigalinčios rinkos ekonomikos sąlygų. Be kitų veiksnių, lemiančių prisitaikymą,

išryškėjo asmenybės savybių svarba. Asmenybės savybės irgi prisideda prie
gebėjimo įveikti sunkumus, prisitaikyti prie esamos padėties, net ją keisti.
Asmenybės savybės - tai ta trūkstama grandis, kuria galima paaiškinti, kodėl

vieni žmonės sėkmingai įsitvirtino tikrovėje, o kiti nepritapo prie pasikeitusių
aplinkybių. Siekis prisitaikyti prie esamų rinkos ekonomikos sąlygų lemia ir tam
tikrų bruožų ugdymą. Neabejotina, kad visuomenės būdo bruožai per dvidešimt
metų pasikeitė.
Straipsnyje gvildenama, ar turi gan artima visuomenės daugumai socialinė
grupė^sutrikusiosjudėsenosžmonės^būdo bruožų, reikalingų atlaikyti laisvosios
rinkos visuomenės varžybas, ir koks jų santykis su kitais apydarnei asmenybei
reikiamais bruožais. Remiamasi 2008 m. Socialinių tyrimų instituto darbuotojų
atlikto tyrimo duomenimis. Negalės žmonių būdo savitumas atskleidžiamas
lyginant su marginalių grupių, sunkiai prisitaikančių prie visuomenės gyvenimo,
būdo bruožų struktūra.
Reik^miniai žodžiai: negalė, sutrikusi judėsena, būdo bruožai, marginalios grupės.

Įvadas

Praėjus dviem nepriklausomybės dešimtmečiams, galime atsigręžti atgal ir

palyginti, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų būdo bruožai - asmenybės savybės,
kurios reiškiasi elgsena. Pažangius tikslus išreiškusioje Sąjūdžio programoje

(Lietuvos persitvarkymo sąjūdis 1990: 203-216) buvo įrašyta daug asmenybės
raidai palankių dalykų. Norėta atsikratyti buvusios sistemos blogybių, be kita
ko, luošinančių žmogų kaip asmenybę: korupcijos, veidmainystės, privilegijų,
norėta artėti prie socialinio teisingumo. Tuos siekinius bent iš dalies įgyvendinus,
asmenybė turėjo darytis laisvesnė, mažiau priklausoma nuo kompromisų su

sąžine, galbūt galėtų siekti šiek tiek prasmės turinčių tikslų. Tos silpnos viltys
supliuško.
Be abejo, žmonės pasikeitė. Tikriausiai pasidarė piktesni, nuožmesni,
savanaudiškesni ir rambesni. Užuojauta virsta į viešą priemonę pelnui sunkti,

darbštumas prarado vertę - darbštuolis dirbdamas negali patenkinti kuklių
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poreikių (tai vienas iš esamos visuomenės išsigimimo ženklų), turtai užgyvenami

supuolus visai kitokioms būdo savybėms ir aplinkybėms.
Artėjimo prie laisvos rinkos pradžioje buvo aišku: prie tikrovės lengviau
prisitaikyti tiems žmonėms, kuriems netrūksta veržlumo, sumanumo, energijos
ir pan., t. y. tų savybių, kurios rinkos ekonomikos sąlygomis didina gebėjimą
varžytis. Ir atvirkščiai, žmonėms, neturintiems tų savybių, turėjo būti sunku

pritapti prie pasikeitusių sąlygų. Tai nereiškia, kad nuvertiname socialinių
ekonominių aplinkybių poveikį prisitaikymui prie tikrovės. Asmenybės savybės
buvo, sakytum, ta trūkstama grandis, kuria galima paaiškinti, kodėl virsmo
metais - nepriklausomai nuo politinių pažiūrų - vieni nenustojo aktyviai

reikštis, kiti, kaip jų prigimčiai buvo įprasta, virė viduje, o nemažai žmonių,
negalėdami prisiderinti prie gyvenimo aplinkybių kaitos, atsidūrė anapus skurdo
ribos. Norėdami išryškinti asmenybės savybių svarbą, pirmiausia tyrėme būdo
bruožus tų žmonių, kurie virsmo metais neturėjo reikšmingo socialinio statuso,
pravarčių ryšių ir pažinčių, pajamų nei turto ir galėjo kliautis - daugiausia - tik
savo vidinėmis savybėmis, būtent būdo bruožais. Tą socialinę grupę pavadinome
varguomene.
Varguomenės ir visuomenės daugumos gyvenseną skiria geroka praraja.
Varguomenė tėra visuomenės pakraštėliai, neturį nei įtakos, nei galios (taigi
nei balso), negalį patenkinti įprastų žmogaus poreikių. Bet tyrimo požiūriu
svarbiausia, kiek skiriasi bruožais, lemiančiais prisitaikymą prie varžymosi
aplinkos. Reikėtų pridurti, kad visuomenės daugumai trūkstamus bruožus gali
kompensuoti kiti prisitaikymo prie tikrovės veiksniai - turtas, socialiniai ryšiai ir
pan., t. y. tie dalykai, kurių marginalioms grupėms trūksta.
Kokie bendriausi bruožai būdingi Lietuvos gyventojams, tvirtai ir
argumentuotai atsakytisunku.Varžymuisireikiane tik teigiamųbruožų. Vienrinkai
pravarčių bruožų sankaupa - landumas, agresyvumas, apsukrumas, įžūlumas ir
kt., sustiprinti veiklumo ir veržlumo, - sudaro atgrasaus vaizdo pilietį, negildomą
gailesčio ir abejonių. Nelieka būtinų žmogui savybių, nederančių su varžymosi
dvasia. Atstumiantis turėtų būti ir vien tik neturinčių ryšio su varžymusi bruožų
rinkinys (apibendrinant didžiausius kraštutinumus - bevalis, nesavarankiškas,

neįstengiantis pasipriešinti blogiui pilietis). Skirtingų bruožų grupės turėtų
sudaryti tam tikrą dermę, kad atsvertų vieni kitus. O kaip yra iš tikrųjų? Galbūt
apie visuomenė daugumos bruožus galėtume spręsti netiesiogiai, pasiremdami
kitos, gan artimos daugumai socialinės grupės - sutrikusios judėsenos žmonių duomenimis.

Sutrikusios judėsenos žmonės užima tarpinę padėtį tarp reliatyviai sveikųjų
daugumos ir kitų neįgaliųjų. Visuomenės - ir skyrium darbdavių - nuostata jų
atžvilgiu daug palankesnė negu kitokios negalės kamuojamų žmonių. Materialiniu

atžvilgiu jie irgi užima tarpinę padėtį tarp visuomenės daugumos ir kitų sunkiai
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atlaikančių išlikimo varžybas marginalių grupių, pirmiausia varguomenės. Prieš
negalę sukėlusią traumą ar ligą sutrikusios judėsenos žmonės niekuo nesiskyrė

nuo kitų reliatyviai sveikų piliečių. Taigi jų būdo bruožai bent iš dalies turėtų
atitikti reliatyviai sveikų žmonių bruožus.
Šio rašinio tikslas - nustatyti, ar sutrikusios judėsenos Žmonės turi būdo
bruožų, reikalingų atlaikyti laisvosios rinkos visuomenės varžybas, ir koks jų
santykis su kitais apydarnei asmenybei reikiamais bruožais.
Tyrime, vykusiame 2008 m. vasarą ir rudenį, anketomis apklausti 95 sutrikusios
judėsenos žmonės - 55 Vilniaus Valakupių reabilitacijos centro klientai ir 40

daugmaž nusistovėjusio neįgalumo žmonių, kurių nemažą dalį sudarė neįgaliųjų
sporto klubo „Draugystė^ lankytojai. Apklausos duomenis papildė išsamesni
pokalbiai su kai kuriais respondentais. Būdo bruožų struktūrai nustatyti atlikta
apklaustųjų atsakymų apie savo pačių bruožus turinio analizė.
Lietuvos gyventojų būdo bruožų svarstymai
Visuomenės daugumos bruožų tyrimų nėra. Vis dėlto Lietuvos gyventojų,
o dažniau - lietuvių - charakteris, arba būdo bruožai, dažnai apibūdinami

žiniasklaidoje svarstant lietuvių tapatybę ir daugelį kitų temų. Nuo atkurtos
nepriklausomybės pradžios aiškiai matyti neigiama tendencija. Ankstesniais
laikais (tarpukariu ir dar anksčiau) lietuviams buvo priskiriamos ir teigiamos, ir
neigiamos savybės. Atkūrus nepriklausomybę - dažniausiai neigiamos, su pašaipa
ir tam tikru atsiribojimu. Nedidelė išimtis - LTV laida, skirta, matyt, lietuvių
tapatybei ugdyti ir pogarsiai ataidėjusi spaudoje (Lietuvių būdo bruožai. www.lrt.
lt Į. Laidos autorių norėta įteigti auditorijai ir teigiamus bruožus, turinčius skatinti
geresnį savęs vertinimą ir didinti mūsų krašto vaizdiniųpatrauklumą. Čia pabrėžti
du teigiami lietuvių bruožai - drąsa ir darbštumas; neapsieita ir be neigiamos
savybės - pavydo. Kadangi laidos tikslas buvo ideologinis, nereikia tikėtis, kad
šie neva būdingi bruožai turi atitikmenų esamoje tikrovėje. Darbštumas, regis,
baigia išnykti, nes nėra skatinamas, o drąsa, kildinama iš senovės amžių, gal tėra
atskirų apskritai nekaringos visuomenės piliečių savastis.
Viešame diskurse, skirtame ne ideologinei tapatybei kurti, o kitoms
įvairiausioms aktualijoms, daugeliui pasaulio žmonių būdingos neigiamos
savybės tendencingai priskiriamos tik lietuviams. Ar tik ne dėl didesnio įtaigumo
paprastai vartojama „lietuvių", o ne „Lietuvos gyventojų" sąvoka, nors, 2001
m. gyventojų surašymo duomenimis, šeštadalį Lietuvos gyventojų sudarė kitų
tautybių žmonės (Lietuvos statistikos metraštis 2002), o 2009 m. - puse procento
mažiau (Gyventojų skaičius. www.stat.gov.lt). Negi jie ir jų palikuonys išvengia
visiems daugmaž vienodo socialinės kultūrinės, ekonominės ir politinės aplinkos

poveikio ir jų būdo bruožus lemia vien genotipo raiška? Ir negi globalizacija,
paveikusi daug gyvenimo sričių, butų aplenkusi žmogaus elgseną? Tie klausimai
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viešai nesvarstomi. Todėl atrodo, kad iš esmės dabartinių žmonių budo bruožai
svarstytojų nelabai domina.
Taigi lietuviai esą pavydūs, žiaurūs, nemokšos, išlaikytiniai ir 1.1., lyg kitoms
tautoms, kitiems pasaulio piliečiams tos ydos būtų svetimos. Ar turi Lietuvos

piliečiai tų bruožų? Be abejo, bet galbūt ne daugiau kaip kiti pasaulio žmonės.
Tuščia tvirtinti, kad žmogaus prigimčiai būdingi bruožai neaplenkia tik lietuvių.
Pvz., pavydas, nors prikišamas tik lietuviams, - apskritai itin dažnas, visuotinis
jausmas (pereina į būseną, taip randasi elgesys, taigi ir būdo bruožas, apibendrintai
vadinamas pavydumu). Pavydo bruožui skirta daug darbų, pasiekiančių mus
iš seniai praėjusių amžių. XVII, XVIII, XIX a. mąstytojai (F. Baconas, B. de
Mandevillis, C. A. Helvetius, A. Schopenhaueris) gvildeno pavydo tipus,

poreiškius, pabrėžė šio reiškinio visuotinumą ir amžinumą (Būtis ir laikas
1983: 158-192). Vėlesnių amžių žmogaus prigimties tyrinėtojai ir aiškintojai
irgi domėjosi pavydu kaip žmogaus būdo priklausiniu. S. Freudas konstatavo,
kad pavydas, „panašiai kaip liūdesys, laikytinas normaliu reiškiniu" (Būtis ir
laikas 1983:192). A. Adleris, matyt, apibendrinęs savo patirtį, kuri apima ne tik
Europą, o ir užatlantę ir kurią nuo ankstesnių mąstytojų skiria mažų mažiausiai
šimtmetis, taip pat kaip ir jie tvirtino, kad „nedaug atsiras žmonių, niekada
nepasiduodančių pavydo impulsams" ir kad tas jausmas perima visus sluoksnius
-ir beturčių, nuskriaustųjų, ir visko pertekusius (Adler 2003: 170-173). Anot
nežinomo humoristo, gal tik tas vienintelis jausmas dar jungia susvetimėjusius
piliečius. Taigi neverta žmogaus prigimties poreiškių sieti su viena tauta arba
su vieno kurio laikotarpio (pvz., baudžiavos arba sovietmečio) ypatumais. Juo

labiau jausmų ir elgesio motyvų įvairovę aiškinti vien pavydu - tolygu visiškai
supaprastinti žmogaus raišką.
Panašių nepagrįstai apibendrintų tvirtinimų apie lietuvių būdą- ištisas srautas
mūsų dienų žiniasklaidoje. Bet ir mokslinėje literatūroje rašoma: išlaikytinio
psichologija esą „tampa apskritai lietuvių nacionaliniu bruožu" (Bagdonas
2007: 86), t. y. lietuviai neužsidirba egzistencijai, taigi galima numanyti, kad
yra nesavarankiški, tinginiai, nemokšos ir t. t„ t. y. turi daug visokių neigiamų
savybių, už kurias niekuo neišsiskiriantį žmogų verta tik niekinti - toks užgaulus
tvirtinimas dar labiau atstumia piliečius nuo valstybės; „Tarpusavio santykių

artikuliacija tiek Lietuvos kultūroje, tiek kasdieniniame gyvenime yra gana
silpna" (Maslauskaitė 2009: 30), t. y. lietuviai apskritai rambūs, nenuovokūs,
nepastabūs (nežinia kodėl užmirštama, kad santūrus būdas turi daug žodinių
-kad ir metaforinės prasmės - ir nežodinių priemonių jausmams ir savitarpio

santykiams išsakyti neverčiant asmeninio gyvenimo vieša nuosavybe ir kad ne
tik dėl tos vienintelės aplinkybės tyrėjams nepavyksta išgauti to, ko norėtų, ir dar
pageidaujamu pavidalu). Galima būtų vardyti ir toliau, bet tendencija aiški.
Paskatos, dėl kurių autoriai priskiria lietuviams tas savybes, matyt, kuo
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įvairiausios: 1) tam tikras autorių menkavertiškumas verčia visas lietuvių
savybes ir darbus, t. y. apskritai lietuvius, vertinti prasčiau negu vakariečius,
o su menkavertiškumu eina ir kita paskata - siekis atsiriboti nuo tų lietuvių,

sumenkinti ir pašiepti juos, kad pagerintų savo pačių įvaizdį; 3) nuoskauda dėl
savo šalies ir jos piliečių; 4) potraukis prie kandaus stiliaus; 5) noras įtaikyti į
nūdienos madą ir kt.

Kad ir kokios būtų autorių paskatos, jų vaizduojamą lietuvių būdą lemia ne
tikrovė, o autorių pozicija. Bet mus labiau domina ne jų pozicija lietuvių būdo
atžvilgiu, o dabar gyvenančių mūsų amžininkų bruožai. Juo labiau kad ankstesnių

mūsų tyrimų duomenys leidžia konstatuoti, jog tos ydingos savybės anaiptol
nevyrauja bruožų struktūroje. Jeigu jos būtų esminės, „būdingiausios", tai artėtų
prie įprastos normos ir kokiu nors pavidalu, bent eufemizmais, būtų pareikštos.
Žiniasklaidos nuobiros ir kartkarčiais pasitaikantys platesni svarstymai lietuviams
būdingų bruožų iš esmės neatskleidžia ir klaidina pasyvius žinių vartotojus. Jie
neigiamai atsiliepia pastangoms stiprinti lietuvių tapatumą ir nemaloniai kerta

per prieraišumą prie tėvynės. Kokie būdo bruožai būdingi dabartinei Lietuvos
visuomenei, ar apskritai yra tokių bruožų - tyrimų nėra.

Sutrikusios judėsenos žmonių būdas
Sutrikusios judėsenos žmonių būdo bruožų visumą turėtų sudaryti keturios

dalys:
1)įvairūs bruožai, būdingi daugumai žmonių (nes prieš traumą ar ligą
sutrikusios judėsenos žmonės niekuo nesiskyrė nuo reliatyviai sveikų).
2)Traumos ar ligos lemti bruožai. Nuolatinis arba ilgai trunkąs skausmas,
suvokiamas, bet negalimas pakeisti bejėgiškumas, nuoskaudos (dėl traumos ar

ligos aplinkybių) supratimas kelia irzlumą, apmaudą, pyktį ir ilgainiui išugdo
atitinkamus būdo bruožus, ypač jeigu jų pradmenų būta prieš ligą. Veikiausiai ir
jau turimi būdo bruožai, ir kitos asmenybės savybės, ir socialinė aplinka lemia, ar
fizinės ir dvasinės kančios žmogų palauš, ar sutaurins (kaip kad dažnai, nors visai
nepagrįstai manoma), ar paskatins rastis kitokius daugiau ar mažiau nedarnius
bruožus.
3)Silpnieji bruožai. Juos ugdo priklausomo žmogaus padėtis.

4)Norėdami įsitvirtinti tikrovėje (sveikti, mokytis, įsidarbinti, o kad ir gauti
pašalpą, pensijąarba kompensacinės technikos), neįgalieji turi turėti drąsos, ryžto,
atkaklumo, valios, būti užsispyrę, įžūlūs ir pan., t. y. turėti stipriųjų bruožų. Jei

neturi, tai turėtų išsiugdyti, kad galėtų įveikti esamas nepalankias aplinkybes ir
išsikovoti vietą visuomenėje. Jei ne patys neįgalieji, tai jų globėjai turėtų turėti tų
savybių, kitaip neįstengs jais tinkamai pasirūpinti.
Autoriai, rašantys apieneį^aliuosius.šiųjųasmenybęirbūdo bruožus apibūdina
dvejaip. Pirma, išskiria teigiamas savybes: „valią, savarankiškumo siekį, psichinę
stiprybę" (tai dalis neįgalaus žmogaus socialinio vaizdinio, t. y. nuomonių apie
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neįgaliuosius, kurį pateikia J. Ruškus, apibendrindamas M. Daugėlos bakalaurinį

darbą (Ruškus 2002: 31); savikliovą, veiksmingo prisitaikymo siekį, veiklumą
(Bagdonas 2007:143). Antra, nurodo neigiamas savybes: fizinė negalė-„dvasinio,
psichinio nuosmukio prielaida" (Ruškus 2002: 31), prislėgtumas, prastas savęs
vertinimas, išmoktas bejėgiškumas, pasyvumas (Bagdonas 2007: 138,143). Tuos
bruožus tyrinėtojai išskiria remdamiesi kitų žmonių nuomonės apie neįgaliuosius

tyrimu ir apibendrindami savo darbo su neįgaliųjų įdarbinimu patirtį. Konkrečių
tyrimų, kokie būdo bruožai būdingi neįgaliesiems, nebūta. Konkretus tyrimas

galėtų duoti tikslesnį vaizdą (nors ir su išlygomis), bent nedideliu žingsniu labiau
priartėjusį prie tikrovės.

Šiame tyrime neįgaliųjų būdo bruožų struktūra sudaryta taikant jų pačių
atsakymams turinio analizę. Bruožų struktūrą sudaro trys viena kitą papildančios

dalys, išskirtos pagal apklaustųjųbruožųraiškosdažnįirnaudingumą: svarbesnieji,
naudingi (padedantys gyvenime) ir trukdantys bruožai. Turinio analizės vienetas
- atskiras bruožas; buvo 152 svarbesnieji, 86 naudingi, 45 trukdantys bruožai.
Sudarytos kelios bruožų grupės. Iš jų nagrinėsime tik gausesnes, leidžiančias

išryškinti negalės žmonių būdo bruožų savitumą ir palyginti su kitomis
marginaliomis grupėmis. Tos svarbesnės grupės tokios: 1) Stiprieji bruožai. Turi
jėgos, energijos ir agresyvumo dėmenų, todėl padeda varžytis su kitais žmonėmis
rinkos ekonomikos sąlygomis dėl vietos visuomenėje, darbo rinkoje ir kitur. 2)
Silpniesiems bruožams trūksta tų suminėtų dėmenų. Jie nepadeda arba net trukdo
varžytis, nors kitais atžvilgiais ir vertingesni negu stiprieji. 3) Abipusiai bruožai
rinkos požiūriu įgyja prasmę derindamiesi su kitais bruožais. 4) Socialumo grupė
apima dažniausiai ekstraversijai priskiriamus bruožus.
Sutrikusios judėsenos žmonių svarbesnieji bruožai matyti paveiksle. Reikia
pasakyti, kad negalės žmonės stipriaisiais bruožais gerokai pranoksta varguomenę

ir bemaž neatsilieka nuo teistųjų, kurie veikliai bando įsitvirtinti. Neįgaliųjų
stiprieji bruožai, turintys rinkos visuomenei pageidautinų dėmenų, sudaro bemaž
trečdalį svarbesniųjų bruožų struktūros, o silpnųjų bruožų yra perpus mažiau.
Sutrikusios judėsenos žmonių svarbesniųjų bruožų struktūra

Socialumo bruožai

27%
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Tokia proporcija, atrodytų, turėtų būti palanki varžytis siekiantiems žmonėms.

Palyginti nemažai stipriųjų bruožų neįgaliųjų būdo bruožų struktūroje leistų
manyti, kad normaliomis, ne sunkmečio sąlygomis jie galėtų veiksmingiau

įsitraukti į darbo rinką, jei tai palengvintų palankesni įstatymai ir palankesnė
visuomenės, ypač darbdavių, nuomonė. Vis dėlto tyrinėtojai dažnai pabrėžia,

kad tik vienam kitam neįgaliajam pavyksta įsitvirtinti - išsilavinti, dirbti pagal
profesiją, gauti pakankamai darbo pajamų. Dauguma kitų gyvena iš neįgalumo
pašalpos ar pensijos.
Darbo pajamos, be abejo, yra savarankiško žmogaus pragyvenimo šaltinis. Bet
per pasikartojančius ekonomikos sunkmečius (virsmo metai, ekonominė blokada,

1998 m. Rusijos ekonominės krizės padariniai, dabartinė padėtis) tas šaltinis
dažnai uždžiūsta. Smarkiai išaugęs ir dar didėsiantis, kaip numatoma, nedarbas

sujaukia svarstymus apie neįgaliųjų „integraciją į darbo rinką". Tik stipri valstybė
gali rūpintis silpnaisiais piliečiais. Pensijos, mažinamos dirbantiems žmonėms,
ir algos, mažinamos išmokų gavėjams, neskatina dirbti ir aštrina neteisingumo

jausmą. Taigi negalima priekaištauti neįgaliems žmonėms, kad jie laikosi pašalpų
ir išmokų. Turėdami nors nedidelių pajamų, galbūt sulauks ir palankesnių laikų,

kai kalbos apie integracijos lūkesčius neliks vien kalbomis.
Bet svarbiausias skiriamasis sutrikusios judėsenos žmonių būdo ypatumas,
atsiskleidžiantis lyginant su kitomis marginaliomis grupėmis, - daug socialumo
bruožų - apie 1,5-3 kartus daugiau negu varguomenės ir teistų žmonių bruožų
struktūroje. Apklausiami žmonės dažnai sakėsi esą komunikabilūs, nuoširdūs,

net linksmi - tai esąjų svarbesnieji bruožai. Socialumo bruožus neįgalieji vertina
labiau negu kiti mūsų tirti žmonės - dukart dažniau negu kitos grupės laiko
juos naudingais, padedančiais gyvenime ir nė vienas apklaustas neįgalus asmuo
nesakė, kad tie bruožai jam trukdo (kitų grupių žmonės, nors ir nedaugelis,
įžvelgdavo ir socialumo neigiamybes).
Ar suvaržytas judėjimas kartu su kitomis nesveikatos aplinkybėmis paskatino
tuos socialumo bruožus rastis, ar tik sustiprino jų raišką-galime tik spėlioti. Kol
kas nėra kaip palyginti su reliatyviai sveikomis ir ne marginaliomis visuomenės
grupėmis. Vis dėlto neabejotina, kad socialumo bruožai ugdomi sąmoningai:

neįgalieji skatinami burtis į draugijas, neįgaliųjų organizacijas, o šios savo ruožtu
skatina bendrauti. Žmonių tarpusavio ryšys padeda atsispirti nelaimei. Kai kurie
neįgalieji iš visų savo svarbesnių bruožų tiek ir tepasakydavo: „Bendraujantis".

Galbūt tas ekstraversijos savybes pabrėžė ir todėl, kad uždaroje neįgaliųjų
bendruomenėje jas lengviausia pastebėti ir paprasčiausia vertinti.

Socialumo bruožų daugis, kuriuo ypač skiriasi nuo kitų sunkiai prisitaikančių
prie socialinės tikrovės grupių, rodo, kad bendraudami sutrikusios judėsenos
žmonės kompensuoja suvaržytą judėjimo laisvę ir sumenkusias kitų sričių

galimybes. Taip jiems lengviau atsispirti depresijai ir įveikti atskirtį. Tų bruožų
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gausa veikiausiai yra visuomenės silpnųjų požymis -jie padeda ištverti nelaimę.
Galimas dalykas, kad pabrėžiami socialumo bruožai silpniesiems visuomenės
nariams atstoja stipriuosius, o gal ir kai kuriuos kitus nepriklausomam žmogui
būtinus bruožus. Reliatyviai sveiki piliečiai (nebent išskyrus jauno amžiaus
grupes), kuriems neiškyla atskirties grėsmė, tiems bruožams tikriausiai teikia
mažesnę reikšmę negu kitiems, lenkiantiems ne į bendrumą, o į atskirumą.

Iš dalies todėl, kad labai vertina bendravimą, neįgalieji mažiau negu teisti
žmonės vertina stipriųjų bruožų naudą. Pastebėtina, kad stipriųjų bruožų, kaip

privalumo, neįgaliųjų grupė vis dėlto nepabrėžia taip dažnai kaip teisti žmonės,
bet daug dažniau negu varguomenė. Galbūt tai ir rodo, kad fizinės negalės
žmonės būdo bruožais artimesni apskritai visuomenei, visuomenės daugumai,
o ne agresyviausiai, nepaklusniausiai (teistų žmonių) ir ne nuolankiausiai,
labiausiai atstumtai varguomenės grupei. Juo labiau kad bruožų, sietinų su negale,
užfiksuota nedaug. Uždarumo, depresijos bruožų apklausti neįgalieji retai nurodė
turį, ir jie, respondentų duomenimis, sudaro tokią pat dalį bruožų struktūroje kaip
ir kitų marginalių grupių. Nedaug užfiksuota emocinio labilumo lemtų bruožų,
sudarančių tam tikrą šios grupės savitumą - kitos apklaustos grupės jų iš viso
nenurodė. Be abejo, sunkios ligos ar traumos aplinkybės veikia būdo bruožus, bet
tik nedaugelis apklaustų žmonių manė, kad tie bruožai tampa svarbesni arba ima

jiems trukdyti. Galimas dalykas, ilgainiui tie bruožai išryškės.
Lieka pridurti, kad darbštūs sakėsi esą tik keturi žmonės iš 95, drąsus - nė
vienas. Taigi šie bruožai nebūdingi apklaustiems sutrikusios j udėsenos žmonėms
ir, galimas dalykas, nebūdingi nei daugumai dabartinės visuomenės piliečių. O

svarbiausi fizinės negalės žmonių būdo ypatumai tokie: pirma, daug stipriųjų
bruožų, kurie padėtų įsigyventi tikrovėje, jeigu jos nesunkintų ekonomikos
negalės; antra, daug socialumo bruožų, nes bendravimas atstoja suvaržytą
judėjimo laisvę ir veiklumą kitose srityse.

Vyrų ir moterų bruožų skirtybės
Keičiantis visuomenės gyvavimo aplinkybėms, keičiasi ir požiūris į bruožus.
Paprastai dauguma stipriųjų bruožų, turinčių jėgos, agresyvumo, energijos
dėmenų (ryžtingumas, drąsą, veikla ir pan.) būdavo priskiriami vyrams, nemažai
silpnųjų - moterims. Vyriškumo ir moteriškumo samprata atitiko visuomenės
normas ir lūkesčius. Per socializacijos vyksmą buvo ugdomi atitinkami bruožai.
Tikrovė tačiau aprėpia kur kas platesnę įvairovę, negu nustato apytikrė schema.
Vyriškų ir moteriškų bruožų raiškos ruožai iš dalies sutampa, ir nieko nestebina,
kad vyrai turi moteriškiems priskiriamų bruožų, o moterys - vyriškiems.
Vis dėlto kanoninis bruožų skirstymas mūsų visuomenėje dar gajus. Tai rodo
nemažai faktų. Vyriškumu ir moteriškumu argumentuojamas žmonių vertinimas

(priešingos lyties bruožų persvara mažina individo patrauklumą kitų akimis). Tai
patvirtina dar nepasenę kalbos faktai ir individualios kūrybos (tapybos, grafikos,
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literatūros) darbuose aptinkamos vyriško ir moteriško prado žymės, iš kurių
galima nuspėti, kas autorius - vyras ar moteris. Galimas dalykas, kad bruožų
skirstymas, grindžiamas vyriškumo ir moteriškumo samprata (nors negriežta),
dar išliks, nes, pirma, be socialinės aplinkos normų ir lūkesčių, bruožus lemia
ir biologinė žmogaus prigimtis. D. G. Mayersas, pavyzdžiui, apibendrindamas
testosterono poveikio agresyvumui tyrimus, daro išvadą, kad „vyrų agresyvumas
turi biologines šaknis", nors neneigia nė „socialinių šaknų" (2000: 691—692).
Pasak K. Daškevičiaus, vyrų polinkį į agresyvumą lemia, be psichosocialinių,
ir biologiniai veiksniai, o vienas iš jų — androgeniniai hormonai (Daškevičius
2001). Didesnis moterų altruizmas sietinas ir su biologine prigimtimi, ne tik su
sociolkultūriniais veiksniais. Taigi bruožų skirstymas į moteriškus ir vyriškus turi
gamtos duotą pagrindą. Antra, tvarūs yra suvokimo stereotipai, kuriuos sustiprina
tai, kad daliai žmonių, ypač turinčių galios ir valdžios siekių, naudinga, kad

kitai daliai iš tradicijos būtų priskiriamos silpnosios savybės, nes taip sumažėja
konkurencija ir pasipriešinimas. Trečia, ne visi žmonių santykiai matuojami
rinkos ekonomikos matais ir ne visos veiklos sritys jiems paklūsta.
Taigi apskritai vyriškų ir moteriškų bruožų samprata, nors ir pakitusi, dar
išlieka, bet per dvidešimt metų požiūris į kai kuriuos bruožus evoliucionavo.
Kuklumas, pavyzdžiui, nederantis su varžymosi dvasia, nustojo vertės ir
„nebepuošia žmogaus". Jį išstumia savigyra, arba savireklama. 2000 m.
akademinio jaunimo tyrimo, atlikto Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto
ir Vilniaus pedagoginio universiteto darbuotojų, duomenimis, šis bruožas
buvo iš prasčiausiai vertinamų. Nesižavėjo studentai nei kitu bruožu, paprastai
priskiriamu idealiam moteriškumui, - atjauta (Kasparavičienė 2005).
Mūsų tyrimo duomenimis, negalės moterys nuo vyrų skyrėsi daugiausia
silpnaisiais bruožais, o iš jų nemažai atitinka vadinamuosius moteriškus.

Sprendžiant iš bruožų, moterys sudarė silpnesnę neįgaliųjų grupės dalį veiksmingo prisitaikymo prie tikrovės, įsitvirtinimo tikrovėje požiūriu. Silpnųjų
bruožų, kuriems trūksta jėgos, energijos ir agresyvumo dėmenų, jos turėjo kone
dvigubai daugiau (jie sudarė 11 proc. vyrų ir 19 proc. moterų bruožų struktūros).
Jos dažniau negu vyrai pripažindavo, kad silpnieji bruožai, būtent gerumas,
paprastumas, atlaidumas, žmoniškumas, joms padeda gyventi. Tarp tų silpnųjų
bruožų moterys (tiesa, retai) minėjo ir niekuo nepadedantį jungtinį bruožą „nemokėjimą ginti savo interesų", kuris, savaime aišku, varžymosi požiūriu
tik žalingas. Moterų silpnųjų bruožų persvarą aiškintume pirmiausia amžiumi

(apklausti neįgalūs vyrai apskritai buvo kiek jaunesni už moteris), taigi ir likučiais
kanoninio auklėjimo, kurio ugdomi moteriški bruožai yra jėgos, energijos ir
agresyvumo priešingybė.

Reikia pasakyti, kad kitų mūsų tirtų grupių bruožai buvo nukrypę nuo vyriškų
ir moteriškų savybių kanono. Varguomenės vyrai turėjo daugiau silpnųjų bruožų
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negu moterys: sakėsi esą „geri, švelnus", „minkštabūdžiai". Teistos moterys

stipriaisiais bruožais pranoko teistus vyrus (ypač dėl kalėjimo subkultūros
primestos būtinybės nieku gyvu nerodyti silpnumo). O sutrikusios judėsenos
moterys, apskritai vyresnio amžiaus negu tos grupės vyrai, buvo auklėtos ne
grumtynėse dėl būvio, o normaliomis sąlygomis, ir kadaise išugdytų bruožų,
tapatinamų su moteriškumu, dar neprarado. Silpnuosius bruožus įtvirtino ir
sunkesnė neįgalių moterų padėtis visuomenėje. Daug patriarchalinių bruožų
išlaikiusioje visuomenėje joms sunkiau negu neįgaliems vyrams: „Sunkiausia
neįgalios moters padėtis (taip pat darbinė). Esant vienodoms sąlygoms jos rečiau
išteka, rečiau turi vaikų, rečiau įsidarbina negu neįgalus vyras. Mūsų subkultūroje

didesnių galimybių įsidarbinti turi vyras. Neįgalumo atveju tas galimybių
skirtumas dar labiau padidėja" (Bagdonas 2007:419).
Iš dalies todėl, kad aplinka verčia ištverti antrarūšę padėtį, kad negauna
teigiamo aplinkos pastiprinimo, neįgalios moterys prasčiau save ir vertino. Jos
dažniau negu vyrai sakėsi nepatenkintos savo būdo bruožais. Daugiau kaip
pusė vyrų manė esą nepriekaištingo būdo. Moterų - tik trečdalis. Bet keblesnių
klausimų kelia ne moterų, o vyrų savęs vertinimas. Ar tikrai fizinės negalės vyrai
taip pritapę prie aplinkos, kad jų būdo bruožai gerai sutinka su prieštaringa mūsų
dabartimi? Ar jų savižina ir mintys apie tikrovę neprieštarauja elgsenai, kuria ir

reiškiasi bruožai? Be abejo, stiprieji bruožai, tarp jų savikliova, duoda bent vidinį
pagrindą gerai vertinti savo savybes. Bet panagrinėjus duomenis, paaiškėjo,
kad dažniau patenkinti savimi buvo tie vyrai, kurie iš viso nenurodė jokio savo
bruožo. Taigi didesnis vyrų pasitenkinimas savimi sietinas su silpnoka savistaba.

Galimas dalykas, kad geresnį savęs vertinimą iš dalies lėmė ir kiek jaunesnis vyrų
amžius. Ankstesnių tyrimų duomenimis, jaunuoliams, nekeliantiems didesnių
reikalavimų sau patiems ir dar nenurungtiems nesėkmių, būdinga gerai ir per
gerai save vertinti, ypač jei savistaba atstoja savikliova (Kasparavičienė 2000:
55-70).
Taigi moterys - silpnesnioji sutrikusios judėsenos žmonių grupė veiksmingo
prisitaikymo, įsitvirtinimo tikrovėje požiūriu. Silpnųjų, netinkamų varžytis
bruožųjos turi daugiau negu vyrai. Tuos bruožus įtvirtina auklėjimas ir apskritai
sunkesnė neįgalių moterų padėtis. Tikriausiai tie bruožai dar nėra svetimi bent
daliai sveikosios visuomenės moterų.
Išvados
Dabartinės Lietuvos žmonėms būdingų bruožų žiniasklaidos nuobiros ir
kartkarčiais pasitaikantys platesni svarstymai iš esmės neatskleidžia. Jie neigiamai
atsiliepia pastangoms stiprinti lietuvių tapatumą ir smukdo prieraišumą prie
tėvynės. Sutrikusios judėsenos žmonių ir reliatyviai sveikų piliečių būdo bruožų
struktūra turėtų būti gan panaši, nes prieš negalę sukėlusią traumą ar ligą šios abi
grupės bruožų atžvilgiu nesiskyrė.
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Palyginti nemažai stipriųjų bruožų neįgaliųjų budo struktūroje leistų manyti,
kad jie galėtų veiksmingiau įsitraukti į darbo rinką, bent ne sunkmečio sąlygomis,
jei tai palengvintų palankesni įstatymai ir palankesnė visuomenės, ypač

darbdavių, nuomonė. Stipriųjų bruožų požiūriu neįgalieji užima tarpinę vietą
tarp agresyviausios, nepaklusniausios (teistųjų) ir nuolankiausios (varguomenės)
grupių. Todėl galėtume manyti, kad būdo bruožais jie gan artimi visuomenės
daugumai.
Socialumo bruožų daugis - fizinės negalės žmonių savitumas, kuriuo

labiausiai skiriasi nuo kitų sunkiai prisitaikančių prie socialinės tikrovės grupių.
Bendraudami sutrikusios judėsenos žmonės kompensuoja suvaržytą judėjimo
laisvę ir sumenkusias kitų sričių galimybes. Galimas dalykas, kad pabrėžiami
socialumo bruožai silpniesiems visuomenės nariams atstoja stipriuosius, o gal ir
kai kuriuos kitus nepriklausomam žmogui būtinus bruožus.
Moterys - silpniausia sutrikusios judėsenos žmonių grupė. Silpnųjų,

netinkamų varžytis bruožų joms išugdė auklėjimas ir įtvirtino apskritai sunkesnė
neįgalių moterų padėtis. Tie bruožai turėtų būti būdingi ir daliai Lietuvos moterų,
ypač vyresnio amžiaus.

Literatūra ir Šaltiniai
Adler A. 2003. Žmogaus pažinimas. Vilnius: ALK, Vaga.
Bagdonas A., Lazutka R., Vareikytė A., Žalimienė L. 2007. Skirtingi, bet lygūs
visuomenėje ir darbuotėje. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija,
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba.
Būtis ir laikas. 1983. Sud. A. Rybelis. Vilnius: Mintis.
Daškevičius K. 2001. Teismo psichiatrinis agresijos aspektas. Agresija ir smurtas psichikos norma ir patologija. Red. V. Banaitis. Vilnius: Lietuvos teismo psichiatrijos
asociacija.
Gyventojų skaičius pagal tautybę, www.stat.gov.lt, 2010 02 28.
Kasparavičienė V. 2005. Akademinio jaunimo požiūris į būdo bruožus. Akademinis
jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas.
Kasparavičienė V. 2000. Jaunimo savęs vertinimas integravimosi į ES požiūriu.
Europos keliu. Lietuvos socialinis ir kultūrinis savitumas integruojantis į Europos
Sąjungą. Red. E. Krukauskienė. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas,
p. 55-70.
Lietuvos gyventojų skaičius pagal tautybę, www.stat.gov.lt, 2009 04 02.
Lietuvių būdo bruožai, www.lrt.lt, 2009 04 02.
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: steigiamasis suvažiavimas, 1988 spalio 22—23 d.
1990. Vilnius: Mintis, p. 203-216.
Lietuvos statistikos metraštis. 2002. Vilnius: Statistikos departamentas prie LR
Vyriausybės.
Maslauskaitė A. 2009. Transnacionalinė Lietuvos Seimą: migracijos nauda ir
nuostoliai. Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos sąjungoje. Vilnius: Socialinių
tyrimų institutas, p. 28-50.

64

Myers D. G. 2000. Psichologija Kaunas: Poligrafija ir informatika.
Ruškus J. Negalės fenomenas. 2002. Šiauliai: Šiaulių universiteto 1-kla.
Schopenhauer A. 2007. Gyvenimo išminties aforizmai. Vertė A. Tekorius. Vilnius:
Tyto alba.

65

JUDĖJIMO NEGALĘ TURINČIŲ ŽMONIŲ
PILIETIŠKUMO YPATUMAI
Gražina Maniukaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
magrafaįmicro. lt

Straipsnyje siekiama išryškinti vieną svarbiausių asmenybės raiškos aspektų
atkreipiant dėmesį į negalės žmonių pilietiškumo formavimo aplinkybes ir
galimybes. Akcentuojama ypatinga, pilietiškumo ugdymui Lietuvoje dažnai
nepalanki situacija, įsigalinti bręstant visuotinei ekonomikos krizei. Judėjimo
negalę turinčių žmonių tyrimas sutapo su šios krizės pradžia ir Seimo rinkimais

2008 metų rudenį. Tyrimo tikslas - atskleisti negalės poveikį respondentų
pilietinei sąmonei, išryškinant pilietiškumo pokyčius tapus neįgaliam.
Pilietiškumo empiriniai rodikliai (požiūris į gimtąją šalį ir asmeninės sėkmės
perspektyvas, autoritetingų asmenų nurodymas, dalyvavimas rinkimuose)

atspindi tyrime dalyvavusių neįgaliųjų santykį su valstybe, visuomene iki ir po
negalę lėmusios nelaimės. Remiantis duomenimis, gautais taikant anketinės
apklausos, formalizuoto interviu ir laisvo pokalbio metodus, galima kalbėti apie

fizinę negalę turinčių žmonių pilietinio aktyvėjimo tendencijas.
Reikšminiai žodžiai: pilietiškumas, negalės žmonės, judėjimo negalė,
visuomenė, valstybė, autoritetai, rinkimai, sėkmė.

