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Pa d ė k a

Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio tyrimo savo dalyvavimu, patarimais 
ir geranorišku palaikymu. Ypač esu dėkinga Manuelai, Lovariui ir Išvanui – pa-
tiems svarbiausiems tyrimo dalyviams, leidusiems man kartu su jais dalyvauti 
kasdienėse situacijose ir nuolat besidalijusiems savo požiūriu bei nuomone apie 
mokyklos lankymą ar kylančias problemas. Ačiū visiems tyrimo dalyviams, 
kurie skyrė savo laiko bei dėmesio ir be kurių šis darbas nebūtų įgyvendintas. 
Atskirai kiekvienam padėkoti būtų sunku, tačiau tikrai norėčiau paminėti itin 
svarbią Zojos Marcinkevič, projekto „Padėk pritapti“ komandos, mokyklos dar-
buotojų, Svetlanos Novopolskajos, Mariaus Nariūno pagalbą vykdant tyrimą.

Tyrimo metu nepaprastai reikšmingas buvo bendradarbių, Etninių tyrimų 
instituto mokslo darbuotojų, ir artimųjų palaikymas – ačiū už padrąsinimą, kri-
tiką ir svarbius patarimus. Dėkoju visiems, skaičiusiems rengiamo darbo tekstą 
ir prisidėjusiems prie jo tobulinimo savo pastabomis. Suprantama, už knygoje 
išsakytus teiginius atsakomybė tenka tik autorei.

Publikuojama studija parengta disertacijos, apgintos 2014 m. jungtinėje 
Lietuvos socialinių tyrimų centro ir Vilniaus universiteto sociologijos krypties 
taryboje, pagrindu. Esu dėkinga disertacijos moksliniam vadovui prof. habil. dr. 
A. Matulioniui, oponentėms prof. habil. dr. M. Taljūnaitei bei doc. dr. J. Kuz-
necovienei ir tarybos nariams už pateiktas pastabas, padėjusias rengiant tekstą 
spaudai.
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Į VA DA S

Lietuvos švietimo įstatymas įtvirtina lygių galimybių principą: pabrėžiama, 
kad švietimo sistema yra socialiai teisinga, užtikrinanti asmenų lygybę, nepai-
sant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties ar tikėjimo, ir 
kiekvienam asmeniui laiduojanti švietimo prieinamumą (LR Seimas 1991). Šis 
svarbus nediskriminavimo principas įtvirtintas 2003 m. priėmus naują Švietimo 
įstatymo redakciją, tačiau iki šiol socialiniam teisingumui ir lygioms galimy-
bėms švietime užtikrinti buvo skiriamas palyginti nedidelis politikų ir viešosios 
politikos įgyvendintojų dėmesys – teisės aktais nėra apibrėžta socialinio teisin-
gumo švietime sąvoka, nėra reglamentuotas socialinio teisingumo indeksas ir 
stebėsenos sistema. Žalimienės ir kt. (2011) parengtoje mokslo studijoje pirmą 
kartą Lietuvoje siekiama suformuluoti socialinio teisingumo švietime sampratą 
ir įvesti rodiklius, leidžiančius įvertinti esamą švietimo sistemos būklę. Gyven-
tojų mokymosi aprėptis ir pagrindinį bei aukštesnį išsilavinimą įgijusių asmenų 
dalis – vieni iš svarbių rodiklių, atskleidžiančių socialinį teisingumą lygių gali-
mybių ir mokymosi prieinamumo aspektais (Žalimienė ir kt. 2011: 51). 

Tyrimų, analizuojančių, kaip skiriasi įvairių socialinių grupių galimybės da-
lyvauti švietimo sistemoje, Lietuvoje nėra daug: atskiruose leidiniuose nagrinė-
tos berniukų ir mergaičių lygios galimybės dalyvauti švietime (LR švietimo ir 
mokslo ministerija 2009), aptartos negalią turinčių studentų galimybės mokytis 
Lietuvos aukštosiose mokyklose (Lietuvos studentų sąjunga 2008), tačiau tokia 
statistika nerenkama nuolat. Nėra kaupiami ir analizuojami duomenys apie skir-
tingų tautybių, kalbų, socialinės padėties vaikų mokymosi pasiekimus.

Įvairių etninių grupių išsilavinimo skirtumus galima įvertinti tik pasitelkus 
surašymų duomenis. Remiantis 2011 m. surašymo rezultatais, mažiausia pa-
grindinio išsilavinimo neįgijusių asmenų dalis buvo ukrainiečių, žydų ir rusų 
etninėse grupėse (apie 10 proc.), didžiausia – romų etninėje grupėje (52 proc.). 
Lietuvių ir lenkų etninėse grupėse šis rodiklis buvo panašus ir siekė 17 proc. 
(Statistikos departamentas 2013b). Palyginti su 2001 m. surašymo duomenimis, 
lietuvių ir lenkų etninėse grupėse žmonių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, 
dalis per dešimt metų sumažėjo apie 10 proc. punktų, romų grupėje mažėjimas 
buvo kiek menkesnis ir siekė tik 4 proc. punktus. Šių duomenų nebuvo galima 
patikrinti įvedant papildomus – ypač tėvų socialinės ir ekonominės padėties, 
išsilavinimo – rodiklius, kurie leistų atskleisti sąveikinį socialinės nelygybės 
raiškos pobūdį ir įgalintų tiksliau vertinti etniškumo dimensijos svarbą vaikų 
mokymosi pasiekimų rodikliams. Vis dėlto turimi duomenys atskleidžia pro-
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blemišką romų etninės grupės padėtį švietimo sistemoje – tarp jos narių yra 
daugiausia asmenų, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, o pastarąjį dešimtmetį 
Lietuvoje stebimas spartus išsilavinimo lygio augimas romų etninėje grupėje 
buvo daug lėtesnis.