Įvadas
Pilietiškumo sąvoka išreiškia asmens ar socialinės grupės santykį su valstybe
^ konkrečia šalimi, kurioje tenka gyventi, toje šalyje veikiančiais svarbiausiais
institutais ir jos visuomenei būdingomis vertybėmis. Sąvokos vertybinis
aspektas Lietuvoje itin dažnai akcentuojamas dėl kelių priežasčių. Pirma, nuolat
konstatuojama, kad Lietuvoje pilietinės visuomenės nėra, todėl abejojama, ar

dauguma šalies piliečių pilietiškumą laiko vertybe, ar linkę sieti šį reiškinį su
asmenine raiška. Antra, dažnai kyla diskusijos dėl pilietiškumo ir patriotizmo (jo
taip pat labai pasigendama) sąvokų tapatinimo, tautiškumo vaidmens nuvertinimo

ir jo atsiejimo nuo pilietiškumo (Grigas 2001).
Pilietinė visuomenė ^ tai tokia visuomenė, kuri suvokia savo santykį su
valstybe, kuri supranta, kad valstybė dirba jai, o ne atvirkščiai. R. Sakadolskis,

kalbėdamas apie pilietiškumo apraiškas JAV ir Lietuvoje, pastebėjo, kad
Lietuvoje daug kas įsivaizduoja valstybę atskirą nuo visuomenės ir ta atskirtis
yra vienas iš nepilietiškos visuomenės bruožų. Remiantis Vakarų šalyse sukaupta
žurnalistine patirtimi įžvelgta bejėgio „aš" ir visuomenės priešprieša: aš nieko
negaliu, tai kodėl turėčiau stengtis. Paradoksalu, bet vadindamas šią nuostatą
„baudžiauninko suvokimu^ R. Sakadolskis bando jąsieti su šalies išsilaisvinimu:

po 50 metų griežto režimo laisvėjantys žmonės išsilaisvino ir iš kolektyvinio
jausmo, kurio anksčiau ar vėliau pradeda ilgėtis ir kurį netikėtai iš naujo atranda

emigracijoje (Sakadolskis 2010).
Kita vertus, šią tik įspūdžiais grindžiamą žurnalisto pastabą apie laisvės
paradoksus vienaip ar kitaip, dažniausiai labai neakcentuojant pilietiškumo
sąvokos, nagrinėjo daugelis praeities filosofų ir sociologų. Žymus XIX a. vokiečių
mokslininkas Georgas Simmelis, pabrėždamas vienatvės ir laisvės sąveiką,
tvirtino, kad laisvė „iš pradžių reiškiasi kaip grynas visuomeninio ryšio neigimas,
—juk bet koks ryšys yra koks nors saitas". Laisvasis, G. Simmelio nuomone, kaip
tik nesudaro vienybės kartu su kitais individais, bet toks jis yra pats sau, kaip ir
koks nors kolektyvas, bendrija ar valstybė, kurie egzistuoja atsiskyrę, be kaimynų

ir be santykių su kitais dariniais. O būtybei, kurią sieja ryšys su kitais, laisvė
turi daug pozityvesnę reikšmę. Pabrėžiama, kad pozityvumą lemia „apibrėžtas
santykio su aplinka būdas, toks koreliacijos reiškinys, kuris praranda reikšmę,

kai nėra su kuo užmegzti santykius" (Simmel 2007: 45).
Remiantis šia koncepcija, iš esmės galima kalbėti apie socialinės atskirties

reiškinį ir atskirčiai priskirtinų grupių pilietinę raišką. Pilietiškumo nebuvimą,
matyt, tikslinga tapatinti su vienokia ar kitokia socialine atskirtimi, socialinių
ryšių formavimo problemomis, o ne tiesiogiai su patriotizmo stoka. Todėl

tikslinga atkreipti dėmesį į vieną didžiausių, aiškiai apibrėžtus požymius turinčią
negalės žmonių grupę. Negalė - ženklas aplinkiniams, kad žmogui reikia padėti.
Neį^aliajam rodomas dėmesys ir konkreti pagalba, be abejo, atspindi sveikųjų

pilietinį aktyvumą, lemiantį negalės žmonių požiūrį į artimiausią aplinką,
visuomenę, formuojantį atitinkamąjų pilietiškumo sampratą.
Negalės žmonių pilietiškumo tyrimo akcentai

Šiuo metu pilietiškumo ir patriotizmo tema nėra patraukli, todėl ir tirti šiuos
reiškinius nepopuliaru. Ekonomikos krizė, ypač su ja susijusi visuotinė nežinia,

lemia ženklius visų socialinių grupių vertybių pokyčius. Apgailėtina, kad labai
dažnai tai nėra natūrali, situacijos padiktuota vertybių peržiūra, o tiesiog totalus
neigimas ar principinių nuostatų atidėjimas geresniems laikams. Toks krizės
koreguotas, griežtai kalbant, gal net iškreiptas visuomenės požiūris savotiškai
marginalizuoja pačią pilietiškumo sampratą. Pilietiškumas tapatinamas tik
su valdžios kritika ir kova už savo teises (kitaip tariant, su pykčio ir agresijos
proveržiais), o apie patriotizmą niekas visai nebenori galvoti. Taigi nyksta kiti
esminiai šio reiškinio aspektai: bendruomeniškumas, atsakomybės jausmas,
realus savo ir kitų socialinių grupių padėties vertinimas, kuris bene labiausiai
lemia tikrąjį visuomenės solidarumą. Lyg ir turėtų būti savaime aišku, kad taip
mąsto ir negalės žmonės, kurių padėtis Lietuvoje visada buvo sudėtinga, o

dabar, matyt, tik blogėja. Kita vertus, pažvelgus atidžiau į daugelį savaime aiškių
dalykų, kartais tenka suabejoti, ar viskas yra taip paprasta, kaip mums atrodo.
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Todėl, rengiant 2008 m. rudenį vykusį neįgaliųjų tyrimą, ši abejonė paskatino
šiek tiek dėmesio skirti ir pilietiškumo sampratai bei apraiškoms.
Neįgalieji - gausi, specifinių poreikių turinti gyventojų grupė, kurios
integracija (dabar dažniau sakoma - socialinis dalyvavimas) tampa aktuali visos
visuomenės problema. Didžiausią ir labiausiai pastebimą šios socialinės grupės
dalį sudaro judėjimo negalę turintys asmenys, todėl pati negalės sąvoka neretai

siejama su nevaikštančiu ar sunkiai vaikštančiu žmogumi. Fiziškai neįgalių
žmonių grupė sociologams įdomi ir tuo, kad ją, kaip tvirtina J. Pivorienė, galima
pavadinti ribine grupe tarp vadinamosios pagrindinės visuomenės ir rizikos
grupių (sutrikusio intelekto, alkoholikų, narkomanų ir pan.). Autorės nuomone,

judėjimo negalę turinčių asmenų problemos ir poreikiai nėra tokie ryškūs
ir taip akcentuojami, nors jiems iškyla tokios pačios, o gal net sudėtingesnės
integracijos problemos. Didelę šios srities tyrimų patirtį turinti J. Pivorienė

sociologinį negalės apibrėžimą sieja su procesu, kuriame individai gali atlikti
vienus vaidmenis, bet nepajėgia atlikti kitų. Negalė suvokiama kaip individo ir
aplinkos sąveikos produktas, o problemos - ne kaip kylančios iš paties žmogaus,

bet iš jo santykių su aplinka plačiąja prasme (Pivorienė 1998: 222-224). Tokia
socialinius vaidmenis akcentuojanti koncepcija yra priimtina: piliečio vaidmuo
žmogui nėra įgimtas, o negalė savaime koreguoja šį procesą.
Dažniausia judėjimo negalės priežastis - nelaimingas atsitikimas (dažniau
ištinkantis vyrus, o ne moteris). Netikėta nelaimė lemia esminius šių žmonių
gyvensenos ir vertybių hierarchijos pokyčius. Judėjimo negalę turinčių asmenų

tyrimas siekė išryškinti, kaip negalė keitė respondentų požiūrį į gimtą šalį ir
valstybę, jos politiką ir ekonomiką, dalyvavimo visuomenės gyvenime nuostatas.
Kitaip sakant, negalės situacija buvo laikoma vienu iš respondentų pilietiškumą
formuojančių veiksnių. Tiriant neįgaliųjų problemas labai svarbus buvo ir lyties
veiksnys: iš esmės skyrėsi ne tik dažniausios vyrų ir moterų negalės priežastys,
bet ir jų psichologinė situacija, adaptacija ir integracijos proceso eiga. Siekiant

atskleisti vyrų ir moterų pilietinės pozicijos skirtumus, parinkti atitinkami
empiriniai rodikliai: respondentų deklaruojama palanki ar nepalanki nuomonė

apie gimtąją šalį, dalyvavimas rinkimuose (ar linkę naudotis pagrindine piliečio
teise, atlikti pilietinę pareigą), respondentų nurodyti jų pagarbą pelnę žinomi
Lietuvos žmonės, sėkmės tėvynėje galimybių, asmeninių perspektyvų vertinimai.

Išryškėjusias pilietiškumo raidos tendencijas atspindi 1-3 lentelėse pateikti
duomenys.

Judėjimo negalė ir pilietinio aktyvumo pokyčiai
Neįgaliųjų apklausos rezultatai patvirtino minėtą prielaidą, kad verta aiškintis
visiškai aiškius dalykus. Duomenų analizė išryškino naujas su negalės situacija
susijusias respondentųpilietiškumo apraiškas. Daugelisty rimo dalyviųpažymėjo,
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kad jų išgyventa nelaimė ir dėl jos patirti gyvenimo pokyčiai skatino juos mąstyti
apie artimiausią aplinką (t. y. naujai į ją pažvelgti ir įvertinti), objektyviau
vertinti gimtosios šalies privalumus ir trūkumus, aktyviau dalyvauti rinkimuose.
Išvardytus pilietinio aktyvumo ypatumus būtina sukonkretinti. Remiantis turima

Lietuvoje atliktų vertybinių tyrimų patirtimi, pirmiau tikslinga paminėti tam
tikras išlygas.

Reikia pripažinti, kad visi bandymai kalbėti apie pozityvias neįgaliųjų
pilietines nuostatas dažniausiai atrodo įtartini tiek patiems negalės žmonėms,
tiek ir sveikiesiems, niekada nemąsčiusiems apie negalės perspektyvą. [ tokius
bandymus įprasta reaguoti nuoširdžiai nusistebint: „Nejau norit pasakyti, kad

mes (jie) patenkinti valdžia ir savo padėtimi." Taigi įvairių socialinių sluoksnių
ir grupių atstovai vis dar linksta pilietiškumą sieti su palankumu ar paklusnumu

esamai valdžiai. Tikrai žinoma, kad daugelis piliečių viskuo nepatenkinti būna
ne tik sunkmečiu, bet ir palyginti geresniais laikais. Nepasitenkinimas, kaip jau

buvo minėta, nėra tapatus pilietiškumui (dažnai su juo net nesusijęs). Todėl ir
neketinta tyrinėti to, kas Lietuvoje neišvengiama ^ nuolat tvyrančio visuotinio
pasipiktinimo, kartais virstančio masine psichoze, kai jokie racionalūs padėties

vertinimai ir išeities ieškojimai neįmanomi. Krizės sąlygomis atliekamo tyrimo
metu labiausiai domino respondentų sąmonės lūžis: požiūris į šalį, visuomenę
prieš ir po asmeniškai patirtos nelaimės, vertybiniai pokyčiai, lemiantys

pilietiškumo raišką.
Tyrimo duomenų analizė išryškino paradoksalų netikėtos nelaimės poveikį:
neįgaliais tapę respondentai dažniausiai kritiškai vertino savo ankstesnę aplinką,
nuvylusius draugus (juos supo jau kiti žmonės), o gimtąją šalį, valstybę ėmė
vertinti palankiau (žr. 1 lentelę). Iš esmės teigiamą požiūrį į Lietuvos valstybę
išreiškė absoliuti dauguma (daugiau nei trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių).
Konkrečiau: penktadalis visų respondentų tvirtino, kad didžiuojasi savo šalimi,
dauguma (57 proc.) nors ir nesididžiavo, bet nebuvo abejingi, šalies reikalai

jiems rūpėjo. Įdomu, kad pastarąją poziciją galima laikyti gana ryškiu pilietinio
sąmoningumo pokyčiu: anksčiau, kai buvo sveiki, valstybės reikalais domėjosi

tik 28 proc. respondentų. Vis dėlto pačių palankiausių nuomonių apie gimtąją šalį
- gebėjimo didžiuotis Lietuva - negalima tiesiogiai sieti su ištikusia nelaime ir
žmogui neįprasta negalės situacija. Tyrimo duomenimis, besididžiuojančių dalis

kito nedaug: turbūt šie tyrimo dalyviai didžiavosi savo šalimi ir būdami sveiki, ir
tapę neįgalūs. Neabejingų savo šaliai respondentų dalis padidėjo bent dvigubai.
Šiuos teigiamus pilietinio sąmoningumo pokyčius šiek tiek dažniau akcentavo
neįgalios moterys, bet ir apklausoje dalyvavusiems vyrams rūpėjo savos šalies
ateitis, kas ir kaip joje vyksta.
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/ lentelė
Respondentų požiūrio į Lietuvos valstybę kaita.
Nuomonių pasiskirstymas ( proc): S - kai buvo sveiki;
N - kai tapo neįgal^s^ apklausos metu
Kaip žiuri į Lietuvos
valstybę
Didžiuojasi
Nesididžiuoja, bet šalis
rūpi. neabejin^i
Abejingi, tas pats
Neigiamai.
norėtų
gyventi kitoje valstybėje
Neatsakė

Visi respondentai:
S
N

Vyrai:

Moterys:
S

S

N

16
28

19
57

10
30

18
65

20
27

20
52

9
5

9
8

10
8

8
8

9
4

11
9

38*

5

40

2

36

7

*Didelė dalis respondentų negalėjo apibudinti, kaip jie anksčiau žiurėjo į gimtąją šalį, nes
neįgalus tapo vaikystėje arba jau gimė tokie.
Daugelis palankų požiūrį išreiškusiujų tvirtino, kad būtent negalė, gyvensenos,
aplinkos pokyčiai paskatino juos domėtis tuo, kas anksčiau visiškai nerūpėjo.
Valstybės raida, visuomenės interesai veikiausiai tapo svarbūs, nes prastėjo
respondentų materialinė padėtis, jie tapo labai priklausomi nuo vyriausybės
teikiamos paramos, apskritai nuo valstybėje įsitvirtinusios socialinės rūpybos
sistemos. Tai, be abejo, nereiškia, kad respondentus tenkino ši sistema, tačiau

iš kritiškai nusiteikusių ir bendram reikalui neabejingų žmonių galima sulaukti
konstruktyvių pasiūlymų, kaip spręsti susidariusias problemas, tobulinti esamą
socialinę politiką. Kita vertus, būtinybė prisitaikyti prie neįprastų gyvenimo
sąlygų, kai ryšiai su artimiausia aplinka (draugais, buvusiais kolegomis, neretai
ir su šeimos nariais) silpnėja, turėtų stiprinti poreikį burtis, ieškoti panašaus
likimo draugų paramos. Taip formuojasi bendruomenės kaip svarbios žmogaus
gyvenimo vertybės samprata, priklausymo tam tikrai bendruomenei jausmas,

galintis tapti pilietiškumo ugdymo pagrindu.
Negalė, kaip rodo tyrimo duomenys, tik retais atvejais skatino nusivylimo

gimtąja šalimi nuotaikas, todėl būtų netikslinga ją sieti su neigiamą požiūrį į
valstybę lemiančiais veiksniais. Nepilietišku laikytiną požiūrį iš viso akcentavo
maždaug 17 proc. respondentų: 9 proc. buvo abejingi, t. y. gyvenamoji vieta,
gimta šalis jiems nebuvo svarbi, 8 proc. prisipažino, kad nebegali pakęsti šitos

šalies ir norėtų gyventi kitur. Tokie neigiami pilietinės sąmonės pokyčiai buvo
būdingi tik neįgaliais tapusiems vyrams, o tyrime dalyvavusių moterų neigiamų
nuomonių apie valstybę ir visuomenę negalė iš esmės nepakeitė. Ar tai rodo,
kad vyrai jautriau reaguoja į nelemtas gyvenimo aplinkybes ir sunkiau prie jų
prisitaiko? Tikėtina, kad moterys yra lankstesnės ir geriau užsigrūdinusios nei
vyrai, galbūt linkusios santūriau reikšti savo mintis, apgalvoti atsakymus. Ši
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pastaba, be abejo, yra tik prielaida, tačiau reprezentatyvių kiekybinių tyrimų (jei
tokie vyktų) duomenys ją veikiausiai patvirtintų.
Išryškėjusi tendencija neturėtų būti traktuojama perdėtai optimistiškai, kaip
socialinės politikos pateisinimas ar pritarimas jai. Tyrime dalyvavę negalę
turintys asmenys, kaip ir dauguma ne tik Lietuvos, bet ir kitų pasaulio, ES šalių

piliečių, politika domėjosi tiek, kiekji buvo susijusi su ekonomikos problemomis,
lemiančiomis jų kasdienybės kokybę. Politika ir politikai juos mažai tedomino.
Veikiau galima tvirtinti priešingai: žymūs politikai ir kiti visuomenės veikėjai
nenusipelnė žmonių pasitikėjimo, jų darbai, respondentų manymu, nestiprina

pilietinės visuomenės Lietuvoje. Šiuo atžvilgiu neįgaliųjų vertinimai, palyginti
su kitomis socialinėmis grupėmis, nebuvo išskirtiniai. Daugelio tyrimų
duomenimis, maždaug trečdalis Lietuvos piliečių autoritetų klausimu nieko negali
pasakyti arba apie tai negalvoja, kitas trečdalis mano, kad Lietuvoje autoritetų
nebuvo ir nėra. Apie 10 proc. žmonių visada akcentuoja prezidento autoritetą,
tačiau dažniausiai jo neįvardija, nenurodo konkretaus asmens pavardės. Kitaip
sakant, autoritetas, jei pripažįstamas jo būtinumas, tapatinamas su aukštu postu

ir besąlygiškai priskiriamas pirmajam šalies asmeniui, neteikiant reikšmės
konkrečioms asmenybės savybėms. Dar kitas ketvirtadalis piliečių autoritetais
laiko įvairiausius žmones: sportininkus, menininkus, pramogų verslo atstovus ar
tiesiog savo gimines, pažįstamus. Nuomonių įvairovė tokia didelė, kad nustatyti
kokią nors aiškesnę tendencija dažniausiai būna neįmanoma.1
Pilietinis aktyvumas, nematant teigiamo visuomenės veikėjų pavyzdžio, gali
būti siejamas su asmenybės raiškos poreikiais, interesų formavimu. Kita vertus,
ir šios akivaizdžios sąsajos nereikėtų absoliutinti. Tyrimo duomenimis labiausiai
iš visų gyvenimo sričių respondentus domino gamtosauga, didžiausią atgaivą,
malonius įspūdžius jie patyrė būdami gamtoje. Dėmesys gamtos apsaugos

problemoms taip pat gali būti pilietinės brandos rodiklis, tačiau pilietiškumo
sąvokos esmė - piliečio teisių ir pareigų suvokimas, kuris išreiškiamas aktyviai
dalyvaujant visų lygių rinkimuose. Būtent šiuo aspektu apklausoje dalyvavę

neįgalieji labiausiai skyrėsi nuo kitų santykinai sveikų žmonių socialinių grupių
(žr. 2 lentelę). Net 53 proc. respondentų (tarp moterų - 60 proc.) rinkimuose
dalyvaudavo visada, 23 proc. - kai galėjo, tik penktadalis dažniausiai
nedalyvaudavo (nenorėjo, nematė prasmės). Kaip žinoma, Seimo rinkimuose

Lietuvoje jau ilgą laiką dalyvauja apie 40 proc. visų rinkėjų, dar mažiau žmonių
atlieka šią pilietinę pareigą savivaldybių rinkimuose.
1 Plačiau požiūrio į autoritetus tyrimai aptarti Šiuose leidiniuose: Jaunimo vertybinės orientacijos.
2003. Sudarytoja ir ats. red. A. Vosyliūtė. Vilnius: STI, LSD: Varguomene: gyvensena ir vertybės. 2004.
Vilnius: STI, LSD: Kalėjimo įnamiai. 2006. Sud. ir ats. red. A. Vosyliūtė. Vilnius: STI; Socialinės grupės:
iš praeities įateitį. 2007. Sud. ir ats. red. A. Vosyliūtė. Vilnius: STI, LSD; ir kt.

2 lentelė
Respondentų dalyvavimas rinkimuose (proc.)
Ar dalyvauja rinkimuose
Visada dalyvauja
Dažniausiai, kai gali
Nedalyvauja
Neatsakė

Visi respondentai

Moterys

53
23
21
3

60
23
17

Vyrai

48
23
23

5

Judėjimo negalę turinčios moterys, kaip ir buvo galima tikėtis, buvo aktyvesnės

rinkėjos nei tyrime dalyvavę vyrai. Tai atitinka šalies piliečių aktyvumo
tendencijas, atspindi gebėjimų naudotis pilietinėmis teisėmis ir pasirengimo
atlikti pilietinę pareigą lygį. Akivaizdu, kad tyrime dalyvavę negalės žmonės,
palyginti su kitais gyventojų sluoksniais, šioje srityje buvo toliau pažengę.
Tikėtina, kad didesnį negalės žmonių pilietinį aktyvumą skatino ne vien
nerimas dėl neaiškių ateities perspektyvų ar balsavimas ne „už^, bet „prieš".

Būtina pastebėti jų pastangas konstruktyviai mąstyti, realios išeities iš sunkios
padėties paieškas. Tokią prielaidą patvirtintų išryškėjusi respondentų gyvenimo
sėkmės samprata ir ateities perspektyvų vertinimai. Svarbiausiu asmeninės
sėkmės garantu dauguma laikė ne pinigus, ryšius, gebėjimus, o kryptingas valios
pastangas, gerai žinant tikslą, ko nori, ką gali ir ko negali pasiekti. Antroje vietoje
buvo sveikata, trečioje - geros materialinės sąlygos, ryšiai ar tiesiog palankus

likimas. Daugiau nei pusė apklaustų negalės žmonių tikėjo savo sėkme gimtojoje
šalyje, nepaisant visų sunkumų, aplinkos priešiškumo ir ekonomikos klystkelių
(žr. 3 lentelę).
3 lentelė
Kaip respondentai vertino ateities perspektyvas (proc.)
Sėkmės perspektyvos
Puikios
Neblo^os
Menkos
Nesitiki nieko ^ero
Neatsakė

Visi respondentai
6
48
20
15
11

Moterys
2
53
13
23
13

Vyrai
9
43
25
10
10

Reikia pasakyti, kad neįgaliesiems vertinant savo ateities perspektyvas
optimistines nuotaikas dažniau reiškė vyrai, o ne juos pilietiniu aktyvumu gerokai
lenkiančios moterys. Beveik ketvirtadalis tyrime dalyvavusių moterų pažymėjo,
kad ateityje nebesitiki nieko gero (vyrų - 9 proc.). Tik viena kita respondente

besąlygiškai tikėjo sėkme ir puikiai vertino savo planų bei tikslų įgyvendinimo
galimybes, o dešimtadalis apklaustų neįgalių vyrų akivaizdžiai išreiškė tokį
entuziazmą. Moterys, sprendžiant iš lentelėje pateiktų duomenų, buvo linkusios
santūriau, vengdamos kraštutinumų vertinti gyvenimo perspektyvas. Galbūt tai
susiję su pilietiškai aktyvesnių žmonių sveika nuovoka, stipresniu atsakomybės
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jausmu, kai aiškiai suvokiama, kad gėris dažniausiai tėra mažesnis blogis. Reikia
pasakyti, kad būtent toks realios situacijos suvokimas lemia sveikų, darbingo
amžiaus Lietuvos piliečių pasyvumą: žmonės ilgainiui nebetenka vilties per
eilinius rinkimus išsirinkti pačius geriausius iš gerų kandidatų, o ne balsuoti
prieš, jų nuomone, pačius blogiausius ir šitaip į valstybės ar vietos valdžią išrinkti
bet ką. Daug negandų ir permainų patyrę neįgalieji, matyt, įsitikino, kad net
menkiausios sėkmės perspektyvos vis tiek žmogui suteikia vilties, kurią reikia
nuolat puoselėti.

Vietoj išvadų
Apibendrinti pateiktus negalės žmonių tyrimo duomenis nelengva, o jais

grindžiamos išvados veikiausiai atrodytų šventvagiškai. Apgailėtina, kad šiuo
atveju pilietinę brandą lemiantį pozityvų mąstymą tenka sieti su įvykiais,
pakeitusiais ramią gyvenimo tėkmę ir sujaukusiais visus tyrime dalyvavusių
fiziškai neįgalių žmonių planus. Tačiau, kita vertus, socialinės psichologijos
požiūriu šis reiškinys yra įdomus ir nuteikia galvoti apie išsamesnius tęstinius

pilietiškumo ir negalės sąsajų tyrinėjimus. Galima įžvelgti ir praktinę tokių
tyrimų reikšmę tikslinant pilietinės visuomenės raidos perspektyvas ir ieškant

naujų pilietiškumo raiškos formų. Todėl vietoj aiškių ir praktinę reikšmę turinčių
išvadų galbūt reikėtų akcentuoti išryškėjusias viltingas neįgaliųjų nuostatas
tikėti ateitimi, asmeninės sėkmės gimtojoje šalyje galimybe. Juk net ironiškuose
internetiniuose komentaruose dažnai pažymima, kad pilietiškumas Lietuvoje
virto tikėjimo dalyku. Štai apžvalgininkas V. Laučius internete tvirtina, kad

pilietinė visuomenė šalyje egzistavo tik Sąjūdžio laikais, vėliau - pradingo, bet
žmonės sako, kad jos dar sulauksime, tik neaišku, kaip ir kada (Laučius 2010 11
23). Interneto erdvėje vis dažniau vyksta tikri „pilietiniai karai". Tikėtina, kad

šios virtualioje erdvėje vykstančios diskusijos ir be jokių kompromisų rašomi
komentarai ilgainiui taps konstruktyvesni ir lems teigiamus pilietinės visuomenės
raidos pokyčius.
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RISKS OF SOCIAL EXCLUSION DURBVG YOUTH LIFE IN
RESIDENTIAL CARE AND AFTER
Ilze Trapenciere
Institute of Philosophy and Sociology, University ofLatvia, Riga
Young people leaving out of home care are one of the most vulnerable and
disadvantaged groups in society facing a risk of sočiai exclusion after leaving
the care. Compared to most young people, they face particular difficulties in
accessing educational, employment, housing and other developmental and
transitional opportunities.
The objective of the article is to give an overview of the system of out-of
family care in Latvia and how its implementation influences sočiai inclusion or
risk of sočiai exclusion of young people leaving the system.
Key words: youth, residential care, transition to adult life.
Introduction
Young people leaving out-of-family care are one of the most vulnerable and
disadvantaged groups in society facing a risk of sočiai exclusion after leaving
the care. Compared to most young people, they face particular diffi culties in
accessing educational, employment, housing and other developmental and
transitional opportunities.
The paper is based on a study "Sočiai inclusion for out-of-family children and
young people in public child care"2 in Latvia. The overall project objective is to
facilitate the European sočiai policies aimed to sočiai inclusion of youth who have
spent the whole or part of their life out of family. Latvian Sočiai Policy does not
mention orphan children and children without parental care as a priority group at
risk of sočiai exclusion; however, this group faces a risk of sočiai exclusion and
therefore deserves specific policy.
According to the European Commission, "sočiai exclusion is a process which
pushes some individuals to the margin of society and excludes them from a full
participation in it due to poverty, lack of basic competence, of opportunities for
permanent training or, consequently, due to discrimination. The exclusion process
movės individuals away from working opportunities, earning and education
opportunities, from sočiai and community networks and activities. Having a
scarce access to authorities and decisional institutions, they often feel weak and
uncapable of intervening on decisions which regard their daily life"((European
Commission, 2003). It refers to both multiple deprivation, and involuntary
2 This study is a part of an intemational comparative study "The risk of sočiai exclusion of out-offamily children and young people in public childcare " in fi ve countries (Bulgaria, France, Italy, Latvia and
Romania) supported by the European Commission and coordinated by Amici dei Bambini (Italy).
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lack of integration and participation in the political, economical and sočiai life.
Institutionalization and extended care for children without parental protection
present a high risk of sočiai exclusion of children and youth in those institutions.

Therefore it is important to analyze vvhether and how the existing child protection
system favours sočiai inclusion of children and youth who have spent a large part
of their life in out-of-family care. By out-of-family care (arpusgimenes aprūpe)
we understand long term care that is provided to orphan children and children
without parental care. There are the follovving types of out-of-family care - child
care institution, foster family and guardianship. Those children and young people
who have a possibility to grow in a family type environment have a lower risk of
sočiai exclusion. Higher risk face those youth vvho grow up in institutional care.
In 2008, in Latvia, there is a large number of children in out-of family care (see

table 1).
Children n out-of-fam ily care, 2000-2008
Children m
fosler
families

Children in
guardianship

Children m Child care
institutions*
Number
%

9
10
27
13
21
56
154
303
421

7 902
8 741
9 133
9 591
9 437
9 140
8 683
8 294
6 657

3 637
3 605

Totai

%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

3 569
3 560
3 322
3 093
2 881
2 621
2 631

31,4
29,1
28,0
27,0
25,9
25,1
24,5
23,3

11 548
12 356
12 729
13 164
12 780
12 289
11718
11218

27

9 709

Source: Ministry for Child and Family Affairs.
* Data from the Sočiai Service Board, http://www.socpp.gov.lv/^obiect id=570
The Problem
The transition from adolescence to adulthood involves a number of different
processes. Literature mentions several main transitions. First, it is related to
transition from education to employment (for example, Behal and Wade, 1996),
from the single statė to cohabitation or marriage; and from childlessness to
parenthood. During the lašt decade transition from adolescence to adulthood
has become extended in most European societies and more young people longer
stay in education and do not movė out of their parents' home (Alcock, 2001

and Williamson, 2005), they marry later and have their first child later than
the generation of their parents. The authors on transition from adolescence to
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adulthood note that adulthood could be satisfactory achieved without passing a]]
the key stages of transition.
On the other hand, literature on changing socio-economical-political situation
of young people in Europe show that many young people are "throvvn on their
own resources, and those who do not have adequate coping skills experience
particularly problematic transitions" (Jonės and Bell, 2000).
For majority of young people transition to adulthood sooner or later is related
to a movė from the family home to independent living, however, they can rely on
their parents' advice and assistance. Those young people vvho live in residential
care have to leave their "home" soon after becoming 18 years old. They have
to be prepared and to leave their ^family home" in a short time period and have
no possibility to be consulted and helped by their "family", at least formally
their ties are cut. Young people leaving care do not currently receive the ongoing
support that a good parent vvould be expected to provide for their children.
The other great difference from the mainstream youth is related to the fact they
definitely face the two key stages - movė from residential home to independent
living and movė to education to employment - at the šame time. Therefore it is
much more important that youth from residential care have adeąuate knowledge
and coping skills that are necessary for the independent life. According to
literature (Mendes, 2006), care leavers have been found to experience significant
health, sočiai and educational deficits including homelessness, involvement
in juvenile crime and prostitution, mental and physical health problems, poor
educational and employment outcomes, inadequate sočiai support systems and
early parenthood.
The poor outcomes reflect a number of factors leading to the increased risk
of sočiai exclusion after leaving the care. Those factors might include inadequate
support during stay in residential care, lack of guaranteed financial and other
assistance, and, definitely, the accelerated transitions to adulthood.
In the follovving chapters the author discusses the main problems related to the
accelerated transition from residential care to independent life, namely changing
place of residence and the need and role of practical skills in the approaching
independent life.
Data Collection and instrument
Study consisted of two phases - the first phase vvas related to analyses of
existing legislation and its application to the institutional care in Latvia; the
second phase -opinion of young people. This paper mainly concentrates on the
application of legislation - part of the first phase. Therefore in this article the
author discusses the role of professionals vvithin the follovving thematic areas
relevant for the analysis of the child protection system - perceived problems in
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the system of residential care and possible solutions to the perceived problems3.
The lašt two areas highlight the main problems experienced by the experts
and their proposals for the problem solution.
Twenty semi structured interviews were conducted with experts from the
child protection system of Latvia. In order to complete the description and
analysis of child protection system and institutional aspects of the problem,
those professionals responsible over the future of children in out-of-family care
were interviewed. The selected experts had different professional background
(Custody Court, sočiai services, children's homes, Department of Mother and
Child, Women's Prison, psychologists, legal advisors, municipal Police officers,
representatives of foster families etc.) and different proficiency levels (Head of
the Custody Court, executive manager, managers of services inside institutions,
sočiai workers, maternal assistant etc.) in order to insure a variety of perspectives
of the Latvian child protection system.
The study covered two geographical areas - urbanized area (the capital city
Riga) and semi-urbanized area (Tukums district).
Problems after becoming 18 years old — place of residence
There is a serious problem for youth in out-of-family care after reaching
majority, especially for those young people, who live in institutions. The law
stipulates that after reaching majority, the local government has to provide
living place to those young people. According to experts, in many cases the
local governments cannot provide the child with neither separate living place
(apartment), nor they can provide with a room where to live (for example, in a
group apartment). In many cases, if the local government provides the child with
a living space, it is in such a bad condition that it is impossible to live there or it
needs a reconstruction. According to legislation, if the local government is not
able to provide the young person with living place, local government has to pay
rent for a place found by the young person. It was difficult to find such a place,
where the money given from the Sočiai Services would cover the rent.
"There is another problem I see. When a young person is entering an
independent life, then by rights he deserves dwelling space, but often this
dwelling space is in a very bad condition or it even is not habitable or it needs
maintenance" (Expert interview).
"/ think that the sorest problem appears when a client leaves our institution,
even though there are the Sočiai Services and there is an opportunity to rent an
apartment" (Expert interview).
3 The existing legislation in the field of child protection and the actual application of the legislation in
reality make a reference to the normative acts regulating the child protection (how professionals perceive
the system, its operational application. and the way it is implemented) have been discussed in Trapenciere
(2009).
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"Our experience has shown us that they ailot dwelling space that does not
have doors or windows... Practically the conditions are not appropriate for
living. We have afew situations where it is not possible to live in that place...
Theoretically he deserves a dwelling space, but practically .. no place" (Expert
interview).
A few solutions are suggested to solve the problem: the local governments have
to build more apartment houses as there is a lack of living space anyway. Another
possible solution is that there would be sočiai houses or group apartments.
"Ifwe are talking about a ąuick solution, then it would be a sočiai house,
dormitories for young people with safeguards and sočiai workers. There are
dormitories for students; it is possible to use those resources. The youngperson
can contribute, for example, for this apartment, ifhe works, but he can not start
an independent life " (Expert intervievv).
"For example, in Jelgava they solve this situation by putting young person
in a sočiai house, at leastfor halfayear until they find another place. It is the
young person with the specialists from the local government lookingfor this new
place. It should be done by the people from the local government, and if they
yvould allot a place which is actually appropriate to live in -fine. But normally
that does not happen... and if they get to live side by side to this contingent...
Knowing that these young people are very sensitive to different sočiai negations,
they could get back in this society very ąuickly. This is a very big problem that
should be solved by the local government. A sočiai house does not solve anything,
because everyone wants an independent life, but they got to think about it...
Mainly our young people rent an apartment - alone or together with someone
else. In Tukums, in Riga this is a hugeproblem, because the rent is very high"
(Expert intervievv).
Problems after becoming 18 years old - lack of practical skills
One of the main problems for children staying in institutions is lack of even
elementary skills necessary for an independent life. Young people have not been
trained to cook, to clean, to laundry, to use money, etc. In most of the institutions
the rules are very strict - children may not enter a kitchen. Therefore they cannot
learn to cook, to prepare food for him/herself. As a result they are not prepared
for an adult life. One of the most mentioned consequences is that child, even as a
grown-up always will think that he deserves something from someone (the statė,
the local government, the society etc.) because he/she is an orphan. The children

living long time in the institutions are used to dependency, they acknovvledge
their rights, but do not even think about having responsibilities. Therefore, many
experts that were intervievved talked much about these issues as a major problem
in Latvia, about the structure itself being insuffi cient:

"we talkaboutchildren, who are taken outoffamily andareplacedirt children 's
home... when they leave it they are not able to adapt. From the beginning they
should work on thai the child may enter the kitchen and prepare food; that he/
she may take care ofhimself, not that the house cleaner has to run after him with
a rag. I started washing thefloor, when J was seven; what is the problem to do
this at children's home? However, the statė system, the Health Ministry forbids
them to go in the kitchen. Well, then they need a separate kitchen, where the
child learns to keep the house, and this should be taught to both - girls and boys.
Everyone has to understand that an egg should be boited. It seems such an easy
thing... You have to be able to dispose ofmoney, because, what we do with the
statė 's money is - we raiše a problem in the statė. We do not use statė 's money
usefully to give skills to the child; we raiše a consumer. That is the worst" (Expert
interview).
Lack of skills, dependence on someone, and insuff
i cient integration into
mainstream society might lead to negative conseąuences to both youth themselves
and society in large:
"Hoyvever, what happens to them aftenvards? Usually it is a traditional
horror story. A boy becomes a lawbreaker and ends up in prison. The giri ends
up on a street selling her body. In addition, there is alcohol and drugs, which
is the standard story. Of course, there are exceptions, positive exceptions. But
their direction is certain. The statė puts so much money to provide that child, but
aftenvards nobody does anything so the child would involve in the normai life
of society and with their own means, bypaying taxes, would help someone else "
(Expert intervievv).
Solutions to the problem
There are a few solutions for this problem. One of them is a development
of institutions similar to the existing good practice example of Association
"Dzivesprieks", which is a vocational school that provides a long-term sočiai
rehabilitation and care. It is an institution initiated by the Swedish organization
Liveslust.
Another solution is to create an environment, vvhere children in institutions
have separate kitchen or have group apartments, where children have to do
housework and cook regulalry. According to experts, some children's homes
already have this kind of system or are planning to create it:
"We have great plans, we will see if this works, but we are planning to
build another house, this would be for those children to live in who are more
independent and they wouid cook for themselves. This issue is ąuite bound to the
legislation - whether in a child care institution is alowed to have such an access,
is he alowed to cook, because until the age of 16 he was just looked after; there
are these so called half-way houses. In a children s home thatfulfils the standards
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andnorms, living until the age of 18 is ąuite unrealistic, because he is not aloud
to do anything, wherewith there is a need to try to discover some kind ofvital skili
classes or other options how to teach a child all this " (Expert interview).
There are experts, vvho find the system itself being very wrong when children
live in children's homes in the meaning of long-term living. Abolishing children's
homes is adviced as a solution.
Funding of the system of institutional child care should be improved to
guarantee sustainable development of improved child care. Different ministerial
affiliation is related to different funding systems, involving municipal participation.
Funding system should be improved.
Low salaries are a reason of lack of trained personnel and why the experienced
and trained personnel is not satisfied vvith the vvorking conditions.
Concusions
The research data shovv that majority of young people lack severl types of
resources that might push them to a high risk of sočiai exclusion. The legislation
has provided the basis for a beginning of the independent life. Hovvever, the
application of the legislation needs to be improved.
The main risks of sočiai exclsuion are related to the following areas: human
resources (1), school (2), education to independence (3), material support during
the transition (4). Each of the risks shovv several aspects that need to be solved in
order to ensure the minimum necesary preconditions for the sočiai inclusion of
young people into independent life.
The human resource perspective of the risk of sočiai exclusion includes the
follovving perspectives - lack of a reference figure able to guide youngsters'
choices after the exit from the system; scarce motivation and qualification of the
personnel inside institutions; high personnel turn over of educators and sočiai
vvorkers in the residential care, lack of free psychological support for young
people.
The school perspective of the risk of sočiai exclusion includes school drop
out caused by the ending of the care path; school drop out caused by lack of
motivation on the side of the young person; impossibility or difficulty in accessing
vocational education and/or University education.
The third perspective of the risk of sočiai exclusion is related to education
to independence, vvhich includes the follovving perspectives - lack of household
and household management skills; lack of bureacracy skills and lack of financial
management skills.

The fourth perspective leading to the increased risk of sočiai exlcusion is
realted to the material support in transition - lack of adequate and accessible places

to live; nonsystematic support in finding, getting and retention of employment
and lack of guaranteed access to health care.
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NEGALĖS ŽMONIŲ RAIŠKOS ASPEKTAI:
INTERESAI IR GALIMYBĖS
Gražina Mani ūkai tė
Lietuvos socialinių tyrimų centras
magra(a),micro. lt
Straipsnyje nagrinėjamos negalės žmonių asmenybės raiškos problemos,
siekiama atskleisti judėjimo negalę turinčių asmenų saviraiškos sampratos
ypatumus. Remiantis 2008 metais atlikto sociologinio tyrimo duomenimis

akcentuojami išryškėję šios sampratos aspektai: neįgaliųjų interesai (kuo jie
labiausiai domėjosi), populiariausi laisvalaikio užsiėmimai, judėjimo negalę
turinčius žmones labiausiai žavintys, atgaivą teikiantys dalykai.

Straipsnio tikslas - atkreipti dėmesį į ribotas negalę turinčių žmonių asmeninės
raiškos galimybes. Ši problema tampa ypač aktuali plečiantis ekonominei ir
socialinei krizei, akivaizdžiai komplikuojančiai visus Lietuvos eurointegracinius
procesus. Tyrimo metu taikyti šie metodai: anketinė apklausa, formalizuotas

interviu (dažniausiai), taip pat ir pokalbiai su respondentais įvairiomis juos
dominančiomis temomis. Tyrimo duomenų analizė atskleidė neįgaliųjų lūkesčius,

kurie dažniausiai neatitiko jų gyvenimo sąlygų, vyrų ir moterų saviraiškos
skirtumus.
Reikšminiai žodžiai: judėjimo negalė, negalės žmonės, vyrai, moterys,
interesai, mėgstamas užsiėmimas, atgaiva, gyvenimo žavesys.

Įvadas
Socialinės atskirttes grupių integracija Lietuvoje visada buvo sudėtinga ir
prieštaringa. Šiuo metu eurointegracinius procesus komplikuoja ekonominė ir
socialinė krizė, lemianti prastėjančiąsilpnųjųvisuomenės narių-negalės žmonių
- materialinę padėtį. Gali atrodyti, kad neįgaliųjų problemos yra vietinio pobūdžio
ir su minėtais procesais tiesiogiai nesusijusios. Socialinė rūpyba - konkrečios
šalies vyriausybės reikalas. Kita vertus, neįgaliųjų padėtį visuomenėje, jų
socialinio dalyvavimo galimybes Lietuvoje nuolat mėginama palyginti su kitose
Europos šalyse įsitvirtinusia tvarka ir požiūrio į negalės žmones ypatumais. Šiuo

atžvilgiu Lietuvos socialinė politika dažnai tapatinama su Vidurio ir Rytų Europos
regionuose įsitvirtinusiu pokomunistiniu gerovės valstybės modeliu: socialiai
remtinoms grupėms skiriama valstybės išlaidų dalis panaši kaip ir Vakarų šalyse,

bet paramos veiksmingumas bent du kartus mažesnis (Skuodis 2009: 138).
Taigi tam tikras sąsajas su problemiška eurointegracija galima įžvelgti. Visų
pirma, nuolat susirūpinama, kad tokie palyginimai dažniausiai yra ne Lietuvos
naudai. Be to, neįgalieji sudaro labai didelę integruotiną žmonių grupę, kurios
socialinės integracijos klausimas, J. Ruškaus tvirtinimu, dar niekur ir niekada
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pasaulyje nebuvo visiškai išspręstas (Ruškus 1997: 5). Todėl kalbant apie
visuomenės eurointegraciją šių skaudžių dalykų neįmanoma nepastebėti.
Kodėl valstybės parama neįgaliesiems nepakankamai veiksminga, kaip ją

optimizuoti, realiai mažinti šių piliečių socialinę atskirtį? Negalės fenomeną
nagrinėjantys Lietuvos mokslininkai (socialinių, humanitarinių mokslų
specialistai) nepalankią situaciją linkę sieti su ydingu visuomenės požiūriu.
J. Pivorienė, daugelį metų tyrusi judėjimo negalę turinčių žmonių socialinės
integracijos problemas, jau senokai konstatavo: kūno funkcijų atkūrimas ir
finansinių išteklių suteikimas neišsprendžia asmenų, turinčių negalę, problemų
ir negarantuoja individų integracijos į visuomenę, nes dar aiškiau suvokiama

jų - išskirtinių, nevertinamųjų - stigma (Pivorienė 2001: 4). Šiek tiek vėliau J.
Ruškus pastebėjo, kad jau po truputį pradedami suvokti, jog neįgalieji asmenys
turi gebėjimų ir kompetencijų aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime, nors,
kita vertus, tai neretai atrodo kaip paprasčiausia deklaracija (Ruškus 2005: 7).
Šio autoriaus nuomone, visuomenės daugumos nenuoširdumą ir abejingumą
rodo diskriminacinis elgesys, kurio tiesioginė išraiška yra nuolat negalės
žmonių patiriami nepatogumai, specifinių neįgaliųjų poreikių nepaisymas.
Panašias abejones kelia ir 2008 m. pradžioje paskelbti visuomenės nuomonės

tyrimo rezultatai (bernardinai.lt 2008 02 28), rodantys švelnėjantį požiūrį į kitos
neįgaliųjų grupės - psichikos negalę turinčių žmonių - įdarbinimą: nors požiūris
į šių asmenų galimybes dirbti po truputį gerėja, tačiau daugiau nei trečdalis
apklaustųjų (37 proc, anksčiau-57 proc.),jei būtų darbdaviai, jokio darbo jiems
neduotų. Tos pačios viešosios įstaigos „Globali iniciatyva" užsakymu atlikto
tyrimo (2007) duomenys rodo, kad dauguma sutrikusios psichikos asmenų nori

dirbti ir yra pareigingi darbuotojai: 92 proc. jų darbo metu neužsiėmė pašaliniais
reikalais, 95 proc. jautėsi atsakingi už atliekamą darbą ir buvo punktualūs

(Mataitytė-Diržienė 2009: 38).
Neįgalių žmonių galimybė dirbti ir uždirbti, su darbu siejama asmenybės
raiška akcentuojama pagrįstai, ypač kalbant apie psichikos negalę turinčius
žmones. Kita vertus, pastebima, kad šie žmonės dažniau jaučiasi nesaugūs,
stigmatizuojami artimiausioje aplinkoje, o ne darbe. Fizinę ir psichinę negalę
turinčių asmenų stigmą sudaro trys glaudžiai susiję komponentai: stereotipai,
nuostatos, diskriminacija (Mataitytė-Diržienė 2009: 31). Būta bandymų įvertinti
stigmatizaciją Lietuvoje, lyginant turimus duomenis su analogiškų Jungtinėje

Karalystėje atliktų tyrimų rezultatais (2005-2006 m. VU Psichiatrijos klinikos
mokslo ir mokymo centro tyrimas). Nustatyta, kad stigmatizacija dėl psichikos
ligos diagnozės yra stipresnė privačioje asmeninėje erdvėje nei viešojoje, o
Jungtinėje Karalystėje šiose srityse stigmatizacijos laipsnis panašus (Ten pat:

34). Tokios psichiatrų išryškintos tendencijos skatina susimąstyti apie neįgaliųjų
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socialinės grupės tyrimų kryptis, daugiau dėmesio skirti dvasiniam negalės
žmonių pasauliui, jų sociokultūrinėms reikmėms ir saviraiškos ypatumams.

Svarbu įsidėmėti, kad minėti tyrimai ir padėties pokyčių stebėjimai vyko iki
ekonominės krizės, t. y. santykinai geresniais laikais, kai įmanoma prognozuoti
ir kurti gyvenimo planus. Sunkmetis, ypač su juo susijusi visuotinė nežinia,
galėjo lemti ne tik visų socialinių grupių gyvensenos, bet ir vertybinių nuostatų

pokyčius. Tačiau problemayra daug didesnė, nei sėkmės lydimų socialinių grupių
nenoras rūpintis silpnesniais, kuo nors dalytis su jais. Sociologė E. Rimšaitė,

nagrinėjusi psichikos negalę turinčių žmonių globos problemas, ypač pabrėžė
etinį Šios veiklos aspektą - moralinius principus ir vertybes, kuriais užtikrinamas

globos reikalingų žmonių poreikių tenkinimas nežeidžiant jų orumo (Rimšaitė
2006: 55). Tenka kalbėti apie su jokiomis krizėmis nesietinątendencijąvienaip ar
kitaip „ekonomizuoti" visus požiūrius ir gyvenimo kokybės vertinimus, perdėm
akcentuoti materialinę gerovę.