Statistiniai duomenys, rodantys ryškius etninių grupių išsilavinimo netoly-
gumus, paskatino kelti klausimus apie priežastis, lėmusias tokį žemą romų išsi-
lavinimo lygį. Šios etninės grupės švietimo problematika Lietuvoje nėra naujas 
tyrimų objektas – nuo 2000 m. buvo atlikta keletas svarbių studijų (Baršauskie-
nė, Leliūgienė ir Pauliukonis 2003; Etninių tyrimų centras 2007, 2007a, 2008; 
Leončikas 2006a; Štuopytė 2008; Petrušauskaitė 2010, 2012 ir kt.), atsklei-
džiančių romų dalyvavimo švietimo sistemoje sunkumus ir socialinės integra-
cijos iššūkius. Nustatyti svarbūs romų dalyvavimą ugdymo sistemoje apsunki-
nantys veiksniai: tai fi nansiniai romų šeimų sunkumai, edukacinės ir socialinės 
pagalbos vaikams stoka, neigiamų visuomenės nuostatų romų etninės grupės 
atžvilgiu atspindžiai mokykloje ir kt. (Etninių tyrimų centras 2008). Be šių įvar-
dytų veiksnių, visuose tyrimuose kartojosi romų vaikų nereguliaraus mokyklos 
lankymo ar nelankymo problema: pabrėžiama, kad romų vaikai iš mokyklos 
pasitraukia gana anksti (vidutiniškai po 6–7 metų mokykloje) ir neįgyja pagrin-
dinio išsilavinimo, o dalyvavimą ugdymo procese iki ankstyvo pasitraukimo 
lydi mokymosi sunkumai. Vis dėlto minėtuose darbuose pasigendama išsamios 
romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje patirties analizės, ypač tokios, kuri 
atskleistų procesinį ankstyvo pasitraukimo pobūdį ir leistų išsamiau paaiškinti 
riboto vaikų socialinio mobilumo priežastis.

Pastaraisiais metais romų etninės grupės padėčiai skiriamas nemenkas dėme-
sys Europos Sąjungos lygiu. 2011 m. pavasarį Europos Komisija paskelbė ko-
munikatą, patvirtinantį bendrą visų ES šalių romų integracijos planą iki 2020 m. 
(Europos Komisija 2011). Jame išskiriama švietimo sritis pabrėžiant valstybių 
narių atsakomybę užtikrinti romų vaikams galimybes įgyti kokybišką išsila-
vinimą. Politinis dėmesys paskatino romų etninės grupės tyrimų plėtrą visoje 
Europoje: imta intensyviai rinkti duomenis apie grupės socialinę ir ekonominę 
padėtį, analizuoti socialinės atskirties ir diskriminacijos patirtis (žr. FRA 2012). 
Nors toks tarptautinių institucijų susidomėjimas padėjo atkreipti dėmesį į su-
dėtingą socialinę ir ekonominę romų etninės grupės situaciją ir įsigalėjusias 
neigiamas Europos šalių visuomenių nuostatas bei diskriminacines praktikas 
šios grupės atžvilgiu, Marushiakova ir Popovas (2011) pastebi, kad kartu tai 
paskatino praktinio taikomojo pobūdžio tyrimų (neretai vykdomų nevyriausy-
binių organizacijų) dominavimą romų studijų lauke. Tyrėjai kritiškai vertina 
šias tendencijas, pasigenda išsamesnių tiriamojo analitinio pobūdžio darbų ir 
siūlo romus tirti kaip ir bet kurią kitą etninę grupę – remiantis pasirinktos tyri-
mų krypties ir problematikos padiktuotais metodais. 
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(NE)LYGIOS GALIMYBĖS ŠVIETIME: ANKSTYVO ROMŲ VAIKŲ PASITRAUKIMO IŠ UGDYMO SISTEMOS
VILNIAUS MIESTE ANALIZĖ