Būtina atkreipti dėmesį į vieną negalės žmonių studijų aspektą (gal veikiau
trūkumą), kuris tiesiogiai susijęs su įsigalėjusia visuomenės nuomone. Didelė
Lietuvos visuomenės dalis vis dar linkusi neįgalaus žmogaus asmenybę tapatinti
su jo negale (judėjimo sutrikimais, pakitusia išvaizda), o šio žmogaus patirtis,

išsilavinimas, gebėjimai, vertybinės orientacijos ir kiti individualūs bruožai
neakcentuojami. Kai svarbiausia asmens savybe laikoma jo liga, sociologai taip

pat daug dėmesio skiria neįgaliųjų buities sąlygoms ir medicininės priežiūros
kokybei: kokias paslaugas neįgalieji gauna, ar juos tenkina jos ir pan. Dažniausiai
tenka konstatuoti prastą padėtį, kurios sociologai tikrai negali pagerinti.
„Ko vaikštot, kodėl klausinėjat, jei negalite padėti'^, - pyksta daugelis nuolat

apklausinėjamų neįgaliųjų. Bet tai dar ne pati didžiausia bėda. Apgailėtina, kad
daugelis negalės žmonių ilgainiui susitaiko su tokiu požiūriu, įtiki, kad geresnė
materialinė rūpyba išspręs visas jų asmeninio gyvenimo problemas. Kitaip

sakant, neįgalieji patys linkę nuvertinti save kaip asmenybę, gebančią parodyti ir
puoselėti individualius gebėjimus ir polinkius.
Kasdienybės stebėjimai, sociologinių apklausų patirtis verčia prisiminti 6-7
praėjusio amžiaus dešimtmetyje paplitusią etikečių teoriją, kuri ypač pabrėžė
visuomenės reakciją į deviaciją: visuomenė pati stigmatizuoja individus ir taip
sukuria deviantiškai besielgiančius asmenis. Etiketę gavęs asmuo ilgainiui
susitapatina su visuomenės jam priskiriamu vaidmeniu: nelaimėlio, išlaikytinio
ir lengvatų gavėjo statusu. Psichikos negalės atveju neišvengiamai prilimpa ir
keliančio pavojų, neprognozuojamo žmogaus etiketė. Taip formuojasi sunkiai
įveikiamas uždaras atskirties ratas.

Akivaizdu, kad psichikos negalę turinčių asmenų atskirtis didesnė nei fiziškai
neįgalių. Įvairių socialinių grupių požiūrio į negalę tyrimas parodė, kad fizinę
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negalę turintys asmenys vertinami palankiau, o psichiškai neįgalus žmonės

daugumą respondentų baugino (Maniukaitė 2008: 250-259). Kita vertus,
neaišku, kiek nuoširdus buvo sveikųjų deklaruojamas palankumas fiziškai
neįgaliems žmonėms ir kaip grindžiamas neigiamas požiūris į turinčius psichikos
negalę, jei atsisakoma svarstyti net galimybę artimiau su jais bendrauti. Šiuo

atveju reiškinio priežastis padėtų atskleisti kai kurių pokalbių su respondentais
detalės. Galima spėti, kad dalis apklausto jaunimo (studentų, vyresniųjų klasių

moksleivių), asmeniškai nepažinodami nė vieno psichikos ligonio, bijojo patys
savęs. Agresyvi sutrikusios psichikos asmenų elgsena veikiausiai buvo tik formali,
stereotipais grindžiama vengimo bendrauti priežastis. Sutikę šį klausimą plačiau

aptarti pašnekovai užsiminė, kad iš tikrųjų juos jaudino ribos tarp normos ir
patologijos, pati normalumo sąvoka jiems buvo neaiški. Taip pat išryškėjo, kad

kalbinti jaunuoliai gerai nepažinojo savęs, abejojo savo psichinėmis galiomis,
todėl jei jiems tektų bendrauti su „kitokiais", bijotų būti įtraukti į kažką, ko negali
suprasti, t. y. peržengti tą mistinę ribą.

Taigi visuomenė linkusi pripažinti, kad nepažįsta ir nelabai nori pažinti
psichinę negalę turinčių žmonių, Bet kodėl manoma, kad fizinės negalės žmonių
problemos visiems žinomos ir suprantamos? Lietuva dažnai pavadinama
netolerantiška šalimi, kurioje visuomenės sąmonė itin stigmatizuota. Toks

neigiamas vertinimas gali būti gerokai perdėtas, tačiau jį koreguoti būtų
neįmanoma visapusiškai neištyrus negalės žmonių raiškos poreikių, nežinant
jų tenkinimo galimybių. Paradoksalu, bet šiuo atžvilgiu geresnė yra psichikos

negalę turinčių asmenų padėtis, nors jų socialinė atskirtis didesnė nei fiziškai
neįgalių žmonių. Tai labiausiai lemia negalės pobūdis, įvardijamas kaip dvasios,
sielos, o ne kūno liga. Taigi tenka gydyti sielą, neišvengiamai skiriant dėmesį
paciento dvasinei būklei: vertybių, interesų, motyvų ypatumams, nuotaikų kaitai
irjąlemiantiems santykiams su žmonėmis, supančia aplinka. Lietuvos psichiatrų,

psichologų laimėjimai neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje Europoje žinomi
ir vertinami. Geras pavyzdys - bandymai diegti aktyvaus gydymo bendruomenėje
ir namuose metodus, derinant juos su klinikiniais metodais, lyginant šių metodų

efektyvumą Lietuvoje ir kitose šalyse ( JAV, Jungtinėje Karalystėje). Aktyvaus
gydymo bendruomenėje komandos veikla pasiteisino: Lietuvoje pasiekta
geresnių rezultatų nei šalyse, kur tokie metodai įprasti, todėl mažiau paveikūs
(Tyrer, Balod, Germanavičius ir kt. 2007: 498-506).

Tačiau lyginant fizinę ir psichinę negalę svarbiausiu asmenybės raišką
lemiančiu veiksniu tampa sveikos kojos, galimybė laisvai judėti. Nemenkinant
medikų, psichologų pastangų gydyti pažeidžiamos, komplikuotos psichikos
asmenis, nėra aišku, ar šią negalę turintys žmonės suvokia ir įvertina tai, kad
nesunkiai gali pasiekti visas įprastai lankomas vietas (prekybos centrą, parką,
kiną, teatrą ir kt.). Tokios galimybės reikšmę gerai žino judėjimo negalę turintys
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žmonės, ypač neįgaliais tapę netikėtai, per nelaimingą atsitikimą. Todėl toliau
nagrinėdami neįgaliųjų raiškos problemas dėmesį skirsime judėjimo negalę
turintiems žmonėms.
Judėjimo negalė, be abejo, koreguoja netik įprastas asmenybės raiškos formas,

bet ir požiūrį į daugelį gyvenimo vertybių. Būtent tokius vertybinių prioritetų
pokyčius atskleidė Socialinių tyrimų instituto Stratifikacijos skyriaus 2008 m.
atliktos neįgaliųjų apklausos duomenys.4 Dauguma respondentų pažymėjo,
kad anksčiau, kai jie buvo sveiki, svarbiausia vertybė jiems buvo šeima, o tapę

neįgaliais gyvenimo prasmę sieja tik su materialinėmis vertybėmis, pinigais.
Daugelis konkrečiai nurodė savo didžiausią svajonę — gauti socialinį būstą. Jie

nuoširdžiai tikėjo, kad tai bus nauja laimė, kad tada jie pagaliau galės pagalvoti
ir apie asmenybės saviraišką, įvertinti savo gebėjimus ir asmenines galimybes.

Taigi raiška ir su ja sietini pažinimo džiaugsmai tarsi atidedami, laukiama sunkiai
suvokiamo leidimo gyventi pilnakraujį gyvenimą. Nepaisant išryškėjusių laukimo
nuotaikų, tyrimo metu buvo siekiama atskleisti, kas respondentams jų gyvenime
teikia atgaivą, žavi, domina, tenkina jų saviraiškos poreikius. Taikant anketinę

apklausą ir sudėtingesnius jos klausimus patikslinančius interviu, pokalbių
metodus buvo išskirti šie asmenybės raiškos rodikliai: interesai (respondentus
dominančios sritys), mėgstamas laisvalaikio užsiėmimas (hobis) ir labiausiai
žavintys, teigiamas emocijas keliantys dalykai, gyvenimo reiškiniai.

Didžiausia neįgaliųjų grupė Lietuvoje (turbūt ir kitose Europos Sąjungos
šalyse) - judėjimo negalę turintys asmenys. Nelaimingas atsitikimas, patirtas
smurtas - dažniausia judėjimo negalės priežastis, ypač būdinga vyrams, gerokai
mažiau - moterims. 2008 m. atlikto judėjimo negalę turinčių asmenų tyrimo
duomenys patvirtino šią tendenciją, lemiančią skirtingus neįgalių vyrų ir moterų
asmenybės tapatumo pokyčius ir skirtingus saviraiškos prioritetus. Apklausa

vyko Valakampių reabilitacijos centre ir Justiniškių neįgaliųjų sporto klube, kurį
lankė jau daugiau ar mažiau prisitaikę ir su savo padėtimi susitaikę judėjimo
negalę turintys žmonės.
Judėjimo negalę turinčių asmenų interesai ir pomėgiai
Interesas yra vertybinis darinys, vienas iš svarbiausių motyvacijos aspektų—tai,
kas žmonėms turi reikšmę ir realiai skatina jų veiksmus. Kalbant apie konkrečios
socialinės grupės gyvenseną, įprasta interesus sieti su įvairių dalykų įdomumu,
patrauklumu: kokios veiklos sritys šiuos žmones domina, kiek juos domina, ar
susidomėjimas nėra paviršutiniškas. Tyrime dalyvavusių neįgaliųjų pagrindines
interesų kryptis ir domėjimosi intensyvumą (žr. I lentelę) siekta išryškinti

taikant keturių balų matavimo skalę: 1 - tam tikra žmonių veiklos, pažinimo
sritis visai nedomina, 2 - mažai domina, 3 - domina, 4 - ypač domina. Interesų
4 Plačiau nejgaliiįjų vertybinės nuostatos aptariamos studijoje: Negalės įmonės. 2009. Sud. ir ats. red.
A.Vosyliūtė Vilnius: STI.
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kryptingumą turėtų patvirtinti respondentų mėgstami laisvalaikio užsiėmimai (žr.
2 lentelę), kurių pasirinkimą, kita vertus, gali riboti ir specifinės negalės žmonių
asmeninės raiškos galimybės. Asmenybės raišką taip pat tikslinga sieti su tuo,
kas žmogų labiausiai žavi, kelia teigiamas emocijas, teikia sielai atgaivą (žr. 3

lentelę). Gebėjimas patirti tokius išgyvenimus, žavėtis ir stebėtis ypač aktualus
negalės žmonėms, kurių pilką kasdienybę būtent tokie maži džiaugsmai, malonios
smulkmenos gali nuspalvinti, įprasminti ir suteikti jėgų.

Tyrimo duomenys parodė, kad judėjimo negalę turinčių žmonių asmenybės
raiška glaudžiai susijusi su jų lytimi. Vyrų ir moterų savarankišką judėjimą
ribojančios gyvenimo sąlygos beveik nesiskyrė, bet jų saviraiškos prioritetai
dažnai skyrėsi iš esmės. Todėl lyties veiksnys lėmė duomenų analizės pobūdį ir

gautų rezultatų interpretaciją: išskirtos dvi judėjimo negalę turinčių respondentų
grupės, nes dėl įvairių priežasčių negalė vyrus ir moteris ne tik vienijo, bet ir

skyrė. Didžiausiąįtakąturėjojau minėta aplinkybė- kaip tyrime dalyvavęs asmuo
tapo neįgalus (netikėtai, po ilgos ir sunkios ligos ar toks gimė). Būtų netikslinga
labai sureikšminti nedidelės apimties apklausos rezultatus ir jais remiantis daryti
plačius apibendrinimus apie judėjimo negalę turinčius žmones, tačiau tenka

pripažinti, kad išryškėjęs respondentų lyties ir negalės aplinkybių ryšys nustebino.
Atrodytų, kad vyrai neįgaliais tampa netinkamu laiku atsidūrę netinkamoje
vietoje, o sunkiai susirgti ar gimti silpnos sveikatos būdinga moterims. Susidaręs

įspūdis, be abejo, tiksliai neatspindi judėjimo negalių statistikos, tačiau panašią
tendenciją tikrovėje galima įžvelgti.
Vienareikšmiškai apibūdinti lyties veiksnio įtaką negalės žmonių raiškai
yra sudėtinga. Išryškėjo, kad šis poveikis nebuvo vienos krypties. Aiškinantis
respondentų gyvensenos ypatumus atsiskleidė sėkmingesnė moterų socialinė
adaptacija: dauguma jų buvo susitaikiusios su savo padėtimi, jos nepatyrė
tokių staigių ir skausmingų artimiausios aplinkos, vertybinių prioritetų, veiklos
pokyčių, kokius akcentavo daugelis tyrime dalyvavusių vyrų. Todėl buvo
tikėtina, kad neįgalių moterų saviraiškos galimybės geresnės, jos gyvena įdomiau
ir dažniau būna savo gyvenimu patenkintos, nei judėjimo negalę turintys vyrai.

Tačiau ši išankstinė prielaida pasitvirtino tik iš dalies: vyrų ir moterų saviraiškos
poreikiai vis dar skirtingi, skirtingai vyrai ir moterys suvokia įvairių dalykų
žavesį, įdomumą, skirtingi dalykai sielai teikia atgaivą.
Išryškėjusių skirtumų nereikėtų sureikšminti, nes tyrime dalyvavusių negalės
žmonių interesų kryptys, juos dominančios gyvenimo sritys nebuvo išskirtinės.
Respondentai, kaip ir daugelio kitų socialinių sluoksnių atstovai, labiausiai
domėjosi gamtosaugos ir žmonių tarpusavio santykių, moralės problemomis,
mažiausiai - politika. Moterys, kaip ir buvo tikėtasi, beveik nesidomėjo technika,
neįgalius vyrus mažai domino menai, grožinė literatūra. Vangus respondentų

domėjimasis minėtais dalykais labiausiai atitinka bendras daugelio Lietuvoje

atliktų tyrimų patvirtintas tendencijas.5 Visose šalyse dauguma piliečių politika
domisi tik tiek, kiek ji susijusi su ekonominėmis problemomis. Visur, ypač

sunkmečiu, žmonės linkę nepasitikėti politika ir jai atstovaujančiais politikais.
Visuotinai žinoma, kad moterys Lietuvoje yra aktyviausios knygų skaitytojos ir
kultūros renginių lankytojos, aktyviausios gyvenimo būdo TV laidų žiūrovės,

ypač domisi stiliumi ir madomis. Apie techniką jos išmano mažai ir dėl įvairių
priežasčių dažnokai nenori žinoti daugiau. Kita vertus, nuolat skaitoma periodika

pateikia daug mokslo naujienų ir, matyt, skatina judėjimo negalę turinčias
moterys domėtis Šia sritimi.
1 lentelė
Respondentų interesų kryptys (vertinimų vidurkiai: 4 - ypač domina,
3 - domina, 2 - mažai domina, 1 - visai nedomina)
Kas domino
Ekonomika
Politika
Istorija
Gamta, gamtosauga
Mokslas
Technika
Moralės,
žmonių
santykiu problemos
Menas, literatūra
Pramogos
Stilius (mados, gražūs
daiktai, aplinka)

Visi respondentai
2,42
2,06
2,55
3,29
2,45
2,19
2,75
2,35
2,27
2,36

Vvrai
2,32
2,07
2,45
3,57
2,34
2,43
2,41

Moterys
2,57
2,05
2,70
2,90
2,60
1,75
2,98

2,16
2,23
2,14

2,62
2,32
2,43

Gal tokių lengvai nuspėjamų apklausos rezultatų nevertėtų nuodugniai
aptarinėti, jei ne vienas išryškėjęs respondentų bruožas - domėjimosi
intensyvumas. Šį išskirtinumą, susijusį su dviem ryškiausiomis judėjimo negalę
turinčių žmonių interesų kryptimis, taip pat lėmė lyties veiksnys. Nustebino
apklausoje dalyvavusiųneįgaliųvyrųypatingas domėjimasis gamta irgamtosaugos
problemomis: dauguma jų šią sritį vertino aukščiausiu balu, laikė kone vieninteliu
dėmesio vertu dalyku. Gamtos ir žmogaus santykio tema, be abejo, populiari ir
nuolat aptariama visuomenėje, tačiau tokio dėmesio, tokios vieningos gamtos
reikšmės sampratos neteko pastebėti jokiuose kituose gyventojų sluoksniuose.
O neįgalios moterys labai neakcentavo gamtos reikšmės: daugelis jų šia sritimi,
kaip ir kita pažintine veikla, domėjosi saikingai.
Judėjimo negalę turinčias moteris labiausiai domino moralės tema, žmonių

tarpusavio santykių sritis, kuri veikiausiai atspindėjo įvairias asmeninio
bendravimo patirtis. Išryškėjusi

respondenčių interesų kryptis nebūtinai

s Apie Lietuvos miestų gyventojų interesų tyrimus raSoma „Sociologinių portretų"' serijos knygose:
Vilniečio portr^tas. 1995. Ars. red. E. Krukauskienė, Vilnius: FSTI; Miestiečiai. 1997. Sud.
E. Krukauskienė. Vilnius: LFSI; Kauniečio portretas. 1998. Ats red, E. Krukauskienė. Vilnius: LFS1.
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turi neigiamą atspalvį, t. y. nebūtina ją sieti vien su tarpasmeninių santykių
problemomis, komplikuotu bendravimu. Išskirtinį tyrime dalyvavusių moterų

dėmesį šiai sričiai galėjo lemti irtai, kad jos dažniau nei vyrai reiškė pasitenkinimą
savo artimiausia aplinka, santykiais su draugais ir Šeimos nariais. O daugelis
neįgaliais tapusių vyrų tvirtino, kad artimais laikyti žmonės juos nuvylė, kad
jiems teko bendrauti su visai kitais, nepažįstamais žmonėmis. Nauji ryšiai, matyt,
mezgėsi nelengvai. Tikėtina, kad iškilusias bendravimo problemas, jautriai
išgyvenamą vienatvę turėjo kompensuoti domėjimasis gamta ir - atsižvelgiant į

galimybes -jį atitinkanti veikla, hobis.
Bet ir šiuo atveju interesų tenkinimo galimybės buvo palankesnės moterims.
Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad neįgalių moterų mėgstami laisvalaikio

užsiėmimai atitiko išryškėjusias jų interesų kryptis. O judėjimo negalę turintys
vyrai veikiausiai neturėjo sąlygų įgyvendinti savo didžiausią troškimą (t. y. būti
gamtoje), todėl jiems teko ieškoti kitų daugiau ar mažiau priimtinų užsiėmimų.
Kita vertus, tam tikrų abejonių kelia ir moterų asmeninės raiškos galimybės:
nemaža apklaustų neįgalių moterų dalis (28 proc, vyrų - 18 proc.) negalėjo
nurodyti jokių mėgstamų užsiėmimų. Penktadalis respondenčių (vyrų - 13
proc), matyt, nebejautė gyvenimo skonio: niekas jų nedžiugino, nežavėjo, viskas
buvo nemiela (žr. 3 lentelę). Ar tai reiškia, kad lyties veiksnys lėmė skirtingus
saviraiškos įtvirtinimo kelius? Gal moterys labai sureikšmina bendravimą kaip
gyvenimą įprasminančią vertybę, o žmonėmis nusivylę negalę patyrę vyrai linkę

ieškoti kitų raiškos būdų, keisti gyvenimo prasmės sampratą? Tokios prielaidos
galėtų būti patvirtintos ar paneigtos tik atlikus didesnės apimties ir nuodugnesnius
negalės žmonių tyrimus. Tačiau šio tyrimo duomenys aiškiai rodo, kad tiek
vyrai, tiek moterys savo hobio nesiejo su jokia bendravimo poreikius tenkinančia
grupine veikla.
2 lentelė
Respondentų mėgstami laisvalaikio užsiėmimai (proc.)
Užsiėmimai

Visi
respondentai

Skaitymas, kryžiažodžiai
Sportas, sporto stebėjimas
Menas, kultūra (meninė kūryba,
kultūros renginiai)
Meistravimas, rankdarbiai
Internetas, įvairūs žaidimai
Žvejyba
Kelionės
Kolekcionavimas
Gyvūnai, akvariumas
Neatsakė, nežino, neturi
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Vyrai

Moterys

28
18
15

21
29
13

38
2
18

13
10
8
5
4
2
22

11
16
13
5
4
3
18

15
2
2
5
5
28

Populiariausias respondentų laisvalaikio užsiėmimas buvo skaitymas ir visos
kitos su tuo susijusios pažintinės ir pramoginės veiklos formos: kryžiažodžių,

galvosūkių sprendimas, spaudoje publikuojami įvairūs testai ir horoskopai, be
to, žinių kaupimas, savišvieta, kultūrinių poreikių tenkinimas. Negalės žmonėms
skaitymasyra lengvai pasiekiama, neretai vienintelė įmanoma, papildomų rūpesčių
nekelianti laisvalaikio veikla, kartu ir pramoga, poilsis, būdas atsipalaiduoti ir bent
trumpam pamiršti niūroką kasdienybę. Šią saviraiškos galimybę itin akcentavo
moterys, o judėjimo negalę turintys vyrai, matyt, buvo geriau pasirengę naudotis
interneto teikiamomis galimybėmis. Pažintinė veikla, kaip ir kultūrinė savišvieta
bei meninė kūryba, neįgaliems vyrams, be abejo, buvo svarbi, bet kalbantis su jais
apie asmeninius pomėgius dažniausiai minėtas sportas. Ribotos galimybės pačiam
sportuoti ar nuolat lankyti sporto renginius lėmė mėgstamo užsiėmimo pobūdį
- TV sporto transliacijų stebėjimą. Judėjimo negalė koregavo visų respondentų

laisvalaikį: vyrai ir moterys aplinkybių verčiami likti namie, rinktis atitinkamus
užsiėmimus (rankdarbius ar meistravimą, žiniasklaidą ar knygą, stalo ar interneto

žaidimus). Todėl, kaip matyti iš 2 lentelėje pateiktų duomenų, labai retai buvo
minimi tie užsiėmimai, kuriuos sėkmingai puoselėti gali mobilus ir užtektinai
pajamų turintis žmogus (kelionės, kolekcionavimas, naminiai gyvūnai).

Išryškėję populiariausi respondentų laisvalaikio užsiėmimai veikiausiai
netenkino šių žmonių raiškos poreikių. Tokią prielaidą patvirtina tyrimo dalyvių
nurodyti labiausiai juos žavintys dalykai, maži ir dideli džiaugsmai, kurie,
respondentų nuomone, teikia sielai atgaivą ir gyvenimui prasmę (žr. 3 lentelę).
Hobiui tenka tik ketvirta vieta, o judėj imo negalę turinčioms moterims laisvalaikio
užsiėmimai veikiausiai nebuvo labai svarbūs. Gal jos visai neturėjo laisvalaikio,

gal nesibaigiantys kasdienybės rūpesčiai neleido moterims atsipalaiduoti ir gerai
pailsėti?
3 lentelė
Respondentus žavintys, sielai atgaivą teikiantys dalykai (proc.)
Kas labiausiai žavėjo ir teikė
atgaivą
Bendravimas, supratimas
Grožis, menas, literatūra
Gamta, buvimas gamtoje
Mėgstamas užsiėmimas, hobis
Sielos ramybė
Darni šeima
Pramogos
Neatsakė, niekas nemiela

Visi
20
20
16
11
7
6
6
16

Vyrai

16
13
18
16
7
5
9
13

Moterys

25
30
13
5
7
8
3
20

Kas sunkina neįgaliųjų saviraišką? Kodėl judėjimo negalę turintiems
žmonėms dažnai nepavyksta rasti interesus atitinkantį ir malonumą teikiantį

užsiėmimą? Butų neteisinga kaltinti vien netobulą socialinės rūpybos sistemą (t.
y., kad vežimėlyje sėdintis neįgalus asmuo negali lengvai pasiekti jį dominančių
vietovių ir objektų). Daugelį tyrime dalyvavusių neįgalių moterų labiausiai
džiugintų nuoširdus, tarpusavio supratimu grindžiamas bendravimas, kai ištikimi

draugai būna šalia. Bet skubos ir staigių pokyčių laikais toks bendravimas visiems
gyventojų sluoksniams tampa prabanga, kurios negali užtikrinti puiki sveikata,
pinigai ar padėtis visuomenėje. Negalės žmonėms (deja, ne tik jiems) belieka

prisijaukinti vienatvę, ieškoti privalumų (pavyzdžiui, mėgautis netrikdoma
ramybe).
Sprendžiant iš tyrimo duomenų, tokius privalumus geriau sekėsi atskleisti
vyrams: vienatvė gamtoje, kaip ir maloni draugija, juos džiugintų taip pat ar
net labiau. Apibendrinus judėjimo negalę turinčių vyrų atsakymus, galima

formuluoti jų poziciją atspindintį teiginį: tik gamtoje atsiveria siela, tik būnant
gamtoje įmanoma teisingai surikiuoti savo mintis ir sujauktus jausmus. Daugeliui
respondentų konkreti veikla gamtoje nebuvo tokia svarbi kaip pats buvimas ir
gamtos pajautimas. O moterys itin akcentavo estetines vertybes, sielos atgaivą
siejo su grožio pajautimu ir išgyvenimu.
Abiem atvejais, norint užtikrinti respondentų asmeninę raišką, būtina pagalba

iš šalies, galimybė išvykti iš namų. Tikėtina, kad tai dažniau pavyksta judėjimo
negalę turintiems vyrams nei moterims. Dalis tyrime dalyvavusių vyrų savo

laisvalaikį siejo su žvejyba, t. y. jie galėjo įgyvendinti savo esminį, saviraišką
lemiantį interesą - būti gamtoje. Kita vertus, respondentai tiksliai nenurodė, ar
tokios išvykos rengiamos nuolat, ar bent iš dalies sutampa ypač pageidautinas
ir dažniausias laisvalaikio užsiėmimai. Išryškėjusioje daugelio vyrų ir moterų

pozicijoje galima įžvelgti pastangas susitaikyti ir prisitaikyti: judėjimo negalę,
ribotas galimybes nuvykti, tiesiogiai dalyvauti ir hobį siekta derinti formuojant
bendrą, asmenybės saviraišką lemiančią vertybinę orientaciją. Kitaip sakant,
dažniausiai buvo suvokiama, kad judėjimo negalė visada koreguos proveržio
poreikį, norą ištrūkti iš uždaros, keturiomis sienomis įrėmintos erdvės, kad
sunkmečiu visos išvykos taps dar retesnės.

Nors neįgalieji, sprendžiant iš pokalbių su tyrimo dalyviais, nebuvo linkę
skųstis gyvenimu, vis dėlto tačiau tiek vyrai, tiek kultūra ir menais besidominčios
moterys neslėpė ir problemų. Išaiškėjo, kad tiems žmonėms kartais neįmanoma net

pasyviai leisti laiką namie stebint pamėgtas televizijos laidas. Ypač nepatenkinti
buvo daugelis neįgalių vyrų, kurių niūroką kasdienybę praskaidrindavo tik
krepšinio rungtynės, galimybė pasijusti mylimos komandos aistruoliu. Tyrimo
metu tokią galimybę jie dar turėjo, nors jau žinojo, kad netrukus šis malonumas
jiems nemažai kainuos: teks įsivesti kabelinę TV, atskirai mokėti už varžybas
transliuojantį kanalą. Taip paprasčiausia ir visiems prieinama pramoga daugeliui
respondentų taptų prabanga. Ne tik vyrams, bet ir sportui abejingoms judėjimo
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negalę turinčioms moterims, kurias itin domino literatūra ir menas, kultūros

renginiai. Respondentės iš visų Lietuvos televizijos programų ypatingai išskyrė
LTV antrąjį kanalą, rodantį spektaklių, klasikinės muzikos koncertų vaizdo
įrašus, senus gerus filmus. Vykstant neįgaliųjų apklausai vilnietės dar galėjo

maryti šias kultūros laidas, tačiau dabar ir LTV 2 programas transliuoja tik
kabelinės ir skaitmeninė televizijos. Dėl to dalis negalės žmonių veikiausiai
patirs tam tikrų nepatogumų, gali nukentėti jų pažintiniai ir kultūriniai interesai.

Tolimesni kontingento tyrimai turėtų atskleisti, kokius neįgaliųjų asmeninės
raiškos pokyčius gali lemti minėtos aplinkybės.
Išvados

Neįgaliųjų saviraiška — sudėtingas socialinis psichologinis reiškinys, individo
integracijos (socialinio dalyvavimo) dalis. Esminiai asmenybės raiškos aspektai
- interesų kryptys (kas domina), galimybių suvokimas ir atitinkama saviraiškos
samprata - atspindi šio proceso sudėtingumą, būtinybę nuolat prisitaikyti ir
koreguoti pažintinius poreikius, idealaus laisvalaikio vizijas. Apibendrinant

judėjimo negalę turinčių žmonių tyrimo duomenis išryškėjo, kad judėjimo negalė
komplikavo respondentų saviraišką, ribojo jų galimybes užsiimti mėgstama,
interesus tenkinančia veikla. Tokia lūkesčių ir realių galimybių sankirta lėmė
negalės žmonių raiškos ypatumus: itin sureikšminta tai, kas dėl judėjimo negalės
buvo sunkiai pasiekiama (gamta ir išvykos į ją, bendravimas, draugystė), o
respondentų jėgas ir galimybes atitinkantys užsiėmimai jiems veikiausiai

nesuteikė daug džiaugsmo. Tyrime dalyvavę neįgalieji retai išskirdavo hobį kaip
maloniausią, sielai atgaivą ir gyvenimui prasmę teikiančią veiklą, penktadalis
respondentų (dažniau moterys nei vyrai) neturėjo jokio mėgstamo užsiėmimo,
beveik tiek pat jų tvirtino, kad niekas gyvenime jų negali nudžiuginti, viskas
jiems nebemiela.

Reikėtų pripažinti, kad judėjimo negalę turinčių žmonių saviraišką labiausiai
lemia subjektyvūs veiksniai, sėkmingas psichologinio pobūdžio problemų
sprendimas siekiant vidinės harmonijos, susitaikymo su dažnokai abejinga
aplinka ir pačiu savimi. Kita vertus, tikrai svarbios turėtų būti ir veiksmingai

organizuotos pastangos padėti didžiausiai neįgaliųjų socialinei grupei, gerinti šių
žmonių materialinę padėtį^ buities sąlygas. Neįgaliais tapę žmonės anksčiau ar
vėliau supranta, kad jiems neišvengiamai teks daug laiko praleisti namuose, ir
bando imtis naujos, neįprastos veiklos. Tačiau sėkmingą raišką gali komplikuoti
išankstinė neįgalaus asmens nuostata: laisvas pasirinkimas neįmanomas, tenka
priverstinai ką nors veikti, o tai, matyt, nebus įdomu, neteiks pasitenkinimo.

Būtina padėti judėjimo negalę turintiems žmonėms įveikti tokį skeptišką
požiūrį, skatinti kūrybiškumą, sudaryti palankias sąlygas meninei, techninei
kūrybai, rankdarbiams ir meistravimui. Be abejo, negalės žmonėms reikėtų

suteikti didesnę finansinę paramą, bent iš dalies kompensuoti jų kūrybinės veiklos
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išlaidas. Kita galima paramos kryptis taip pat susijusi su išlaidų kompensavimu:
mažas pajamas gaunantys negalės žmonės nusipelnė jaukesnės ir patogesnės

namų aplinkos, galimybės už prieinamą kainą naudotis internetu, žiūrėti kabelinę
televiziją, matyti visas dominančias kultūros ir sporto laidas. Apgailėtina,
kad ekonominės ir socialinės krizės metu valstybė, įvairios visuomeninės
organizacijos veikiausiai negali užtikrinti tokios visapusiškos paramos. Kita
vertus, iniciatyva ir palankios aktyvių visuomenės veikėjų nuostatos dažniausiai
pateisina nenuvilia lūkesčių, skatina gerus poslinkius.
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JUDĖJIMO NEGALĘ TURINČIŲ ŽMONIŲ SOCIALINĖS
ATSKIRTIES RAIŠKA. FIZINIO KŪNO ATSKIRTIS
Elena Kocai
Lietuvos socialinių tyrimų centras
elena. kocai@yahoo. com
Straipsnis skirtas „sveikųjų" visuomenės ir judėjimo negalę turinčių žmonių

kaip specifinės socialinės grupės santykiams tirti. Šie santykiai ir jų „įtampos
laukai" interpretuojami pagal socialinės atskirties koncepciją. Atskirtis yra
daugi amate kategorija, todėljudėjimonegalęturintysžmonėsjąpatiriatarpusavyje
susijusiais aspektais - individualiu, socialiniu, ekonominiu, instituciniu ir kt.
Kliūtys, su kuriomis neįgalūs žmonės susiduria asmeniniame ir visuomeniniame
gyvenime, yra įvairios: dėl jų išsimokslinimo, amžiaus, būdo bruožų ypatumų,
visuomenėje nusistovėjusių stereotipų. Vis dėlto manome, kad judėjimo negalę

turintiems žmonėms viena iš esminių kliūčių yra (arba gali būti) būtent jų fizinė
negalė. Negalime nepastebėti, kad vartotojiškoje visuomenėje daug dėmesio
skiriama kūno ir išvaizdos akcentams. Šiandien vis labiau įsivyrauja „tobulo
kūno kultas", masinis sąjūdis puoselėti „narcizišką kūno išvaizdą" (pagal A.
Giddensą). Tobulo kūno kultas savaip dezintegruoja visuomenę, skatina neigiamą
požiūrį į senyvo amžiaus žmones, ligonius, fiziškai neįgaliuosius ir perša mintį,
kad neturintis tokio tobulo, gražaus, stilingo kūno yra nevykėlis. Kita vertus,
šie žmonės taip pat suvokia savo kūno išskirtinumą, o neretai šio suvokimo

palydovas yra gėda, kylanti iš „pasąmoningai patirto nerimo dėl savųjų trūkumų"
— dėl kūno. Taigi kalbant apie negalės kuriamą atskirtį neįmanoma atsiriboti
nuo „kūniškosios dimensijos" - fizinio sutrikimo, kuris trukdo neįgaliesiems
lygiomis galimybėmis kurti asmeninę erdvę ir dalyvauti visuomenės kultūriniame,
ekonominiame, politiniame gyvenime.

Reikšminiai žodžiai: judėjimo negalės žmonės, socialinė atskirtis, fizinis
kūnas.

Įvadas
Tyrimo problema ir aktualumas. Pastaruoju dešimtmečiu neįgalių žmonių

įtraukties (integracijos) klausimai tampa aktualūs daugelio ES šalių socialinės
politikos dienotvarkėje. Tokį aktualumą, pasak specialistų, sukėlė nemažai
veiksnių - aukštesnis skurdo rizikos lygis neįgalių žmonių šeimose, žemas

neįgaliųjų užimtumo lygis, didėjančios socialinės apsaugos išlaidos neįgalumo
ir ligos rizikai (Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje 2009: 51).
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos nuostatas, „neįgalių žmonių sveikata
gali būti pagerinta, jei formuojant socialinę ir sveikatos politiką bus kreipiamas
dėmesys į šiuos žmones, stengiamasi, kad jie įsitrauktų į normalų socialinį,
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ekonominį savo visuomenės gyvenimą. Neįgalūs žmonės turi turėti galimybes
kurti šeimas, mokytis, dirbti, turėti būstą, dalyvauti visuomeniniuose renginiuose

ir laisvai judėti. Reikia įvairiomis priemonėmis kovoti su bejėgiškumu ir
izoliuotumu" (Sveikata 21. Pagrindiniai PSO visuomenės sveikatos priežiūros

principai Europos regione 2000: 103).
Nūdienos Lietuvoje, kuriant darnią pilietinę visuomenę, neįgalių žmonių
gyvensenos, socialinės atskirties bei įtraukties klausimai taip pat nagrinėjami

socialinės politikos sferoje, akademinėje bendruomenėje. Negalės problematiką
mūsų šalyje gvildena J. Ruškus, J. Pivorienė, I. Baranauskienė, V. Karvelis, A.
Juodraitis, L. Žalimienė ir kiti. Negalė tiriama „laike ir erdvėje kaip socialiai
kintantis procesas, o ne kaip statiška individo charakteristika". Be to, į negalę
žiūrima „ne kaip į asmeninę krizę, o kaip į aktualią socialinę problemą"
(Pivorienė 2001: 5). Negalė „nubrėžia tam tikras visų žmogui gyvenimo

teikiamų galimybių, taip pat ir galimybių rinktis, ribas" (Maniukaitė 2009: 132).
Sociologiniai tyrimai rodo, tikimybė atsidurti socialinėje atskirtyje yra didesnė
vienišiems pagyvenusiems žmonėms - 72 proc, daugiavaikėms šeimoms - 54
proc., bedarbiams - 53 proc, vienišoms motinoms - 49 proc., pabėgėliams - 44

proc. Didele rizika patekti į atskirtį pasižymi ir žmonės, kurių silpna fizinė bei
psichinė sveikata, o neįgaliesiems tikimybė patekti į socialinę atskirtį' yra 63
proc. (KpaBMeHKO 2001: 276). J. Ruškus, G. Maniukaitė ir kiti tyrėjai teigia,

dalis fiziškai neįgalių žmonių stengiasi prisitaikyti prie pasirinkimo galimybių
apriboto gyvenimo ir taip „išvengti silpnojo įvaizdžio", ta^iau dauguma neįgaliųjų
„lieka nematomi, pasyvūs" ir patiria socialinę atskirtį. Jie išsiskiria savo statusu
ir susiduria su fizinės aplinkos pritaikymo, psichologinėmis, ekonominėmis,
šeimyninėmis bei kitomis problemomis.

Tiriant šios socialinės grupės atskirtį svarbu pažymėti keletą esminių
momentų.
Pirma. Mokslininkai pastebi, kad skirstant neįgaliuosius pagal negalės
pobūdį, nepalankioje vietoje atsiduria fizinę negalę turintys žmonės, nes juos
galima pavadinti „ribine grupe tarp pagrindinės visuomenės ir kitų rizikos grupių"
(sutrikusio intelekto asmenų, priklausomų nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir
pan.), kurių problemos ir poreikiai yra ryškesni ir labiau akcentuojami (Pivorienė

2001: 6). Dažniau tiriami aklieji ir trumparegiai, o sociologiniųjudėjimo negalės
fi Kalbėdami apie dėmesį, skirtą socialines atskirties konceptualiza^ai Lietuvoje, tyrinėtojai pastebi,
kad šio reiškinio samprata yra gana neišplėtota ir paini tiek mokslininkams, tiek socialinės politikos
rengėjams ir vykdytojams (Mikulionienė S. 2005. Socialinė atskirtis: sąvokos samprata ir vartosena
Lietuvoje Socialinis darbas 4(2): 20-32). Pasak M. Šaulausko. socialinė atskirtis - palyginti neseniai
ėmės plisti terminas, reiškiantis kuo plačiausiai suprastą marginai izaciją, t. y. tokį visuomeninį procesą ir
jo padarinį, kuris lemia ir apibrėžia piliečių nebuvimą sudėtine normalios visuomenės dalimi (Šaulauskas
M. P 2000. Socialinė atskirtis ir pilietinė visuomenė. Socialiniai pokyčiai: Lietuva. 1990*1998. Vilnius:
Garnelis, p. 37-51). Atskirtis gali reikšti, kad piliečiams neprieinamos darbo institucijos, švietimas, kultūra
ir rekreacija, sveikatos apsauga, teisingumas ir socialinis aprūpinimas
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žmonių tyrimų turime nedaug (šią grupę tyrė J. Pivorienė, D. Šėporaitytė, A.
Vosyliūtė, G. Maniukaitė, V. Kasparavičienė). Kaip teigia G. Maniukaitė, palyginti

su kitomis probleminėmis grupėmis, „nevaikštančių ar sunkiai vaikštančių
žmonių problemos nėra tokios ryškios, todėl visuomenė nelinkusi į jas gilintis"

(Maniukaitė 2009: 133).
Antra. Bendros žinios apie šią socialinę grupę iki šiol nėra labai išplėtotos.

Galima pastebėti, kad judėjimo negalės žmonių tematika paprastai orientuojama
į pagrindinius neįgaliesiems klausimus: medicininę ir techninę pagalbą, profesinį
orientavimą ir užimtumą, visuomenės požiūrį įjuos. Rečiau nagrinėjamos tokios
svarbios sritys kaip psichologinė ir socialinė savijauta, vertybinės orientacijos,
socialiniai ryšiai, materialinė gerovė, vartojimas. Apskritai kalbant, tai, ką mes
žinome negalės žmones, dažniausiai yra ne jų pačių pasakojimai, o visuomenės
nuomonės apie juos. O juk mums yra svarbu sužinoti jų pačių nuomonę apie save
ir aplinkinius, nes „žvilgsnis iš vidaus" - neįgaliųjų pasakojimai - gali pagerinti

neįgalių žmonių padėtį visuomenėje ir mažinti socialinį atstumą.
Trečia. Literatūroje daugiausia vietos užima darbai, kuriuose kalbama apie

neįgalių žmonių įtrauktį (integraciją). Ypač gausu darbų, skirtų neįgaliųjų
integracijai į darbo rinką (šia tema rašo I. Baranauskienė, B. Gruževskis,
R. Lazutka ir kiti). Išsamiųdarbų, skirtų įtraukčiai priešingam procesui -socialinės
atskirties raiškai, - turime nedaug (šia tema daugiausia rašė J. Ruškus). Tiesa,
svarbu pasakyti, kad J. Ruškaus nuomone, vis labiau stengiamasi neįgaliuosius

integruoti į visuomenę: ši problema aptariama žiniasklaidoje, šalyje kuriamos
įvairios visuomeninės organizacijos, tobulinami įstatymai ir pan. Vis dėlto šios
pastangos dažnai būna deklaratyvios. Nepaisant visų „gerų iniciatyvų", neįgalių

žmonių įtrauktis lieka problemiška (Ruškus 2002).
Manome, kad teoriniai ir empiriniai neįgaliųjų atskirties tyrimai leidžia
konstruoti naujus jų įtraukties modelius bei efektyviau įgyvendinti jau esamas
socialinio įsitraukimo strategijas. Geresnis neįgaliųjų socialinės grupės pažinimas
leidžia geriau pažinti ir visą visuomenę-juk bendram jos suvokimui reikalingas
visos jos struktūros bei dalių ir jų tarpusavio ryšių pažinimas. Bandymai priartėti

prie atskirtį patiriančių grupiųjas tiriant leidžia sušvelninti visuomenės „įtampų
laukus" bei sumažinti socialinį atstumą.

Šio straipsnio tikslas — atskleisti judėjimo negalę turinčių žmonių atskirties
raišką. Straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime vienam aspektui - fizinio kūno
atskirčiai.
Tyrimo metodai - mokslinės, publicistinės, statistinės literatūros analizė.

Judėjimo negalės žmonių atskirties bruožai
Atskirties veiksniai. Neįgaliųjų, kaip ir kitų žmonių grupių, socialinę atskirtį
lemia keli tarpusavyje susiję veiksniai. Pirmiausia yra „objektyvių" nukrypimo
nuo normos veiksnių, pavyzdžiui, intelektinės ar psichinės veiklos sutrikimas,
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kūno deformacijos (Ruškus 2002: 20). Judėjimo negalė yra fizinė ir socialinė
stigma, atskirianti neįgalius žmones nuo sveikųjų. Ji riboja asmens galimybes
užsiimti kasdiene veikla ir jaustis visaverčiais sociumo dalyviais. Kliūtys, su
kuriomis neįgalūs žmonės susiduria asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime,
yra įvairios dėl jų negalės, amžiaus, lyties, būdo bruožų ypatumų, vertybinių
orientacijų, gyvenamosios vietos, išsimokslinimo. Turėti fizinę negalę —
vadinasi, gyventi visuomenėje kaip mažumai, kurios specifiniai poreikiai nėra

pripažįstami ar tinkamai patenkinami. Dažniausiai tai reiškia didesnę tikimybę
patirti nedarbą, skurdą, socialinę atskirtį. J. Pivorienės žodžiais, pasaulis sukurtas

fiziškai sveikiems, todėl neįgalieji sudėtingoje ir konkurencingoje visuomenėje
gali išgyventi tik „susiorganizavę kaip mažuma". Tik taip jie gali pasiekti iškeltą
tikslą - pakeisti savo ir kitų daugumos visuomenės narių vertybių sistemą taip,
kad, nepaisant esamų skirtumų, galėtų pilnavertiškai funkcionuoti visuomenėje

(Pivorienė 1998: 225).
Kita vertus, akademinė bendruomenė kartais tvirtina, kad dažniausiai tam
tikrų žmonių grupių socialinė atskirtis yra „socialinio konstravimo rezultatas".
Socialiniai vaizdiniai visada remiasi asmenine patirtimi, visuomenėje
vyraujančiomis vertybėmis. Kaip žinoma, įvairiais gyvavimo laikotarpiais
visuomenės konstruoja specifinį „kitokio", „svetimo" individo ar socialinės

grupės vaizdinį. Negalė, kaip ir kiti socialiniai vaizdiniai, paprastai apibrėžiama
pagal tuo metu visuomenėje vyraujančias vertybes (Ruškus 2002: 21). Neįgalių
žmonių atskirtis įgaudavo vis kitokias formas, atitinkančias tam tikro laikotarpio

kultūrinį kontekstą. Pavyzdžiui, Antikos laikais negalė reiškė nelaimę ir
Dievų pyktį, o neįgalieji būdavo tiesiog naikinami (kūno negalės atveju) arba
paliekami vergauti (proto negalės atveju). Viduramžiais negalė reiškė vargą,
globą, neįgaliesiems buvo priskirtas skurdžių ar net raganių vaidmuo. XX a.
jie buvo uždaromi į specialias institucijas. XXI a. „formuojasi žmogaus teisių,
kūrybinio kitoniškumo pripažinimo požiūris, nors ir atrasime daugybę senųjų
požiūrių rudimentų" (Ruškus J. Požiūris į neįgaliuosius. Ar sugebėsime jį
pakeisti?

http://www.bernardinai.lt/index. php?url=articles/68126).