Švietimo sociologijos atstovai pabrėžia, kad siekiant suprasti priežastis, dėl 
kurių iš švietimo sistemos anksti pasitraukia ne tik atskiri individai, bet ir tam 
tikros grupės (pavyzdžiui, darbininkų klasės vaikai (Willis 1977; Evans 2006) 
ar afroamerikiečių vaikai (Fordham ir Ogbu 1986; MacLeod 2009) (ir kt.), ne-
užtenka analizuoti tik šių grupių socialinio ar kultūrinio išskirtinumo. Priežas-
tys, dėl ko vienos grupės iš švietimo sistemos pasitraukia anksčiau ar pasiekia 
prastesnius akademinius rezultatus nei kitos, yra vienas pagrindinių švietimo 
sociologijos probleminių klausimų, glaudžiai susijusių su socialinio teisingu-
mo švietimo sistemoje problematika. Socialinės nelygybės ir švietimo sistemos 
sąveika Lietuvoje pastaraisiais metais buvo analizuota tik keliuose darbuose 
(Navasaitienė 2002; Mikutavičienė 2009; Žalimienė et.al 2011), tačiau etniš-
kumo dimensija juose nėra liečiama. Etninių grupių problematika Lietuvos 
švietimo sistemoje dažniau aptariama nagrinėjant įvairiatautės aplinkos kelia-
mus ugdymo iššūkius (ypač mokyklų, kuriose mokoma skirtingomis kalbomis, 
klausimus), taip pat etninės tapatybės formavimosi kontekste (žr. Tamošiūnas 
2000; Tamošiūnas ir kt. 2002; Merkys ir kt. 2007), tačiau šiuose darbuose pa-
sigendama aiškesnės mažumų ir daugumos grupių sąsajų analizės, socialinio 
teisingumo švietime klausimų probleminimo. 

Darbe vartojami terminai

Ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos – taip šiame darbe apibrėžia-
mas nesimokymas ar mokyklos nelankymas1 privalomojo švietimo laikotarpiu 
(nuo 7 iki 16 metų). Analizuojama tik pradinėje mokykloje besimokančių vaikų 
ankstyvas pasitraukimas, daugiausia dėmesio skiriant pirmos–antros klasės moki-
niams. Tokią ankstyvo pasitraukimo apibrėžtį lėmė tiek turimi duomenys, atsklei-
džiantys, kad nemaža dalis romų tautybės moksleivių iš mokyklos pasitraukia jau 
pradinėse klasėse (neįgiję pradinio išsilavinimo), tiek Finno (1989) įžvalga, kad 
pasitraukimas iš švietimo sistemos yra ilgą laiką vykstančio proceso rezultatas. 
Stebint ankstyvą pasitraukimą kaip procesą, buvo itin svarbu analizuoti pirmai-
siais mokslo metais kylančių problemų priežastis ir jų sprendimo galimybes tam, 
kad būtų galima suprasti susiformuojantį vaikų „nenorą mokytis“, pasireiškiantį 
tiek įvairiais šalinimosi požymiais (elgesio problemomis, pamokų praleidinėji-
mu), tiek priimtu galutiniu sprendimu palikti mokyklą. Svarbu pabrėžti, kad at-
liekant tyrimą daugiausia dėmesio buvo skiriama 7–12 metų vaikų dalyvavimui 
švietimo sistemoje, todėl paauglystės amžiaus tarpsnio vaikų poreikiai ir moky-
klos lankymo problemos nebuvo analizuojamos.

1  Mokyklos nelankymas, remiantis Lietuvos teisės aktais, šiame darbe fi ksuojamas tuomet, kai 
mokinys per mėnesį be pateisinamos priežasties neatvykęs į mokyklą praleidžia daugiau kaip 
pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų (LR Vyriausybė 1997/ 2012).
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Socialinė reprodukcija darbe tiesiogiai siejama su ribotomis socialinio mo-
bilumo galimybėmis ir suvokiama kaip socialinio gyvenimo pastovumo užtikri-
nimo mechanizmų visuma, kai esama visuomenės struktūra įtvirtinama naujose 
kartose. Šiame darbe socialinė reprodukcija operacionalizuojama tik formaliojo 
išsilavinimo rodikliais: lyginamas skirtingų kartų individų išsilavinimo lygis ir 
analizuojamos dabartinių mokyklinio amžiaus vaikų galimybės įgyti aukštesnį 
nei tėvų išsilavinimą. 

Etniškumas – mokslo studijoje tęsiama Etninių tyrimų instituto mokslinin-
kų plėtojama tyrimų kryptis, kai taikomas reliacinis (santykio) požiūris į etninę 
grupę (Barth 1969; Bentley 1987; Beresnevičiūtė 2005). Remiantis šia teorine 
prieiga, kaip sociologinė problema iškeliami „ne kultūriniai skirtumai, o są-
veikos tarp etninių grupių, [ypač] – mažumų grupių narių į(si)traukimas ir da-
lyvavimas visuomenei svarbiose socialinių santykių sferose“2 (Beresnevičiūtė 
2005: 8). Etniškumas šiame darbe suprantamas kaip matomas ir socialiai pras-
mingas skirtumas, išryškėjantis tik socialinėje kelių etninių grupių sąveikoje. 
Romų vaikai ir jų tėvai yra išskiriami kaip atskiri švietimo lauko veikėjai todėl, 
kad mokykloje jie tiek patys save tapatina su tam tikra etnine grupe, tiek kitų 
yra prie jos priskiriami ir šis skirtumas yra socialiai reikšmingas – romų vaikų 
ir kitų tautybių vaikų įsitraukimas į švietimo sistemą nėra tolygus (žr. Etninių 
tyrimų centras 2008).

Laukas apibrėžiamas kaip objektyvių galios santykių struktūra, turinti įtakos 
lauko veikėjų galimybėms siekti vienokių ar kitokių tikslų. Lauką, kaip objekty-
vių santykių sistemą, formuoja įstatymiškai nustatytos atskirų lauko veikėjų tei-
sės ir pareigos, turimi ištekliai (ekonominiai, kultūriniai, simboliniai) ir istoriškai 
nusistovėję galios santykiai, kurie apibrėžia lauko veikėjų veikimo galimybes. 
Lauko teorijos tezė – socialinis veiksmas priklauso ne tiek nuo veikėjų asmeninių 
savybių, kiek nuo pozicijų, kurias jie užima su kitais veikėjais (Martin 2011) – 
darbe tikrinama siekiant įvertinti, kaip atskirų veikėjų teisės ir pareigos, turimi 
ištekliai ir vaiko teisę į išsilavinimą turinčių užtikrinti veikėjų bei vaiko santykiai 
formuoja romų vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje patirtį.

2   Istoriškai nusistovėję galios santykiai, turimi ištekliai (ekonominis, kultūrinis, socialinis, simbo-
linis kapitalas) neretai lemia, kad etninės grupės socialinėje struktūroje išsidėsto netolygiai – ski-
riasi jų išsilavinimo, nedarbo rodikliai (Leončikas 2006; Okunevičiūtė-Neverauskienė, Gruževs-
kis ir Moskvina 2007), atstovavimas politinėje struktūroje (Frėjutė 2003; Frėjutė-Rakauskienė 
2011), dalyvavimas viešajame sektoriuje (Kasatkina ir Beresnevičiūtė 2006). 
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Tyrimo metodologija

Įvertinus pastarųjų metų švietimo sociologijos raidą, atliktame tyrime buvo 
pasirinkta išbandyti naują metodologinę prieigą – pritaikyti lauko teorijos prin-
cipus socialinės reprodukcijos švietimo sistemoje analizei. Atliekant tyrimą 
romų vaikų ankstyvas pasitraukimas iš ugdymo sistemos buvo analizuojamas 
konkrečioje vietovėje, išsamiai nagrinėjant santykius tarp švietimo sistemoje 
dalyvaujančių romų vaikų ir vaiko teisę į išsilavinimą turinčių užtikrinti veikėjų. 
Konstruojant empirinio tyrimo modelį remtasi sociologų Bourdieu ir Passerono 
(1990), Martino (2011) teorinėmis prieigomis, kompleksiškai siejant švietimo 
sociologijos socialinės reprodukcijos krypties tyrimus su lauko teorijos taikymu 
socialiniuose darbuose. 

Formuojant empirinio tyrimo modelį remtasi ir vaikų sociologijos tyrėjų 
darbais (žr. Morrow ir Richards 1996; Christensen ir Prout 2005; Greene ir 
Hill 2005; Juodaitytė 2011 ir kt.), kuriuose didelis dėmesys skiriamas vaiko, 
kaip nepriklausomo tyrimo subjekto, požiūrio įtraukimui, ir edukologiniuose 
tyrimuose išplėtota ankstyvo pasitraukimo rizikos veiksnių analize (Finn 1989; 
Dereškevičius, Rimkevičienė ir Targamadzė 2000; Gečienė ir Čiupailaitė 2006; 
Civinskas, Levickaitė ir Tamutienė 2006 ir kt.).

Atliekant empirinį tyrimą buvo derinama keletas skirtingų duomenų rinkimo 
metodų: kiekybinė Kirtimų gyventojų apklausa, dvejus mokslo metus trukęs da-
lyvaujamasis stebėjimas ir kokybiniai struktūruoti interviu su lauko veikėjais. 

Kirtimų gyventojų anketinėmis apklausomis (N=378, 2011 m. kovo–ba-
landžio mėn.) buvo surinkta informacija apie pagrindines Kirtimų gyventojų 
socialines ir demografi nes charakteristikas (gyventojų amžių, išsilavinimą ir 
lytį). Duomenys išanalizuoti vertinant vyrų, moterų ir atskirų amžiaus grupių 
išsilavinimo skirtumus, gauti duomenys palyginti su 2001 bei 2011 m. surašy-
mų ir 2001 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atliktos Kirtimų gyvenvietės 
gyventojų apklausos duomenimis. 

Svarbiausią tyrimo duomenų dalį sudarė dalyvaujamojo stebėjimo (vykdyto 
dvejus mokslo metus, 2009 m. rugpjūčio 31 d.–2011 m. gegužės 30 d.) metu su-
rinkti duomenys. Stebėta apie 20 vaikų, besimokančių pirmoje ir antroje pradi-
nės mokyklos klasėje. Šie duomenys taip pat buvo papildyti individualią veiklą 
su vaikais vykdžiusių savanorių darbo aprašais (2010 m. rugsėjo mėn.–2011 m. 
gegužės mėn.) ir struktūruotų interviu su savanoriais duomenimis (N=6, inter-
viu atlikti 2011 m. sausio–kovo mėn.). 