Reikia

konstatuoti, kad vis dar didelę įtaką turi nusistovėjęs visuomenės požiūris į

šią žmonių grupę - neįgalieji retai suvokiami kaip lygiateisiai ir pilnaverčiai
nariai. Anot J. Pivorienės, į negalę turinčius žmones aplinkiniai dažniausia žiūri
kaip į „pasigailėjimo vertus, priklausomus nuo kitų, reikalaujančius pagalbos
asmenis, negalinčius pasiūlyti visuomenei nieko naudinga ir gera": dauguma jų

neišsilavinę, nedirba, juos susitikus kyla nejaukių jausmų (Pivorienė 2001: 6).
Dėl šių ir kitų priežasčių neįgaliuosius retai galima sutikti viešose vietose, jie
beveik nedalyvauja visuomenės veikloje ir gyvenime.
Dvipusė atskirtis. Atskirties sąvoka pabrėžiamas individo ir visuomenės
santykių nutraukimas. Nobelio premijos laureatas ekonomistas A. Senas pateikia

98

dvinarę atskirties koncepciją- tyrėjas išskyrė aktyvią(active exclusion) ir pasyvią
(passive exclusion) atskirtį (Sen 2000: 14). Galime teigti, kad judėjimo negalę
turinčių žmonių atskirtis vyksta dviem tarpusavyje susijusiais aspektais - per jų
savęs atskirtį nuo visuomenės ir atskirtį iš visuomenės pusės (žr. 1 pav.). Aktyvi
atskirtis (atskirtis iš visuomenės pusės) -tai išoriniai veiksniai (visuomenės narių
ar institucijų nuostatos ir veiksmai), atstumiantys neįgaliuosius nuo dalyvavimo
visuomenės gyvenime. Pasyvios atskirties nuo visuomenės mechanizmas susijęs

su neįgalių žmonių savęs atskirtimi (self-exclusion) (pačių neįgaliųjų asmeninių
savybių, elgsenos, gyvenimo būdo ypatumai, kurie įtvirtina šią būklę). Tiesa, kai
kurie tyrėjai remiasi prielaida, kad savanoriško atsiskyrimo nebūna, jis yra tik
tariamai savanoriškas (Mikulionienė 2005). Tarkime, kai žmogus, tapęs fiziškai
neįgaliu po autoavarijos, nebesivargina laikytis visuotinai įprastų bendravimo,

elgesio taisyklių. Jį galima kaltinti, kad pats pasirenka tokį atskirties kelią,
nesiekia veiklos, padedančios integruotis į visuomenę. Tačiau pažvelgus įdėmiau,

neretai paaiškėja, kad jo atsiskyrimas, atsižvelgiant į galimus ekonominius,
politinius, teisinius, kultūrinius barjerus, greičiau yra „padiktuotas adaptacinių

gebėjimų nei išskirtinio noro prisiimti socialiai atskirtojo, atstumtojo vaidmenį".
Tais atvejais, kai žmogus atsitraukia iš tiesų savanoriškai, galima kalbėti apie
socialinį izoliavimąsi, o ne atskirtį. Mūsų nuomone, vis dėlto socialinė atskirtis yra
dvipusis procesas, nesvarbu, ar individas atsiskiria savanoriškai, ar priverstinai,
veikiamas visuomenės. Tai sudėtinis procesas, kurį derėtų nagrinėti analizuoti
kompleksiškai, „suvokiant sąveiką tarp žmogiškojo veiksnio bei atsakomybės ir
socialinių jėgų vaidmens, formuojant žmonių gyvenimo aplinkybes".

Panašių minčių randame ir tyrėjo G. Meyersono koncepcijoje apie fizinę
negalę turinčių asmenų atskirtį — sutrikimas yra tik fizinės būsenos variacija,
kuriai mes suteikiame „neigiamą vertę". Ši neigiama vertė yra sudaryta iš trijų

dimensijų, kurias sąlygoja: a) visuomenė, b) pati asmenybė, c) netipiška fizinė
išvaizda (cituota pagal: Ruškus 2002: 22). Šis tyrėjas greta dviejų (neįgaliojo ir
visuomenės) išskiria ir trečią savarankišką socialinės atskirties komponentą -

fizinę neįgalaus žmogaus išvaizdą. Neįgalieji dažnai apibūdinami ne pagal savo
savybes, sugebėjimus, bet pagal fizinę negalę ir išvaizdą. Manoma, kad jei žmogus

sėdi vežimėlyje ir negali užlipti laiptais, tai yra jo trūkumas. Juk šiuolaikinėje
visuomenėje kūnas tampa tarsi „vizitine kortele", tad peršasi mintis, kad neturintis
tobulo, stilingo, gražaus, sveiko kūno žmogus yra nevykėlis. Tokioje situacijoje,
pasak dramaturgijos teorijos kūrėjo sociologijoje E. Goffmano, stigmatizuotasis
suvokiamas kaip „ne visai žmogiškas" ir lieka už visuomenės ribų.

Atskirties aspektai Judėjimo negalę turintys žmonės yra heterogeninė grupė,
susidurianti su įvairiais „socialinių įtampų laukais" (R. Grigo sąvoka). Jų atskirtis

pasireiškia ir individualiu, ir visuomeniniu lygmenimis. Tad šiandien tyrinėtojai,
kalbėdami apie atskirties raišką, identifikuoja kelias neįgalių asmenų socialinės
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atskirties formas. Remiantis įvairių šalių tyrinėtojų (J. Ruškaus, M. Olivvos-

Ciesielskos ir kitų) įžvalgomis, galima išskirti penkis pagrindinius aspektus',
kuriais vyksta žmonių su judėjimo negale atskirtis, pasireiškianti įvairiomis
formomis: 1) fizinio kūno aspektas, 2) individualus, 3) socialinis, 4) ekonominis,
5) institucinis aspektas (žr. 1 pav.).

Fizinė
negalia
Fizinio kūno
aspektas

Savęs
Individualus
aspektas

Kiti žmonės, institucijos;
stigmatizacija
Socialinis
aspektas

Užimtumas, pajamos,
vartojimas
aspektas

Socialinė apsauga,
parama
Institucinis
aspektas

1 pav. Judėjimo negalę turinčių asmenų atskirties raiška
Trumpai aptarkime šiuos aspektus.
Individualus atskirties aspektas. Neįgalūs žmonės dėl savojudėjimo sutrikimų

yra pažeidžiami psichologiškai; negalė atsiliepia tampa iššūkiu savęs vertinimui
ir sukelia jo pokyčius. V. Kasparavičienės žodžiais, sudėtingos gyvenimo
sąlygos neleidžia „nei palaikyti, nei stiprinti asmenybės vertės". Jos išugdo
ilgai trunkantį, visą asmenybę apimantį žemą savęs vertinimą (Kasparavičienė
1994: 70). Neįgaliems žmonėms atrodo, kad sveiki asmenys turi tokių savybių,
kurių jiems trūksta. Kai asmenybė nuolat susiduria su nesėkmėmis, neigiamais
aplinkinių vertinimais bei atstūmimu, savęs vertinimo lygis pamažu ima kristi.
Tais atvejais, kai susiformuoja iškreiptas, neadekvatus savęs vertinimas, sutrinka
visos asmenybės normali raida, iškyla daug problemų ne tik pačiam žmogui,

bet ir aplinkiniams. Kaip rodo tyrimai (Negalės žmonės 2009), neįgalieji dažnai
užsisklendžia vienatvėje, o tai skatina baimę — baimę prieš kitus žmones, prieš

savo paties gyvenimą. Tai riboja galimybę plėtoti sugebėjimus, pozityviai spręsti
problemas, bendrauti su kitais žmonėmis, neleidžia „susivokti realios situacijos",
tuo apsunkinant šių žmonių įtrauktį į visuomenę.
Socialinis atskirties aspektas. Socialiniai ryšiai su žmonėmis, institucijomis
ir šių ryšių stiprumas turi didelę reikšmę žmogaus raidai, jo visaverčiam
funkcionavimui visuomenėje. Socialinės atskirties specialistai (M. 01iwaCiesielska, V. Kanopienė, S. Mikulionienė, A. Vosyliūtė) teigia, kad vienas

svarbiausių atskirties aspektų yra būtent socialinių ryšių atskirtis. Neįgalieji
turi apsiriboti „negausiais realiais kontaktais ir santykiais". Prasti ankstesni

ir dabartiniai žmonių ryšiai sumažina jų komunikaciją su kitais visuomenės
nariais, izoliuojajuos nuo dalyvavimo visuomenės gyvenime. Gyvenimo tikrovė
7 Kiti galimi socialinės atskirties aspektai, pavyzdžiui, politinis, erdvinis (geografinis), šiame straipsny
je neaptariami
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ir sociologiniai tyrimai (Negalės žmonės 2009) rodo, kad negalė „išskiria
šeimas, mylimuosius, artimiausius draugus". Pavyzdžiui, 2008 m. neįgaliųjų

tyrimas8 atskleidė, kad skyrybas arba jų galimybes ateityje daugelis judėjimo
negalę turinčių žmonių išgyveno labai jautriai. Kai kuriems respondentams

skyrybų patirtis buvo tokia skaudi, kad .jie tiesiog neįstengė patys sau pripažinti
akivaizdaus fakto^. Tik keletas neįgaliųjų bandė patys „aplenkti savo likimą"
- pirmieji pranešė mylimam žmogui, kad jį palieka. Manoma, kad ši problema

.jiems buvo pati skaudžiausia, labiausiai lemianti jų socialinę atskirtį, depresiją,
neigiamai veikianti socialinio dalyvavimo procesus". O prarasti draugus
neįgaliesiems buvo mažiau skausminga negu išsiskirti su mylimaisiais. Dažnai
pažįstami vengdavo pasisveikinti su tapusiu neįgaliu žmogumi ^ toks jų elgesys
respondentus greičiau stebino nei piktino. Daugelis neįgaliųjų prisipažino, kad
buvusių bičiulių pastangos bendrauti neretai atrodė nenuoširdžios, todėl, kai ryšiai
pagaliau nutrukdavo, geriau pasijusdavo ir neįgalieji, ir sveikieji (Maniukaitė

2008: 252-254).
Apibendrinant galima teigti, kad neįgalieji yra socialiai jautri grupė ir apiejuos
dažnai kalbama formuojant vargšų ir skriaudžiamųžmonių įvaizdį. Sutikus neįgalų
žmogų - keistą, kitokios išvaizdos ir elgesio - pajuntamas gailestis, nerimas,
baimė. Dažniausiai „baimės jausmas yra atvirkščiai proporcingas ankstesnių

kontaktų kiekiui" (Ruškus 2002: 20). Kol ieškosime „svetimo" skirtybių, tol
žmonės su negale liks už visuomenės ribų. O visuomenės tolerancijai išugdyti

reikia daugiau laiko; „geriems pokyčiams reikia tikėjimo ir noro iš esmės keisti
žmonių gyvenimą."
Ekonominis atskirties aspektas. Neįgalūs žmonės atskirtį patiria užimtumo
ir vartojimo sferoje. Pagal libertarinės visuomenės teorijas (R. Nozickas, F.
Hayekas), rinkos veikimo rezultatai negali būti nei teisingi, nei neteisingi: tiesiog
rinkoje yra laimėtojai ir pralaimėtojai. Pirmiesiems rinkos veikimo pasekmės
yra geros, antriesiems — blogos. Esant nelygybei darbo, švietimo, vartojimo ir
kitose sferose, vyksta žmonių skaidą į „stipriuosius" ir „silpnuosius". Šitoje
situacijoje neįgalūs asmenys yra silpnieji. Dėl savo neįgalumo šie žmonės neturi

lygių galimybių dalyvauti švietimo ir darbo procesuose, tikėtis tokių pačių
pajamų kaip kiti visuomenės nariais, konkuruoti darbo rinkoje, vartojimo sferoje.
Kiekviena visuomenė visada turi susiformavusius apdarų, būsto, maitinimosi,
transporto, komunikacijų standartus. Asmuo, kuris negali visu tuo pasinaudoti,
bus atskirtas nuo visapusiško dalyvavimo visuomenėje (Lazutka 2001: 102).
Kiekvienas žmogus norėtų susikurti patogesnę buitį, gyventi pasiturinčiai. Toks
jo siekis yra natūralus, nes, neturėdamas materialinių sąlygų, jis negalėtų tobulėti
* 2008 m, Vilniaus mieste STI darbuotojų buvo atliktas judėjimo negalią turinčių žmonių tyrimas
(apklausta apie 100 neįgaliųjų). Daugiau žr: Maniukaitė G 2008. Požiūrio \ negalės žmones aspektai:
santuokos ir Šeimos perspektyvų vertinimai. Visuomenės darni plėtra problemos ir perspektyvos. Vilnius:
VPU. p. 250-259
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dvasiškai. Visiškai sutinkame su E. Durkheimo teiginiu, kad kiekvienas gyvas

organizmas gali egzistuoti ir jaustis laimingas tik tada, kai jo poreikiai visiškai
patenkinami. Deja, nemažai negalės žmonių, ypač vyresnio amžiaus, neturi

galimybių vartoti paslaugas ir prekes, būtinas jų gebėjimams ugdyti ir užtikrinti
tinkamą gyvenimo lygį. Pavyzdžiui, jiems sunku patekti į sporto, rekreacinius ir

turizmo objektus, neįgalūs vaikai neturi tokių galimybių kaip kiti vaikai dalyvauti
žaidimuose, laisvalaikio ir sporto veikloje. Taigi vartojimas atveria galimybes,

kurių neturėdami neįgalieji patiria atskirtį - „matydami socialinėje erdvėje
gausaus vartojimo pavyzdžių, jie dar labiau pajunta savo atskirtį" (Vosyliūtė ir
kt. 2004).
Institucinis atskirties aspektas. Visuomenė per savo institucijas prisiima
atsakomybę dėl socialinio saugumo - piliečių socialinės apsaugos bei paramos

įvairioms socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Neįgaliųjų teises Lietuvoje
gina šalies Konstitucija, įstatymai, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija,
kiti teisės aktai ir direktyvos. Jie numato žmonių, turinčių fizinę negalę, rėmimą
ir jų integracinius procesus į visuomenę. Žinoma, sukurta teisinė bazė ir
vykdomos programos mūsų šalyje padeda spręsti opiausias žmonių su negalia

problemas, bet dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių (ekonominių priežasčių,
specialistų žinių ir patirties stokos, neįgaliųjų siekio gauti lengvatų) ne visada
tai pavyksta. Socialinės rūpybos specialistai teigia, kad negalės žmonių lygias

galimybes ir socialinę įtraukti riboja tokie veiksniai: skiriama per mažai dėmesio
ugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, trūksta metodikų žmonėms, turintiems
skirtingas negales, šių sričių specialistų ir įrangos; veikianti profesinio mokymo
sistema sprendžia asmenų su raidos (intelekto) sutrikimais profesinio mokymo
bei socializacijos problemas ir praktiškai neapima asmenų su kitokia negale;
per mažai bendradarbiauja visų sričių (sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos
ir darbo, švietimo ir mokslo, susisiekimo, aplinkos, kultūros, sporto, kitos)
institucijos, tenkindamos žmonių su negalia po reikius ir užtikrindamosjiems lygias
galimybes; neveiksmingas socialinių paslaugų finansavimo modelis ir paslaugų

organizavimo bei teikimo būdai, vyrauja (atsižvelgiant į skiriamų lėšų dydį ir
vietų skaičių) stacionarios socialinės paslaugos, tobulintinos bendruomeninės
socialinės paslaugos, jų reikėtų daugiau; ir k.t. (Nacionalinė žmonių su negale

socialinės integracijos 2010-2012 m. programa). Taigi gerinant neįgaliųjų padėtį
šiandien tebėra tam tikrų spragų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, mokslo
ir švietimo, užimtumo sistemose. Vis dėlto reikia pripažinti, kad atskirtį lemia ne
tik šalies įstatyminės bazės netobulumai, institucijų veiklos neveiksmingumas
ar teikiamos pagalbos neefektyvumas. Neretai patys žmonės (sąmoningai ar

nesąmoningai) save įstumia į neįgaliųjų kategoriją. Atskleisti faktai, kai piliečiai
verčiau norėtų būti pripažinti neįgaliaisiais ir taip pagerinti savo finansinę būklę
ar pasinaudoti teikiamomis lengvatomis. Pasak socialinės rūpybos specialistų,
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neįgaliajam labiau apsimoka būti remiamam, gauti įvairių lengvatų, nes darbas
apriboja tas lengvatas, bet negarantuoja normalių pragyvenimo pajamų (Skučienė,

Šumskaitė 2005: 7). Kita vertus, neturėtume pamiršti, kad socialinė atskirtis dar
labiau sustiprėja, jei žmogus, turintis negalę, negauna lauktos pagalbos.

Fizinio kūno atskirtis
A. Giddenso žodžiais, šiandieną persmelkia vartotojiškumas, kuris reiškia
„išvaizdos valdomą visuomenę" (Giddens 2000: 221). Gyvename visuomenėje,
kurioje vis dažniau vartojamas terminas „kūno įvaizdis", o vertinant žmogų
daug dėmesio skiriama jo išvaizdai, išoriniam grožiui. V. Pruskus rašo: „Tobuli,
stilingi kūnai - simboliai žurnalų viršeliuose ir ekrane nuolat primena, kad
tobulas kūnas yra smagu, madinga, pasiekiama. Tad nenuostabu, kad noras turėti
tobulą, patrauklų kūną tampa visuomenės akyse vienu siektiniausių dalykų"
(Pruskus 2008; 44). Moderni visuomenė siekia tobulumo, jos nariai formuoja
save - asmenybė tampa reflektyviu projektu. Dabar televizijoje, žurnaluose,
lauko skyduose besipuikuojantys „gražuoliai ir gražuolės" verčia mus manyti,
kad esame nepakankamai gražūs ir visaverčiai. Tačiau nustatyti grožio kriterijai
mums dažnai yra svetimi. Vis dėlto modernioje visuomenėje dominuoja „svajonių
žmogaus" (E. Rimšaitės (2006: 60) vartojama sąvoka) paveikslas: jauno, sveiko,
dinamiško (vadinamojo designer-baby). Kūnas tampa tarsi „vizitine kortele, kuria
žmogus prisistato visuomenėje, yra joje pastebimas ir atitinkamai įvertinamas".

Tokioje „tobulo kūno kulto situacijoje" ypač nukenčiajudėj imo negalę turintys
žmonės, „nutolę nuo tobulumo ir dėl visuomenėje vyraujančio perfekcionizmo
tapę dar labiau pažeidžiami". V. Pruskaus teigimu, žmonės, neatitinkantys
visuomenės sukurtų standartų, dažnai labai kenčia nuo įvairių kompleksųir stigmų.
Tobulo kūno kultas savaip dezintegruoja visuomenę, skatina atsainų požiūrį į
„netobulus" žmones. Vienpusiška orientacija įjaunus, energingus grožio fabrikų

paslaugų vartotojus sudaro psichologines prielaidas nepagarbai visuomenėje
tarpti (Pruskus 2008: 49). Kūnas, kuris neatitinka standarto, kaskart primena tai,
ko šiuolaikinė kultūra tikisi iš žmonių - „būti seksualiais, turėti šeimą ir tinkamai
ją aptarnauti". Judėjimo negalę turinčio žmogaus kūnas išsiskiria iš kitų kūnų,
jis yra kitoks. Sveikojo akimis - tai „transformuotas kūnas; jis matomas kaip
ligos nešiotojo kūnas, kuris savyje slepia grėsmę". Toks žmogus pasitinkamas

atkreipiant dėmesį į pagrindinį jo negalės atributą - įrenginį, padedantį judėti
- vežimėlį ar ramentus (Šėporaitytė 2006: 113). Neįgalus kūnas tampa „kūnu
su minuso ženklu". Tai reiškia, kad negalė „charakterizuoja negatyvią erdvę",
kurios neturi užimti sveikas kūnas.
Judėjimo negalę turintys žmonės gali pretenduoti ne į „sceną", „socialinį
fasadą", o tik į „užkulisius" (pasak E. GofTmano); viešoje erdvėje jie slepia savo
negalę. A. Giddensas rašo, kad mūsų kūnas yra objektas, kurį turėti yra privilegija
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arba pasmerkimas; jis gali būti gerovės ir malonumo jausmų šaltinis arba ligų ir
kančių vieta. Neįgalieji skaudžiai suvokia, kad jų kūnai nėra tokie kaip kitų. O
neretas šio suvokimo palydovas yra gėda, kylanti iš „pasąmoningai patirto nerimo

dėl savųjų trūkumų" - dėl kūno (Giddens 2000: 89). Ši gėda gali būti siejama su
kūno rodymo ir nuogumo baime: „Gėda kyla apsinuoginant prieš įdėmų žiūrovo

žvilgsnį.^ Kaip teigia A. Giddensas, gėda labai pagraužia pasitikėjimo šaknis, ji
tiesiogiai naikina paties žmogausirsupančios socialinės aplinkos saugumojausmą.
Gėdą stimuliuoja patiriami niekam netinkamo ir pažeminto žmogaus jausmai.
Pasak E. Goff
inano, visuomenė suskirsto žmones į kategorijas pagal atributus,
kuriuos mano esant normalius ir natūralius kiekvienam nariui. O neatitinkantys
normų individai stigmatizuojami ar gauna etiketes, t. y. jiems priskiriamas į akis
krentantis ženklas - stigma, etiketė, silpnumas, nepakankamumas arba negalė.

Žmonės, turintys kūno negalę, apibrėžiami kaip kitokie nei sveikieji; skirtingai
atrodantys, skirtingai išgyvenantys, mažiau duodantys, tik gaunantys, esantys
ne savo vietoje tarp sveikųjų, nesuprantantys savo gyvenimo prasmės. Taip
pažeminti mūsų akyse, jie jaučiasi nevisaverčiai, papildo atstumtųjų gretas. Nors
stigmatizuotasis siekia nepaisyti jį skiriančios stigmos, neretai vyksta priešingas
procesas -jis prisiima atsakomybę už nesėkmę ir „interiorizuoja specifinį, linkusį

į menkavertiškumą identitetą" (Ruškus 2002: 20,48). Žymėtasis pradeda ir elgtis
atitinkamai. Nesaugus ir nepasitikintis savimi žmogus nemyli, negerbia savęs,
jaučia savo menkavertiškumą. Jis jaučiasi auka, baudžia save ir kitus. Jis nesiima
atsakomybės už savo gyvenimą ir dėl savo nesėkmių kaltina visą pasaulį: tėvus,
sutuoktinį, draugus, medikus. Toks žmogus tampa agresyvus arba priešingai,
apatiškas, abejingas sau ir aplinkiniams. Negalės žmonės dažnai apatiški sau,
kitiems ir viskam, kas vyksta aplinkui: „Aš niekam nereikalingas", „Niekas
nepasikeis ",v Tokią ar panašią būseną galima pavadinti „egzistencine izoliacija"
(A. Giddenso sąvoka). Apskritai kalbant, pasak A. Giddenso, modernybė
yra rizikos kultūra; vėlyvosios modernybės sąlygomis milžiniška psichikos
problema tampa asmeninio beprasmiškumo jausmas - jausmas, kad gyvenimas

negali pasiūlyti nieko vertinga (Giddens 2000; 19). Todėl kasdieniame gyvenime
moraliniai ir egzistenciniai klausimai vėl darosi svarbiausi.

Žmonių, turinčių judėjimo negalę, įtraukties žymės
Apibendrinant galima teigti, kad šiuolaikinė mūsų visuomenė pritaria
demokratinėms idėjoms, bet gyvuoja ir „sindromas^ - tik ne mano kieme.

Galioja etikečių klijavimo politika, kai individo savybės, neatitinkančios
visuomenėje įprastų standartų, lemia sprendimą, kiek stigmatizuotam asmeniui
11 Informantų pasakymai iš neįgaliųjų tyrimo, vykusio 2008 m. Straipsnio autorė yra viena iš tyrimo
organizatorių Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) Stratifikacijos skyriaus darbuotojų buvo atlikta
anketinė apklausa, kurios metu Vilniaus mieste (Valakupių reabilitacijos centre, Justiniškių sveikatingumo
centre) apklausta 100 įvairaus amžiaus judėjimo negalę turin^ių žmonių (60 vyrų ir 40 moterų). Daugiau
apie 5į tyrimą žr: tegalės žmonės. 2009 Red-A. Vosyliūtė. Vilnius Socialinių tyrimų institutas.
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bus leista dalyvauti visuomenės gyvenime. Pasak J. Ruškaus, neigiamas požiūris
į neįgaliuosius ir atitinkamas elgesys suformuoja socialinės atskirties situacijas ir
sustiprina neigiamas socialines nuostatas. Todėl galbūt teisūs tie, kurie tvirtina,

jog požiūris į neįgaliuosius yra esminė socialinės integracijos sąlyga (Ruškus
2002: 17, 19). Ne mažiau svarbi yra ir pačių neįgaliųjų motyvacija, vidinis noras
gyventi visuomenėje ir jaustis jos nariais. Juk žmogaus aktyvumas, teigiamas
savęs vertinimas yra pagrindinės sėkmingo dalyvavimo visuomenėje sąlygos.
Tad nenuostabu, kad pastaruoju metu sociologinėje literatūroje diskutuojama dėl
neįgaliųjų socialinės integracijos termino prasmės. Sociologų, socialinės politikos
specialistų (J. Ruškaus ir kt.) darbuose akcentuojama „socialinio dalyvavimo"

sąvoka, kuri reiškia tam tikrą proveržį, neįgaliųjų artimųjų ir paties neįgalaus
žmogaus aktyvumą, kai aptariami jo gyvenimą lemiantys veiksniai. Socialinio
dalyvavimo teorijos esmė - akcentuoti ne su žmogaus negale susijusius trūkumus,
o jo kūrybinius, bendravimo, emocinius ir kt. pranašumus. Svarbiausia, kad „abi
procese dalyvaujančios pusės - sveikieji ir neįgalieji - būtų vienodai aktyvios ir

tikėtų sėkme" (Maniukaitė 2008: 251).
Apibendrinimas
Dabartiniu laikotarpiu moderniosios demokratijos sąlygomis formuojamas

„žmogaus teisių, kūrybinio kitoniškumo pripažinimo požiūris", bet judėjimo
negalę turintys žmonės iki šiol retai suvokiami kaip lygiateisiai ir visaverčiai
visuomenės nariai. Jie gali pretenduoti ne į „sceną, o į užkulisius". Atskirtis -

daugiamatė kategorija, todėl judėjimo negalę turintys žmonės ją patiria įvairiais
tarpusavyje susijusiais aspektais.
Fizinio kūno pažeidimas yra išskirtinis kriterijus, atskiriantis žmones su
judėjimo negalia nuo „sveikųjų" visuomenės. Negalė sumažina arba atima asmens
galimybes užsiimti kasdiene veikla ir jaustis visateisiu ir visaverčiu visuomenės
nariu. Modernioje visuomenėje kūnas yra gan svarbi asmens tapatumo dalis, kurią
vienaip ar kitaip suvokiantis individas kuria savo tapatumo jausmą^ jaučiasi geriau
ar blogiau, nelygu koks yrajo kūnas ir kaip tąkūnąsuvokia kiti visuomenės nariai.
Tad kalbant apie negalės kuriamą atskirtį neįmanoma atsiriboti nuo „kūniškosios
dimensijos" - fizinio sutrikimo, trukdančio neįgaliesiems lygiomis galimybėmis
kurti asmeninę erdvę ir dalyvauti visuomenės ekonominiame, kultūriniame,
politiniame gyvenime.
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3acTaB^aeT paccMarpHBaTb ee CKBO3b npH3My MaprHHanbHOCTH, fljiHTejibHOCTb
KoropoH 3aBncHT ar xapaicrepa aaanTauHH.
BbiaenaioTca

MeTbipe

CTpaTerHH

aaanTauHH

Me^3THH>iecKoro

B3aHMO^eHCTBHa: accHMHJiauHa, HHTerpauna, naccHBHaa aBTapKHa
(reTTOH3auHa)MaKTHBHaaaBTapKHa(KyjibTypHaaKOJioHH3auHa).CneuH())HKa
a^anTauHHCTy^^eHTOB-MHrpaHTOBpaccMOTpeHaHepe3,ziJTHTejibHOCTbaaanTauHH,
aiCTHBHOCTb, Ha6op HHrepecoB, aOBepHe k oKpyncaionefl cpe^e, CKjioHHOCTb k
BHyTpHrpynnoBOH cnjiOMeHHOCTH.
Xapaicrep a^ianTauHH pocchhckhx cryjieHTOB - MHrpaHTOB npn6jtH>KeH
k CTpaTerHH HHTerpauMH, a xapaicrep a^anTauHH HHOCTpaHHbix cry^eHTOB b
POCCHH 6JIH3OK K reTTOH3aUHM.
K.iioHCBbie cjioBa: MHrpauH^, aaanTauHa, MaprHHanbHOCTb, CTyaeHTbiMHrpaHTbi.

MHrpauna b coBpeMeHHOM o6mecTBe npHBOaHT k paay cepbe3Hbix
nocjie^CTBHH, o^hhm H3 KOTopbix aBjiaeTca npo6jieMa ązianTauHH MHrpaHTOB
k hoboh couHajibHOH cpe^^e. CneuH<į>HHecKOH rpynnofi aBJiaKyrca cry^^eHTbiMHrpaHTbi, xapaKTep aflanTauHH KOTopux Hepe^KO cea iaH c MaprHHajibHOCTbK).
ycneiuHOCTb ^aanTauHH CTy^eHTOB-MHrpaHTOB 3aBHCHT ot Bbi6HpaeMOH
CTpaTerHH aaanTauHH h (ĮiopM BHeuiHero BJiHaHHa Ha 3tot npouecc.
npouecc r^o6ajiH3auHH paciu^paeT h ynny6jiaeT B3aHMo^eHCTBHa jno^e^^
b pa3jiHMHbix CTpaHax, hto cnoco6cTByeT counajibHbiM TpaHctĮiopMauHaM
coBpeMeHHoro MHpa. O^hoh H3 npHHHH TaKHX TpaHC(Į)opMauHH aBjraeTCa
ycHJieHHenpocTpaHCTBeHHi>ixnepeMeiueHHHJiK)^eH.yBejTHHeHHeMHrpauHOHHbix
nOTOKOB HepeflKO npHBOaHT K pa IMblBailMK) rpaHHU KyjIbTypHOH 3aMKHyTOCTH H
o6oco6jieHHOCTH Hapo^oB h couHajibHwx rpynn. Hapajay c nojio^KHTejibHbiMH
nocjie^cTBHaMH 3to nopojK^aer orpoMHoe KOJiHHecTBO npo6jieM, o^hoh H3
KOTopbix aBjiaeTca npo6^eMa MaprHHajibHOCTH.
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FIpHMepoM MaccoBoro MHrpaijHOHHoro noroKa cjiy^cHT MnrpauHa Mojio
c ueJibK) noJiyneHHH o6pa3OBaHHH. FIomhmo tofo, hto Bce 6ojibiue Mano,a bix
poccH^H HauejieHo Ha nojiyHeHHe o6pa3OBaHHJi 3a py6ecoM, ecero^HO b
POcchhckhx o6pa3OBarejibHbix ynpe)KaeHHJix yBejiHHHBaercfl kojihmcctbo
HHocTpaHHbix y^amHXC. TaK, c 2000 no 2008 roau MHcneHHOCTb nHocrpaHHbix
CTyAeHTOB b Pocchh yBejiHHHJiacb noHTH b 2 pa3a h cocraBHJia Sojiee 100 Tbic.
neji., b tom 4HCJie 70,2 tuc. nejiOBeK Ha 0HHbix 0T^ejieHHHx ("http://www.gks.ru

2010).
Ha Haiu B3rnfl^, np^ paccMOTpeHHH CTyaeHHecKHX MHrpauHH Heo6xo^HMO
yMHTbiBaTb cBJ!3b MHrpauHOHHbix cTpaTerHH h npouecca a^^anTauHH. U,ejib
MHrpauHH He Bcerjja mojkct onpe^enHTb cneiiH(Į)HHeCKHe nepTbi a^anTauHH.
ripeacTaBHTejiH Mono^eacH o^Horo Bo^patrra, npH6biBuiHe b ohhh nyHKT c
uentio nojiyHeHHH o6pa3OBaHHji MoryT no-pa3HOMy nepe^HTb nepBbiK nepHO^
npe6biBaHHH b HOBoti cpe^e, no-pa3HOMy oco3HaBaxb MaprHHajibHoe cocTosHHe
CMeHbl COUHa^bHO-KyjlbTypHOH OSCTaHOBKH.
CTy^eHTbi-MHrpaHTbi (h cryaeHTbi-HMMHrpaHTbi b qacTHOCTH) npoxo^flT
a^anTauHio no pa3/inHHbiM CTpaTerHflM, h ee pe3yjibTaT 6y^eT onpe^eJiTb
Mo^e^b hx couHajibHoro noBej^eHHH. B pe3y^bTaTe npoxo)KaeHHfl
Hepe^Ko HHO3THHMecKHe cTy^eHTbi TepaioT CTaryc MaprHHajioB, HHT
b HOByro 3THOKyjibTypHyK) cpe^,y. TeM He MeHee, ecTb h HHbie BapHaHTbi Bbixo^a
H3 MaprHHajlbHOPO COCTOflHHfl, KOTOpbie MOryT HMeTb KaK KOHCTpyKTHBHbie, TaK
h .aecTpyKTHBHbie nocjie>acTBHfl. MacuiTaG 3thx nocjieacTBHH nacTO CTaHOBHTca
npe^MeTOM oScy^yieHHfl b CMH h noBO^OM jmsi npHHflTHfl aMHHHCTpaTHBHbix
Mep.
FIpH paccMOTpeHHH npo6jieMbi ajianTauHH MHrpaHTOB b pocchhckhx
o6pa3OBaTejibHbix yMpe)Ki^eHH^^x ochobhoh aKueHT nenaercn Ha paccMOTpeHHH
KOHKperHbix npo6;ieM >kh3hh b Pocchh, MepT a^anTauHH cTy^eHTOB h (jmKTopoB,
hx Bbi3biBaiomHx. Mu nonuTaeMc^ npoBecTH cpaBHHTejibHbifl aHaJiH3
aaanTauHH CTy^eHTOB-MHrpaHTOB (HH0CTpaHHbix CTy^eHTOB H3 ^ajibHero h H3
6jiHacHero 3apy6e^ba h cry^eHTOB, flBJisK)mHxcfl BHyTpeHHHMH MHrpaHTaMH)
b o6pa3OBaTejibHbix y^pe)K^^eHHflx CaMapcKo^ o6^acTH CKBO3b npH3My
MaprHHajibHocTH.
C tohkh 3peHHfl npe^MeTa Hauiero HCc^e^oBaHHH CaMapcKaa ofi^acTb - OHeHb
HHTepeCHbifl pernoH. Byaynn 3kohomhmcckh CTa6HJibNbiM perHOHOM, oGiiacTb
HBJiaeTca npHBJieKaTe^bHofi jxs\h MHrpaHTOB. FIphboji^cckhh (į)e^epajibHUH oKpyr,
Kyjia bxo^ht CaMapcKa^ oGjiacTb, JiH^HpyeT h no HHony npo)KHBaK)iUHX b HeM
3THHMecKHX rpynn, h no MHCJiy MHrpaHTOB. C ^pyroft CTopoHbi, CaMapCKaa
o6nacTb flBJi^eTCfl o^hhm H3 caMbix To^epaHTHbix perHOHOB b Pocchh. Ha
3TOH TeppHTOpHH C^O^HnaCb Tpa^lHUHfl ^o6pOCOCe^CKHX MeC3THHMeCKHX
OTHOUieHHH. B 3TOH CBS3H HHTepeCHO npOCne^HTb npHCnOCO6jieHHe K HOBbIM
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npeacTaBHTejie^^ mojio^okh, eme He okohhhbuihx npouecca
nepBHHHoK couHajTH3auHH, ho y^e o6a3aHHbix a^anTHpoBaTbca k hoboh cpe^e.
BnepBbie ynoTpeSHBUJHH b couhojicthh TepMHH

MaprHHaji

P.FIapK

paccMaTpHBaji MaprHHajibHOCTb b KOHTeKCTe npoMOKyTOMHoro nojio>KeHHa
3THHMecKHX MeHbujHHCTB b coBpeMeHHOM eMy aniepHKaHCKOM o6mecTBe (1928
ro/i). Oh onpe^ejiflji MaprHHajibHOCTb KaK nocToaHHbifi couHajibHbiH CTaTyc, He
n3MeHiomHHCH Ha npora>KeHHH Bcefl ^H3HH (Park 1928). HHaa TOiKa 3peHHa
6bi:ia npe^CTaBJieHa 3. CTOyHKBHCTOM, KoropbiH npe^nojiO)KHji BO3MO)KHOCTb
BblXO^^a H3 MaprHHajlbHOrO COCTOaHHa. IlapKOM H CTOyHKBHCTOM 6bIJ10 flaHO
KJiaccHHeCKOe onpe^ejieHHe KyjibTypHOH MaprHHanbHOCTH, o&bflCHfliomee
npOUeCCbl KpOCC-KyjlbTypHblX KOHTaKTOB H aCCHMHJISUHH. B OCHOBe 3TOTO THIia
MaprHHajIbHOCTH JlOKaT B3aHMOOTHOUieHHa CHCTeM UeHHOCTeH ^ByX KyjIbTyp,
b KCVTopbie BicnroneH HH^^HBHa h pe3yjibTaTOM KOTopbix cTaHOBaTca cjie^yioiuHe
KpHTepHH

MaprHHa^bHOCTH:

KpH3HC, ^^JIHTejlbHOCTb MaprHHa^bHOCTH H

HeonpeaeJieHHOCTb couHajrbHoro noJioweHH, He BKJiioMeHHOCTb, hjih HenojiHaa
BKJironeHHOCTb b couHajibHbie CTpyicrypu hjih rpynnw (FIonoBa 1999).
bi aianTauiiii
FIo HauieMy mhchhk), fljiHTejibHOCTb MapraHaJibHOCTH CBfliana c
^nHTe^bHOCTbfo h xapaicrepoM a^anTauHH, a Heonpe^ejieHHOCTb couHajibHoro
nOJICOKeHHH - C aKTHBHOCTbK), Ha6opOM HHTepeCOB H OCO6eHHOCTeH )KH3HH
CTyfleHTOB.
FIpHHflTO BbijiejiflTb Herbipe CTpaTerHH a^anTauHH Me)K3THHMecKoro
B3aHMo^eflcTBHa:

accHMHjiauna,

HHTerpauHa,

naccHBHaa

aBTapKHS

(reTTOH3auHfl) h aKTHBHaa aBTapKHfl (KyjibrypHaJi KOJiOHH3auHfl) (K)>KaHHH

2007).
IlpHMeHHTejibHO k paccMaTpHBaeMoii TeMe HaH6ojiee HHTepecHa naccHBHaa
aBTapKHfl, b HeKOTopbix cnyHa^x noHHMaeMa^ KaK MaprHHajibHOCTb
(C.BoHHep). naccHBHaa aBTapKHa - cTpeMjieHHe H36eraTb npaMbix KOHTaKTOB
c Hy>Kofi KyjibTypoH c uejibio ycTpaHeHHa HeraTHBHbix chmhtomob KyjibTypHoro
ujOKa. ^aHHaa crpaTerHa xapaKTepHa ^nu 3thhhcckhx MeHbuiHHcrB. AKTHBHaa
aBTapKHfl npej^nojiaraeT npoflBjieHHe y npHiuejibueB)) 3THOueHTpH3Ma h
HHTOjiepaHTHocTH. PeajibHocTb BocnpHHHMaeTca hmh KpattHe Hea^eKBaTHO,
flpyrne Ky^bTypbi pe3KO KpHTHKyiorcfl h OTBepraioTca. MnrpaHTbi CTpeMaTCa
nepeHecTH cboh aTpH6yTbi KyjibTypbi h 3THH^ecKHe crepeoTHnbi b HOByio cpe^y,
luiBa^art npHHHMaioiueMy OKpy^eHHio coficTBeHHoe MHpoBocnpnaTHe h o6pa3
JKH3HH. AcCHMHJiaUHa npejlCTaBJiaeT CO6OH OTKa3 MHrpaHTOB (^o6pOBOJlbHblH
HJTH BbIHy)KAeHHb]H) OT pO^^HOH KyjlbTypbl H nOJIHyK) H^eHTH(Į)HKaUHK) C HOBbIM
3THOKyjIbTypHbIM COO6lUeCTBOM (IO)KaHHH 2007).
HaHJiyHuieH aaanTHBHoH CTpaTer^eH aBJiaerca HHTerpauna. CoxpaHeHHe
CBOHX KyjlbTypHbIX aTpH6yTOB npH nOJIHOM nO^HHHeHH
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h MOpajibHbiM HopMaM npHHHMaromero o6mecTBa — 3to HMeHHo tot THn
a^anTauHH, k KOTOpoMy CTpeM^Tca h aaarrraHTbi, h npHHHMaroiuaa CTopoHa.
Flonpo6yeM paccMOTpeTb cneu.H<Į)HKy a^^anrauHH HHOCTpaHHbix CTyaeHTOB
qepe3 paccMorpeHHe cjie^iyiomHX <j>aKropOB: juiHTejibHOCTb aaarrrauHH,
aKTHBHOCTb, Ha6op HHTepecoB, ^OBepMe k OKpy>icaK)meH cpe^e, CKJioHHOCTb k
rpynrmpoBaHHK).
Ho cHanajia o6paTHM BHHMaHHe Ha Ba)KHbiK Bonpoc: b KaKOM BO3pacre
HHOCTpaHHbie cryneHTb] b Pocchh nona^aiOT Ha nepBbitt Kypc? 3tot BO3paCT
nopofi ^oxoiiHT ^o 25 JieT. J\eno b tom, hto cpe;w Tex HHOCTpaHHbie CTyaeHTOB,
KOTopbix HanpaBJiseT Ha o6yneHHe b Pocchk) rocyaapCTBO, ecTb Te, kto y^e
npoy^HJic HecKOJibKo JieT b yHe6HOM 33Be,aeHHH cBoeH CTpaHbi. KpoMe toto,
MHorne HHOCTpaHHbie CTy^eHTbi, npe^^e neM HanaTb nonyneHHe o6pa3OBaHHfl b
KOHKpeTHOM By3e Pocchh, b TeHeHHe ro^a H3yHatOT pyccKHH fl3biK b BopoHe^^e,
jm6o b PocTOBe-Ha-/^oHy. B HTore HeKOTopbie HHOCTpaHHbie cry^eHTbi nona^aioT
b By3 Pocchh b 3pejioM BO3pacTe, Koma npouecc nepBHHHoR couHajiH3auHH
3aBepuieH. B TaKOM cjiy^ae CTaaH^ Ky^bTypHoro uioKa Mo^cer npoxo^nTb HHa^e,
neM y CTy^eHTOB, nocTynHBUiHX Ha nepBbiH Kypc b Sojiee mojio^om BO3pacTe.
JXj\h npoxocaeHHH aaanTauHH, Rna npeo^ojieHHfl CTaflHH KyjibTypHoro
iiiOKa h ero nocnejiCTBHft MHrpaHTy Heo6xo^HMO onpe^ejieHHoe BpeMfl, name
Bcero ot 2 ^o 5 Jier (K)^caHHH 2007). HHOCTpaHHbie CTy^eHTbi ^bjuhotc^
npe^cTaBHTejiHMH Mo6HJibHOH rpynnbi - Mo^o^eacH, Bce npoueccbi npoxo^jJT
b 3TOH rpynne ^^OBOJibHO SbicTpo, HOBbie HopMbi MoryT ycBaHBarbCfl SbicTpee,
neM y B3pocjibix rpynn HaceneHu^. CTy^eHT H3 TypKMeHHCTaHa uonenunca c
HaMH CBOHMH BneHaTJieHHflMH OT ^CH3HH B POCCHH. C^O)KHb[M nepHO^^OM ^m
Hero SbiJiH nepBbie ^Ba ro^a. B stot nepHO^ cryaeHTbi CTaparoTCfl Ha^jrio^aTb
3a HOpMaMH, ^HKTyeMblMH HOBblM oSmeCTBOM H CTapaTbCfl CBbIKHyTbCfl C HHMH.
Ha6jnojiaTb, noHsiTb h npHBbiKaTb, - roBop^T o CBoeM noBe^eHHH b nepBoe
BpeMfl npeSbiBaHHH b Pocchh. 3a 3tot nepHOji ohh y^aT fl3biK, aaanTHpyioTCfl k
HenpHBbiHHbi. Ho cry^eHTbi paccKa3biBaK)T, hto hm He HpaBHTc^, Koraa Ha
yjiHue kto- Hn6yjib c K>MopoM roBopHT: Hto, 3aMep3?. MHorne MeponpHflTH^
npoxo^^aT no^ OTKpbiTbiM He6oM (npa3^^HHKH, BCTpe^H c ^py3bflMH, noe3^KH c
yne^HOH rpynno^ h t.^.), cry^eHTaM npHxo^HTca npHHHMarb b HeKOTOpbix H3
hhx yųacTHe. CTeneHb ynacTHJi b pa3JiHHHbix MeponpHflTHJix (Heo6ji3aTejibHbix)
nacTHHHo noKa3biBaeT nposBJieHHe couHajibHOH aKTHBHOCTH.
ypoBeHb aKTHBHOCTH HBJiaeTcs npaMbiM noKa3arejieM oco6eHHOCTeH
ajianTauHH. TaKHM o6pa3OM, He^ocTaTO^HbiH ypoBeHb aKTHBHOCTH noKa3biBaer
HenojiHyio a^anTaunio 6e3 ^ocTaTOMHOH aKTHBHOCTH. M36biTO4HbiH ypoBeHb
aKTHBHOCTH T8K>Ke He HB^JieTCfl nO^O)KHTeJlbHbIM, nOCKOJlbKy OCJia6jTfleT
a^ianTauHto.