Siekiant papildyti ir praplėsti dalyvaujamojo stebėjimo įžvalgas, buvo at-
likti kokybiniai struktūruoti interviu su atskirais tiriamo švietimo lauko vei-
kėjais (N=27, interviu vykdyti 2011 m. birželio mėn. ir 2012 m. lapkričio 
mėn.– 2013 m. kovo mėn.). 
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Turinio apžvalga 

Pirmame studijos skyriuje, aptariant ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sis-
temos tyrimo teorines ir metodologines prielaidas, apžvelgiamos tiriamojo reiš-
kinio sampratos sociologiniuose darbuose, pristatomos naujausių tyrimų kryp-
tys ir rezultatai. Atskirai dėmesio skiriama socialinių nelygybių ir socialinės 
reprodukcijos tyrimams švietimo sociologijoje, įvertinant pastaraisiais metais 
išsakytas aktualias kritines įžvalgas ir siūlomas naujų tyrimų kryptis. Pirmame 
skyriuje taip pat pristatomi naujausi romų etninės grupės tyrimai, ypač socia-
linių mokslų atstovų diskusijos romų švietimo klausimu. Vertinant pastarųjų 
metų švietimo sociologijos raidą ir tyrimų kritiką, aptariamos naujos meto-
dologinės prieigos – lauko teorijos – taikymo empiriniame tyrime galimybės. 
Skyriaus pabaigoje pristatomas empirinio tyrimo modelis, pagrindiniai tyrimo 
etapai, naudota metodika ir tyrimo etikos klausimai.

Antrame studijos skyriuje pateikiama teisės aktų ir viešosios politikos įgy-
vendinimo dokumentų apžvalga bei statistinių duomenų analizė. Daugiausia 
dėmesio skiriama švietimo ir socialinės politikos veiksniams aptarti, romų etni-
nės grupės pozicionavimui Lietuvos socialinėje struktūroje nustatyti ir tiriamo 
lauko specifi škumo – Vilniaus m. savivaldybės politinių nutarimų sprendžiant 
Kirtimų gyvenvietės problemas – analizei. 

Trečiame–penktame studijos skyriuose pristatoma empirinio tyrimo me-
džiaga. Trečiame skyriuje, remiantis surašymų ir kiekybinių apklausų duo-
menimis, analizuojami romų išsilavinimo rodiklių pokyčiai 2001–2011 m., 
atskirai vertinant Lietuvos ir Kirtimų gyvenvietės (Vilniuje) romų išsilavini-
mo kaitą. Ketvirtame skyriuje pateikiami dalyvaujamojo stebėjimo duome-
nys: pristatomi skirtingi romų vaikų dalyvavimo tiriamame švietimo lauke 
modeliai, aptariant svarbiausias vaikų dalyvavimo ugdymo sistemoje proble-
mas ir galimybes jas spręsti. Penktame skyriuje, remiantis kokybinių interviu 
duomenimis, nagrinėjama tiriamo švietimo lauko, kaip skirtingas pozicijas 
užimančių veikėjų santykių, struktūra ir analizuojami skirtingas pozicijas 
turinčių veikėjų požiūriai į ankstyvą romų vaikų pasitraukimą. Analizuojant 
vertinamos skirtingas pozicijas užimančių veikėjų galimybės padėti vaikams 
likti ugdymo procese ir aptariama etniškumo dimensijos raiška lauko veikėjų 
santykiuose. Baigiamojoje darbo dalyje apibendrinami darbo rezultatai ir pa-
teikiamos pagrindinės išvados.
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1. Ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos  
tyrimų teorinės ir metodologinės prielaidos

1.1. Teorinės ankstyvo pasitraukimo iš švietimo   
sistemos sampratos sociologijoje 

Ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos skirtinguose tyrimuose su-
prantamas įvairiai: skiriasi laiko terminai, nuo kada vaikas laikomas „anksti 
pasitraukusiu“ (tai gali būti tiek pagrindinės mokyklos nebaigęs dešimtmetis, 
tiek dvylika klasių baigęs ir mokslų universitete ar kolegijoje netęsiantis jau-
nuolis). Nevienodai interpretuojama ir pati pasitraukimo sąvoka – „pasitraukęs“ 
iš švietimo sistemos gali būti tiek vaikas, visiškai nebelankantis mokyklos, tiek 
vaikas, kuris yra mokykloje, tačiau aktyviai nedalyvauja pamokose, neatlieka 
užduočių klasėje ir namie (žr. Hodgson 1999). Pagal pačią plačiausią sampratą 
ankstyvu pasitraukimu iš švietimo sistemos šiuolaikinėje visuomenėje gali būti 
laikomas ne(su)gebėjimas pasinaudoti visomis švietimo sistemos teikiamomis 
galimybėmis socialiniam mobilumui pasiekti, t. y. pasitraukimas iš švietimo 
sistemos anksčiau nei įgyjama kvalifi kacija, garantuojanti saugią ir gerai moka-
mą poziciją darbo rinkoje. 