A^eKBaTHbifi

ypoBeHb

aKTHBHOCTH,
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Hao6opoT,

yKpenjiaer

TeTC

T.fl.)

HMOCTpaHHlJ

Bnac

auHio (BacHJieHKO 2003). Ha6jiiO^eHHe 3a noBe^eHHeM HHOcrpaHHbix
H3 ^ajibHero 3apy6e>Kbs b CaMapcKoH oSjrac™ noKa3b[BaeT
HeBblCOKHH ypOBeHb COUHajlbHOH aKTHBHOCTH. MOTHBaUHeH K KaKOH-JIH6o
^ieflTejibHOCTH cjryjKHT nojiyneHHe yjiOBOJibCTBHH, nojib3bi h Bbiro^^bi an^
ce6a. flaHHue couHOJiorHHecKoro HCCJieaoBaHHa nOKa3aJiH, hto BCero 3,8%
cryfleHTOB H3 6jiH)KHero h 60,6% H3 ^ajibHero 3apy6e)Kb roTOBbi 3aHHMarbCfl
flo6poBOJibHecKoB aesiTejibHOCTbio (^^aHHbie couHOJiorHHecKoro Hccue^^OBaHHa
2010). HHTepeceH tot (J>aKT, hto npH MOTMBauHH nojiyHHTb b pe3yjibTaTe
^^o6poBOjibHecKOH ^eiiTejibHOCTH 0(})HUHajibHyK) pa6ory b Pocchh coraacHbi
6biTb BOJiOHTepaMH 26,9% CTy^eHTOB H3 CTpaH 6jiH)KHero h 21,2% H3 CTpaH
flajibHero 3apy6e>Kbii. TeM He MeHee, 6ojibuiHHCTBO H3 onpomeHHbix CTy^emoB
b peajibHOH cHTyauHH He co^eficTBOBajiH b npoBe^eHHH MeponpHflTH^^ h He
flBJMJIHCb HX ynaCTHHKaMH.
MHTepecbi y HHOCTpaHHbix CTy^eHTOB ^ocTaTOHHO pa3HOo6pa3Hbi. H3
o6meHHH co cry^eHTaMH H3 crpaH ^ajibHero 3apy6ejKb^^, o6yHaiomHXCfl b
caMapcKHX By3ax, Mbi y3HajiH, mto bo mhoi-om hx aeaTejibHOCTb h HHTepecbi
coBna^aioT c aeaTejibHOCTbio h HHTepecaMH pocchHckhx cTyaeHTOB. HanpHMep,
ohh BMecre nocemaioT aHrnHHCKHH KJiy6, ^^e h Te, h ^pyrue yMaTca
rpaMOTHOMy o6meHHK> Ha aHrjiHHCKOM ^3biKe. MHorne HHOcrpaHHbie cTy^eHTbi
H3 CTpaH ^ajibHero 3apy6ea<ba aKTHBHO 3aHHMaK>Tca cnoproM, b ochobhom,
6aCKeT60J10M H (Į)yT6o^OM. ripHHeM, 3aH9TH

HaCTOJIbKO HHTeHCHBHbl, HTO

HeKOTopue roBopaT o cnopre: Sport is my religion. TaK^e HHOcTpaHHbie
cry^eHTbi H3 CTpaH aajibHero 3apy6e>Kbfl noceiuaioT 3aceflaHna flHCKyccHOHHbix
Kjiy6oB h npHHHiuaioT ynacTHe b HayHHofl ^eaTejibHOCTH. O^^HaKO Ha6jiKeHH8
CBHjieTeJibCTByioT h 06 hhom onuTe a^anTauHH HHocTpaHHbix CTy^eHTOB:
HeKOTopue HHOCTpaHHbie cry^eHTbi HanHHaioT ynorpe6jrsTb aJiKorojibHbie
HanHTKH b Pocchh, oco6eHHO nocemaa HOHHbie pa3BJieKaTejibHbie 3aBe^^eHHa.
O^hhm H3 noKa3aTejieH nojiHOH HHTerpauHH flBJiaeTCfl ^oBepne
HMMHrpaHTOB k npe^cTaBHTejiflM hoboh cpe^bi. PaccMaTpHBa^ ypoBeHb ^OBepHfl
HHoCTpaHHbix cTy^eHTOB k OKpy^Kajomefi cpe^e, Mbi craBHM uejibio noKa3aTb
HHTerpHpoBaHHOCTb CTyaeHTOB b CTy^eHHeCKyio cpe^y, BbiacHHTb HepapxHio
flByX HaeHTHMHOCTeH - npo^eCCHOHaJIbHOH H 3THMHeCKOfl. B CBa3H C 3THM
HHTepecHbi OTBeTbi Ha Bonpoc Oie Bbi MyBCTByeTe ce6a HaH6ojiee yioTHO?'.
FIojiyHeHHbie AaHHbie npe^cTaBJieHbi b Ta6jinue 1:
Fae ui
lyBCTBy^re
ce6*
H^iSojiee
yKTHO?n

"B
ymacpcn-

Ko^-bo

11,90

CT,eMH0fi
KnapTHpeH

52,50

B Kny6u h
spyna.
paiBJieKaTejifcHUX

Bciae, rae ecn.
flpynie

6,90

12,07

J3pynxy>

16,90

3,40

111 CyMMa >Ka3aKHbix npoueHTOB He paBHa 100, TaK KaK HeKOTopue HHOcrpaHm>i otmcthjih H
BapnaHTOB

UI

O6 ypOBHe aoBep^a k npHHHMaromeii cropoHe TaioKe CBimeTejibCTByiOT
cjieayromHe aaHHbie: y 78,9% CTyaeHTOB H3 aajibHero 3apy6e>Kbs b Poccmh
6ojibiue ^py3efi cpejiH HHoerpaHueB, HeM cpe^H poccHaH, h 3a noMombio
npH 3aTpyflHeHH>ix k pocchhckmm CTyaeHTaM roTOBbi o6paTHTbC>i jiHuib 3,4%
onpomeHHbixHHocTpaHueB. HeMajioeBjiHHHHeHanpouecca^anTauHHOKa3biBaeT
ypoBeHb BJiaaeHHa sii.ikom: Te HHOcipaHubi. KOTopbie xopomo ero 3HaK>T,
noHMMaioT to, o HeM roBopHTca Ha jieKUHax, ohh 6ojiee CMejibie npH o6meHHH
C pOCCHflHaMH. HanpOTHB, njIOXO 3HaK)lUHe pyCCKHH S3bIK HHOCTpaHHbie
cry^eHTbi He npHcnoco6jieHbi K *h3hh b Pocchk: cpean pecnonaeHTOB,
Koropbie OTBeTHJiH, mto HyBCTByioT ce6a yioTHO TOJibKO TaM, rae ecTb ^pyrHe
HHOCTpaHUbi, 42,8% y^arca b r. CbnpaHb, Kyaa HHOCTpaHueB HanpaBJiaeT
rocy^apcTBO. ^^jia 3thx pecnoHfleHTOB na^eT BonpocoB 6bin nepeBe^eH Ha
aHFJIHHCKHH H3blK, nOCKOJIbKy BJia^eHHe pyCCKHM 83bIKOM y HHX HH3K0C Be^b He
HMea onbiTa oSiueHHa Ha a^biKC. flawe 3Haa rpaMMaTHHecKHe ochobh, cjitokho
pa3roBapHBaTb Ha HeM c ero HOCHTejiaMH: crecHeHHe CBoero aKueHTa, CTpax
ynoTpe6iiTb He to cjiobo, oujH6HTbca npH npoH3HouieHHH, c6HTbca b npouecce
pe^. CTyaeHTbi H3 Henajia, H3 HHrepHH h AHrojibi npu^uaBa-uiicb, hto caMOfl
6ojibmoH cjiOJKHOCTbio b Pocchh 6bijio HayHHTbC roBopHTb no-pyccKH. CaMH
OHH FOBOpflT, MTO XOTb H H3y^ajlH ^3blK CneUHajlbHO, CaMbIM JiyHUIHM Cpe^^CTBOM
HaynHTbca aBJiaeTCa npaKTHKa: o6iueHHe c oflHOKypcHHKaMH h c HOBbiMH
3HaKOMbiMH B^KHByio, a TaK)Ke o6^eHHe nocpe^cTBOM ceTH MHTepHeT. Hmchho
no3TOMy xopouJHM ycjioBHeM ana a^anTauHH 6yaeT aBJiaTbca paccejieHHe b
o6me>KHTHax cobmcctho c poccHaHaMH, a He TaK KaK ^to aejiaeTca bo mho™x
o6pa3OBaTeJibHbix yipe)KaeHH9x CaMapcKoii h flpyrnx o6jiacTeH Pocchh.
HanpHMep, b o6mewHTHH CFAY HHOCTpaHHbiM CTy^eHTaM H3 CTpaH aanbHero
3apy6e)Kba Bbiaejien omm 3Ta>K - aeBaTbiil, Ha KOTopoM ohh >KHByT b KOMHaTax
c iipyrHMH HHOCTpaHHbiMH CTy^eHTaMH - He c poccHaHaMH. 3to cymecTBeHHo
3aMefljiaeT npouecc HHTerpauHH h co3^^aer ycjioBHa fljia CHJibHofl BHyTpeHHeR
CnjlO^eHHOCTH HHOCTpaHueB.
BHyTpeHHaa crpynnHpoBaHHOCTb HHOCTpaHHbix CTyjieHTOB TaK>Ke MO)KeT
SfciTb BbOBaHa o6iuhm HKKe^aHHeM HHTerpHpoBaTb b poccHtiCKyio cpeay.
ripHHHHOH 3TOMy MOryT CJiyjKHTb OTpHuaTejlbHbie OUeHKH pOCCHaH. TaK,
no MHeHHio o^Horo cTyaeHra H3 HHrepHH, poccHflHe - 3to 3aKpbiTbie jho^h,
KOTopue He Bceraa xoTaT h^th Ha KOHTaKT c HHOCTpaHuaMH, 3to cjiO)KHbie
b o6meHHH jiro^H. HanpoTHB, onpouieHHOMy MHrpaHTy H3 Ka3axcTaHa, ho
3THHiecKH pyccKOMy, b Pocchh HpaBHTca 6ojibiue, MeM Ha poaHHe, noTOMy mto,
no ero c^oBaM, jiioaH 3jiecb npome h caMa cneum)jn Ka o6meHHa apyraa - Ta,
Koropaa eruy 6ojibiue no HpaBy.
3aMKHyTOCTb

HHOCTpaHHblX

CTy^eHTOB

MO)KeT

aBJiaTbCfl

OTBeTHOH

peaKUHeK Ha OTHomeHHe poccnaH k hhm. PoccnaHe npH oTBeTe Ha Bonpocu
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06 HHocTpaHHbix crryfleHTax noKa3b[Baic>T CBoe HeoflH03HaiHoe oTHomeHHe k
HHM. TaK, JlMUIb Hlm 3,6% O[ipOWeHHb[X pOCCHaH 06meHHe C HHOCTpaHHbIMH
CTy^eHTaMH He npeacTaBJiaeT HHTepeca, a bot Te, kto npoaBJiaeT HHTepec k
o6meHHK) c MHO3eMuaMH, HHOraa OTMenaroT, hto HHOCTpaHHbie cry^eHTbi
CaMH He XOTT HflTH Ha KOHTaKT C HHMH.
riO^aHHblMHaUierOHCCJie^OBaHHJi, l,2%poCCHHCKHXCTy^^eHTOBHCnb[TblBaK)T
HenpHS3Hb K HHOCTpaHHbIM CTyfleHTaM. A H3 HHCJia onpOUieHHblX pOCCHiiCKHX
CTyjieHTOB, BCTynaBUIHX B KOH<Į)JIHKTbl C HHOCTpaHHbIMH CTyaeHTaMH (KOTOpbIX
HacHHTbmaeTca 11%), Kan^aoro naToro pecnonaema Ha koh(Į>jihkt TOjiKajiH
KceHO(j)o6cKHe coo6pa)KeHHfl.
OaHaKO, HecMOTpa Ha orMeneHHbie npo6jieMbi, no^aBJiaioiuaa ^acTb
HHOCTpaHHbix CTy^eHTOB CaMapcKOH oSjiacTH BnojiHe y^oBjieTBopeHa
o6yMeHHeM h wh3hi,io b Pocchh. O6 3tom CBH^^eTejibCTByeT tot c^aKT, ^to 59,3%
onpouieHHbix H3 hhx, xotcjth 6bi ^aTb cOBeT cbohm ^py3baM noexaTb yHHTbca
B POCCHK).
FIpH paccMOTpeHHH a^anTHBHbix cTparerHH HHOCTpaHHbix CTy^eHTOB
HHTepecHO cpaBHHTb nx c ocoSeHHOCTaMH aAanTauHH k hobmm ycJioBHaM
CaMHX pOCCHaH.
YpOBeHb BHyTpeHHeH MHrpauHH CTy^eHTOB b Pocchh ^oCTaroHHO bmcok.
HameBceropoccHHcKHeCTyaeHTbieflyTy^HTbcaB6ojieeKpynHb[eropo/iacTpaHbi.
3to o6ycjioBJieHO npecTH^feM By3a, HajiHMHeM b HeM >KejiaeMOH cneuHajibHOCTH
h apyrHMH o6cTOHTeJibCTBaMH. B KpynHbix ropo^ax cTyaeHTaM H3 npoBHHUHH
npHX04HTca CTajiKHBaTbca c pa^oM npo6jieM. HanpHMep, npH 6ojibuioM
cneKrpe npeaJiaraeMbix MeranojiHCOM BO3MO)KHOCTeH CTy^eHT HcnbiTbmaeT
6oJibiDHe Tpy^HOCTH c caMOonpe^e^eHHeM. B to ^e BpeMa, HaaHBH^yaJiH3M
MeranojiHca, ocjia6jieHHOCTb couna^bHoro KOHTpojia, OTcyTCTBHe neTKHX
rpaHHų fljia caMopeajiH3auMH h 6ojibuioa Bbi6op BO3MOJKHOCTeH fljia MHornx
aBJiaeTca pecĮiepeHTHOfi cpe^oH. TaK, b xoae HHTepBbK) o Tpy^HocTax aaanTauHH
ojiHa H3 cTyjieHTOK BbiCKa3ajia TaKoe MHeHHe: To, hto b ManeHbKOM ropoAKe
Ha3biBajiocb CTpaHHOCTbio, ^^HKOCTbio, 3aflHpaHHeM roJtoBHB, ot qero
KpyTHJiH najibueM y BHCKa, b apyroM ropo^ę h ^pyroM yMe6HOH 3aBe^eHHH,
b ^pyroM counajibHOH cpe^e, 0Ka3ajiocb HecTaKaapTHOCTbio MbiuiJieHHa,
HeopflHHapHOCTbIO.
B uejroM, CTy^eHTbi — MHrpaHTbi manTHpyKrrca 6bicTpo: ot HecKOjibKHX
MecaueB ūo ro^a. ^eJio b tom, hto a3WK h y MHrpaHTOB h y npHHHMatomeH
CTopoHbi oflHH, HHTepecbi 3aHacTyK> TO<e, a raaBHoe - oaHa uejib. C xopoiueK
KOMnaHHeil He TpyaHO, a aa^tce Bece^o, - roBopaT caMH cTyaeHTbi - MHrpaHTbi.
nepBoe BpeMa Bce cTy^eHTbi-MHrpaHTbi npoBo^aT b H3yneHHH hoboB
cpe^bi: noBe^eHHJi MecTHbix CTy^eHTOB h KopeHHbix jKHTejieH. B 3to ^e BpeMa
ohh 3aBoaaT HOBbie 3HaKOMCTBa, KaK apy>KecKHe, TaK h nojie3Hue. FloBeaeHHe
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CTyaeHTOB b 3TOT nepHoa pa3Hoe h 3aBHCKT ot jiHHHbix oco6eHHOCTefl Kaamoro
HejTOBeKa. BjiHaeT h OTjiajieHHOCTb po^iHoro ropo^a ot HecTa nojiyneHHa
o6pa30BaHna. Te, kto HMeeT BO3MO)KHOCTb name Obiuaib aoMa, jier^e nepeHOCBT
nepBbifi nepHO^.
B xo^e o6iueHH9 co CTyaeHTaMH - MHrpaHTaMH Mbi BbiacHMJiH, hto nnx
MHOrwx nepBbiK nepuo^ npomeji OHeHb npoCTO, oco6eHHO.zuiH Tex, kto nposKHBaji
b o6me>KHTHH h CMor cpa3y HaJiaaHTb OTHOiueHHa c coceaaMH. CpeflH 3toB
rpynnbi CTy^eHTOB HMejro Mecro MHeHHe, hto Tpy^HOCTH BO3HHKajiH no3)Ke h
6b[JlH BbI3BaHbI JlHHHbIMH 06CT0aTeJIbCTBaMH.
O^^HHM H3 (Į)aKTOpoB, KOTOpblfl MO^CT 3aTpyflHTb B3aHMOfleHCTBHe C
OKpyiKaioiueH cpefloB, aBnaerca 3THHMecKHH. OMeBMflHbiMH KpHTepnaMH
3THHMecKofl npHHaaJieiKHOCTH b noBceaHeBHoH >kh3hh aBJiaioToi cj)aMHJiHa
MenoBeKa, ero a3biK h aKueHT (http://www^ks.ru 2010). $)3biK SBjiaeTca
Onpe^ejlHIOIUHM (j)aKTOpOM He TOJlbKO ^THHHecKOH npHHa^JIOKHOCTH, HO H
oco6eHHOCTefl noBe^eHHa h MeHrajiHTeTa. Akucht ace He aBJiaeTca o&beKTHBHUM
KpHTepHeM 3THH^HOCTH ^hnp://www.gks.ru 2010), nocKOJibKy c aKueHTOM
roBopaT h pyccKHe b Aiuepiiice, h pyccKHe b PepMaHHH, h pyccKHe Ha YKpaHHe.
rHnepTpo<))HpoBaHHaa jiHHPBHCTH^ecKaa ųyBCTBHTejibHOCTb no cyTH cBoeH
ony^KHT He TOjibKo noKa3aTejieM noBcejiHeBHoro 3THHHecKoro ono3HaHHa, ho h
aBJiaeTca ojihoh H3 cocTaBJiaioiUHX pa3JiHHH^ 3thhhcckhx rpynn. 3THHMecKaa
npHHaaJieiKHOCTb CTyaeHTa, rOBopamero c BOJioro^cKHM, ypajibCKHM,
^yBaUJCKHM, MOp^^OBCKHM HJIH, HanpHMep, aKyTCKHM aKUeHTOM, 6y^eT TaK HJ1H
HHane o6o3HaneHa fljia ero HOBoro OKpy^ceHHa b rioBOJDKbe. B jiymueM c^y^ae
Mojio^bie mojm He npH^a^yT 3TOMy 3HaneHHfl, Be^b Ha TeppHTopHH jiaHHoro
perHOHa npo^KHBaeT 6onee 140 ^thocob fhttp://www.samddn.ru 2010), ho MoryT
BO3HHKHyTb h CHTyauHH HenpHa3HH k KOHKpeTHOMy HejioBeKy b CB83H c ero
aKUeHTOM. Xoth, Ka3ajiocb 6bi, b perHOHe CHTyauHa CTa6HjibHa, ho cymecTByioT
onpejiejieHHbie 3THHHecKHe CTepeoTHnbi, KaK nojioiKHTejibHbie TaK h
OTpHuaTejibHbie, KOTopue MoryT 3aTpyflHHTb Me)K3THHHecKOe B3aHMoaeBcTBHe.
TaKHM 06pa3OM, MO)KHO KOHCTaTHpOBaTb, MTO 3THHHeCKHe KpHTepHH On03HaHHa
b noBceaHeBHoii WH3HH Becbiua 6aHajibHbi: aKueHT, HMa, BHeuiHOCTb HejioBera h
T.n. (http://www.gks.ru 2010).
Ba^KHefluiHM

KpHTepHeM xapaKTepa

a^anTauHH

aanaercfl

ypoBeHb

aKTHBHOCTH. Y pOCCHHCKHX CTyfleHTOB - MHPpaHTOB CTeneHb aKTHBHOCTH B
6ojibiueH CTeneHH 3aBHCHT ot jTHHHbix Ka^ecTB MenoBeKa, nocKOJibKy aiianTauHH
k KyjibrypHoK cpeae npaKTHMecKH He Tpe6yeTca. AKTHBHocTb mokct 6biTb
Bbipa)KeHa b pa3JiHMHbix c(Į)epax ^eaTejibHocTH. CTy^eHTbi 3aHHMaiOTca
cnoproM, HayKoH, pa3JiHHHbiMH BH^aMH TBopnecTBa: My3biKa, KBH, CT3M,
pncoBaHHe, )KypHajiHCTHKa, a TaK)*ce counajibHOH ^eaTejibHOCTbK): BOJioHTepcTBO
B o6mecTBeHHbix opraHH3auHax, KypaTopcTBo MJia^uiHX KypcoB H MHoroe
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flpyroe. HeKoropue cryfleHTbi - MHrpaHTbi noflpa6aTbiBaiOT peneTHTopaMH,
npoMoyTepaMH, KOHCyiibTaHTaMH, npcyjaBuaMH, y6opiuHKaMH, h T.n. FIojiyHeHHe
pa6orbi cnoco6cTByeT HHTerpauHH b HOByro cpe^y, paciuHpser counanbHbie
cb3h^ yjiynuiaeT MaTepHajibHoe nojio>KeHHe h 3aHHMaer CBo6oj^Hoe BpeMJi.
TaKHM o6pa3OM, cymecTByeT Macca ycjioBMH an^ 6jiaronpHflraoti aaanTauHH
poccHHcKoro CTy^eHTa - MHrpaHTa. JlHiub Kpafimie (jjaKTopu MoryT HCKJiioHHTb
ero flOBepHe k OKpyHcaioiueH cpe^e h cnjioneHHOCTb c KaKoB-JiH6o rpynnofl ^hu.
K HHM OTHOCJITCfl: HOKejiaHHe HHTerpHpOBaTbCH B HOByfO Cpejiy, JIHHHOCTHbie
Ka<iecTBa, npHBepa<eHHOCTb cy6KyjibTypaM, KOTOpue orcyTCTByjOT b hobom
o6iuecTBe.
BnojiHe oneBHflHO, hto aaanTauHa pocchhckhx CTyaeHTOB - MHrpaHTOB
h HHOcrpaHHbix CTyiieHTOB b Pocchh npoxojiHT no-pa3HOMy. CTy^eHTH
nepeatHBaioT pa3jiH4Hbie TpyflHOCTH, b pa3HoK CTeneHH bjihskjt 3THHHecKHH
(Į)aKTop, BHyTpeHHee couHajibHoe ycTpoHcTBO CTpaHbi, ropo^a, By3a. B
npouecce aaamauHH l^opMHpyioTca HOBbie counajibHbie pojiH, ycTaHaBJiHBaeTca
couHanbHbiH CTaTyc, npe^cTaBJiflioiuHH C060K

Bbixo^^HOH npo^yKT

npomeauiero aaanTaumo MaprHHana. Oaicropbi, B^HaiomHe Ha aJiHTejibHOCTb h
pe3yjibTaT Bbixo^a, 3aBHCT, npeac^e Bcero, ot bhcujhhx o6cTO3TejibCTB, a Ta^ce
ot BHyTpeHHHX cbohctb h pecypcoB jthhhocth HJiM rpynnbi (IlonoBa 1999).
PaccMaTpHBa^ MaprHHajibHoe nojio^ceHHe CTy^eHTOB - MHrpaHTOB h
cryjieHTOB - HMMHrpaHTOB nocjie npoxo)K^eHHfl aaanTauHH, mu B3fljiH HecKOJibKO
KpHTepneB cpaBHeHHa (cm Ta6ji.2).
Ta6jiHua 2
Kpirrepnfi cpMHeam1
Bo^pacrhi 1 Kypce
^^iihtcjibHO cn ^utt&i^h
AoacpHc k oKpy*K>nieH qwae
C^ohhocti, k rpynnHpoBaHjao
Pora.^H^C^oro^.KTopa
Cmchū ^yjibTyp^^ft cį>c^u
YpOICH^ a^THIHOCTH

Cryacam- Harpanu
14-20
ycjioBHi <(6ojnmonjr. ropo^i
ripH6ii luecm iroa
CpCAKCC - B^COKOC
Heri^MHMeeraiieBcerju
Hmikm
Cna^a^
yMepeHHufi

CTyHT^-HHKHI1>l^nl
14 -25
JhbIK. KJMMIT
Oiono 1 -2 hct
HH3KOC
Hmcc^^. scenų
Bucoku
P^ku
Hio^^fl - ynep*HHMft

' KpHTepHH paccMorpcHbi b OTHOuiemiH ochob
2 PaccMOTpenu BtietuHHe oBcTOjrrejibCTBa, a He
^ĮaHHbie Ta6riHUbi no3BOJisK)T caejiatb BbiBoji o tom, mto xapaicrep
pOCCHHCKHX CTy^eHTOB - MHPpaHTOB npH6jIH>KeH K CTpaTerHH HHTerpaUHH, a
xapaKTep aaanTauHH HHOCTpaHHbix CTy^eHTOB 6jih3ok k rerroH3auHH, TaK k^k
BbicoK ypoBeHb BHyTpeHHefl cnjio^eHHOCTM m, KaK npaBHJio, HeBbicoK ypoBeHb
aKTHBHOCTH.
BbIBOJM
Buxoa H3 MaprHHajibHocTH y HHocTpaHHbix cTyaeHTOB 6ojree ^jihtcjich, MeM
y poccHflcKHx CTy^eHTOB-MHrpaHTOB. BKJiK)MeHHocTb b couHajibHbie rpynnbi
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y HHOCTpaHHbix cryaeHTOB HH^e, neM y pocchhckhx cTyaeHTOB (oco6eHHo
y cTyaeHTOB H3 crpaH .aajibHero 3apy6ebs). FIcmoMy b cjry^ae, Koraa no
npouiecTBHH nepBbix jict npeGbmaHH^^ b Pocchh HHOcrpaHHbie cTyaeHTbi
He HHTerpHpoBajiHCb b cpcay CTyaeHHecKofi MOJioaeacH, MaprHHanbHocTb
MOJKeT CTaTb 0C06eHH0CTbK> J1H^H0CTH HHOCTpaHHOTO CiyiieHTa.

MeHbUJaj]

BepoaTHOCTb roro, hto 3to mokct npoH3OHTH, Ha6jiK),aaeTCJ] y pocchhckhx
CTy^eHTOB, nocKOJibKy ohh He HcnbiTbiBaioT CHJibHbix BHyTpeHHHx KyjibTypHbix
npoTHBOpeHHH, h HHTerpauHS oGbiHHO npoxo,aHT HaMHoro npome. FIocKOJibKy
HHOcrpaHHbie cry^eHTbi, ^a^e 3HaKOMbie c pocchHckhmh couHajibHbiMH
H KyjIbTypHblMH HOpMaMH, HMeK)T JJBHyK) TeH^eHUHK) K MaprHHaJlH3aUHH,
M05KH0 cjie^aTb BbiBO^^ o H&riHHHH cepbe3Hbix npe^nocbuioK ^jia
MaprHHajibHOH rpynnbi cTy^eHTOB- HMMHrpaHTOB.
CjICaOBaTeJIbHO, HMeHHO C HaiiieH CTOpOHbl Heo6XQHHMO
TaKHe ycjiOBHH, 4To6bi a^anTauHJi HHOcrpaHHbix cTy^eHTOB npoxo^HJia
He MeHee ycneiuHo, neM ajianTauH^ poccHttcKnx CTyneHTOB - MHrpaHTOB.
Cpejw nepB00Mepe^Hbix Mep, KOTopbie noMoryT 3(|Kį)eKTHBHOH HHTerpauHH
HHOCTpaHHbIX CTy^eHTOB, MO^CHO Bb^ejIHTb:
1)paccejieHHe b o6iuejKHTHx cobmcctho c poccHHHaMH: 3to 6y,iieT
cnocoScTBOBarb

y^ynuieHHK) BJia^eHHeM pyccKHM

3biKOM, ycBoeHHio

couHaJibHbix HopM poccHflcKoro o6mecTBa;
2)npHBJieneHHe k BOJTOHTepcfco^ ^eTejibHocTH: 3to 6yaeT cnocoScTBOBaTb
He TOJibKO ycBoeHHio couHajibHbix HOpM, ho h C03^acT ycjiOBHfl ^^jia o6MeHa
Ky^bTypHblMH aTpH6yT3MH MeM^Iiy HHOCTpaHHbIMH CTy^teHTaMH H pOCCHHHaMH,
3aRMer CBoGoaHoe BpeMa HHocTpaHHbix CTy^eHTOB, yBejiHHHT ypOBeHb
bHOH aKTHBHOCTH, cH^bHee bkjik)Mht nx b couHajibHbie įpynnu.
aaHHbie Mepbi He bjijik)tc5i HcnepnbiBaiomHMH. O^HaKO ^a^e
ohh Ha nepBOM 3Tane cnocoGHbi npHHecTH omyTHMyio no;ib3y ^hh npouecca
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2010 m. Lietuvoje sunkmečio sąlygomis kelis kartus padaugėjo skurstančių
žmonių. Tarp kitų silpnųjųvisuomenės grupių ir negalės žmonės lengvai atsiduria
socialiniame užribyje. Atskirties sudarytojai darosi visai svetimi valstybei.
Straipsnyje gvildenama, kaip silpniausia ir prieinamiausiakai kurioms socialinėms
grupėms - ir apskritai nepasiturintiems, ir silpnaregiams, ir sutrikusios j udėsenos
žmonėms -valstybinės žiniasklaidos grandis, būtent Lietuvos nacionalinis radijas,
prisideda prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo: ar atskleidžia klausytojams
potencialių atskirties formuotojų, ypač neįgaliųjų grupės, problemas, ar stengiasi
įžvelgti būdus, kaip jas įveikti. Tyrimas paremtas Lietuvos nacionalinio radijo

laidų turinio analize ir papildytas išsamiais pokalbiais su negalę turinčiais radijos
klausytojais. Kadangi tirtu laiku pasitaikė vos viena kita neįgaliųjų įtraukčiai
skirta laida, manytina, kad nacionalinio Lietuvos radijo, turinčio perteikti
valstybės ir visuomenės požiūrį į skurdą ir socialinę atskirtį, laidų sudarytojai
neįgaliuosius laiko arba visiškai įtrauktais į visuomenės gyvenimą, arba
apskritai neverta dėmesio socialine grupe. Dažniausiai neįgaliuosius ir atskirtį
vos paliečiančios laidos yra proginės ir fasadinės, taigi neprobleminės. Laidų

turinio, įskaitant vedėjų ir klausytojų dialogus, analizė leidžia apčiuopti esmines
atskirties problemas ir atskleisti įsisenėjusias.

Reikšminiai žodžiai: neįgalieji, radijas, socialinė atskirtis
Įvadas

2010 m. Lietuvoje sunkmečio sąlygomis kelis kartus padaugėjo skurstančių
žmonių. Taip plečiasi visuomenės erozija. Tarp kitų silpnųjų visuomenės grupių
ir negalės žmonės lengvai atsiduria socialiniame užribyje. Atskirtis reiškia ne tik
tai, kad piliečiai nedalyvauja visuomenės gyvenime ir nedaro įtakos esminiams
valstybės sprendimams, t. y. politinės partijos neatstovauja jų interesams. Jie
neturi nei galios, nei valdžios, nei materialių išteklių paprastiems poreikiams
tenkinti. Atskirtis apima plačią sritį: piliečiams neprieinamas šalies kultūrinis
gyvenimas ir viskas, kas vadinama „kultūra", kas stimuliuoja dvasinį virsmą ^
knygos, muzika, net paprastas žmonių bendravimas ir pan. Ne jiems kameriniai
ar vieši renginiai, ne jiems žiniasklaida - ir todėl, kad neprieinami dėl menkų
arba nesamų materialių galimybių, ir todėl, kad sukomercintas jų turinys jiems
darosi svetimas. Jiems darosi neprieinamos medicinos paslaugos, jau nekalbant
apie medicinos mokslo laimėjimus (medicinos nelygybė). Mokslo pažanga eina

prošal jų gyvenimo. Tie žmonės valstybei nerūpi, ir Konstitucijoje įrašyti žodžiai
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apie žmogaus orumą lieka nieko nereiškiančia tuštuma. Valstybės pareigūnai
viešai svarsto, esą žmogaus orumo sąvoka tiksliai neapibrėžta, taigi nežinia ką
reiškianti. Atskirties piliečiai darosi visai svetimi valstybei.
2010-ieji Europos Sąjungoje, taigi ir Lietuvoje, paskelbti kovos su skurdu ir
socialineatskirtimi metais. Pasak skurdoproblematikągvildenusiosA. Urbonaitės,
per aštuonis šių metų mėnesius Lietuvos visuomeninės organizacijos įgyvendino
penkis projektus, du iš jų skirti vaikams (vienas apėmė dvidešimt vaikų, kitas -

aštuonis), į dar vieną įsitraukė vilniškis proto ir kompleksinės negalės žmonių
dienos centras „Šviesa" (Urbonaitė 2010). Palyginti su 690 tūkst. gyventojų,
esančių žemiau skurdo ribos (Gyventojų skaičius, www.stat.gov.lt/lt), tai labai
mažai. Ar Lietuvoje yra kokių nors konkrečių „kovos su skurdu" rezultatų, ar
veiksminga, pavyzdžiui, parama maistu, kiek sukurta naujų darbo vietų ir pan. -

apie tai piliečius turėtų informuoti žiniasklaida.
Mūsų tyrimas skirtas nustatyti, kaip valstybės deklaruojamą rūpinimąsi
silpnaisiais piliečiais perteikia Lietuvos radijas. Juk nacionalinis radijas,
kaip visuomeninis transliuotojas, turėtų informuoti apie svarbesnius mūsų

kasdienybės įvykius ir prisidėti prie atskirties mažinimo, t. y. garsinti atskirties
įveikimo rezultatus, jeigu jų esama, atskleisti klausytojams potencialių atskirties

sudarytojų, ypač neįgaliųjų grupės, problemas, ir stengtis įžvelgti būdus, kaip jas
įveikti, viešinti juos ir kartu skatinti visos visuomenės solidarumą.
Negalės (sutrikusios judėsenos) žmonių sunkumus 2008-2009 m. tyrė

Socialinių tyrimų instituto marginalių grupių tyrėjos. Apklausti 95 Vilniaus
Valakampių reabilitacijos centro pacientai ir neįgaliųjų sporto klubo „Draugystė"

lankytojai. Negalės žmonėms labiausiai rūpėjo tokie sunkiai sutvarkomi dalykai:
sveikatos ir gydymo reikalai, įskaitant medicinos pagalbos, arba sveikatos,

nelygybę ir gydytojų nekompetentingumą; įsidarbinimas; šeimos ir artimųjų
santykiai; materialūs sunkumai (Kasparavičienė 2009: 113—115). Tyrimo
laiku ekonominė krizė buvo dar tik beprasidedanti, todėl materialūs sunkumai
neįgaliesiems neatrodė patys svarbiausi. Žinoma, tai ne vienintelės problemos,
bet tokias pabrėžė mūsų tirti neįgalūs žmonės. Tos problemos yra lyg gairės,

bendriausi, galbūt ir svarbiausi dalykai, kurie bent iš dalies lemia jų įtrauktį į
visuomenę.
Šiųmetis tyrimas paremtas Lietuvos nacionalinio radijo laidų turinio analize
(kiek aprėpia neįgaliesiems rūpimus dalykus ir apskritai ar gvildena esamą ar

gresiančią atskirti) 'r papildytas išsamiais pokalbiais su negalę turinčiais radijo
klausytojais.

Nacionalinio radijo klausytasi 2010 09 15-20101030. Klausytasi informacinių
programų (dvi per dieną) ir žinių (kasdien), publicistikos programų (dažniausiai
tiesioginės laidos šiokiadieniais, kartojamos tą pačią dieną ir dar kitą savaitės
dieną), sveikatos laidos (kartą per savaitę, kartojama), antros nacionalinio radijo
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programos taikomosios psichologijos laidos (kartą per savaitę, kartojama kitą
savaitės dieną) ir kai kurių kitų laidų. Laidos pasirinktos todėl, kad jų tematika
galėtų apimti ir neįgaliesiems (kartu ir kitoms atskirties grupėms) rūpimas
temas.
Radijas — silpniausia žiniasklaidos grandis

Radiją iš visos žiniasklaidos pasirinkome todėl, kad radijo, kaip silpniausios
žiniasklaidos grandies, ir visuomenės silpnųjų interesai iš dalies sutampa:

nacionalinis radijas turėtų perteikti valstybės, jos pareigūnų požiūrį į silpnuosius,
nepasiturinčius, atskirties piliečius (to nedaro komercinė žiniasklaida), ir jis
prieinamiausias kai kurioms socialinėms grupėms ^ ir nepasiturintiems, ir
silpnaregiams, ir sutrikusios judėsenos žmonėms.
Radijas nėra taip mėgstamas kaip spauda, televizija ir internetas. O vis dėlto
jis skleidžia savitą laikiną žavesį: garsai nuskamba ir dingsta nežinomame
eteryje. Smalsuoliui radijas įdomus dėl improvizacijų, akimirksnio garsų, kurie
trumpai išryškina nenugl aisty tas mintis, nesurikiuotas nuostatas, ir neužfiksuoti,
neįamžinti nusirita į negirdimą diapazoną. Garsą galima įrašyti, bet įrašai nebeturi
išnykimo traukos. Ne kiekvienas radijo klausytojas, beje, turi kuo įrašyti. Radijas
sužadina klausytojo vaizduotę turbūt labiau negu televizija, spauda ar internetas,
nes neturi regimojo dėmens, o garso specifika teikia įdomių ir ne visada
prisimenamų galimybių.
Galima būtų paprieštarauti, kad dauguma dabartinės Lietuvos nacionalinio
radijo laidų nebeturi to laikinumo, nes kelis kartus per dieną kartoja tuos pačius
žinių pranešimus, tas pačias laidas, vėl transliuoja nesyk girdėtus įrašus, lyg laikas
trypčiotų tame pačiame ruože, o smagesnės nekartojamos laidos iš viso išnyko.
Tai, be abejo, ir ekonominės krizės atgarsiai, ir apskritai radijo nevertinimo
rodiklis. Nuo gegužės sutrumpėjusi transliavimo trukmė - dar vienas radijo, kaip
silpnosios žiniasklaidos grandies, rodiklis. Pirmojo valstybinio radijo programa

trunka 18 valandų, antroji 11 (išeiginėmis dienomis 15 valandų).
Ir vis dėlto, nors programos sutrumpėjusios ir naujų laidų vis mažiau,
nacionalinis radijas turi nuolatinę auditoriją. Ją sudaro nemažai vyresnių (nuo 50

metų) žmonių, ir maždaug tokio paties amžiaus auditorija nesikeičia jau apie 17
metų. 1993 m. sociologų atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos radijo klausydavo

29 proc. vilniečių (Vilniečio portretas 1995: 144-145). Radijas ir tais laikais
negalėjo varžytis su spauda (laikraščių neskaitydavo tik dešimtadalis vilniečių)
ir su televizija (LTV žiūrėdavo bemaž kas antras, Ostankino televiziją- daugiau
kaip pusė, Rusijos ^ trečdalis vilniečių). IŠ radijo laidų vilniečius labiausiai
domino žinios. Tai atrodytų visau suprantama anais politinio ir visuomeninio
pakilimo metais, kai visuomenės problemos žmonėms labiau rūpėjo. Specifinių
interesų, skatinančių išgirsti būtent kokias nors kultūros, politikos ar ekonomikos

laidas, turėjo tik nedaugelis klausytojų. Apskritai tyrime buvo apibūdinta
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nuolatinių radijo klausytojų grupė: tai vyresnio amžiaus, nuo 40 metų ir vyresni

vilniečiai, gana išsilavinę - apie du trečdaliai turėjo aukštąjį ir specialųjį vidurinį
išsilavinimą. Tartum keistoka, kad po 17 metų radijo auditorijos dydis ir amžius
nedaug pasikeitė: nacionalinio radijo pirmosios programos klauso bent kartą per
savaitę (ne trumpiau kaip 15 min.) 29,9 proc. auditorijos, dažniausiai 54-74 m.
klausytojai (Žiniasklaidos tyrimai.www.tns.lt/it). Nors tyrimų metodikos skiriaisi,

su tam tikra išlyga galime manyti, kad nuolatinių radijo klausytojų nepasiglemžia
nei televizija, nei internetas, todėl nereikėtų radijo, nors ir nepopuliaraus, per
daug menkinti.

Taigi radiją, kaip silpniausią žiniasklaidos grandį, apibūdina pirmiausia
nedidelis populiarumas, palyginti su spauda, televizija ir internetu, itin
sutrumpėjusi transliavimo trukmė, susitraukęs turinys. Pridursime, kad radijas

lyg mažiau reikalauja iš kalbėtojo: ne taip, kaip televizija, neskatina gerai atrodyti
ir pasirodyti, nevaržo šnekamosios kalbos kaip spauda, mat rašytinė kalba vis
dėlto turi sutikti su normine.

Laidų turinys pagal neįgaliųjų problematiką
Nacionalinio radijo laidų turinį nagrinėjome atsižvelgdami į tai, kaip gvildena
neįgaliesiems rūpimas temas ir esamą ar gresiančią atskirtį. Išskirtos penkios

neįgaliųjų (plačiau - apskritai galimų atskirties sudarytojų) problematikos
laidų grupės: skirtos kalendoriaus datoms, visuomenės gyvenimo aktualijoms,
publicistinės laidos, sveikatos laidos ir būtent neįgaliųjų įtraukties laidos.
Pirmiausia laidose atskamba kalendoriaus datos - Baltosios lazdelės diena,
Alzheimerio ligonių diena, Gerumo ar pagalbos artimui diena ir pan. Tos žinutės

paprastai yra proginės, apsiriboja paminėjimu ir prilygsta kalendoriaus įrašui.
Radijas, kaip ir pridera, praneša apie svarbiausius einamuosius įvykius.
Klausytu laikotarpiu buvo dvi tokios aktualijos. Europos Sąjungoje 2010 metai
paskelbti kovos su skurdu ir sočiai ine atskirtimi metais - šia proga Lietuvoje vyko
netgi kovos su skurdu ir atskirtimi savaitė. Radijas skyrė tai savaitei keletą žinučių
arba trumpų laidų, t. y. supažindino gyventojus su trumpa statistika ir informavo

apie akciją. Radijo informacija apie akciją nuskambėjo gan beprasmiškai: akcija
buvo parodomoji, nė vieno alkano nepamaitino ir nesušildė, užtat „atkreipė
visuomenės dėmesį į skurdą". Antroji aktualija - rugsėjį ir spalį brango maisto
prekės, todėl nacionalinis radijas perduodavo žinutes ir rengė tiesiogines laidas,
kuriose dalyvavo ekonomikos specialistai ir kiti valstybės pareigūnai. Tos laidos,
numatytos įtampai sumažinti, jokios kitokios konkrečios naudos ir nedavė. Iš

esmės nebuvo nei atsakyta į klausimus, nei duota kokių nors konkrečių žinių, nei
numatyta kokių nors konstruktyvių išeičių (ir padėtis nepakito).
Radijo publicistikos laidos neįgaliųjų problematiką aplenkia. Su atskirtimi, t.y.
su aktualijomis jos šiek tiek siejasi, nors joms irgi būdingas nekonstruktyvumas:
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prieštaringų, gvildentinų dalykų išsilenkia jei ne laidų vedėjai, tai kalbėtojai
pareigūnai.
Turiningumu išsiskiria kai kurios sveikatos sveikatos laidos, pavyzdžiui,

problemiška ir taikli laida apie Alzheimerio ligonius ir slaugytojus. Apskritai reikia
pasakyti, kad specialistai, dirbantys su neįgaliaisiais arba kitais marginalių grupių
žmonėmis, turi humanistinę nuostatą jų atžvilgiu, o tai mūsų susvetimėjusioje
visuomenėje yra ypatinga, nes trūkstama vertybė.

Viena trumpa laida buvo skirta silpnaregių įtraukčiai. Joje kalbėta apie
silpnaregių ar aklųjų fotografiją. Ji tikriausiai sudomino ir plačią auditoriją. Per
pusantro mėnesio vienos laidos neįgaliųjų įtraukčiau, aišku, neužtenka.
Mūsų minėtos negalės žmonių problemos iš viso nebuvo paliestos. Tiesa,
poroje laidų aukšto rango pareigūnai svarstė bendras sveikatos apsaugos
reformos problemas - ir užsiminė, netgi ne imperatyvu, o abstrakčiai, kad jei

kaulų ir raumenų ligoms gydyti būtų skiriama tiek kiek reikia lėšų, tai kiek
„daug sutaupytų Socialinių reikalų ministerija". Tik tiek. Nenorime pasakyti, kad
neįgaliesiems arba kitų marginalių grupių žmonėms neįdomios visiems skirtos
laidos - tikriausiai įdomios, bet specifinės jų problemos nei laidų vedėjų, nei
pareigūnų nedomina. Taigi nacionalinio radijo požiūriu (atspindinčiu valstybės,

valstybės pareigūnų požiūrį) neįgalieji arba integruoti tiek, kiek reikia, ir daugiau
jais rūpintis nėra ko, arba apskritai neverti dėmesio.

Kitos išryškėjusios atskirties problemos
Tiriant radijo laidų vedėjų, kalbėtojų ir klausytojų polilogą paaiškėjo kitos
problemos, sietinos su atskirtimi. Jos nėra naujos, bet ignoruojamos, nors
atspindi visuomenės vyksmą. Pirmiausia, žmogus Lietuvoje yra niekas. Žmogaus
gyvenimas Lietuvoje yra bevertis. Taip kalba specialistai, pakviesti į laidas
(rugsėjo 26, Sveikatos laida, Klaipėdos krašto visuomeninės organizacijos atstovė

apie Alzheimerio ligonius ir jų slaugytojus), ir į tiesiogines laidas skambinantys
klausytojai, kurių laidų vedėjai nespėja užgniaužti. Kitaip sakant, tos gan dažnai
skelbiamos bendros žmonių vertybės - sumažinti žmonių kančias, palengvinti
gyvenimo naštą tiems, kuriems ji per sunki ar tiesiog sunki -tos bendros žmonių

vertybės Lietuvoje ignoruojamos, ir aiškiausiai tai jaučia tie žmonės, kurie jų
negali kompensuoti galia ir pinigu. Pamatines vertybes, kurias turėtų branginti
pasaulio žmonės, R. Plečkaitis apibūdino taip: „Egzistuoja fundamentinės
vertybės, turinčios humanistinį pobūdį - įprasminančios pastangas išsivaduoti iš
skurdo, priespaudos, kančių, nuopuolio, tamsumo, karų ir totalinio sunaikinimo.
Yra fundamentinės vertybės, vienodai brangios visiems." (Plečkaitis 1998: 248).
Tomis vertybėmis Lietuvoje nesivadovaujama, juo labiau jos nėra galios turėtojų
savastis, nes laikini, trumpalaikiai sprendimai (sveikatos apsaugos, mokesčių ir
pan. srityse, aktualiose neįgaliesiems), kurių vertė tėra reliatyvi, pareigūnams
atrodo svarbesni negu žmogaus gyvybė, gyvenimas, sveikata, darbas ir apskritai
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vertė. Šiuo atžvilgiu daug pasako radijo žurnalistės pranešimas apie 2009 m.

pabaigoje Lietuvoje įsteigtą prieglaudos langelį: „Lietuvoje atidarytas langelis
nereikalingiems vaikams palikti." Tą pranešimą galima būtų palaikyti kalbos
riktu, jeigu jis nesutiktų su tikrove, su esamu požiūriu į mažiausiai įtakingus,
neva nereikalingus žmones.
Antra, kalbėtojai ir pareigūnai neturi nuovokos apie nepritekliuje gyvenančius
žmones. Tai irgi ne nauja, ne negirdėta problema. Ji rodo gilų visuomenės
susiskaidymą, tikriausiai negrįžtamą. Viena visuomenės dalis, kuriai priklauso

ir atstovauja daug laidų vedėjų ir kalbėtojų, visai svetima kitai daliai, galimiems
atskirties sudarytojams. Apskritai girdėti, kad nacionalinio radijo programos
skirtos viduriniam ir aukštesniajam viduriniam sluoksniams, o svetimumąkitiems,

mažiausiai 690 tūkst. piliečių, rodo kad ir tyrimo laiku užfiksuoti pavyzdžiai.
Politologas aiškina, kodėl žmonės valgo prastą, menkavertį maistą: taigi
reikėtų jiems pasikonsultuoti su psichoterapeutais ir psichiatrais (spalis, Dienos
komentaras). Pasirodo, jei neišgali nusipirkti vertingesnio maisto, tarkis su
psichiatru.
„Kaip man jaustis, kai pensijos neužtenka nei mokesčiams, nei vaistams, nei
dukters vaikams pavalgydinti?" - retoriškai klausia moteris psichologijos laidų
vedėjos, aiškinančios apie savigarbą, ugdomąvidinėmis priemonėmis, t. y. atsajai
nuo bet kokių kitų aplinkybių. „Tai jūs man pasakykite, kaip turėtumėte jaustis",
- atsako psichologė. Esą visos žmogaus bėdos kylančios todėl, kad žmonės
aiškiais žodžiais nesuformuluoja savo jausmų-tai ir esanti svarbiausia problema.
Panašiai nuskambėjo ir kartoti perkartoti pamokymai, kaip taupyti elektrą: esą
namų kino, žaidimų konsolės ir kt. panašius įrenginius, veikiančius budėjimo
režimu, reikia sujungti vienu ilgintuvu ir naktį išjungti, be to, įsirengti termostatą
šildymui reguliuoti, ir penktadalis išlaidų būsią sutaupytą. Galbūt patarimai
būtų ir vertingi, jei nepritekliaus slegiamiems piliečiams jau seniai visokiausi
taupymo būdai nebūtų pasidarę antru prigimimu, žinoma, išskyrus namų kino

eksploataciją. Nuo radijo kalbėtojų neatsilieka ir programų sudarytojai: po kelių
minučių pranešimo, skirto „kovos su skurdu ir socialine atskirtinu savaitei",

kuriame kalbėta apie badą pasaulyje ir nepriteklių nedidelėje mūsų šalyje,
klausytojai išgirdo gan išsamią laidą apie Lietuvos gurmanų raišką, patiekalų
įvairovę ir ragavimo malonumus (spalio 16, Ryto garsai). Tik pasiturinčiam
viduriniam ir aukštesniajam viduriniam sluoksniui skirtas kalbas gan dažnai
transliuoja ne tik nacionalinis radijas. Televizijos kalbėtoja aiškino, ką daryti
žmonėms, šąlantiems prastuose butuose: problema išsprendžiama paprastai ^
pirkite naują butą. Iš tų akibrokštų aiškėja, kad tam tikra visuomenės dalis neturi
ir nenori turėti nuovokos apie kitą, silpnąją, dalį, kad jų nesieja nei kas nors
bendra, nei - atskirai imant - etikos normos. Taigi galimų atskirties sudarytojų
eterio kontekste nėra. O jei retkarčiais prasprūsta, tai sudaro vos girdimą dalį.
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Trečia, specifinė nacionalinės žiniasklaidos problema - klausytojų
nevertinimas, galbūt panieka klausytojams. Klausytojai, skambinantys į

tiesiogines laidas, tvirtina, kad jų netenkina daugelis tų geltonųjų ir apskritai
prastų laidų, kurias žiniasklaidininkai perša todėl, kad žiūrovai neva vis tiek
žiūrės iš nesveiko smalsumo, kokių nors „žemų paskatų" arba traukiami prasto
skonio. Kol kas laidų turinys ir forma rodo pačių programų sudarytojųjei ne skonį,

tai pelno siekį, o apie skonio ugdymą nėra ko kalbėti. Patys radijo darbuotojai
garsinosi neklausą savo transliuojamos muzikos, bet kažkodėl klausytojams ji
turėtų tikti. Galbūt reikėtų išsamiau patyrinėti radijo auditoriją, nesitenkinti vien
esamais komerciniais tyrimais, skirtais rinkodarai.

Apskritai tiesioginėse radijo laidose išryškėjusias problemas, rūpimas
auditorijai, - visišką žmonių nuvertinimą, nenuovoką apie atskirties sudarytojus,
t. y. esminį visuomenės susiskaidymą^ ir nepasitenkinimą prastomis televizijos ir
radijo laidomis - reikėtų gvildenti, o ne neigti ir užgniaužti jų užuomazgas, kaip
dažnai pasitaiko visuomeninio transliuotojo laidose.

Įsisenėjusios prioritetų priešybės
Tyrime išryškėjo įsisenėjusios problemos, kurios per ilga išvirto į valstybės
prioritetų priešybes: 1) lietuvių kalba nėra valstybės prioritetas, 2) su nesklandžia
ir netaisyklinga kalba sietina kita prioriteto priešybė ^ įprotis aptakiai kalbėti
apie nieką, t. y. vengti problemų.

Dvidešimtais nepriklausomybės metais girdėti, kad lietuvių kalba radijo
kalbėtojams nėra vertybė. Diktoriai, suprantama, kalba bemaž nepriekaištingai,
ypač jei jų neslegia tiesioginio eterio įtampa. Visai suprantama, kad kitus

kalbėtojus gali trikdyti eterio baimė, improvizacijos būtinybė (nors apskritai
kalbėtojai ruošiasi iš anksto) ir kiti įtampą didinantys dalykai, bet vis dėlto
dažniausiai, matyt, kalba taip, kaip yra įpratę. Galbūt ne visi vieši kalbėtojai
turi kalbos ir iškalbos gabumų, bet ar metų metu kartojami „koks tai kažkas tai
kažkur tai" nerodo paniekos kalbai ir nepagarbos klausytojams? Kalbėtojams
pareigūnams, regis, jų pačių mintys atrodo tokios vertingos, kad visai nesvarbu,

kaip jas pasakysi. Pareigūnai nesibodi nuzulintų štampų. Apie didžiąsias kalbos
blogybes turbūt niekad nė negirdėjo. O jei girdėjo, tai, matyt, valstybinę kalbą,
kaip būdą reikšti mintims, traktuoja formaliai.
Kad pastabos apie kalbą neatrodytų nepagrįstos, surašėme pavyzdžių
(skliaustuose po datos - laidos pavadinimas). Fiksavome tik lietuvių, t. y.

kalbančių be aiškaus akcento, kalbėtojų pasakymus. Tie kalbėtojai lietuvių
kalbos mokėsi mokyklose, jas sėkmingai baigė, maža to, kai kurie turi net po
kelis aukštojo mokslo diplomus ir mokslo laipsnius. Dažniausios klaidos turbūt

nestebina radijo darbuotojų nei kalbos tvarkytojų, nes niekaip neišnyksta ir dargi
dauginasi, todėl visų nefiksavome.
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Labiausiai paplitę vertalai: koks tai laikas, kokia tai partija (rugsėjo 30,
Dienos tema); yra tik kažkokios tai sąskaitos (rugsėjo 30); kažkas tai, kažkodėl tai
(spalio 12, Ant svarstyklių); keisti asmenims savo vartojimo įpročius kažkokius

tai (spalio 23, Ryto garsai); kodėl taip gavosi? (spalio 12, Ant svarstyklių); dėl
to tas vienpusiškumas ir gaunasi (spalio 3, Laisvai); 20 metų atgal [būta tokių
įvykių] (rugsėjo 30, Forumas); neina kalba apie..., o eina kalba apie antkainių
reguliavimą (spalio 13, Dienos tema); vietoj kai kurių veiksnių ėmimosi (spalio
13, Dienos tema); atsakomybę vadovas neš (rugsėjo 30, Dienos tema); pas mane
žodyne nėra [žodžio] (spalio 28, Laisvai); vienintelė programa pas visus - tai,
aišku, finansiniai klausimai (spalio 28, Laisvai); kad tą litą uždirbt, mes šelpiame

Baltarusijos biudžetą (spalio 25, Dienos tema); jeigu lyginti (spalio 27, Žinių
amžius); jeigu pasižiūrėti, įvaizdis koks formuojamas mūsų žiniasklaidos (spalio

27, kultūros ir religijos laida); dėmesys kreipiamas bendradarbiavimui (lapkričio
4, Dienos tema); šiandien dienai per bendradarbiavimoformas mes jau keičiamės
duomenimis (lapkričio 4, Dienos tema).
Įprasčiausios smulkmenos: per penkerias minutes (spalio 11, Ryto garsai);
keturi metai (spaliol7, Ryto garsai); vieneri, dveji, trys metai (spalio 28, Ryto
garsai); trisdešimt aštuonerios dienos (spalio 16, Ryto garsai); trijais būdais
(rugsėjo 4, Forumas); metai laiko tylu... metai laiko tęsiasi (spalio 5, Dienos
tema).
Taigi nuolatinės įprastybės nestebina, bet stebina pareigūnas, vartojantis
suakmenėjusius barbarizmus: valstybė yra biedna, biedni žmonės (spalio 25,

Dienos tema). Apskritai girdėti, kad mūsų valstybėje ne tik „vyksta kai kurių
veiksnių ėmimasis". Įvairiausiose valstybės vietose dedasi neįtikėtini dalykai. Kai
kurios įstaigos įsikūrusios požemiuose: Ekspertizių centras yra po Teisingumo
ministerija (spalio 1, Dienos tema); įmonės yra po ministerijomis (rugsėjo 15, Tarp
Rytų ir Vakarų). Radijo patalpose irgi šis tas vyksta: šitoj vietoj lemia nacionalinio
intereso dydis (spalio 26, Ant svarstyklių); šitoj vietoj galiu pasakyti... jaučiuosi

eilinis pilietis šitoj vietoj; vis dėlto šitoj vietoj niekas nesikeičia (spalio 4, Dienos
tema); kažkur kitur irgi pasitaiko painių reiškinių: milijardai apmokestinami
kažkur 1,0 procentų (spalio 25, Dienos tema);//^ kažkur tai suvokia tą dalyką

(spalio 27, Žinių amžius).
Nekinta peiktina vietininko vartosena: PVM grobstyme yra milijardas litų
(spalio 1, Dienos tema); kaip pagerinti santykius savo poroje (spalio 27, Kultūra
ir religija); akademija svarsto, ar likti klubinėje vertinimo formoje (spalio 28,
Kultūra ir religija); dabar santykiai yra visiškame aiškume (spalio 10, Dienos
tema).

Luošo stiliaus vertalai (ne tik rusų - ir kitų kalbų) Žavi kalbėtojų ir laidų
vedėjų klausą: tėvai baudžia vaiką ant alkio; išmokstame save saugoti (spalio
3, Pašnekesiai apie tave ir kitus); baimė gimdo mumyse keršto norą (rugsėjo 30,
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Forumas); ne visi šimtą procentų sutikti žmonės linki man blogo (rugsėjo 30,
Forumas); nė viena mūsų įmonė nėra lydehaujanti niekame (rugsėjo 15, Tarp
Rytų ir Vakarų); nuo pernai sulaikymai padidėjo dvigubai (spalio 22, Dienos
tema); Lietuva save komunikavo kaip... [Pasaulio parodoje] (spalio 27, Ryto
garsai); su kiekviena diena auga supratimas į viršų (10 28, Laisvai); masinis
šiukšlinimas vyksta gamtoje pas mus (spalio 5, Ant svarstyklių); turėdami aukštai
išsilavinusią darbo vietą (rugsėjo 27, Tarp Rytų ir Vakarų); pozityvo matome
labai mažai... rodykime pozityvą (spalio 12, Ant svarstyklių); paleidžiu skausmą
iš savęs (spalio 3, Pašnekesiai apie tave ir kitus).

Kalbėtojai niekaip neatsigėri išėmimais, uždėjimais ir nuėmimais. Tai
nesibaigiantis vyksmas: imuniteto nuėmimas, prašau nuimti man imunitetą nuimti
neliečiamybę... (spalio 15, Dienos tema); Užsidėtumėtenaujus batus, -sako elito
šviesulys, — ir būtų jums nebaisu (spalio 29, Ryto garsai); įdėjus tą instituciją
į bendrą procesą; iš ten [KGB] buvo išimtas žmogus, vietoj jo įdėtas., (spalio,
Dienos tema); vertybės susidės į savo vietas (spalio 29, Akiračiai); depolitizavimo
aspektas šičia įdėtas aiškiau (spalio 15, Dienos tema); pažiūrėkime, kokius
procentus jie užsideda (spalio 13, Dienos tema).

Taigi iš tiesioginio eterio, netgi kai kurių aptvarkytų įrašų klausytojai
nepasimokys gyvos sakytinės kalbos, maža to, metai po metų kartojamos ydingos

konstrukcijos atbukina klausą. Kadangi sklinda iš vienaip ar kitaip nusipelniusių
pareigūnų lūpų, gali kilti klaidingas įspūdis, kad tokia kalba ir yra vadinamoji
prestižinė ir sektina. „Gyva kalba, anot kalbininko, - tai lengvai be trikdžių
plaukiantis ritmingas rašytinės ar sakytinės kalbos srautas, turintis mažiausiai

papildomos kalbinės ar nekalbinės informacijos. Tą papildomą informaciją gali
teikti įvairūs nauji, dar skaitytojams ar klausytojams negirdėti kalbos reiškiniai
<...>, nuo įprastų kalbos normų ryškiai nutolę kalbos reiškiniai — neteikiami
žodžiai skoliniai (daugiausia archaizmai), vertiniai, nereikalingi ir nemotyvuoti
naujadarai arba naujažodžiai, nelanksti sintaksė, taip pat dėl logikos stokos <...>
išlendančios ydos. Visa ta papildomoji informacija kalbos srautą daro negyvą,
nesklandu, nemalonų skaityti ar klausyti ir sunkiai suderinamą su natūralia kalba."

(Pupkis 2010). Taigi per radiją sklindančią pareigūnų kalbą „sunkiai suderinamą
su natūralia^ daro būtent „nuo kalbos normų nutolę kalbos reiškiniai" ^ kitų
kalbų vertalai ir luošas stilius. Ankstesniais laikais daugiausia kalbą darkydavo

vieni vertalai, neišnykę nė dabar, o prie jų dar prisidėjo pažodiniai vertalai iŠ
anglų kalbos, kurie lietuviškai dažnai reiškia ką kita negu angliškai. Kalbėtojų
tai netrikdo. Maža to, per radiją banguoja ir lietuvių kalbai nebūdinga intonacija.
Sakinio vidury kalbėtojų balsas kažkodėl plasteli aukštyn, pavyzdžiui: Tam
šventumo pasiekimui^ nebūtinai reikalingi geri darbai (spalis, Kultūros ir religijos
laida). Intonacija, beje, atsiliepia ir rašytinei kalba: keisčiausiose vietose sudėti

kableliai ardo ir sintaksės ryšius. Perimta iš kitų kalbų, ji darosi įprasta. Ilgainiui
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iš kalbos liberalų turbūt išgirsime, kad ji nėra blogybė, mat esama prastesnių
dalykų. Nors kalbininkas tvirtina, kad „bent artimiausiais dešimtmečiais išnykti
nei tautai, nei kalbai pavojaus nebėra, nebent emigruotų didžioji tautos dalis,

kritinė jos masė. Bet net ir tada, jeigu pati valstybė išliks kaip institucija, lietuvių
kalbą, kaip valstybinę, turėtų ginti šalies Konstitucija ir Valstybinės kalbos
įstatymas. <...> Ir dabar, nepaisant globalizacijos ir naujųjų technologijų sukeltų

sunkumų, lietuvių kalba neiškrypsta iš savo istorinio raidos kelio ir sėkmingai
eina į ateitį" (Pupkis 2010), atidžiau pasiklausius į tiesioginį eterį sklindančių
kalbų, girdėti visai kitkas - kalba eina vis prastyn, nors ir valstybinė, ir ginama.
Klausytojų kalbos jausmą ji ne ugdo, o gadina. Kaip kalbos jausmo gadinimas
sietinas su silpnųjų visuomenės grupių atskirtimi? Kaip jau rašėme, radijas -

prieinamiausias žiniasklaidos šaltinis. Ne kaip kitaip, o būtent per radijąneįgalieji
galėtų pasiklausyti sklandžios, gražios ir gyvos kalbos, kokios kitur - ligoninėse
arba apskritai atstumtiesiems įprastoje aplinkoje, kur svarbiausia - patenkinti
pirminius žmogaus poreikius, jie negirdi, ir būtent radijas galėtųjuos suartinti su
vadinamąja kultūra, kultūrinio ir nacionalinio tapatumo likučiais. Bet tiesioginės,
t. y. įdomesnės laidos, kuriose ryškiausiai ataidi visuomenės tikrovė, o dažnokai
ir netiesioginės, iš anksto įrašytos, ne suartina, o dar labiau nutolina. Jeigu atsaini

radijo kalbėtojų nuostata kalbos atžvilgiu nesikeis, į užribį bus išstumta ir pati
kalba.
Su nesklandžia ir sudarkyta kalba, kitaip sakant, su kalbos kratiniu sietinas

ir kita prioriteto priešybė. Tai pareigūnų įprotis aptakiai kalbėti apie nieką,
paskleisti eteryje beprasmių garsų, kurių įmantrus skambesys maskuoja turinio
tuštumą. Francoise Thom, tyrinėjusi viešosios sovietų ir prancūzų komunistų

kalbos ypatumus ir jų poveikį mąstymui, tokią kalbą vadino medine. Svarbiausią
jos savybę - kad trūksta esmės, turinio - atskleidžia, nors ne iki galo, „formalios
medinės kalbos sintaksinės, leksinės ar stilistinės ypatybės" (Thom, 1994: 91).
Kai kurios tos ypatybės kilo iš „sunkaus, - pasak Thom, - carinės biurokratijos
administracinio stiliaus". Mums tas stilius apskritai ir atskiri ypatumai gerai
pažįstami (ypač veiksmažodinių daiktavardžių sangrūdos), ir nors kalbos
mokovų peikiami, vis tiek gyvuoja. Matyt, pravartus. Jų nesibodi nei senyvi,

nei jaunyvi kalbėtojai, todėl negalima kaltinti vien praėjusių laikų paveldo.
Kalbantys pareigūnai stengiasi žodžiais apipinti aiškius dalykus, kad būtų
sunkiau suprantami, todėl lyg prasmingesni: Valstybes sienos apsaugoj buvo
priežiūros nebuvimas ir koordinavimo nebuvimas (spalio 1, Dienos tema); Veikla
bus efektyvinama per tiesioginių užduočių įgyvendinimą. <...> Tuos duomenis
teikiame kitame formate kitai tarnybai. <...> Tam ir dirbame^ kad efektyvinti
veiklą (spalio 29, Dienos tema). Sveiko proto pilietis, neturintis ryšio su FNTT,
kurios veiklai buvo skirta laida, turbūt ilgai nesvarstys, kas tas „kitas formatas",
kuriame atsiduria duomenys, ir kas ta paslaptinga „kita tarnyba", ir pataisys
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painų pranešimą pagal savo suvokiamą kontekstą, o kas nesuprantama — praleis
pro ausis. Pačios laidos - apie FNTT tobulinimą - kontekstas aiškumu prilygsta
cituotoms nuotrupoms, taigi ne specialistas - o tokių klausytojų turbūt dauguma
- išklausęs nedaug nauja sužinos. Kiek vėliau, jau ne tyrimo tarpu, pareigūnė
informavo, kad planuojama sudaryti palankias sąlygas darbo vietoms kurti,
taip sumažinti naują skurdą kuris atsirado (lapkričio 19, Ryto garsai). Ar tik
tas pranešimas, per tris žingsnius nutolęs nuo tikrovės, nereiškia, kad „senasis

skurdas" jau taip beviltiškai įsisenėjęs, kad belieka pulti „naująjį"?
Neva reikšmingais žodžiais, pavyzdžiui, aiškindamiesi sąvokų reikšmes,

kalbėtojai išsilenkia atsakymų: Stengėmės išsiaiškinti, kaip suprasti korupciją ir
kada ji yra korumpuota (apie sveikatos apsaugos pareigūnų korupciją). Radijo
kalbėtojai netgi tvirtina nežiną, kas tas „žmogaus orumas" ^ juk nesą apibrėžta,
neaišku, kad jis žeminamas, o kada ne, ir kas jį žemina. Kitas būdas išvinguriuoti

tiesioginėje laidoje ^ paskleisti virtinę žodžių, kurie nėra melagingi, bet prie
tiesos nepriartina. Pavyzdžiui, į žurnalisto surinktus korupcijos tyrimo faktus
aukštas pareigūnas atsako: Aš vertinti negaliu, nes vertina pareigūnai ^ekaltumo
prezumpcijos principas (rugsėjo 24, Akiračiai). Nuostatos korupcijos atžvilgiu
pareigūnas neatskleidžia, sakytum jos neturėtų ir nebūtų nė mažiausiai atsakingas
už pavaldinių veikseną. Žurnalistei paklausus apie plačiai pagarsintą Raudonojo
kryžiaus, organizacijos „Caritas" ir kovos su skurdu centro gyventojams teikiamą
paramą maistu, esą po kruopas ir miltus „vaikštinėja gyvūnėliai", pareigūnas
atsako: Maisto produktus tikrina Maisto ir veterinarijos tarnyba (spalio 7,
Ryto garsai). Klausytojai patys turi padaryti išvadas, ar „gyvūnėliai" naudingi
žmogaus sveikatai, ar pusbadžiu gyvam žmogui tinka bet kas, o gal oficialius
pareigūnus tenkina tokia paramos teikėjų elgsena - mulkinti visuomenę ir
paramos gavėjus. O vis dėlto tokį mulkinimą kalbėtojai suderina su sąžine.
Allportas ją vadino „svarbiausiu asmenybės plėtros veiksniu". Tai „oportunistinį
[t. y. artimus tikslus] valdantis, toli siekiančio tikslo labui vykstantis, savivaizdį
atitinkantis procesas" (Allport 1998: 82). Sąžinė bręsta žmogui socializuojantis,
bendras žmonių sambūvio normas pertikrinant savo patirtimi. Per socializacijos
vyksmą, pasak Allporto, sąžinė keičiasi: vietoj išorinių sankcijų randasi
vidinės, draudimą ir baimę, kuriais suvaldomi poelgiai, keičia „preferencija,

savigarba ir priederme grindžiama patirtis (Allport 1998: 90). Kaitą skatina
individo savivaizdžio ir vertybių sistemos tapsmas. Kartu randasi bendroji,

pasak psichologo, autoorientacija, o tai reiškia, kad elgsenos kryptį ima lemti
bendriausios vertybės. Be abejo, kiekvienu konkrečiu atveju žmogaus elgseną
lemia daug motyvų - ir situacinių, ir atsitiktinių, ir apsimestinių, t. y. įprastų
visuomeniniam gyvenimui. Ir vis dėlto, nors nenorime per daug supaprastinti
motyvų raiškos, manome, kad viešų kalbėtojų bendroji vertybių sistema neturėtų
dingti iš eterio lyg nebuvusi. Gal jos ir nėra? Iš dabartinių kalbų atrodo, kad
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trumpalaikiai tikslai - išsaugoti mundurą, postą ir, matyt, savo pačių prestižą
- kai kuriems pareigūnams svarbesni, negu sąžiningai sakyti tiesą - kiek prie
jos priartėję - radijo auditorijai. Ar tai ne viešų kalbėtojų nuosmukio ženklas?
Nenuostabu, kad platūs visuomenės sluoksniai nepasitiki valdžios įstaigomis.

Negalės žmonių pasakojimai apie radiją
Pasakojimų ištraukos sinkretiškai perteikia ir papildo tai, kas probėgšmais
paliesta arba išsamiau gvildenta rašinyje. 2010 m. rudenį kalbėtasi su 53 ir 57
metų neįgaliais Vilniaus žmonėmis.
„Radijas ilgainiui liko vienintelis aparatas. Vienintelis nereiškia, kad geras.
Televizoriaus neturiu, magnetofonas paseno, niekas nesiima taisyti tokios
atgyvenos, laikraščių neįperku, ir pinigų gaila, ir taip trūksta - sumoki tuos litus,
o randi gal vieną įdomesnį daiktą. Klaikios reklamos ištisai, jau geriau, galvoji,
būčiau ...<...>. Anksčiau mėgau kiną, teatrą, knygas. Nieko neliko. Būna kažkokių
nemokamų koncertų, bet juk neisi vien dėl to, kad nemokamas. Vien kad nueitum.
Dar svarbu, koks, kokia programa. Irgi nesigrūsi juk nuskurusi... į kokią parodą.
Per tą radiją irgi nėr ko klausyti. Ką anie pasakoja, ką įsivaizduoja - kitąkart
atrodo - jokio supratimo apie žmones neturi, kerpa ir taiko pagal savo siaurą

kaktą. Lyg būtų pasaulio pradžia ir pabaiga, lyg viskas su jų išmanymu prasidėtų
ir pasibaigtų. Girdėjau neseniai vieną rytą laidą apie... Nauja laida atsirado,
smalsu buvo paklausyt. Ir nebuvo ko. Apie pilietiškumą. Ar aš pilietė? Jau turbūt
ne. Kažkokia organizacija, lyg „Pažanga", lyg „Į ateitį" klega, kokia valstybė
būsianti trisdešimtais metais. Po dvidešimties metų. Ir sako: „Mes nežinome, kas
esame." Atseit laikas pamąstyti, ko norime ir ko siekiame. Kai žmogus pusšimtį
metų vis perkratai tą prasmę ir vis ^ per ribas ir duobes - galvoji, kaip ir kodėl, ir
koks trumpas tas takas - ir staiga še: nežinote, kas esate... Ne, galvoju, ta laida ne
man. Radijo juk klausaisi viena... radijas lyg kalba vienam žmogui - nors rodos,
kad iš prašmatnaus chaoso, kur lyg nėr nei vargo, nei nevilties, nei... -jei aplink
daugiau nėra, ir jei teškia pro šalį, - vadinasi, kalba ne man. Mane radijas, kaip

ir kitkas, iš tolo aplenkia. Kartais atsitiktinai išgirsti gražesnį motyvą, o šiaip nėr
ko klausyti."
„Žinių - tų pačių - juk neklausysi dvidešimt kartų per dieną. Vis tiek yra
pora laidų — muzikos kartais išgirstu. Galbūt ir anksčiau nelabai ko būdavo, bet,
prisimenu, būdavo Venckaus fosilijos muzikinės, „Laisvoji Europa", būdavo,
įdomiai pakalba. Ir iš viso paulis atrodė platesnis. Įsijungi - lemputės žybčioja,
balsai treška. Dabar neturiu žmoniško aparato. Šitas prastas, bet kito jau neturėsiu.
Tylą išvaiko. Televizoriais neįjungiu. Akys, įkyri reklama. Klausau Gelažiaus, dar
tokio įžūlaus žurnalisto... Dapkaus. O kas erzina - vis girdžiu, sukčiais verčia.
Vieni, girdi, sukčiai čia gyvena. Kas antras. Visur, visur taip. Vis tos pašalpos, tie
pinigai. Kas antras atseit bedarbis - sukčius, kur tik nedirba ir dar valstybę plėšia.
Gal yra kas plėšia, o yra kas ne. Būtų tų darbų, mokėtų žmoniškiau, nereikėtųplešti.
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Emigrantai irgi <...>. Ligoniai, girdi, jautrumu naudojas komisijų. Viceministre
piktinosi: komisijos per jautrios. Koks ten jautrumas. Stumdo lyg malonę darytų.
Kad tik anas nepasipelnytų iš tos malonės. O man jos nereikia. Bet apie radiją:

kodėl negalėtų dažniau knygų paskaityti? Ir turbūt įrašų turi, kodėl nepaleidžia?
Vietoj tų atseit reklamų ir vietoj tos muzikos, kur vis bruka."

Taigi pasakojimai paryškina paribio piliečių būseną, kurią galėtume pavadinti
esmine atskirtimi, akcentuodami kiekvieną jos dėmenį - socialinį, kultūrinį
ir informacinį. Individualus pasakojimas gyvumu ir daugiaprasmiškumu

pranoksta apibendrinimą ir priduria prie jo naujų bruožų. Apibendrinant išnyksta
individualus pradas, kuris priartina ir pagyvina tikrovę. Galbūt jis padės išryškinti
naujų įžvalgų kontūrus.

Išvados

Tirtu laiku pasitaikė vos viena kita neįgaliųjų įtraukčiai skirta laida, todėl
manytina, kad Lietuvos nacionalinio radijo, turinčio perteikti valstybės ir

visuomenės požiūrį į skurdą ir socialinę atskirtį, laidų sudarytojai neįgaliuosius
laiko arba visiškai įtrauktais į visuomenės gyvenimą, arba apskritai neverta

dėmesio socialine grupe. Apskritai nacionalinio radijo kalbėtojai orientuoti
daugiausia į gerai pasiturinčių sluoksnių auditoriją. Dažniausiai neįgaliuosius ir
atskirtį vos paliečiančios laidos yra proginės ir fasadinės, taigi neprobleminės.

Laidų turinio, įskaitant vedėjų ir klausytojų polilogas leidžia apčiuopti esmines
- nors žinomas, bet išsilenkiamas - atskirties problemas. Tai visiškas žmonių
nuvertinimas, nenuovoka ir nenoras girdėti apie esamus ir galimus atskirties
sudarytojus, rodantys esminį visuomenės susiskaidymą, galbūt negrįžtamą. Dar
viena problema - auditorijos nepasitenkinimas prastomis Lietuvoje peršamomis
radijo ir televizijos laidomis. Vertėtų tas problemas pagvildenti, vertėtų ir atidžiau

pasidomėti nacionalinio radijo auditorija, nesitenkinti rinkai skirtais žiniasklaidos
tyrimais.

Tyrime išryškėjo ir įsisenėjusios prioritetų priešybės, sietinos su atskirtimi.
Tiesioginėse radijo laidose skambanti kalba ne suartina klausytojus su nacionaliniu
ir kultūriniu tapatumu, o nutolina nuo jo. Jeigu atsaini viešų kalbėtojų nuostata

kalbos atžvilgiu nesikeis, lietuvių kalba irgi gali atsidurti užribyje. Kai kurie
kalbantys pareigūnai vengia kalbėti tiesiai ir iš esmės, taigi mulkina klausytojus.
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III. SOCIALINIO DARBO PROBLEMOS
nPO0>ECCHOHAJIH3A^H^^ COU^IAJIbHOH PABOTU
BaneHTHHa ^^pcicaa, EneHa ^^pcKa^ - CMHpHOBa
CaMctpcKUū eocydapcmeeHHbiū yuueepcumem
Elena. iarskaia@socpolicy. ru
He^aeHHe H3MeHeHHa chctcmli Bbicmero o6pa3OBaHHH Pocchh, BMecne
c ycKop^ioiuHMCfl pa3BHTHeM CHcreMbi couHajibHoro o6cjiya<HBaHHa, CTaBHT
nepe^i 4>aKyjibTeTaMH h Ka<J>e/ipaMH cotuiajibHOH paSoTbi coBepmeHHO HOBue
3aaa^H. OcHOBHbie TemieHUHH pa3BHTH Bbicmero o6pa3OBaHHsi b coBpeMeHHofi
Pocchh Haxo^aTca b pycjie uejioro KOMrureKca npeo6pa3OBaHHR, HMeHyeMbix
Bojiohckhm npoueccoM. B cHtyauHH petĮ)opM b jiyHiueM nono^ceHHH, Ka3ajiocb
6bi, oKa^cyTca Te Ka(į)e^pbi By3OB, KOTopue npHHHMajiH aKTHBHoe y^acTMe b
Me)K^yHapo^Hbix npoeicrax no o6pa30BaHHro b oS^aCTH couHajibHoft pa^oTbi.
O^iHaKO, ^eHCTBHTejTbHo jih Me^K^yHapoAHoe coTpyaHHųecTBO oica3ajio
noJio)KHTejibHoe BJiHHHHe Ha pa^BHTHe o6pa3OBaHHH no couHajibHo^^ paSoTe?
ripoH3oiiJJio jih aKTHBHoe BHe^peHHe b yMe6HbiH npouecc coBpeMeHHbix
Mero^oB h 4>opM o6yieHHJi h ouchkh pe3y^i>TaTOB corjracHO Me^cayHapo^HbiM
craH^apraM h HauHOHajibHbiM npHopHTeTaM? H-ro6bi oTBeTHTb Ha 3th Bonpocbi,
mm npoBejiH p^^ KeHc craiiH oreHecTBeHHbix o6pa3OBaTejibHbix nporpaMM no
counajTbHOH paScrre. Cpe^H HauiHx HHtĮ)opMaHTOB - 3aBe,a yK)mHe Ka^e^paMH
h ae^ymHe npotĮieccopa 14 pocchhckhx By3OB, KOTOpbie npHHHMajiH ynacrae b
Meac^yHapoflHbix npoeicrax.
3naMiiMbie cjiob^: couHajibHaa

pa6oTa,

Me^^yHapo^HbiH kohtckct,

pOCCHHCKHe yHHBepCHTeTbl.
BapHaHTbi HHTepHaunoHaJiH3auHM
FIoHflTHe HHTepHaiiHOHajiH3au,HH M05KeT onpeflejiflTbc^ no-pa3HOMy —
HanpHMep, KaK ocoGaa HHHUHaTHBa hjih ^aa^e nojiHTHKa, BO3HHKaK>mHe b otbct
Ha rno6ajibHbie TpeH^bi b Tex hjih hhux CTpaHax, orjiejibHbix aKa^eMHMecKHX
HHCTHTyUH5IX HJIH CHCTCMaX. FIpHMepbl HHTepHaUHOHaJlH3aUHH B 3T0M
CMbicne cjioBa — 3to nojiHTHKa peKpyTHpoBaHH^^ HHOcrpaHHbix CTy^eHTOB,
coTpyaHHMecTBa c aKajieMHHecKHMH opraHH3auHHMH hjih cHcreMaMH b Apyrnx
crpaHax, ynpe^^ieHHe ^>HjmajioB 3a py6e^oM.
PHHap^ 3crec npe^jraraeT Tpn BapnaHTa KOHuenuHH o6pa3OBaTeJibHOH
nporpaMMbi no cTeneHH ee HHTepHauHOHajiH3auHH hjih, CKOpee, no
3a^anaM HcnoJib3OBaHHa Me^myHapo^Horo h Me)KKynbTypHoro kohtckctob.
H'joupamenbHbiū no^xo,a no3Bo^eT cocpe,flOTOMHTbCJi Ha KOHTeKCTe
ojihoh CTpaHbi c y^eTOM MyjitTHKyjibTypHbix oco6eHHOCTeH ee
Cneųuanu3upoeauHi^Ū no^^xo^ npe^nojiaraeT 6ojiee rny6oKoe
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MeHcayHapQHHbix

kohtckctob

HepaBeHCTBa,

cpaBHHTcnbHOH

nOJIHTHKH H MO^ayHapO^HOrO COUHaJlbHOrO pa3BHTH B paMKaX B03M0)KH0H
cneuHajiH3auHH h noneBofi npaKTHKH b ,npyrHX CTpaHax. Mnme?pupoeanHbiū
no^xo.a ^^ejiaeTeme6ojibiiiHH aKueHT HaocBoeHHH MOKjiyHapo^^HOH counajibHOH
pa6oTbi, npn 3tom cryaeHTbi c caMoro Hanajia o6y^eHH3 opHeHTHpOBaHbi Ha
npot|)eccHOHaJibHyK> ^e^^reJibHocTb b areHTCTBax Me^tayHapojiHoro counajibHoro
pa3BHTHsj, Ha Bbie3^HyK) npaKTHKy b jipyrnx cTpaHax (Estes 1992). Jlniiib
He3HaHHTenbHaa MacTb pocchhckhx cTyaeHTOB, o6y4aK>mHxc couHajibHOH
pa6oTe, MoryT paccųHTbiBarb Ha bo3mckhocth npaKTHKH h CTa^cHpoBOK 3a
rpaHHueH, a TaK^e njiaHHpoBaTb Kapbepy 3a py6e>KOM. KaK npaBH^o, TaKHe
bo3mo^hocth OTKpbiBaKrrcji hmchho ^jiaro^apjj npoeicraM MOKayHapo^Horo
coTpy^HHMecTBa, cTy^eHMecKHx o6mchob, bojiohtcpckhx nporpaMM. FIo3TOMy b
Pocchh mojkho o^cH^aTb pacnpocTpaHeHHe cejieicrHBHoro h b HeKaropbix cjiy ^aax
— cneuHajiH3HpoBaHHoro noj^xojia k nocTpoeHHK) KOHuenuHH o6pa3OBaTejibHOH
nporpaMMbi no counajibHOH padare. YcKopeHHe npoueccoB nio6ajTH3auHH,
pe(Į)opMa o6pa30BaTejibHOH cncTeMbi b cooTBeTCTBHH c eBponencKHMH h
Me^^^yHapo^HHMH CTanaapTaMn, o^eBH^Ho, noBJieKyT 3a coSofi Bce Sojibiuyro
HHTepHauHOHajiH3auHK> yHe6Hbix njiaHOB h npo(Į)eccHOHajibHOH npaKTHKH.
TpyaHOCTH nepesozia: iicmpiifl Me/K^yHapo^Horo coTpyaHHHecTBa no
o6pa3oeaHHio b o6ji3Cth couHajibHOH pa6oTbi
B caMOM Hanajie 1990-x to^ob poccHHCKHe yHHBepcHTeTbi b 6yKBajibHOM
CMbicjie OTKpbiBajiH ana ce6a Hosyro cneunajibHOCTb - CouHajibHa^ pa6oTa.
3T0 OTKpbITHe npe^BapSJTOCb SoJlblUHMH nO^rOTOBHTeJIbHblMH yCHJIHflMH.
HeCKOJlbKO

3HepFHHHbIX

pa3pa60THHK0B,

HHHUHaTOpOB

06H0BJieHHfl

o6pa3OBaHHfl b KOHue 1980-x rr. (cpe^H hhx
(|)HJ10C0(J)bl,

nCHX0J10rH,

HCTOpHKH)

O&be^HHHJTHCb B MOKBy30BCKHe TBOp^eCKHe KOJIJieKTHBbl, npOCJiyiliaJIH JieKUHH
3apy6e^cHbix cneunajiHCTOB, aKKyMyjiHpoBajiH co6cTBeHHbie pa3pa6oTKH
h nonbiTajiHCb cocTaBHTb a^po 3HaHHH hoboh jxjin Pocchh npo<į>eccHH.
HeKoropbiM yaajiocb noSbiBaTb 3a py6e^coM b KpynHbix yHHBepCHTeTCKHx
ueHTpax h pa3Hoo6pa3Hbix couHajibHbix c^y^c6ax, HanpHMep, b 1992 ro^y
HeTbipe pocchhckhx npeno^aBaTe^fl GbiJiH npHHJiTbi Ha 4>aKyjibTeT couna^bHOH
pa6arbi feTeSoprcKoro yHHBepcHTeTa Ha ro/iHHHyio nporpaMMy MarncTpaTypu.
Tor^a >Ke 6buio nepeBejieHO h onySjiHKOBaHO HecKOJibKO 3apy6e^Hbix yųe6Hbix
noco6Hfl (BepHjiep, IOhccoh 1992; FlHHKyc, MHHaxaH 1993).
B cocTaBJieHHbix Toraa nepaux pa6oHHX nporpaMMax yųe6Hbix KypcoB
omymajiCH BKJiaii nepBbix BCTpen c 3apy5e(HbiMH npe^cTaBHTejiflMH
npo(J>eccHH. HMnopTHpOBaHHaa b Pocchk) KOHueniiH^ y^e6Horo njiaHa aBJiJiJia
co6oh b Te ro^bi rn6^m 0TeHecTBeHHbix h 3apy6e^cHbix aaen o co^ep)KaHHH
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npo(j)eccHOHajibHOH jieflTejibHOCTH couHajibHoro pa6oTHHKa, npnneM c HBHbiM
nepeBecoM b noJib3y pocchhckhx TpaAHUHfi Bbicuiero oopauiBaHHa - KaK no
(Į)opMe, TaK h no coaep>KaHHio o6pa3OBaTejibHOH nporpaMMbi.
B cepeaHHe 1990-x roaoB b o6pa3OBaHHH no couHajibHOH pa6oTe
crajia oiuyiuaTbca TeaaeHUHa ueHTpajiH3auHH. 3roMy cnoco6cTBOBajio
OTKpbiTHe b perHOHax c))HJiHajioB MocKOBCKoro counajibHoro HHCTHTyTa, a
BCKope yHHBepcHTeTa (Hbme PoccHHCKoro rocy^apcTBeHHoro couHajibHoro
yHHBepcHTCTa), 3aHacTyio, HeB3iipasi Ha cyiuecTBOBaHHe nporpaMM couHajibHOH
pa60Tbi b MecTHbix By3ax. Y^eSHbiH npouecc CTan KOHTpojiHpoBaTbCfl yMe6HOMeToaHiecKHM o6r>eAHHeHneM By3OB (YMO), 6a3HpyiomnMCfl b PrCY,
KOTObipfi no3HUHOHHpoBaji ce6fl KaK rojioBHoti By3 no couHajibHoK pa6oTe. B
1993 roay YMO 6biJi npHHST nepBbiii rocyaapcTBeHHbiH CTaH^apT Bbicuiero
npo<j>eccHOHajibHoro o6pa3OBaHHa no couHajibHOH pa6oTe ajifl 6aKa^aBpHaTa, a
b 1995 -aJifl cneuHajibHOCTH.
Hapfly c 3toh TetmeHUHeH, perHOHajibHbie yHHBepCHTeTbi napaiUHRann
cboh co6cTBeHHbie pecypcbi, ynacTBya b npoH3BOflCTBe npo<Į>eccHOHajibHoro
3HaHHJi no couHajibHOH paSore. ^^eHCTBOBaBinaji To^a nporpaMMa MHCTHTyTa
OrKpbEToe oSmecTBO no pa3BHTHK> Bbicuiero o6pa3OBaHHa b Pocchh, a
n03)Ke euie H nporpaMMa H^flK CoBepuieHCTBOBaHHe o6pa3OBaHHH no
COUHajIbHO-3KOHOMHHeCKHM flHCUHnJIHHaMB no3BOJIH^H HeCKOJlbKHM, B TOM
MHCJie, pernoHajibHbiM By3aM cyuiecTBeHHO npo^BHHyTbc^ Bnepe^ b ocbochhh
hobwx couHanbHbix h ryMaHHTapHbix ^HCUHnjiHH. B HacTHOCTH, Ha Kaij)e^pe
couHojioraH h couHajibHofl paSoTbi HH^eropojiCKoro yHHBepcHTCTa 6ujio
pa3pa6oTaHO 6ojiee ^ecflTKa hobhx KypcoB, no^roTOB^eHbi h H3^aHbi HOBbie
yMe6HHKH. PerHOHajibHbie By3bi BKjiiOMH^HCb b MOK^yHapo^Hbie oSMeHbi, b t.m.
no nporpaMMe TEMPUS/Tacis EBponeKcKoro coK)3a (CFTY, IloMopcKHH FY,