Priežastys, dėl ko atskiri individai ar ištisos grupės anksti pasitraukia iš švie-
timo sistemos, yra vienas pagrindinių švietimo sociologijos probleminių klau-
simų. Tai glaudžiai susiję su lygių galimybių ir socialinio mobilumo švietimo 
sistemoje problematika. Pokario metais (po II pasaulinio karo) spartaus ekono-
minio augimo ir technologijų plėtros sąlygomis visuomenėje švietimo sistema 
neretai buvo suvokiama kaip aukštesnio socialinio statuso siekiančių individų 
tramplinas – buvo manoma, kad talentas ir pastangos mokantis garantuoja gerą 
išsilavinimą, o vėliau ir gerą darbą, nepaisant individo socialinės kilmės. Vis 
dėlto jau pirmieji švietimo sociologų darbai atskleidė ryškius švietimo sistemos 
netolygumus – skirtingoms socialinėms klasėms priklausančių asmenų dalyva-
vimas švietimo sistemoje smarkiai skyrėsi (Glass 1954; Floud et al. 1956; Hal-
sey et al. 1980). Darbininkų vaikai iš ugdymo sistemos pasitraukdavo anksčiau 
nei vidurinei ir aukštesniajai klasei priklausančių tėvų atžalos: socialinių klasių 
netolygumus atspindėjo ne tik gaunamos pajamos, bet ir vaikų išsilavinimas. 
Švietimo sistemos, kaip objektyvios socialinį mobilumą garantuojančios insti-
tucijos, įvaizdis subliūško – ryškūs skirtingų socialinių klasių vaikų išsilavinimo 
skirtumai paskatino tyrėjus kvestionuoti lygių galimybių sampratą (Coleman et 
al. 1966), analizuoti priežastis, lemiančias ryškius akademinių pasiekimų skir-
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tumus, ir tėvų bei mokyklos svarbą vaikų ugdyme (Jencks et al. 1972; Lareau 
1989; Lupton 2004 ir kt.). 

Svarbus lūžis analizuojant švietimo sistemos ir visuomenės nelygybių są-
sajas įvyko aštuntajame dešimtmetyje. Mokykla imta suvokti ne kaip lygias 
galimybes užtikrinanti, bet priešingai – kaip socialinę visuomenės nelygybę 
reprodukuojanti institucija (Bourdieu ir Passeron 1990; Bowles ir Gintis 1976; 
Willis 1977; Evans 2006 ir kiti). Lauderis, Brownas ir Halsey (2009: 574) at-
kreipia dėmesį, kad nelygybės reprodukcijos švietimo sistemoje tyrimams buvo 
būdingi trys pagrindiniai elementai: „reliatyvus mokykloje perteikiamų žinių 
vertinimas, dėmesys nelygybių įtvirtinimo procesams mokyklose ir dominuo-
jamųjų grupių savarankiškos veiksenos (agency) bei priešinimosi erdvių paieš-
kos“. Ankstyvas dominuojamųjų grupių pasitraukimas iš švietimo sistemos 
šiuose tyrimuose neretai suprantamas dvejopai: tiek kaip priskirtos pozicijos 
socialinėje struktūroje perėmimas (Bourdieu ir Passeron 1990), tiek kaip pasi-
priešinimas dominuojančiajai grupei (Apple 1982; Willis 1977; Reed-Danahay 
1996; Evans 2006). 

Dėl postkolonializmo teorijų įtakos analizuojant socialines nelygybes dė-
mesys imtas skirti ne tik klasės, bet ir etniškumo kategorijoms. Etninių grupių 
dalyvavimo švietimo sistemoje tyrimai neretai apima būtent nelygybių repro-
dukcijos procesus: nagrinėjamas etninės (rasinės) mažumos santykis su švie-
timo sistema (Fordham ir Ogbu 1986; Mac an Ghaill 1988; MacLeod 2009), 
analizuojamas dominuojančios etninės grupės galios įtvirtinimas (žr. Solomona 
et al. 2005; Picower 2009). Tačiau ne visi tyrimai, nagrinėjantys etninių grupių 
išsilavinimo skirtumus, remiasi šia teorine prieiga – kiekybiniuose tyrimuose 
pagrindinis dėmesys paprastai skiriamas ne tiek tarpgrupinių galios santykių 
analizei, kiek etniškumo ir kitų sociodemografi nių charakteristikų sąsajoms. 
Tėvų socialinė ir ekonominė padėtis (angl. socio-economic situation) – vienas 
svarbiausių kintamųjų aiškinant vaikų išsilavinimo skirtumus – yra svarbi ir 
etninių grupių tyrimuose. Tačiau tyrėjai atkreipia dėmesį, kad siekiant ištirti 
labiausiai marginalizuotų etninių grupių išsilavinimo skirtumus, tėvų socialinės 
ir ekonominės padėties neretai nepakanka, svarbūs yra ir papildomi kintamieji, 
tokie kaip gimtosios kalbos skirtumai, tėvų siekiai dėl vaikų ateities ir diskrimi-
nacijos patirtys (žr. Heath ir Brinbaum 2007).

Pastaraisiais metais švietimo sociologijos tyrimuose daug dėmesio skiriama 
tapatybių (klasės, lyties, etniškumo bei kitais aspektais) formavimuisi švietimo 
sistemoje ir jų sąsajoms su mokinių mokymosi pasiekimais bei ateities siekiais 
(Weis 1990; Raffo 2011 ir kt.). Ši tyrimų kryptis išsiskiria siekiu suteikti balsą 
švietimo sistemoje esančioms marginalizuotoms grupėms (perteikiant jų patir-
tis ir santykį su švietimo sistema) ir nauju požiūriu į visuomenės nelygybių for-
mavimąsi. Daugiausia dėmesio sutelkiant į subjektyvius kultūrinius procesus, 