Brny).
B 1995 roay 6bm ynpeiKaeH poccHHcico-6pHTaHCKHH yHHBepcHTeT c
nocTBy3OBCKHMn nporpaMMaMH, KopeHHbiM o6pa3OM oTJiHnaioiuHMHcfl no
CBoeK crpyKType h coaepa<aHHio ot Bcero, hto npoHcxoflHjio b CHCTeMe
Bbicuiero o6pa3OBaHHa no ^^aHHOH cneuHajibHOCTH. PeMb naer o Mockobckoh
uiKOJie couHajibHbix h 3kohomhm6ckhx HayK (MBLL1C3H), co3maHHoii
npo(Į)eccopoM MaH>iecTepcKoro yHHBepcHTeTa TeoaopoM LUaHHHbiM h ero
eflHHOMbimjieHHHKaMH. Bo BTopoB nojiOBHHe 1990-x rr. no HHHUHaTHBe
MejK^yHapoAHoro KojmeKTHBa npenoiiaBaTejieR MBLUC3H npn noaaepwKe
nporpaMMbi (ĮioHfla Copoca Sbijio nepeBe^eHO Ha pyccKHti 3biK h ony6jiHKOBaHO
HecKo^bKO yHe6Hbix noco6Hfi h c6opHHKOB CTareH (O6yneHHe npaKTHKe
couHajibHO^ paSoTbi. 1997; O6yMeHHe couHajibHOH paSoTe 1996). K co^KajieHHio,
Hbme 3tot (ĮraKyjibTer b iuaHHHKe 3aKpuT no npH^HHe pbmoHHoH opHeHTauHH
HOBoro pyKOBo^cTBa Mockobckoh LUkojiu.
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B 2000 r. 6biJi npHHjrr FoccTaH^apT cneu,HajibHOCTH BToporo nO
b cooTBeTCTBHH c KaropbiM o6yneHHe Be^eTCs a.o chx nop. O6pa3OBaTeJibHa^
MHoroHHcneHHbiMH npeiiMeTaMH, a TeopeTHMecKoe o6yHeHHe no CBoeMy
npeBocxo^HT npaKTH^ecKoe b ceMb pa3. XapaicrepHO, hto hmchho 3tot craH/iapT
OTKa3ajica ot jiHCUHnjiHHbi CouHajibHaj! pa6oTa 3a py6e>KOM. HH<Į)opMauHK)
o 3apy6e>KHOM onbiTe couHajibHOH pa6oTbi 6biJio npeAncraceHO jjaBaTb b paMKax
Kypca HcTopHfl couHajibHOH pa6oTbi. HeKoropbie By3bi, BKJiroias Mockobckhh
ryMaHHtapHbi^ yHHBepcHTeT coxpaHHJiH npe/iMeT b CBoeft o6pa3OBaTejibHOH
nporpaMMe.
OpraHH3auHOHHbiii kohtckct HHTepHauHOHajiH3a
no couHa.ihHoti pa6oTe
Bonpoc o CTeneHH HHTepHauHOHajiH3auHH o6pa3OBaHHfl no

jih6o HHHUMaTHBHoro npoeicra h He CTOjibKO ot Hcnojib3yeMbix apryMeHTOB,
MeTO^OB h^h uejien. Flpoueccbi h pe3yjibTaTbi HHTepHauHOHajiH3auHH, KaK
yKa3biBaer pHMap^ 3cTec (Estes 1992), HaxoAflTcs no^ b/ih^hmcm acneKTOB
opraHH3auHOHHoR KyjibTypbi Ka<j>eapbi hhh <į)aKyjibTeTa, noJiHTHKH b paMKax
By3a, perHOHa h HauHOHajibHOH HjieoJiorHH b ucjtom, a TaK^^e uenoro p^^a
HHCTHTyuHajTbHbix 6apbepoB, KOTOpue onocpe,ayK)T pa3BHTHe Me^(KyjibTypHbix h
Me)itayHapo^Hbix KOMnoHeHTOB b o6pa30BarejibHOH nporpaMMe, ee HHTerpaumo
b MHpoBoe o6pa3OBarejibHoe npocTpaHCTBO couHajibHOH pa6oTbi.
Pecy pcw Ka(J)e^p h (ĮmKyjibTeTOB, HaKonjieHHbie 3anoc^e;iHHe i 5 .n crc MOMeHTa
npneMa nepBoro a6HTypHeHTa Ha cneunajibHocTb CouHajibHas pa6oTa b 1991
r., 6biJiH, b tom HHC^e, c<Į)opMHpOBaHbi Sjiaro^apH Me^oiyHapo^HbiM npoeicraM,
O^HaKO, He CTOHT nepeOUeHHBaTb HX 3HaMHMOCTb. M3 130 By3OB, OTKpbIBlllHX
3Ty cneuHajibHOCTb, ^HUJb ^eBHTb yqacTBOBajiH b npynHbix npoeicrax TEMPUS/
Tacis, 6io^^KeT Koropbix mop ^OCTHraTb nonyMHJiJiHOHa eBpo h Mor OKa3aTb
3aMerHoe B^HJiHHe Ha pa3BHTHe o6pa3OBaTe^bHOH nporpaMMbi. FIo nporpaMMaM
T, AMPEKC, ACFIP51J1 h HHCTHTyTa MOKayHapo^Horo o6pa3OBaHH
OopAa npouiJTH cTajKHpoBKH no HanpaBJieHMKi couHajibHa^ pa6oTa
He 6o^ee cothh H3 Tpex c nojioBHHOH tucjih pocchhckhx npen
pa6oraK)iuHx Ha cooTBercTByK)iuHx Kaiį)e^pax h (Į>aKyjibTeTax ".
mto KoriHHecTBO rpaHTono^y^aTeneH, CTHneH^H^, npoeKTOB h ynacTBOBaBUjHX
" ^onymeHHe, ocHOBaHHoe Ha attajiine BeScaflroB h ^eicrpOHHOfi KOMMVHHKaimH c coTpyaHHKaMH
nporpaMM, TaK, no ^aHHbiM npej.CTaBKre.^a mockobckoto o<()Hca nporpaMMti <t>yn6paPn, a TeKemie
2004-06 rt. no nporpaMMe coiuiajibHas pa5oTa 6ui\o onipaBJieHO na cra^KMpoBKy bCLJJA nflTb neuoBeK,
a no nporpaMMe couno;iornji 20 hchobck. FlporpaMMa HiicTinyTa MOK^yiiapo^Horo o6pa3OBaHH
^oiua tl>opj.a. HaiaBuia^ cboio aeaTejibiiocTb b Pocchh c 2000 ro^a, la roju-i paSoTbi oToSpa^a ^na
nocTBywBCKofi no^roTOBKH l2>HacTHHKOBno HanpaBJieHHJOcounaj]bHasi pa6oTaH 8 no HaiipaBJiCHHio
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B HHX yHHBepCHTeTOB He MO^CeT SbITb e^HHCTBeHHblM nOBOAOM JUM TOTO, HTO6bl
cy^HTb 06 ypoBHe pa3BHTH* o6pa3OBaHH^ no coiiHajibHOH pa6ore b uejiOM h ero
HHTepHaUHOHaJlH3aUHH, B HaCTHOCTH. FIO3TOMy Ba^HO yMeCTb OCHOBHbie BHJlbl
pecypCOB, aKKyMyjIHpOB3HHbIX OTeHeCTBCHHblMH UJKOJiaMH COUHaJIbHOH pa6OTH
3a nocjie^HHe 15 Jier, nojiHTHKy yHHBepcHTeTCKoro ynpaBJieHHfl, oco6eHHOCTH
3boj]k)uhh yMe6Hbix njiaHOB, MOTHBauHio npenonaBaTejieK h cTyaeHTOB.
HHCTHTyUHaJlbHblfi KOHTeKCT npoeKTHOH ^^eaTejIbHOCTH 6bIJI CBJ13aH C
pecTpyKTypH3auHeH yHHBepcHTeTCKoro ynpaBJieHHa. B ^acTHocTH, b
1990-x ro^oB b By 3ax 6bijiH co3^aHbi cneuHajibHbie ynpaBJieHH
carpynHHHecTBa, KOTopbie, BnponeM, He Be3^e h hc cpa3y 4>yHKUHOHHpoBajiH
KOHCTpyKTHBHo. JIjih 0^hhx cjiyjaeB xapaKTepHa HH3Kaa HH4>opMau,HOHNafl
aKTHBHOCTb MOK^yHapO^HbIX OT^eJlOB, eH COnyTCTByiOT BOJIOKHTa H
6lOpOKpaTH3M HHHOBHHKOB, HH^H(į){Į)epeHTHOCTb By3OBCKOfi a^MHHHCTpaUHH K
nonbiTKaM KacJ)e^p 3aB3aTb Me^cayHapoiiHoe coTpy^HHMecTBo:
Ho b pa^e cnynaeB 3HeprHMHoe o&be^HHeHHe pecypcoB cHH3y h CBepxy
cnocoScTByeT HHTeHCH(Į)HKaunH MOKayHapo^HOfl ^e^TejibHocTH, pa3BHTHro
KOHKpeTHbix o6pa3OBaTejibHbix nporpaMM h By3a b uenoM. 3^ecb noHHMaiOT,
MTO He TOJlbKO (Į)HHaHCbI H OprTeXHHKa, HO H HHTeJUieKTyajlbHblH O^MeH,
aKa^eMHHecKHe HHHUHaTHBbi Heo6xo^HMbi ^njj HapamHBaHHH Kpe^HTa ^oBepHj]

Ka^^pe h By3y (CrTY, Bmy).
O6o3HanHM KpaTKO Te pecypcbi, KOTopbie 3a nocjre^HHe 15 jieT 6bijiH
HaKonjieHbi jxj\h ^eftCTBHTe^bHoro pa3BHTH b 3rofi o6jiacrH. npeacue Bcero, 3to
cny)K6 nocTosHHO HMeeTc^, hx noTpeSHoerb b KBajiH{Į)HUHpoBaHHbix Ka^pax
^ocTaroHHo BbicoKa. FIpaBAa, HH3Ka^ 3apa6oTHafl njiara b Tex OTpacjuix, r^e
BbinycKHHKH <Į)aKyjibTeTOB h Ka(Į)e^ip couHanbHOH pa6oTbi Moryr Tpy^HTbca b
cooTBeTCTBHH c jjHnjioMOM, co^aaeT npo6^e\iy paccorjiacoBaHHH 3aHHTOCTH h
06pa30BaHHH.
Hto KacaeTc^ pecypcoB ^pyroroTHna-co^ep)KaTejibHbix, HH(|)opMauHOHHbix,
- ohh ^oBOJibHO 6bicTpo yjiyHiuaKJTCJ]. FIo BceM couHanbHO-ryMaHHTapHbiM
^HCUHnjiHHaM HaKan^HBaKvrcfl HopMajibHbie yHeSHHKH - nepeBonHbie h
HanHcaHHbie oTeHecTBeHHbiMH aBTopaMH (MaryH 1999). YnymuaiOTCfl h
opraHH3auHOHHbie pecypcu: pacreT hhc^o BbiciuHX yne6Hbix 3aBe^eHHH,
rae mo)kho nojiyHHTb o6pa3OBaHHe no couHajibHofi pa6ore: ecjiH b 1991
roay hx 6bino Bcero HeTbipe, to b 2006 - 6onee 130, npHHeM Hecico^bKO H3
hhx - Herocy^apCTBeHHbie. B 3thx yMe6Hbix 3aBe^eHHsx no HanpaBJieHHK) h
cneuHajibHOCTH couHajibHafl pa6oTa o^y^aiOTca 6onee 30000 CTy^eHToe; c
hhmh pa6oraEOT CBbiiue 3550 npeno^aBaTe^efi.
CoUHajIbHblR KanHTajI pOCCH^^CKHX By3OB,yHaCTBOBaBU]HX BMOK^yHapo^HbIX
npoeicrax,3aMeTHOBbipoc.Ba^HO,HTOMe>K^yHapo;iHb]enpoeKTb[cnoco6cTBOBaj]H
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HeKOTopOMy nepepacnpe^ejieHHK) pecypcoB b nojie poccHHCKoro Bbicniero
o6pa3OBaHHH, nocKOJibKy (į)OHbi OT^aeajiH npe^noHTeHHe ajibHHcaM, Koropbie
BKJiiOMajiH npoBHHUHanbHbie By3bi. npoeKTbi cnoco6cTBOBajiH du(p(py3uu
enacmu, toh chjioh, KOTopa^ OKa3ajia npoTHBo^eHCTBHe TaK Ha3biBaeMOMy
3(į)(Į)eKTy MaT(J>ea no (JmpMyjie HMeK)meMy ^a npH6aBHTca, y HeHMymero ^a
OTHHMeTCfl.
Mmchho b raKOfi 4>opMe npoHcxo^HT pacnpe^ejreHHe MOpajibHoro
^oxo.a a h KorHHTHBHoro GoraTCTBa b aica^eMH^ecKOH cpe^e. 3aciryrH By3OB,
ynacTBOBaBUJHx b Meacay Hapo^iHbix npoeicroB, ^ocTH^ceHHJi Kat^ejip n 0T^enbHbix
npenojiaBaTe^eH, no3BO^HJiH HapacrHTb hx KyjibTypHbiR h couHanbHbiH Kari^ąjį
h BbicTynaTb 6ojiee paBHonpaBHbiMH nrpOKaMH Ha nojie chmbojihhcckoh 6opb6u
3a BJiacTb HOMHHauHH, b tom HHCJie, b c(į)epe couHajibHofi pa6oTbi. Pe3yjibxaTbi
HaKonjieHHJi KorHHTHBHoro KanHTajia b perHOHajibHbix By3ax BonuomaioTCfl, b
tom HHCJie, h b ny6jiHKau.H5)x, KOTOpbie, no SojibUieH nacTH noKa Bbixo^ST MajibiMH
THpa^aMH b npoBHHunajibHbix H3^aTe^bCTBax, ojiHaKO, HeKOTOpbie aBropbi
HaSHpaioT cH^y h npH3HaHHe, cyMeB BbifiTH Ha KHH^cHbiH pbiHOK aKaaeMHHecKofl
jiHTepaTypbi, nojiyHHB npecTH>KHbie npeMHH h Harpaabi. BnponeM, MHorne
npeno^aBaTejiH couHajibHOH no^HTHKH h couHanbHOH paSoTbi perHOHajibHbix
By3OB TaKHe 3aaaųH ce6e He craBST hjth He MoryT nona hx peuiHTb.
FlpHo6peTeHHoe Ha cpeacTBa rpaHTOB b nepBofi nojioBHHe 1990-x rr.
oSopy^oBaHHe cbirpajio Ba^cHeniuyK) po/ib b SbicTpott HHTerpauHH kojuickthbob
KacĮ)e^p b M^K^ynapo^Hbie ce™, b paciiiHpeHHH KaHajioB HH^opManHOHHoro
o6MeHa, MoSHJibHocTH h npo(j)eccHOHajiH3auHH.

yHe6Hbie MaTepHajibi

HCnOJlb3yK>TCfl C pa3Hb1M 34į)eKTOM, B 3aBHCHMOCTH OT TaKHX (jjaKTOpOB,
KaK ycnexH npeno^aBaTejien h cryaeHTOB b oBJia^eHHH HHOCTpaHHbiMH
fl3biKaMH, JiHHHaa HHHUHarHBa aj^MHHHCTpauHH Ka(Į)e^pbi hjih ^a'O'Ji^TeTa,
jiHHHafl HHHUHarHBa, MOTHBauHa h HHTepec npenoaaBarejieH. CTeneHb
BOCTpe6oBaHHOCTH b yne6HOM npouecce HHOH3biHHbix MaTepHajiOB b uejioM
HeBbicoKa, ropa3^^o c 6ojibiiiHM 3(j)(|)eKTOM 3th MaTepHajiu Hcnojib3yioTCfl b
HH^HBHayajibHofl HaynHOH ^ieflTejibHocTH npeno^aBaTejre^, 4to b cbokd o^epe^b
BJiHseT h Ha co^ep^KaHHe MHTaeMbix KypcoB.
HaBbiKH npoeKTHoft ^eflTejibHOCTH,

nojiyneHHbie

nocpe^crBOM

Me^c^yHapo^Horo coTpy^HHiecTBa, cnoco6cTBOBajiH SbicTpoMy HayHHOMy
pocry h npHBJieneHHK) ^onojiHHTe^bHbix pecypcoB, b tom HHCJie, pocchhckhx
h 3apy6e>KHbix (Į)OH^oB, no;mep>KHBaK)mHx Hccjie^oBaHHs. FIpeno^aBaTejiH
Hcnojib3OBaTb h pa3pa6aTbiBarb HOBbie mcto^hkh oneHHBaHH^ ycnexoB
B, b MacTHOCTH, <(j^emodbi KOiuieKmnenoū oųenKU, jmoyHum cmydeumoe
oųenueamb caoux KOJLnee\ oueHHBaHHH nojieBOtt npaKTHKH.
BbicrpbiH aKaaeMHnecKHH pocrr oT^ejibHbix Mo^ojibix jinaepoB, nojiy^HBUiHX
He TOJibKO 3anaaHoe o6pa3OBaHMe, ho no^^epjKKy n npn3HaHHe b Pocchh, - 3to,
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noacaJiyfi, OflHO M3 KJiK)HeBbix yanoBHH HHTepHauHOHajnnaumi oopaiOBamia no
couHajibHOM pa6ore, pa3BHTHjt yHe6Hbix nnaHOB b HanpaBjieHHM coBpeMeHHbix
TeHfleHUHii TeopHH h npaKTHKH 3tom npo(Į>eccHH.
B ycjiOBHx KpaiiHe orpaHHHeHHOro 6K>A>KeTa, KOTopbiM pacnojiarajiH
poccHiiCKHe By3bi b 1990-e - nepBOft nonoBHHe 2000-x rr, Me^myHapoaHbie
npoeKTbl nO3B0J!HJlH OTHaCTH nO^^^p^KaTb aKa^eMHMecKyK) MO6HJIbHOCTb,
UiaHCbl KOTOpOH CymeCTBeHHO CHMHJlHCb B nOCTCOBeTCKHK nepHOfl. K
cojKajieHHio, He bo Bcex npoenTax 6bijia
Mo6HjibHocTb, Karopaa
o6pa3OBaHH b nanHOHajibHOM KOHTeKcre.
B pAe cnyHaeB Me^cayHapo^Hbie npoeicrbi HHHUHHpOBajiH C03^aHHe HOBbix
crpyicryp (ueHTpoB, noa3pa3aeneHHH) b paMKax yHHBepcHTe-roB hjih cobmcctho
C BHeiUHHMH HHCTHTyUHajIbHbIMH aKTOpaMH. TaKHe pe3yj!bTaTbl, KaK npaBHJlO,
HecyT Ba)KHbiH no^HTHHecKHH 3({KĮ)eKT, cTHMyjiHpya HOBbie HanpaBneHHa
aKaaeMHnecKOH aKTHBHOCTH h no3Bojia>i oKajbiBaTi, noaaepa<Ky TeM npaKraraM,
KOTopbie 6bijio 6bi Tpy^Ho peaJiH3OBaTb b cymecTByiomMx opraHH3auHOHHbix
paMKax. HoBbie no^pa3jiejieHH>i CTHMyjiHpOBaJiM iinBbie HHTepecHbie Ha^HHaHHS
B o6jiacTH HCC^e^oBaHH^ h o6pa3OBaHHJt no counajibHoR pa6oTe, counajibHo^
nojiHTHKe, couHOJiorHH, reHaepa, TBOpiecKHX TexHOJiorHii (Bmy, CPTY,
CFI6ry).

B MacTHocTH, co3^aHHbiH b BoJirorpaflCKOM neaarorHHecKOM

yHHBepcHTeTe b paMKax npoeicra TEMPUS/Tacis UeHTp xyjio>KecTBeHHOTBopHecKHx TexHojiorHfl no3BojiaeT peajiH3OBaTb >HMKaju,HbiH noaxoa
K no^roTOBKe cneunajiHCTOB couHajibHOH pa6oTbi. OrKpbiTbift b paMKax
CXOflHblX npOeKTOB L^eHTp COUHajlbHOH nOJIHTHKH H reHAepHbK HCCJieaoBaHHH
(CapaTOB) cnoco6cTByeT TOMy, hto cTyaeHTbi h acnHpaHTbi oBjiaueBaiOT
HCCJie^OBarenbCKHMH HaBbiKaMH, opraHH3yeT HCCJie^^OBaTejibCKyio npaKTHKy
CTyaeHTOB, BbinycKaeT ^KypHaji iiccjie.ioBaunfi couiiajibHoii nojiHTHKH,
c6opHHKH h yne6Hbie noco6H5i.
HjMeHeHiia yieOnoro njiaHa
Pa3pa6aTbiBas KpynHbifi M^KiiyHapo^Hbi^^

npoeKT,

pyKOBo^HTejiH

06pa30BaTejibHbix nporpaMM no comia.nF.HoH pa6oTe npaicrHMecKH bo Bcex
c^yHasx njiaHHpoBajiH HeKoropue H3MeHeHHfl y^e^Horo njiaHa.

TaKHe

cjieacTBHa peajunaumi Me)KayHapoaHbix npoeKTOB b 6o^biiJHHCTBe By3OB xot
H He o^eHb cymecTBeHHU, ho ohm ecTb h CBHaeTejibCTBytor 06 onpeaeJieHHOM
nepecMoTpe o6pa30BaTejibHoft nporpaMMbi Ka^eapoH h npHo6peTeHHH hoboR
KBaJiH^HKatiHH npeno^aBaTenjiMH. TaK, b CTaBponojibCKOM rocyHHBepcHTeTe
B pe3ynbTaTe corpy^HHHecTBa c KOJineraMH H3 KaHa^u y^ajiocb oTKpuTb
cneuHajin3auHH no couHajibHOH pa6oTe c MHBaJiiiaaMH n couHajibHOH pa6oTe b
c(|>epe ncHXHMecKoro 3
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B 6anbuje^^ crreneHH TpaHC(Į)opMauHH KacaKrrcu cojiep^KaHHa jwcwu\Jiim,
MeroaoB npeno^aBaHHa, oueHKH h oprammuHH npaKTHKH, pa3pa6oTKH
hobux y^e6Hbix noco6nfi, nocKOJibicy fjiaeHbiū (pctKmop, cmpyKtnypupyiouįuū
yne^Hbiū nnan — roccmaudapm, meM do/iee nmo e Mae y nac e ynueepcumeme
ammecma^ua)))12. OrHomeHHe pyKOBoaCTBa YMO k TpaHC<Į)opMauHH yHe6Hbix
njiaHOB npoxjia^iHoe: Mbi npoeoduM cpoe^umenbubiū auanu3 cnyoicč e
pa3Hbix Kypcax, cneųucuibHbie noebie Kypcbi uom ne nyoKHbi. Mamepucuibi,
HapadomKu, Konenuo, ucnonb3y)omcH. Codepotcanue [Me)KyHapO^HbiH acneicr]
npedcmaeneno enympupa3Hbix Kypcoe (HHTepBbK) 3). FoccTaHjiapT Bbmep^caji
y)Ke HecKOJibKO noKoneHHH CBoefi pe^aKUHH, h MHor^e perHOHajibHbie 3kcnepTbi
H3 MHCJia npoHHTepBbK)HpoBaHHbix HaMH cKJioHHbi cHHTaTb ero Hpe3MepH0
HCeCTKHM H ^a^e ^OrMaTHHeCKHM ^^OKyMeHTOM, 3aTpy^HflH>mHM pa3BHTHe
npot^eccHOHajibHOro o6pa3OBaHHa. Focy^apCTBeHHbiH CTaH^,apT Bbicmero
npo(J>eccHOHajibHoro o6pa3OBaHHJi no couHanbHOH pa6o?e xapaKTepH3yeTCH
H36blTOHHOCTbK) TeopeTH4eCKHX ^HCUHHJlHH, (Į)parMeHTapHOCTbK> KOHUenUHH
h ee co^epjKaTeJibHofi HecoBMecTHMOCTbK) c MHpOBbiM onbiTOM
o BbinycKHHKe nporpaMMH couHajibHofl paSoTbi b cjiy^ae
TaKoro 4>parMeHTapHoro y^e^Horo ruiaHa, nepeHacbimeHHoro TeopeTH^ecKHMH
^HcuHnjiHHaMH c (|)aHTacTHHecKHMH Ha3BaHHaMH, CT3H0BHTCH eme MeHee
BHflTHbiM, ecjiH npe^CTaBHTi., KaK opraHH3OBaHa ero no^roTOBKa b peajibHOCTH.
Penb H^eT o Me^C^HCUHnjiHHapHO^^ h Me)KKa(|)e4paJibHOH, MeaccĮjaKyjibTeTCKOH
pa3o6meHHocTH b

peajiH3auHH o6pa3OBaTejibHOH nporpaMMbi.

Hepe^KO

^HCUHO^HHbl 4HT3K)TCa pa3HblMH Ka(į)eapaMH H ^a)Ke p33HbIMH (J)aKyjlbTeTaMH,
nopoH KOHKypHpyromHMH Me^^y co6oh 3a Harpy3Ky, hto 3aTpy^HfleTCOBMecTHbie
cjia^ceHHbie ycHJiHfl b Me^gayHapo^Hbix npoeKTax.
HoBbie Kypcbi, KOTopbie noHBjimiHCb b yMe6Hbix njiaHax b pe3yjibT3Te
Me>KflyHapo^Hbrx npoeKTOB, OTpa^caroT coBpeMeHHbie nepcneKTHBbi
npo(Į)eccMOHajiH3auHH couHanbHofl pa6oTbi, (į)OKycHpyjicb Ha acneKTax
He3aBHCHMOH CH3HH HHBaJlHJlOB, reHJ^epHOM HepaBCHCTBe, Hpe3BblHaHHblX
CHTyaunax, pecypcax MecTHoro coo6mecTBa, napTHCHnaTopHbix no^xo^ax,
TBopnecKHx Mero,aax. OyHKUHOHHpoBaBuiHe paHee Kypcbi cymecTBeHHo
MoaepHH3HpoBaHbi, npeno^aBarejiH cTpeMarca ^o6aBjiflTb H^jirocTpauHH H3
3apy6e)KHoro onbira, conocTaBJiJiTb MeTOjibi counajibHOH paSoTH h no^xo^bi k
noHHMaHH^o couHajibHbix npo6^eM. B nporpaMMax TaKHX By3OB Bce 3aM

12 B yie^iiOM njiaHe cneiuiiibHOCTH Ha nan. jict o6yHeHHii npHMepHo 60 flncmiiuinn HbiHe
^eflcTByiouiHM roccraH^apTOM Ha TeopeTMHecKoe oSyneHMe otbojhttch 9720 h^cob, npHHeM Ka{Į>c^pbi
MOryT no ycMOTpeHHio yneHoro coBera By^a 8B0jnrn> co6cTBeiiHbie opHrHHa^bHbie Kypcu b paMKax
23%, hjih 2270 ųacoB.
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aKueHT Ha cpaBHHTejibHOM aHanH3e couHajibHOH iiojihthkh, 3aK0H0^arenbCTBa,
CHcreM noMoiUH h nofluepKKH.
FIo 6ojIbUJHHCTBy HOBblX H o6HOBJieHHb[X KypCOB Ha Ka(j)eApaX 6blJIH
pa3pa6oTaHbi h H3flaHbi yne6Hbie noco6H, KOMnjieKTbi MeTOflHHecKHx
pa3pa6oTOK, sjieKTpoHHbie yHe6HHKH. riy6jiHKauHH, Bbino.iHeiiilbie b pe3yjibTaTe
npoeKTOB, BKJiroųaa yne6Hbie noco6HJi, MOHorpa(Į>HH, >KypHajibi, MeTO/iHHecKHe
pa3pa6ciTKH, - 3to HaH6ojiee Ba^cHbiH pe3yjibTaT, no MHemno y^acTHHKOB, Ha
KOTopbitt, k co>KajieHHio, Bbi^ejiaeTca He^ocTaTOMHo cpe^crB. HanpHMep, b
npoeia"ax nporpaMMbi TEMPUS/Tacis Ha ny6nHKauHH OTBO^HTCfl b cpcaHeM
okojio 5% cpe^cTB ot o6iuero 6io^)KeTa npoeKTa. JlbbUHaa aojia cpeacTB uner
Ha crarbio Mo6HJibHOCTb.
O6pa30baHHe an^ npaKTHKH?
OflHa H3 BajKHeftuiHx npo6jieM poccHiiCKOro o6pa3OBaHHa b o6jiac™
couHajibHofi pa6oTW - HecoBepujeHCTBO nporpaMM npaKTHHecKoro o6yHeHHfl.
CooTHOUieHHe HHCJia nacoB Ha npaKTHKy h TeoperHHecKOe o6y^eHHe b
Focy^apcTBeHHOM CTaHiiapTe cocTaBJiaeT npH6jiH3HTejibHO o^HH k ceMH.
B 6ojibuiHHCTBe cjiy^aeB, Koraa b npoeKTe craBiuiacb 3aaana H3MeHHTb
3TO noJio^KeHHe Bemefi, HcnojiHHTejiflM y^aBajiocb b HeKOTopoi! CTeneHH
MaHHnyjIHpoBaTbB03MOWHOCTaMHy4e6HblXnj^aHOB,HTo6bipaCUIHpHTbnpaKTHKOopHeHTHposaHHoe očyHeHHe. 3th oco6chhocth no^BeprajiHCb o6cy)KaeHHK> Ha
BCTpeiax Mex^yHapoflHbix napTHepoB, HepeflKO CTaHOBaci, ofibeicTOM kphthkh
H TpaHC())OpMaUHH. B OTJlHMHe OT 6o^bIUHHCTBa By3OB, yiaCTBOBaBUIHX B
MKayHaponHbix npoeKTax, b BoJirorpa^cKOM neayHHBepcHTeTe ^ocTaTOHHO
cepbe3HO MeH^^jiH nnaH. KoMnoHeHT, KOTopbi^ Ha3biBaeTC perHOHajibHbiM, Mbi
Hcnojib3OBajiH. B 6jiok o6iuenpo<Į)eccHOHajibHOH noaroTOBKH Mbi BHecjiH 12
npaKTHKyMOB pa3HoH HanpaBjieHHoc™, 3to 6bijio oaHoii H3 3aaai Hauiero
npoeiaa. Mbi nonbiTajiHcb h coxpaHHTb Bce Tpe6oBaHH9 k cTanaapry, h
npaKTHKO-opHeHTHpoBaHHUH noaxoa npe^craBHTb.
Ba)KHeHuiHH CTpyKTypHbiR 3(Į)(Į)eKT Me^cayHapo^Hbix npoeKTOB no
o6pa3OBaHHK> b o6jiacTH couHajibHOM pa6oTbi, npoBHBUJHii ce6^ b pa^e
perHOHOB, CBdiaH c pa3BHTHeM corpyaHHHecTBa MOKuy yHHBepcHTeTaMH h
COUHajibHbIMH CJiy)K6aMH, MeCTHOH BJiaCTbK). B HaCTHOCTH, 06 3TOM rOBOpHJlH
3KcnepTbi, y^acTBy^^mHe b npoeKTax TEMPUS/Tacis, a TaKJKe npoeicTax,
(J)OKycHpyK)iuHxca Ha pa3BHTHH npaKTHKH couHajibHoro o6cjiy>KHBaHHH, ho
no^pa3yMeBaioiiiHe o6pa3OBaTejibHyio KOMnoHeHTy (HanpHMep, Tacis h SIDA).
HeKOTopbiM Kaifie^paM b xoae npoeKTOB yaajiocb caMUM cepbe3HbiM o6pa3OM
noB^HHTb Ha couHajibHyio nojiHTHKy h cnoco6bi peujeHH^ cou.HajibHbix npo6jieM
b perHOHe.
Mto Kacaerca o6iuero BKjia^a Me)KiiyHapoflHoro coTpy^HHHecTBa b
[ipo(j)ecciiOHajinjaLlnho noaroTOBKH counajibHbix pa6oTHHKOB, to CKenTHKH
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CKJIOHHH CHHTaTb 3<Į)(Į)eKTb] OT npoeKTOB TOHeMHbIMH, (J)parMeHTapHbIMH,
HecHCTeMHbiMH (MHTepBbio 3,17), a onTHMHCTbi y BepeHbi b Gojiee cymecTBeHHbix
ycnexax. Te Jiimepbi 0TeMecTBeHHbix o6pa3OBaTejibHbix nporpaMM no
couHanbHOH paGore, Koropbie noJiyHHJiH CHCTeManmecKoe o6pa3OBaHHe hjih
peryjiflpHO npoxojjHJiH ^JiHTejibHbie CTa>KHpoBKH 3a py6"e>KOM, o^jia^aioT He
TOJlbKO npO(Į)eCCHOHaJlbHbIMH 3HaHHflMH, HO H aBTOpHTeTOM, HX KapbepHblH
pocT, KaK npaBHJio, OKa3biBaeT CHCTeMHoe nojio>KHTejibHoe bjihhhhc Ha pa3BHTHe
o6pa3OBaTenbHoit nporpaMMbi h KOJUieKTHBa b uchom.

JlHaepbi h ynacTHHKH Me^^yHapo^Hbix o6pa3OBaTejibHbix npoeicroB npouijiH
MHoroacneicrHbie h cjio^cHbie ncnbiTaHHH, o^^ycjiOBjieHHbie kohtckctom toto
KpH3Hca, Karopoe nepe^cHBajio poccHHCKoe Bbicuiee o6pa3OBaHHe b 1990-e ro^w,
KyjIbTypHblM UJOKOM OT CTO^KHOBeHHJ) C Jlpyroft, KOHTpaCTHOH aKa^ieMMHeCKOH
KyjibTypoK (a jura mhofhx - c 3arpaHHueK Boo6iue) h nHOHepCKHM xapaicrepOM
o6pa3OBaHHfl b o6jiacrn couHajibHoK paGoTbi b Pocchh.
AKaaeMHHecKaa Mo6HJibHocTb npHBO^HJia He TOJibKO k pa3BMTHK>
KBajiH<į)MKauHH cneuHa^HCTOB, ho h k yTemce mo3tob, a nopott nocjie
cra^cHpOBOK coTpy^HHKOB HHMero cytuecTBeHHbiM o6pa3OM He MeHSJiocb b hx
BuaeHHH npe^MeTa hjih MaHepe npeno^aBaTb. npeno/iaBaTejiH, ynacTBOBaBuiHe
b Me)K^yHapoiiHbix npoeKTax, CTaHOBjrrca npoBo^HHKaMH H3MeHeHHH npH
yCJIOBHH HX C06CTBeHH0H TOTOBHOCTH, a TaK)Ke rOTOBHOCTH HX
TIor BjTHaHHeM yMacTHs b MeyiyHapo^Hbix npoeicrax MeHseTca
npeno^aBaHHH, Be^i

npeno^aBarejiH oGyMa^^rcfl noaoSHo

nepeHHMa^ h co^ep^caHHe, h Mero^bi npeno^aBaHHfl. Ho HeKOTOpbix By3OBCKHX
npenonaBaTejreH, He3aBHCHMo or hx nojia, BO3pacTa h cneuHajibnocTH
— Monodbie no eo3pacmy, ho cmaponpenodaiouįuev>, xapaKTepH3yer
KOHCepBaTH3M, CJia6oe 3HaHHe HHOCTpaHHbIX JBbIKOB, OTCyTCTBHe MOTHBaUHH K
H3MeHeHHK) 6e3 npHKa3a CBepxy, - Bce 3th KaHecTBa npenaTCTByioT OTKpbiTOMy
MeaŲiyHapo^HOMy B3anMonoHHMaHHK) h 6ojiee 34>4>^KTHBHOMy Hcnojib3OBaHHK)
pecypcoB, npe^ocTaBJifleMbix MOK^yHapo^HbiMH npoeKTaMH, He^cejiH CBej^eHHe
hx k (|)yHKij;HH HayHHoro TypH3iwa.
K coacajieHHK), cymecTByeT fl3biKOBo^ 6apbep, 3aTpyaHJHomHH 3H3komctbo
Pocchhckhx

CTyaeHTOB

c

3apy6e>KHbiM onbiTOM couHajibHOH

pa6oTbi.

npenOJiaBaHHe HHOCTpaHHbIX Jl3blKOB B SoJIbllIHHCTBe pOCCHElCKHX IUKOJI
orpaHHHeHO cctkoh ^acoB h He Bcenaa ^OCTaTO^Hoii KBanH(Į)HKauHeH ne^aroroB.
B CHTyaUHH ^e(į)HUHTa H3bIKOBOH Cpe^bl BHepailIHHe IlIKOJIbHHKH, a HbIHe
CTy^eHTbi BbiciiiHx yHe6Hbix 3aBeaeHHH Mpe3BbiMaHHo pcaico ^^eMOHCTpHpyroT
CnOCo6HOCTH K ^TeHHK) 3apy6e^CHOH JTHTepaTypbl H^H nOHHMaHHK) HHOCTpaHHOH
peMH. B CB^3H c 3thm, HaKonjieHHbie b npouecce peajiH3auHH npoeicroB
MarepHajibi Hepe^KO ocTaroTca HeBOCTpe6oBaHHbiMH co CTopoHbi CTy^eHTOB h
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He BKJHOHaioTCfl b MeTO^^HnecKHe peKOMeH^auHH no KypcaM.
reorpa(Į)HHecKHH ^aicrop b coBOicynHOCTH c cou.HajibHO-3KOHOMHHecKHM
HepaBeHCTBOM perHOHOB HrpaeT cbok) Ba^KHyio pojib b BocnpOH3Bo^iCTBe
couHajibHoro HepaBeHCTBa pocchhckhx By3OB. FIpn njiaHHpoBaHHH
MOt^yHapo^HOH napTHepcKOH ceTH 3apy6e^cHbie KOOp^HHaTopbi h yMacTHHKH
npoeicra o6fl3aTejibHo cTOJiKHyTca c TeM, hto CTOHMOCTb aBHanepejiera H3
EBponu b MocKBy paBHa ctohmocth nepejiera H3 Mockbh b EKarepnH6ypr, a
HTOSbl ^OJieTeTb H3 MoCKBbl ^O TOMCKa HJ1H HOBOCH6HpCKa, Hy^fHO CTOJTbKO ^e
^eHer, CKOJibKO ctoht aBHa6HJieT H3 BauiHHiTOHa ^o Mockbu. By3bi ceBepo3anaHoro perHOHa Pocchh aKKyMyjiHpyioT Ha ce6a ycvunm CKaH^HHaBCKHX h
eBponeHCKHX ^ohopckhx areHTCTB, a ch6hpckhc By3bi MCnbiTbiBaiOT ^e^HUHT
MeacayHapo^Hbix napTHepcTB h cpe^cTB aKajjeMHHecKOH mo6hjibhocth.
Co BpeMeHeM pe<Į)JieKCHBHb[H, KpHTHMecKHfi B3rjum Ha 3apy6e^<HbiH onbiT
npHiuejT Ha CMe^y H^eajiH3auHH h KyjibTypHOMy moKy nepBbix 3TanoB
Meac^yHapojiHoro coTpy^HHMecTBa. He scer^a KBa^H(Į)HKauHfl 3ana^Hbix
napTHepoB B^oxHOBJiJia h pa^oBajia pocchhckhx npeno^aBaTejieH. /JecĮ)eKTbi
jiofhcthkh Me>K^yHapo^Hbix npoeicroB Moryr cbccth Ha Her <į>HH3HC0Bbie
HHBecTHUHH, b HacTHocTH, b o6opyaoBaHHe, He no^Jie^camee peMOHTy b
perncmax Pocchh, Ha Hpe3MepHyw no o&beMy, ho He Bceraa nojie3Hyio
MoSHJibHOCTb, Toraa KaK ny6^HKauHH KaK bh,h npoeKTHOH ^eflTejibHocTH
HejiooueHHBaK>TCfl npH miaHHpoBaHHH npHopHTeTOB 6ro^)KeTHOH no^HTHKH.

flpoueccbi m pe3yjibTarbi HHTepHauHOHaJiH3auHH hoboh jijiji Poccmh
bHOCTH Haxo^flTc^ no^ BJiHJiHHeM acneKTOB opraHH3auHOHHofi KynbTypbi
pbi hjih 4>aKy^bTeTa, hojihthkh b paMKax By3a, perHOHa m HauHOHajibHon
HfleojiorHH b uejioM, a TaKace uejioro ps^a HHCTHTy UHajibHbix GapbepoB, Koropbie
onocpe^yioT pa3BHTne Me^KyjibTypHbix h MejcayHapo^Hbix KOMnoHeHTOB b
o6pa3OBaTejibHoH nporpaMMe, ee HHTerpauHK) b MHpoBoe o6pa3OBaTe^bHoe
npocTpaHCTBO couHajibHOH paSoTbi. 3(Į)(Į)eKTHBH0CTb Me^cayHapo^Hbix
nporpaMM o6mchob nmpoKO BapbHpyeTca ot npHMepoB 6K>poKpaTHMecKHX
orpaHHHeHHH h ^a^te KoppynuHH ro ycneįiiHOH no^aepacKH HHHunaTHB
ox^ejibHbix yMeHbix h Ka4>e,zip, oTKpbiTHH no^pa^aejieHH^, coBepiueHCTBOBaHHfl
nporpaMM h ny6;iHKauHH HOBbix yMe6Hbix noco6nH. Hto KacaeTCH oSmero
BKjTa^a M^KayHapo^Horo coTpyjiHHHecTBa b npotĮ)eccHOHajiH3auHK) noaroTOBKH
COUHaJlbHbIX pa6oTHHKOB, TO CKenTHKH CKJIOHHbl CHHTaTb 3(Į)4)eKTbI OT
npoeicroB <J)parMeHTapHbiMH h HecHCTeMHbiMH, a onTHMHCTbi ysepeHbi b 6ouee
cymecTBeHHbix ycnexax. A Te pyKOBo.a HTe.nH oTeHecTBeHHbix o6pa3OBarejibHbix
nporpaMM no counajibHOH paSore, KOTOpbie nonyHH^H CHCTeMaTH^ecKoe
o6pa3OBaHHe hjih peryjiapHO npoxo^HnH juiHTejibHbie CTa^(HpoBKH 3a py6e)K0M,
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He TOJibKo npo<į>eccHOHajibHbiMH 3H3hhhmh, ho h aBTopHTeroM, hx
H pocr 0Ka3bisaeT cHCTeMHoe nojio>KHTejibHoe BjTHjmHe Ha pa3BHTHe
o6pa3OBaTejibHOH nporpaMMbi h KOJiJieKTHBa b uejioM.
MHoroo6pa3He nonxo^OB k njopMynHpOBaHHK) npHopHTeTOB b oGjiacTH
o6pa3OBaHH no couHanbHOH pa6ore b Ha^ajie h cepe^^HHe 1990-x CMeHHjiocb b
KOHue 1990-x noBbimeHHeM ueHTpa.nH3an.HH h ycHJieHHeM bjihhhh5i OT^ejibHbix
ueHTpajibHbix yHHBepcHTeroB, KOHcrpy HpoBaHHeM coScTBeHHofi HauHOHajibHOH
HCTOpHH counajTbHOfi pa6oTbi, yBe^HHeHHeM BbinycKa MecTHUx y^eSHHKOB, b
KOTopbix 3ana^HoeBponeHCKHH onbiT He y^HTbmajicfl, coKpameHHeM nepeBO^OB
H,a eajiH3auns 3apy6e)KHbix kohtckctob h npe^cTaBHTejiefi couHaJibHOH pa^orbi
nocTeneHHo cMeHfljiacb Sojiee B3BemeHHbiM B3rjis^oM, HHoraa 3thm npoueccaM
conyTCTBOBajiH KOH(Į)JiHKTbi h OTCTynjieHHfl. OaHOBpeMeHHO mno CHH^ceHHe
HHTepeca 3anaaHbix ^ohopob k Pocchh, cBjnaHHoe c hx nepeopHeHTauHeH Ha
jipyrHe perHOHbi MHpa BBHay pocTa HameS 3kohomhkh, a TaioKe c onpe^ejieHHbiM
pa3OHapoBaHHeM b cnoco6HOCTH Me)tayHapo^Hbix nporpaMM KaTajiH3HpoBaTb
H3MeHeHHH, b HacTHOCTH, b cHCTeMe Bbiciuero o6pa3OBaHHH.

JlHTepaTypa
Estes R. J. (1992). Internationalizing Sočiai Work Education. PRAXIS. Resources For
Sočiai and Economic Development http://www.sp2.upenn.edu/-restes/praxis.html
BepHJiep f., K^hccoh JI. (1992). Teopmi couHajibHo-ncHxo^orHHecKOH paSoTbi. M.
FlHHKyc A., MHHaxaH A. (1993). npaKmum coiįuaibHoū pačomt^ ((į}op.va uMemodbi).
M.: Cok)3,
OoyMeHHe npaKTHKe couHa^^Hoft pa6oTW.( 1997) Me^cdynapodnuū onum u
nepcneKmuebi. ūon pe^^. M. ^ojna h C. LLJap^noy. M.: AcneKT flpecc 5. B3aHMOCBfl3b
couHaJibHOH pa6orbi h counanbHo^ no^HTHKH. (1997). rio^^ pe^. UI. PaMOH. M.:
AcneKT npecc.
O6yHeHne couHanbHoH pa6oTe: FIpeeMCTBeHHocTb h HHHOBauMH (1996). Ylos, pe^.
UI. PaMOH h P. CappH. M.: AcneKT flpecc,
MaryH B. C. (1999). O6 oiiem^e poccHHCKoro Bbicmero o6pa3OBaHHJi h ero
nepcneKTHB. Bticmyruienue na Cc^unape no npo6,ieMOM poccuūcKoao eticiue^o
o6pa3oeamw, EBponeHCKHH ymiBepcHTeT b CaHKT-rieTep6ypre. http://2001.isras.ru/
Publications/Magun/Magun Speech 1 -1999.htm.

SOCIALVVORKIN THE MILITARY SPHERE: PROBLEMS
AND METHODS OF THEIR SOLVING
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Problems associated with military service in Russia are of national importance
nowadays because the Army is an integral part of the State. In this article
the author would likę to share some ideas concerning present situatjon in the
Russian army, sočiai issues and problems. Sočiai problems of servicemen will be
analyzed in the context of military sočiai work. This article presents the results
of empirical research, connected identifying vvith sočiai problems of servicemen
in the reforming army terms. Poor housing conditions, failure to apartments, low
monetary and material support intensify tension in the army sphere and it have the
negative influence to the safety of the internal order of the military organization.
One of the important problems is the overcoming the gender discrimination
practice that reproduced in the military units. In the conclusion there is analyze
of main directions of military sočiai work vvithin the context of sočiai support
servicemen.
Key ords: servicemen, military sočiai work, housing problem, sočiai
support, monetary allowance, gender discrimination.
Material support of servicemen
Disastrous statė of the army is marked by "problems of budget assignation,
sočiai non-proteetion of servicemen and their catastrophic material exfoliation"
(Army of Russia: Its statė and perspectives, 1999). Most families of servicemen
and people dismissed from military service are on the edge of misery and they
do not view themselves as tniddle class (Peven L.V., Shishkanov A.I, 2002).
Expression hard-earned money suddenly acquires not only figurative meaning
but direct meaning as well because servicemen have to donate blood to blood
donor centers for extra pay in order to provide their families vvith proper living
conditions.
It is illustrated by the statement of Sergey (captain, company commander,
totai military experience - 7 years), 1 have a wife and a little son. We have
no relatives in this town. My wife does not work because she has to look after
our son. Money is absolutely not enough. We found out that it is possible to
donate blood to blood donor centers for 500 rubles pay. So, this is extra money.
I do it tviice a month. Ali people in our hostel have such problems. Ekaterina
(vvarrant officer, totai military experience -1.5 years) said, When we need to
buy something, for example, a winter cap for our child my husband and I go to
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the donor center. Usually he goes there alone but this ūme I had to go with him
to buy viinter clothes.

Satisfaction by the level of material support is in many vvays determined by
the region where service is made. Alexei (captain, company commander, totai
military experience - 10 years) expressed an interesting point of view on this
topic. He noted, Speaking about the salary - is it enough or not enough for
normai life conditions? We need to make a comparison. My friend is serving in
the countryside. So he practically does not spend his salary. Products are cheap.
Most people have their own farmsteads. The rent ofapartment is very very cheap.
And I have to serve in a big city. So J have a lot ofpayments to make and money
is never enough.
I noticed that the level of income was considerably raised during the lašt few
years. In 2003 the average monthly income of each member in the serviceman's
family of Saratov was 2559.75 rubles. Whereas minimum living wage in Saratov
was 1930 rubles. The income of servicemen was slightly above the living wage.
So the monetary allovvance of servicemen amounted to 60% of the minimum
living wage (Sočiai aspects of military reform, 2003). Experts called such socialeconomic situation as „poverty".
The results of my research show that the monthly income of each member
of a serviceman's family varies from 1000 rubles to 35000 rubles. In average a
serviceman receives 8049 rubles vvhich is approximately 2 times higher than the
living vvage in the Ural region (Sverdlovsk area - 3862 rubles, Tyumen - 3956
rubles) and in Saratov region (3537 rubles). Thus, the income of servicemen
increased by 2.3 times compared to 2003.
Hovvever during this period prices for food, living essentials and charges for
Utilities went up high. During the questioning 59.3% of respondents pointed to
lovv monetary allovvance and material supply. Besides, some respondents pointed
to difficulties in visiting European countries. What kind of salary is that?'. ...
I tried going to Gresce. They asked for my earnings record. My salary has to
be more then 12 thousand rubles in order to open the visa. If I want to go with
my child my income should not be less than 15 thousand rubles. As the result I
couldn't go anywhere in Europe because we are not creditworthy for Europe
(Alexander, 26 years, junior lieutenant). Statements of the kind vvere made by
other servicemen as well. It is a good sign that servicemen begin thinking about
and planning trips abroad. But yet their income is far from European standards
and doesn't correspond to material level of middle class.
Housing for servicemen
Opportunity to purchase accommodation is ofgreat importance for servicemen.
Solving housing problem depends on the region in vvhich the serviceman is
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placed. Free-of-charge housing used to be one of the attractive sides of military
service.
The majority of servicemen require housing improvement or need apartments.
So, Vyacheslav (31 year, warrant officer, totai military experience - 14 years)
noted, I live with my parems and a brother in a three-room apartment with
adjacent rooms. I am not on good terms with my relatives. In order to be placed
on the waiting listfor getting my own apartment from the military unit the totai
area ofour apartment should be 2 sąuare meters less. The totai area includes
rooms, the kitchen, the corridor and the balcony IĮI decide to marry we 7/ live
on my balcony. Ifl choose to live in a hostel - it will be deterioration ofliving
conditions. Thus Icannot get on the waiting listfor another 5years. It is a vicious
circle.... This statement shows imperfection of regulatory framevvork in regard
to provision of housing to servicemen.
Dissatisfaction vvith housing accounts for a number of negative sočiai
phenomena. For example, the majority of servicemen who did not receive
housing from the Ministry of Defense suffer serious financial losses because
of insufficient amount of indemnification for housing. We have not enough
money to pay for the apartment. What kind of apartment can we reni for such
money? We 're getting compensationfor commuting and it is not enough for other
expenses (Michael, 35 years, major).
So for example if we compare the salary of commander of platoon (lieutenant,
military experience - 4 years) and the lowest price of an apartment in the suburbs

of the capital we shall see that the serviceman will be able to buy it only in 22
years time. In this calculation I am not taking into account the inflation, constant
growth of prices for accommodation, expenses on food, clothes and living
essentials. Unfortunately salary grovvth in 2006 has not changed this situation.
Sočiai unsettled conditions noted by 23.7 % of respondents influences
demographic situation among officers as well (according to the data of AllRussian trade union of servicemen half of the families of junior military personnel
have no children. 40 % of marriages break up, the number of offi cers-bachelors
has increased more than twofold during the lašt five years). (Site: http://www.
kurganobl.ru/4642.htmn.
The problem of relationships within the families becomes most important
within this context. Earlier vvives of servicemen went vvith their husbands to
places of their assignment but now there's another tendency. I do not quite agree
with Kashenko's opinion that the main reason for it is "non-uniformity of socialcultural gender development and increasing sexual pretensions of a serviceman to
his partner conditioned by the change of sexual culture vvithin society as a vvhole"
(Kaschenko, E.A., 2003). In my opinion the main reasons of such situation are
existing housing problem and the lack of proper living conditions.
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Such point of view is supported by Danila (senior lieutenant, totai military
experience - 2.5 years): I didn 't go on a waiting listfor housing. I do not see
the reason why I should do it? I see other families in my hostel. For example,
majors live in the hostel for several years. They have children of 6-7 years old.
One major and hisfamily live in one room (10 sąuare meters) and they share the
kitchen with 20 other people. They have a bathroom for 4 families. These are
terrible conditions. Maybe he will be able to buy an apartment in 8-10 years ifhe
gets a housing certificate. I know that I have no chance to get housing from the
military unit. My wife didn 't come with me to this military unit. She said "What
am Igoing to do there with our kid? " It testifies that housing problem is the
factor that destabilizes normai family reiationships.
The specifics of military service foresee periodical change in the place of
residence. In many cases members of servicemen's families cannot find jobs
in their specialties and become unemployed. The amount of salaries paid to
servicemen becomes of great importance. I think that poor financial provision of
servicemen influences opportunity to get proper accommodation.
Such situation increases psychological tension between military people and
undermines fighting capacity of the Russian army. The government of the Russian
Federation is actively seeking ways to solve housing problem.
The right of servicemen to get housing is stated in the Constitution of the
Russian Federation (Chapter 2, Article 40). Provided accommodation may
include room in the hostel, location at outquarters and other kinds of housing.
Provided apartments should be equipped vvith the things necessary to create
normai domestic conditions for staff. The right to housing is detailed in Article
15 of the Federal Law On the status of servicemen.
One of important direction in solving housing problem for servicemen is
financial support for purchasing apartments or houses. The right to receive and
use such financial support is confirmed by the statė housing certificate (The
program started in 1998). Such support is granted to servicemen from the federal
budget and amounts to 80 % of the housing cost. The transfer is made directly to
the seller's bank account.
The positive side of this program is the opportunity to get apartment in a
short period of time. The negative side is the fact that servicemen should have
enough money to cover 20 % of the cost of the apartment. Recalculation of the
housing certificate is done once a year but the prices of apartments rise every
day. Therefore the certificate cannot guarantee proper housing. As the result the
program State Housing Certificate is being realized only by 32 % (Mukhin B.,
Rams H. 2003).
Novvadays new directions of solving housing problem are being discussed
actively. One of such directions is introducing „accumulation system of buying
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accommodation". For example, a person who chooses to serve in the military
should make a contract with the Military Department for a certain period of
time. After that there will be opened an accumulation bank account and every
year the statė will transfer money to this account for buying accommodation. It
is supposed that when the serviceman is dismissed there will be money on his
account sufficient for purchasing housing in any area of Russia.
Thus, the task of providing servicemen with housing demands a complex
approach, combination of various mechanisms for realizing sočiai policy in
this context. Provision with housing is very important and needs to be targeted.
Target grants from the Ministry pf Defense mušt be combined with provision of
housing certificates.
It is necessary to control distribution of money under this Program. Freeof-charge housing for servicemen from the housing fund carried out by federal
executive powers is of importance too. Besides it is necessary to establish
interaction between various Military departments in orderto optimize distribution
of housing among servicemen belonging to different ministries. lt is necessary to
involve non-budget funds for iong-term crediting. Such consolidation of actions
and combination of various mechanisms will allovv solving habitation problem
in the Russian Army.
Sočiai guarantees and privileges
The ranging of problems of servicemen shovved that the third place (after
housing problem and insufficient monetary allowance) is occupied by inadequate
provision with sočiai guarantees. One of the respondents noted, Now everybody
say that allprivileges are replaced by monetary eąuivalent. They say it is targeted
support. For some peopleprivileges are not so important. As the result of this law
I lošt about two thousand rubles because now I have to payfor my apartment and
municipal services infull and it is practically one third of my salary Who has
wonfrom such law I ask? My life became worse (Michael, 50 years, lieutenant
colonel). All intervievvs proved such opinion.
Thus, reforming the system of sočiai privileges and guarantees is another
aspect of sočiai protection for servicemen as part of measures for realizing
sočiai policy in the army. Accordingly it is necessary to improve the regulatory
framevvork in regard to sočiai protection of servicemen, privileges in taxation
within the context of targeted support to this category of people.

Sergey (major, senior assistant of the chief of the special military department)
has an interesting idea, Certainly there are problems with privileges for
servicemen but this is not a matter for discussion. By the way nobody has died
ofit; nobody ran away or tried to leave the army. Infact there are privileges for
a number ofyears in the service and a possibility to retire earlier. A serviceman
knows that he will be receiving a good permanent pension. This statement
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testifies that some rights and guarantees are infringed. But these problems are not
as significant as material allowance or provision of housing to servicemen.
Some servicemen noted a big load of work. The work is very hard and is
accompanied by stressful situations. The salary does not correspond to the level
of physical and mental efforts made by servicemen. Even such statements were
present, I am worried about indifference of commanders to the problems of
servicemen. Some military men are worried about bad relationships with their
colleagues.
I believe that these problems can be solved by military sočiai vvorkers because
they possess necessary knovvledge, useful methods and enough authorities to
change the situation.
Cender problems in the Military service
Modification of Russian Army's structure, aiming to create professional
contract-based army, led to the fact that a large number of women decided to join
the Army. This fact changed the gender composition of the military society. But
in present conditions servicewomen found themselves in marginai, vulnerable
position. Inthe lašt time military commanders prefertotakewomenonthearmy's
staff, because women have high educational level. They are more disciplined,
organized, executive, responsibly then the men. As a rule, women hold jobs that
men are refused. These are seats with low status, salary, and prestige. Female
representations are very low in the officer's position. In 1999 Russian Army had
13 colonels, about 100 lieutenant colonels and 300 majors. (Smimov A.I., 2000)
In 2002 there were 3100 service-women in the Armed Forces of the Russian
Federation. (Timashov T., Timashova N., 2002) Women service occupy the
command seats very seldom. Their duties connected with medical structure,
financial departments, and military registration, educational structures. Women praporshik service on the seats of the radiotelegraph operators, phone - operators,
the rear and medical personnel.
We can see other situation in American Army. Kayala Williams mite: "91
percent of all Army career fields are open to women, and 67 percent of Army
position can be filled by women. Women are currently authorized to sign up for
87 percent of all enlisted military occupational specialties (MOS). There are no
women in artillery, no women in the infantry. We are not permitted to drive tanks.
We can't be Rangers or Special Forces." (Williams, K., Staub M.E., 2005).
Number of the women who are servicing in the military sphere in the armies
of USA, Great Britain, France, Belgium, Netherlands and of some other statės
of the North Atlantic contract has increased in 10 times for lašt 40 years. In 2001
there vvere almost 290 thousand service - vvomen. (Nielsen V., 2001). The highest
percent of military vvomen in NATO countries are in Canada Army (11,4%),
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France Army (8,5%). (Women in NATO Armed Forces, 2000). There are only
1% of the military women has general or admiral ranks.
In United Kingdom about 2,890 women make up 7,8% of the Royal Navy,
with 745 at sea aboard 50 ships. About 73% of all Navy posts are open to
women. The British array's 7,432 women comprise 6,7% of the force. About
5,000 women make up 8,9 of the Royal Air Force. About 20 are pilots and 26 are
navigators. Women remain excluded from the Royal Marine Commandos, the
Infantry, Royal Armored Corps and the Royal Air Force Regiment. Off
i cials are
reviewing opening further posts to women, including service in submarines and
mine clearance divers. (Kozaryn L.D., 2005)
In Norway Army officials aim to increase women's presence in the armed
forces from the current 5% to 7,5% by the year 2005. Plans include encouraging
recruitment by enhancing military women's quality of life. (Kozaryn L.D.,

2005)
When the women decided to join the Army, they occupied men's territory,
their traditional area. They've begun to do men's functions though it was a
prerogative of the "hegemony masculinities". So, masculinities are the patterns
of gender practice that are kept up individuals, groups and institutions. (Connell
R., 2005) Therefore men have negative emotions and they try to occupy the lošt
positions in military sphere by discrimination of women.
We find facts of the positive discrimination in the military sphere. Some
interviews illustrate this point of view. I want to say about women in the army.
I couldn 't understand why women are needed in the military? She is recruited...
then her child gels ill or she needs to be home atfive o 'clock. And we have work
above our heads ... Anyway womenpractically are not calledfor work; basically
the entire loadgoes on men (Alexei, 35 years, major). This point of view shows
that the problem of non-observing the mode of work and ręst concerns mostly
men; servicemen have gender stereotypes to vvomen in the army; chiefs are more
permissive in relation to women.
Peculiarities of female behaviour may become the reason for reaching
certain professional goals. But the adaptation of women in the army comes with
understanding and subordination to certain elements of military space culture.
One of the directions of sočiai statė policy should foresee the program for adapting
vvomen to military society by enlightening them about military subculture,
filtration of its main elements, and using methods of effective entering the limited
space of servicemen.
Women face these problems 2 times more often, than men. The problem of
"hazing in the military" redoubles sexism in military environment.
As a rule, women hide the facts of sexual harassment in the military
collective. Frequently they happen indoors where higher chiefs have access only.
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In most cases vvomen are afraid of publicity and, probably, condemnation by the
colleagues. Military women are afraid of stereotyped opinion that she was guilty
in hazing and your behavior was impudent. They fear dismissal from the Army in
the case of common hearing. Unfortunately Russian judicial system are not very
equitable and there is no confidence that criminal vvill be condemn.
Commanding officers have strange attitude to problems of sexual harassments
in the Army. For example, there was one staff conference. It was discussed on
case of sexual harassment. The officer has attacked 9 military women, but he
could not rape them, he could tore there dress only. The main prosecutor of the
Russian Federation has laughed and has told: What is the real military man?
He can't rape but he spoiit clothes only. This example brightly shows not only
the stereotyped attitude to gender problems in army, but also shovvs how a little
attention is given to these questions.
There is an opinion that sexual harassment is only in the Russian army.
Arbitrariness, the regular discrimination behaviours directed on humiliation of
military women on the part of colleagues is carried out. Other atmieš of the world
are not subject to such anomalies. lt is one of the myth and mistake.
Military collectives represent a special kind of relations in which masculinity
cultural has been dominating in a very long period. Joining of the vvomen in
men's territory - the army is perceived inadequately even in some of the civilized
States.
For example, the researches have shown, that 73,3 % of military vvomen in
the American Army were exposed to various forms of violations, and 54,5 % of
them have suffered from the men vvho had equal or subordinate posts as vvomen.
5 % of vvomen informed, that they have been raped or vvere exposed to attempt
of rape, 16 % vvere object of sexual harassment, 58,3 % complained of obscene
jokės of colleagues - men. (Novikov V., 2002)
Avvoman not only subordinates to senior military rank, but she is also compelled
to perform vvork because of her gender accessory. Open "discrimination policy"
in relation to servicevvomen on the part of military management is redoubled
by fragmentary regulatory grounds of military activities. With this in mind,
one of the directions of sočiai policy is to adjust the system of sočiai protection
for servicemen in the military units (including vvomen) from any forms of the
discrimination.
Role of sočiai vvorkers in solving sočiai problems of servicemen
In the present research I tried to define sočiai problems of the Russian Army.
In my opinion military sočiai vvorker can help to solve such problems.
Military sočiai vvork is the system of legal, political, economical, educational,
sočiai and other activities realized to guarantee proper material provision of life
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and privileges for servicemen, citizens who were dismissed from military service
and members of their families, civil personnel in the Armed Forces. The main
purpose of military sočiai work is to create normai sočiai conditions in which
servicemen and civil personnel can effectively fulfil duties assigned to them.
Sočiai work in the army has very rich and diverse history. Sočiai workers mušt
provide direct services focusing on such issues as family violence, substantial
abuse, mental illness, adaptation to military service, wartime trauma, coping vvith
physical illness and health enhancement. (Daley J.D., 2003)
The main tasks of military sočiai work in the Armed forces are (Reference
book of the army psychologist, officer for organization of public-state training
and military-social vvork, 2005):
creating recommendations and proposals aiming to solve sočiai problems
of the military organization for further development of the regulatory
framework;
studying and forecasting sočiai conditions in the military environment and

within military units;
providing legal education to servicemen;
training of commanders and other officials on the legal basis of sočiai
protection of their subordinates;

analyzing condition of military discipline in military units and developing
recommendations to strengthen it;
coordinating activities on realizing rights and privileges of servicemen;
coordinating activities and establishing partnerships vvith the government
and local non-governmental bodies to solve the problems of servicemen;
providing sočiai guarantees to servicemen, citizens who were dismissed
from military service, members of their families and civil personnel of the
Armed Forces.
In July, 1995 vvithin the structure of the Armed Forces of the Russian Federation
there was introduced a new job position - military sočiai vvorker. He is an officer
for sočiai vvork and prevention of violation in military units (Order of Minister of
Defense of the Russian Federation Jf 226 About bodies of educational vvork in
the Armed forces of the Russian Federation of 06.07.1995).
Faculty of military sočiai vvork vvas opened on February 3,1996 at the Military
University of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The program of
this faculty covers 5 years. Graduates receive qualification social worker and
a primary military rank „lieutenant".
Unfortunately, military sočiai vvork in the Russian Army is underdeveloped.
Soldiers, families of servicemen, people vvho vvere dismissed from the military
service do not knovv about the activities of military sočiai vvorker in military
units. Such job position exists only on paper. Servicemen take the duties of sočiai
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workers without having special education and enough knowledge for it. Such
situation helps them in further promotion. One of such sočiai workers said, "/'ve
been serving in this mūitary unit for several years. 1know all its traditions and
laws in the army better than other people. So I don 't need any special training
to be a psychologisl or sočiai worker. I can understand soldiers well enough... "
(Oleg, captain, totai military experience - 5 years). I guess that this opinion is
not quite right because he can use only his life experience. Such military sočiai
vvorkers are unable to use methods and techniques to vvork with soldiers and other
military people. This is what professional military sočiai vvorkers should do.
The main function of military sočiai vvorker is to carry out activities of targeted
sočiai support to servicemen and to improve tolerant gender relationship. 53.1%

of respondents noted that they had no military psychologist in their organization
and 5.6% of respondents didn't know hovv to ansvver this question. It means
they didn't knovv that they could receive psychological help in the military
organization. Research shovvs the šame situation vvith the position of military
sočiai vvorkers. Only 36.3% respondents noted that there vvas such a specialist in
their organization.
Quality of training of such specialists is a very importam issue. Results of
intervievvs shovv that most part of military psychologists and military sočiai
vvorkers are servicemen vvho vvant to get captain position for further promotion.
Yes, we have a military sočiai worker but he is aformer commander ofthe second
company. He is eager to study at the academy so he took this position. 1 wouldn 't
want to discuss my problems with him. How would he help me? (Sergey, 31
years, captain). Similar statements testify that position of military psychologists
and military sočiai vvorkers are occupied by people vvho do not have special
psychological or sočiai education. They cannot provide ųualified help to build
optimal psychological climate vvithin the units or to solve conflict situations vvith
the chiefs. Moreover, these specialists should be independent experts. Whereas,
in practice they submit to the šame commanders and have to solve problems of
interrelations vvith them. In this respect servicemen can rely only on themselves
not vvishing to get advice from unqualified personnel.
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SOCIETY: TOVVARDS DIVERSITY
SUMMARY
Post-socialist Lithuania is connected vvith the process of democratization,
national freedom, economic, sočiai and cultura! reforms and new reality. The
system of public opinion is characterized by pluralism of political vievvs,
difference in attitudes to statė and private property (new institutions of the market
economy), new concepts of everyday life styies. New sočiai movements (those
of landovvners, vvomen, businessmen, peasants and others) give a potential for
new needs and interests. Nevv historical and sočiai context estabiished the flux
of national, cultural, religious and political identities of people; new meanings
and narratives of belongings which vvere hiding as "dangerous" in soviet times
(believers, marginai people, disabled, dissidents) accented nevv issues in public
discourse and enriched sočiai investigations. The possibility of sociologists
to choose the field of research became more extensive. Sočiai reforms are the
condition for nevv narratives of people in scientific research and media. The
development of the vvay of life is related vvith the individualization of the
sočiai actors, formation of nevv types of relations, vvith the activity of the selfgovernment, and local authorities. Many life spheres in the country are changing
under the influence of globalization.
The scientific study (collection of articles) presents an analysis of tvvo sočiai
groups - successful, vvith aspirations and contrary, disabled people. In the first
part of the book the cases of successful life created in nevv democratic society
are revealed.
Anelė Vosyliūtė in her article "The changes in society: tovvards
diversity"(keywords: expression of democracy and pluralism, the matter of
change, peculiarities of consumption, existential approach, method of life
history) underlines that post-socialist Lithuania is connected vvith the process
of democratization, national freedom, economic, sočiai and cultural reforms and
nevv reality. The system of public opinion is characterized by pluralism of political
vievvs, difference in attitudes to statė and private property (nevv institutions of the
market economy), nevv concepts of everyday life styies. The author analyses nevv
moments of political, economical, cultural situation, modern individuaiization,
changing identity of people. The article deals vvith the analysis of the sočiai order
as povver and authority phenomenon, vvhich is actual for traditional, modern

and democratic society. Authority is defined as manifestation of an influence of
personai or institutional povver. The author concentrates on the main features of
authority, its close relationships vvith the sočiai order, confidence. In contemporary
society the usefulness of authority as a general analytical concept is related to
such categories as sočiai stability, competence and socialization. Presently we
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can see great criticism from the side of different sočiai groups of society to the
authority.
The actuality of the researched problem is related with the research of private
life characteristics, which is very significant for modern people- it is similar to new
identity formation. Consumption is now a part of the formation of civilizational
competence. The development of consumption means the orientation to European
culture and way of life. Conspicuous consumption is a category of intentional
actions in which the goal is to bring about an improvement in the opinions vvhich
others have of oneself. The significant features of civilization are the abundance
of both choices and temptations people face as consumers. In the behaviour
of women the feeling of the tension between self-discipline and pleasurable
consumption is noted. The author analyses the situation of the way of life as
non-traditional religious groups in today's Lithuania, the motives of some people
to change their religious faith (namely to leave the Roman Catholic Church for
various protestam denominations) after the regaining of Independence, as well as
the opinions of traditional believers about this phenomenon.
Eugenija Krukauskienė in the article "The significance of cultural capital in
successful life" (keywords: cultural capital, academic youth, education) shows
the influence of cultural capital on successful life in various groups of society.
The influence of education, as importam characteristic of cultural capital, on the
career of young peoples is analysed while comparing the data of the researches
into academic youth attitudes carried out in 1996 and 2009. The relations between
the identification with classes in Lithuanian society and characteristics of their
cultural capital are analysed on the base of the research (carried out in 2004 by
the Department of Stratification) into attitudes of inhabitants of Lithuania. The
dimension of cultural capital is related with habitus and rooted in the body itself.
Simon Gunn, while interpreting Bourdieu's dualist divisions bettveen individual
and society, the mental and the material, cited his vvords that "the body is the
sočiai world, but the sočiai world is the body", and underlined that the long
process of education within middle class inscribed a particular bodily manner
and attitudes. Education is the basic characteristic of Lithuanian academic
youth's cultural capital. Education is the possibility for many Lithuanian students
to make a career in policy, especially in view of aspirations to become members
of parliament and government. Academic youth's cultural capital is expressed

by education in art schools. The success of life of academic youth is related with
self-identity and sočiai identity.
Larisa G. Titarenko in the article "Successful people through the eyes of
young Belarusians" presents the results ofthe empirical research on the university
students in the Republic of Belams in 2010 keywords: successful people,
meanings of university students, ąualitative research) The object of this research
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was youth opinion who is successful in the modern society. Method of qualitative
research was selected: in particular, students were asked to write home essays
and bring them to the class. They expressed their view of successful people. The
analysis of these essays was done by the author within the framework of the basic
values of Belarusian population as they were fixed in the national surveys. The
research data showed that an image of success shared by the university students
often relates to business (especially show-business) abroad rather than success
at their home country. The mechanism of becoming successful includes money,
fortune and strong personai desire to reach a success, while indicators of success
are also money, material goods, and status, so that they all correlate with the
image of consumer society.
A. Vosyliūtė's paper "Independence as the condition for material and spiritual
vvelfare" (keyvvords: sočiai change, new identities, understanding of freedom,
spiritual expression) deals with the research on freedom as sočiai phenomenon
since the beginning of Lithuanian independency. The author analyses the change
of society and its identities related with their socio-economical situation, various
forms of freedom and culture. The author uses existential and phenomenological
approach, the information of no formalized ansvvers and life histories. The
development of the way of life is related vvith the individualization of the sočiai
actors, formationofnewtypesofrelations,withtheactivityoftheself-government,
and local authorities. Growing pluralism in modern Lithuania is connected vvith
the process of democratization, national freedom, economic, sočiai and cultural
reforms and new reality. The earlier sočiai structures, old patterns of behaviour
have been destroyed, the new modes of life are being discussed in the society.
Using the concept of community, the features of the material, sočiai life of
village environs inhabitants, their situation and existential problems are analysed.
Despite the troubles of the period of market economy the members of communities
are becoming more independent and autonomous; among them we can single out
such types as the leaders, the unemployed, and the middle strata. In the country
the cultural and sočiai meanings of different places and buildings vvere changed.
The process of formation of nevv sočiai movements (f. e., of vvomen) is going:
the individualisation and nevv forms of solidarity of vvomen, their seeking to be
represented in different povver fields as significant moments are investigated by
sociologists who are collaborating vvith feministic movement (presently very
many vvomen's organizations are existing). In the article the aspects of feministic
organization leader's formation is researched. The author emphasizes the relation
betvveen the independence and grovving openness of people.
In the second part of this scientific vvork features of disabled or marginai
people are analysed. Only at the post-soviet democratic time (since 1990) the
silence about disabled or marginai people had disappeared, only now it is possible
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to search these problems and to speak about this phenomenon. Ali such 'negative'
things were hidden from the native society and particular from the foreign one
("socialism mušt be as 'an ideai', perfect vvay of life"). Only in democratic civic
Lithuania marginai people as an object were distinguished from others; their
psychosocial problems were formulated and became noticeable to our society and
sočiai (governmental or not) institutions. Disability theme was presented as the
necessity for the integration of disabled people, became the object (as narratives)
of video, mass media. Society began to recognize different types of the infirm,
disabled people and their sočiai problems. In their life stories such meanings as
personai features, material, familial and sexual life, living conditions, relations
vvith friends and relatives, education and vvork possibilities vvere stressed. The
result — the infirm, disabled people became more courageous, they joined into
more intensive relations with society and different sočiai groups. Provocative
discourse in mass media, work and education system, particular netvvork, terms
in sočiai sciences for disabled people were constructed or adapted. The main

theme vvas the conditions of integration of disabled people to the society and
sočiai groups. The development of a democratic and informational society in
the country, its integration to the EU influenced political, economic, cultural,
educational changes. The Constitution of Lithuania filled up with newlaw norms;
it vvas the ground for conditions to formulate, develop and defend the rights for
the people of different sočiai movements, such groups as national minorities,
women and the disabled too. The goal of the Law of integration of disabled

people (2004 05 11 Nr. IX-2228, Vilnius) is to ensure their freedom, eąuality and
possibility to participate in different activity, to have equal rights, to receive the
šame services as other people.
The mode of life and sočiai environment of the modern disabled people are
determined by the situation of democratic civic society and more human as in
old time principles of society. The demand to investigate the disabled and their
movements is related vvith increasing number of such inhabitants in all sočiai and
demographic groups of society. Looking to the history of mankind vve can find
many facts, estimations of bodies (their activity, beauty or ugliness, vvellness
or disability). During the centuries different cultures constructed sočiai models
concerning change of bodies by influence of different factors.

Vida Kasparavičienė in her paper "Trait disposition of the physically disabled
from the standpoint of market economy" (keyvvords: physically disabled,
marginai groups, trait disposition) emphasizes that the change of political system
in our country tvventy years ago vvas follovved by economical and sočiai changes.
Citizens vvere to adapt themselves to these changes. The importance of personality
traits manifested among other factors of adaptation: personality traits promote
the ability to vvithstand the difficulties, to adapt to the existing circumstances and
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even change them. The striving to adapt to the consolidation of market economy
determined the upbringing of certain personality traits. There is no doubt that some
change took place in society's trait disposition during the lašt two decades. In the
article the author discusses the trait disposition of the group that is similar to the
whole society by a number of characteristics, namely the physically disabled: do

they dispose enough strong traits to vvithstand the competition in many spheres
of reality? What is the proportion of strong traits and other traits, necessary for a
somewhat concordant personality? The peculiarities of the trait disposition of the
disabled reveal in comparison to the trait structure of other marginai groups that
can hardly adapt themselves to sočiai and economical life.
Not a small part of strong traits in the trait disposition structure suggests that
the disabled can be integrated into the labour market in more effective vvay if not
for unfavourable laws that restrict their employment and not for the unfavourable
attitude of employers to this sočiai group. Comparatively many traits of sociability
characterize the disabled as a vveak group: sociability traits compensate for the
restricted motion capacity and facilitate to overcome diminished possibilities to
act in other spheres of life.
Women are the weakest part of the disabled in view of adaptation to reality.
They surpass men in numerous weak traits that are incompatible with the
requirements of market economy and the spirit of competition. The traditional
upbringing of women formed their weak traits; rather difficult situation of
disabled women Consolidated these traits.

Gražina Maniukaitė writes about „Peculiarities of public spirit of physically
disabled people" (keywords: public spirit, disabled, physical disability, society,
native country, elections, success); the article deals with the problem of the
citizens sočiai integration - sočiai activity of the disabled. In this case the most
important aspects of the current investigation deal with characteristics of public

spirit and value priorities of the disabled. The research of the physically disabled
people (2008) coincided with the Seym election and the beginning of economic
crisis in Lithuania - the determinant of negative changes in the society (increasing
poverty, sočiai isolation and inequality). The purpose was to reveal the influence of
disability on the attitudes of respondents and manifestations of their sočiai activity:
the attitudes tovvards the native country, its most distinguished personalities and
the possibilities of one's success, their participation in the election. The data of
the research revealed considerable differences between men and vvomen public
spirit. Active participation in the election was more characteristic of disabled
women than men. Positive estimation of future perspectives, on the other hand,
was more characteristic of disabled men than vvomen. It should be noticed that
the attitude tovvards one's native country - the Republic of Lithuania - became

significantly positive for all respondents.
159

Ilze Trapenciere in her paper "Risks of sočiai exclusion during youth life
in residential care and after" (keywords: youth, residential care, transition to
adult life) accents that young people leaving out of home care are one of the
most vulnerable and disadvantaged groups in society facing a risk of sočiai
exclusion after leaving the care. As compared to most young people, they face
particular difficulties in accessing educational, employment, housing and other
developmental and transitional opportunities. The objective of the article is
to give an overview of the system of out-of family care in Latvia and how its
implementation influences sočiai inclusion or risk of sočiai exclusion of young
people leaving the system. The paper is based on a study "Sočiai inclusion for
out-of-family children and young people in public child care" in Latvia. The
overall project objective is to facilitate the European sočiai policies aimed to
sočiai inclusion of youth who have spent the whole or part of their life out of
family. Latvian sočiai policy does not mention orphan children and children
vvithout parental care as a priority group at risk of sočiai exclusion; hovvever,
this group faces a risk of sočiai exclusion and therefore deserves specific policy.
This study is a part of an international comparative study "The risk of sočiai
exclusion of out-of-family children and young people in public childcare" in
five countries (Bulgaria, France, Italy, Latvia and Romania) supported by the
European Commission and coordinated by dr. Amici dei Bambini (Italy).
Gražina Maniukaitė in her article "Aspects of self-expression of the disabled:
interests and possibilities" (keywords: physical disability, disabled, men, vvomen,
interests, hobby, joy of life) stresses, that the integration of disabled persons physically and mental diseased - is one of the most actual problems of sočiai
development in the country. In order to integrate such a plentiful stratum it is
necessary to knovv the specific needs of those people and, on the other hand,
permanently investigate the possibilities of satisfaction of their needs. The article
deals vvith peculiarities of the character of disabled persons and problems of their
self-expression. On the basis of the data of sociological research, carried out
in 2008, there were revealed some aspects of the conception of self-expression:
interests of the disabled, their most popular hobbies and things vvhich make them
feel the joy of life. The purpose of this article is to draw attention to the limited
opportunities of self-expression of the disabled. The problem is particularly
urgent under the existing situation of economic and sočiai crisis. Analysis of
the data, based on the results of ąuestionnaires, interviews and conversations,
revealed the expectations of physically disabled and self-expression differences
ofmen and women.

Elena Kocai in the article "Sočiai exclusion ofthe physically disabled. Physical
body exclusion" (keywords: the physically disabled, sočiai exclusion, physical
body) accents that in recent years in our country, in the process of development
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of democratic society, the disabled as a specific sočiai group are paid particular

attention. Disability, being handicapped is the criterion that divides the disabled
from the healthy. It limits person's ability to get involved in certain activities and
feel a full-blooded memberof society. Moreover, established attitude of society
towards this group of people has considerable influence: the disabled are rarely
treated as equal and full-fledged members of society. This article analyses the
people with physical disability in the context of the concept of sočiai exclusion.
Speaking of exclusion of the disabled, one may claim that it takes place on some

key levels. The Injuiy of the physical body is an exceptional criterion dividing
people with mobility disabilities from the "healthy" society. Disability reduces or

deprives a person of the possibility to carry out daily activities and feel fui! and
equal member of society. In the modern society, body is a rather important part of
personai identity, which an individual builds the feeling of identity on, regardless
of hovv does the individual perceives it, and feels better or vvorse depending on
what is his/her body likę and hovv it is seen by members of the society. Therefore,
speaking of the divide resulting from disability, one cannot dissociate oneself from
"the bodily dimension" — physical disorderthat is a barrier preventing the disabled
from creating their personai space and participating in the society's economical,
cultural, and political life on equal possibilities with the healthy ones. Measures
for reducing sočiai exclusion of the physically disabled should be combined in
order to cover various aspects of these phenomena. Then the adeąuate prevention
measures would be implemented more successfully, involving the statė, private
and public organizations as well as physically disabled themselves in these
activities. In order to resolve issue of sočiai exclusion, we have to find out more
about all aspects of it, and further research is needed for that.
Natalija Tiamkova and Galina Trafimova in the article "Marginai status and
adaptation of students-migrants" (keywords: migration, adaptation, marginai
status, migrant students) analyse migratory process vvhich causes the necessity of
adaptation. The result of it determines the sočiai behaviour pattern of migrants. The
research consists in contrastive analysis of adaptation of migrant students groups.
The duration of marginai statė depends on concrete strategy of adaptation. Four
strategies of adaptation are commonly distinguished: assimilation, integration,
passive autarchy (ghettoization) and active autarchy (cultural colonization). The
specificityofthemigrantstudents'adaptationshovvsupindurationofadaptation, the
diversity of interests, trust in sočiai environment, the level of solidarity in thegroups.
ThetypeofRussianstudents'adaptationapproximatestothestrategyofintegration,
but the type of foreign students' adaptation in Russia resembles ghettoization.
Vida Kasparavičienė in her article "The exclusion of disabled people by radio"
(keyvvords: disabled, sočiai exclusion, radio) analyses the exclusion of the

disabled in national radio broadcasting. The number of people living in poverty
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increased several titnes in 2010 under the conditions of economic crisis. Thus
the erosion of society is expanding. The disabled as one of the vveak groups
in our society easily slip to the sočiai outskirts. Exclusion means not only that
citizens don't take part in society's life and don't influence decisions importam
to the statė. Sočiai exclusion encompasses a wide sphere: country's cultural life
is inaccessible to them, as well as mass communication for they have no material
possibilities; on the other hand, the commercialized content of culture and mass
communication is getting alien to them. Citizens who form exclusion groups
become alien to the whole statė. 2010 is announced as the year of fight against
poverty and sočiai exclusion in the European Union. Therefore at least national
communication should inform citizens of what is done in this sphere during
the occasional year. The article deals with the contribution of the Lithuanian
National Radio, as the most accessible link of media to weak sočiai groups, to
the decrease of poverty and sočiai exclusion. lt is analysed on the base of the
content analysis of National Radio broadcasts (mostly iive ones) whether the
problems of potential formers of sočiai exclusion, the disabled in particular, are
presented on radio, vvhether the ways to overcome them are envisaged. Problems
of the physically disabled were revealed in the research carried out by the ISR
workers in 2008—2009. The disabled felt concern mostly about their health and
medical treatment (including inequality of medicine and malpractice of medics),
employment, relations to their family members and fellovv men, and material
difnculties. Those problems were not dealt at all by the National Radio during the
research period of a month and a half. On the whole very few broadcasts touched
on the inclusion of the disabled. Therefore it can be concluded that the formers
of the national broadcasting which is to convey statesmen's attitude to poverty
and exclusion, consider the disabled to be either entirely included in society or
not worth of any attention at all. Most often broadcasts that scarcely touched the
disabled and sočiai exclusion in general were occasional and shovved a facade of
concern, thereby non-problematic. The content analysis of broadcasts^ including
dialogues of broadcasters, speakers and listeners- reveal, firstly, some essential
though neglected problems of exclusion, secondly, inveterate ones that are
characteristic of radio speakers, speaking officials in particular.
The third part of the collection of articles is devoted to the problems of
sočiai work.
Valentina N. Yarskaya, Elena Iarskaia-Smirnova in the paper
"Professionalization of sočiai work: contribution of International projects,
1991-2007" ( key vvords: international collaboration, sočiai work, International
donors) annonce about the research, which is aimed at the analysis of a degree of
international collaboration impact vvithin the national socio-political, professional
and educational context in explaining the dynamics of changes in sočiai work

162

curricula throughout Russian regiems and universities. The artiele is based on
the analysis of various kinds of data, including 16 interviews with heads and
professors of sočiai work departments, involved into international projects, as
well as a number of conversations vvith former graduates of the departments, the
essays, syllabi, curricula, publications, reports, and other relevant doeumentation.
The first sočiai work university eurriculum was constructed under the influence
of both international and post-Soviet legacies. The concept of the first SW
eurriculum imported to Russia in the late 1980s was a hybrid of Russian and
foreign ideas about sočiai worker's professional activity, with evident prevalence
of Russian traditions of higher education - both in a shape and contents of an
educational program. Sočiai vvork education in many cases has been deveioping
in general accordance with Soviet traditions of sočiai studies and humanities, i.e.
with strong emphasis on theories and lovv proportion of practice teaching, vveak
involvement of practitioners in educational process. The first National Standard

of higher professional education in sočiai work (1995) was characterized by
dominating scholastic theoretical education overthe practice training, fragmentary
concept of SW competences and incompatibility vvith the world experience of
SW education. The SW eurriculum according to the National Standard 2000 is
characterized, as previously, by fragmentariness and superfluity of subjeets.
Theoretical education is seven times more than field practice by the number
of hours. It represents the condition in the field - dogmatism, autochthonous
features, and unvvillingness to integrate into foreign educational standards. The
course "Sočiai Work Abroad" vvas excluded from the National Standard of SW
education 2000. In concert vvith Bologna reforms in education, the eurriculum and
structural changes oceur vvithin sočiai vvork Russian education vvhere bachelor
and master programs are introduced. Hovvever, yet just a fevv Russian universities
have opened MS W program, vvhile many others debate the meaning and necessity
of such structural changes. During the 1990s and at the start of 2000s a number
of international donors have made contribution to the development of higher
education in Russia. International effects on sočiai work education in Russia are
noticeable at several levels: institutional (establishment of new centres, journals,
program foeuses), systemic (team building, netvvorking), curricular (nevv courses,
syllabus and textbooks), symbolic (redistribution of prestige and povver betvveen
the capital and regionai universities and departments, promoting the profession
itself), individual (enhancing cognitive capital, professional grovvth of teachers,
supporting self-identity of educators). A variety and/or fuzziness of approaches

to define the priorities of SW education in the first half of 1990s vvas replaced by
the inerease of centralized povver, creation of striet Standard of eurriculum and
grovving number of texts ignoring the vvorld-vvide experience and knovvledge of
sočiai vvork. A continuing departure of foreign donors from Russia as vvell as an
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increase of centralization and anti-Western attitudes in the early 2000s have led
to the diminishing of international support, lack of exchange opportunities and to
the disappointment of donors and beneficiaries with the ability of international
exchange to improve the quality of Russian SW education. The intensification
of globalization processes, the reform of educational system following European
and international standards may foster the enhanced internationalization of
curricula and professional practice.
Irina Surkova in the paper "Sočiai work in the military sphere: problems and
methods of their solving" (keyvvords: servicemen, military sočiai work, housing
problem, sočiai support, monetary allowance, gender discrimination) presents
the results of empirical research connected with sočiai problems of servicemen
in the reforming army terms. Poor housing conditions, failure to apartments,
low monetary and material support intensify tension in the army sphere and it
exerts the negative influence on the safety of the internal order of the military
organization. One of the important problems is the overcoming the gender
discrimination practice that is reproduced in the military units. In the conclusion
there is an analysis of main directions of military sočiai vvork vvithin the context
of sočiai support servicemen.
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