15

(NE)LYGIOS GALIMYBĖS ŠVIETIME: ANKSTYVO ROMŲ VAIKŲ PASITRAUKIMO IŠ UGDYMO SISTEMOS
VILNIAUS MIESTE ANALIZĖ

švietimo sistema analizuojama ne per lygių galimybių, bet per nelygių tapatybių 
formavimo prizmę, t. y. akcentuojami ne struktūriniai, o individualūs veiksniai 
ir procesai (Power ir Rees 2006; citata iš Lauder, Brown ir Halsey 2009). Šios 
tyrimų krypties šviesoje ankstyvas pasitraukimas iš mokyklos analizuojamas 
tiriant individą ir jo santykį su sistema, nagrinėjant priežastis, kodėl jis (ji) yra 
nemotyvuotas (-a) mokytis, kodėl nesiekia aukštesnio išsilavinimo, struktūri-
nius veiksnius interpretuojant kaip prielaidas vienokioms ar kitokioms švietimo 
tapatybėms formuotis. Šiai metodologinio individualizmo tyrimų krypčiai iš 
dalies galima priskirti ir pastaraisiais metais daug dėmesio sulaukusios Amar-
tya Seno (1985) galimybių teorijos taikymą švietimo sociologijos darbuose (žr. 
Hart 2012; Walker ir Unterhalter 2010), kuriuose analizuojamos individų gali-
mybės pasinaudoti švietimo sistemos resursais patenkinant tuos poreikius, ku-
riuos skirtingi žmonės dėl vienokių ar kitokių priežasčių laiko vertingais. 

Formuluojant tyrimo problemą ir sudarant teorinį modelį buvo svarbūs visi 
aptarti švietimo sociologijos raidos aspektai, tačiau šiame skyriuje išsamiau bus 
aptariamos tik kelios svarbiausios ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos aiš-
kinančios teorijos, siekiant išryškinti pagrindinius teorinės ir empirinės tyrimo 
prieigos elementus. Nors šio darbo empirinėje dalyje ankstyvas pasitraukimas su-
prantamas tik kaip nesimokymas ar mokyklos nelankymas privalomojo ugdymo 
laikotarpiu (nuo 7 iki 16 metų), formuluojant teorines ankstyvo romų vaikų pasi-
traukimo iš švietimo sistemos tyrimo prielaidas vadovautasi platesne šio termino 
samprata – į teorinį darbo modelį įtrauktos tiek lygias galimybes, tiek socialinių 
nelygybių reprodukciją švietime aiškinančios teorijos. Atskirai šiame skyriuje yra 
aptariami naujausi romų tyrimai, daugiausia susitelkiant ties romų dalyvavimu 
švietimo sistemoje, siekiant įvertinti etniškumo dimensijos svarbą ankstyvam 
romų vaikų pasitraukimui iš ugdymo sistemos. Teorinė darbo dalis baigiama pri-
statant metodologines tyrimo prielaidas ir teorinį bei empirinį tyrimo modelį. 

1.1.1. Socialinės nelygybės ir švietimo sistemos sąsajos 

Lietuvos ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos tyrimų lauke domi-
nuoja edukologiniai, t. y. į praktinius ugdymo(si) aspektus orientuoti, tyrimai 
(žr. Bitinas 1962; Ignotavičienė ir Žukauskienė 1999; Prakapas 2001; Dereške-
vičius, Rimkevičienė ir Targamadzė 2000; Rupšienė 2000; Navasaitienė 2002; 
Barkauskaitė ir Rodzevičiūtė 2004; Civinskas, Levickaitė ir Tamutienė 2006; 
Jonutytė, Rupšienė ir Kučinskienė 2006; Gečienė ir Čiupailaitė 2006; Specialio-
sios pedagogikos ir psichologijos centras 2008 ir kt.). Tokia analizė, ypač atlikta 
gavus švietimo politiką formuojančių institucijų užsakymus, paprastai apima 
ne tik mokyklos nelankymo priežastis, bet ir ankstyvo moksleivių pasitraukimo 
iš švietimo sistemos prevencijos galimybes. Šiuose tyrimuose įgyvendinama 
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panašaus pobūdžio programa: keliami siekiai įvardyti ankstyvo pasitraukimo iš 
švietimo sistemos rizikos veiksnius ir įvertinti prevencinių mokyklos nelanky-
mo priemonių įgyvendinimo efektyvumą. Vis dėlto edukologiniuose tyrimuose 
pasigendama aiškesnio socialinių ir ekonominių ankstyvo pasitraukimo iš švie-
timo sistemos veiksnių vertinimo – nepalanki šeimos socialinė ir ekonominė 
padėtis minima kaip vienas pagrindinių rizikos veiksnių, tačiau švietimo sis-
temos sąsajos su platesne visuomenės socialine nelygybe analizuojamos retai. 
Mikutavičienė (2009) atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje praktiškai nėra atlikta 
tyrimų, kuriuose švietimo sistema būtų vertinama platesnių visuomenės tikslų 
– lygių galimybių, socialinio teisingumo, skurdo mažinimo – kontekste. Neana-
lizuojama, kaip švietimo sistema veikia vaikų iš nepalankios socialinės aplin-
kos socialinį mobilumą, kaip skiriasi įvairių socialinių bei etninių grupių vaikų 
mokymosi pasiekimai ir kas tai lemia. 

Švietimo sistemos ir visuomenės socialinės nelygybės sąsajos yra vienas 
pagrindinių probleminių švietimo sociologijos klausimų, tačiau Lietuvos so-
ciologiniuose tyrimuose ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos tema nėra 
plačiai nagrinėta. Minėti galima tik Žalimienės ir kt. (2011) studiją „Socialinis 
teisingumas švietime“, kuri yra vienas pirmųjų bandymų pateikti socialinio tei-
singumo sampratą Lietuvos švietime, sukurti rodiklių sistemą ir socialinio tei-
singumo indeksą. Ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos aspektas čia įve-
damas kaip vienas iš rodiklių vertinant socialinį teisingumą bendrojo ugdymo 
lygmeniu. Kitaip nei edukologiniuose tyrimuose, Žalimienės ir kt. (2011) stu-
dijoje analizuojamos ne privalomojo ugdymo laikotarpiu (7–16 metų) nesimo-
kančių vaikų charakteristikos, bet 16–18 metų jaunuolių ankstyvo pasitraukimo 
iš švietimo sistemos priežastys. Studijos autorių apskaičiuotas socialinio teisin-
gumo indeksas patvirtina tėvų išsilavinimo svarbą vaiko dalyvavimui švietimo 
sistemoje – iš jos anksčiau pasitraukia vaikai, kurių tėvai neturi aukštojo išsila-
vinimo. Taip pat nustatyta, kad iš ugdymo sistemos anksčiau pasitraukia vaikai, 
turintys negalią, gyvenantys šeimose, kuriose yra tik vienas iš tėvų, ar šeimose, 
kuriose auga daugiau nei du vaikai, dažniau anksti pasitraukia berniukai ir kai-
me augantys vaikai (Žalimienė ir kt. 2011: 70). Nors studijoje minima būtinybė 
didinti šių vaikų socialinį ir kultūrinį kapitalą kompensacinėmis priemonėmis, 
švietimo ir socialinės politikos vaidmuo stiprinant vaikų socialinio mobilumo 
galimybes šioje studijoje plačiau neanalizuojamas.

Vienas pirmųjų reikšmingų sociologinių darbų, analizuojančių lygias ga-
limybės švietimo sistemoje, yra Colemano ir kt. (1966) Jungtinėse Amerikos 
Valstijose atliktas tyrimas. Colemanas (1967), pristatydamas darbe naudojamą 
lygių galimybių švietime teorinę sampratą, kritiškai vertina tuo metu paplitusį 
manymą, jog nemokamas švietimas ir visiems prieinamas vienodas mokymo 
turinys savaime panaikina ekonominės nelygybės įtaką skirtingų grupių vaikų 
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galimybėms siekti vienodo išsilavinimo. Tokia samprata, anot Colemano (1967: 
6–7), suponavo gana pasyvų mokyklos vaidmenį vaiko ugdyme: „mokyklos 
prievolė tebuvo suteikti vaikui galimybę nemokamai mokytis geografi škai len-
gvai pasiekiamoje vietoje pagal mokymo programą, kuri neužkerta kelio sie-
kiantiems aukštesnio išsilavinimo“. Vaiko prievolė pasinaudoti galimybe siekti 
išsilavinimo suponavo daug aktyvesnį vaidmenį – atsakomybė už mokymosi 
pasiekimus buvo siejama tik su vaiko noru ir pastangomis mokytis. Colemanas 
ir kt. (1966: 14) pabrėžia, kad tokia mokyklos vaidmens samprata yra netiksli – 
ugdymo įstaigos turi prisiimti daugiau atsakomybės. Vienas iš būdų įvertinti 
lygias galimybes švietimo sistemoje yra nustatyti, kokį poveikį ji turi vaikų 
mokymosi rezultatams, t. y. vertinti ne tik pateikiamos mokymo medžiagos vie-
nodumą, bet ir mokymosi pasiekimų tolygumą skirtingose vaikų grupėse. 

Nepaisant akcentuojamos mokyklų atsakomybės, Colemano ir kt. (1966) 
tyrime prieinama prie išvados, kad mokymosi sistemos įtaka vaikų mokymosi 
rezultatams yra gana nedidelė. Vaikų pasiekimų skirtumus geriausiai paaiškina 
socialinės ir ekonominės šeimų padėties kintamieji, kuriuos statistiškai kontro-
liuojant vaikų pasiekimai skirtingose mokyklose praktiškai nesiskiria. Vadinasi, 
mokymosi rezultatų skirtumus iš esmės lemia nevienoda vaikų šeimų sociali-
nė ir ekonominė padėtis. Vis dėlto Colemanas ir kt. (1966) atkreipia dėmesį, 
kad ugdymo organizavimo veiksniai turi įtakos, ypač etninių (rasinių) mažumų 
vaikų pasiekimams: investicijos į mokyklas turi teigiamą įtaką nepalankiausios 
socialinės padėties vaikų rezultatams. Teisingas yra ir priešingas teiginys: ne-
palanki mokymo aplinka turi didesnę neigiamą įtaką etninių mažumų vaikams 
negu etninės daugumos vaikams. Šio tyrimo rezultatai sukėlė diskusijų bangą 
JAV visuomenėje. Kalbant apie vaikų mokymosi pasiekimus imta akcentuoti 
šeimos atsakomybė, nemažai analizuota šeimos veiksnių įtaka vaiko išsilavi-
nimui (žr. Jencks et al. 1972; Lareau 1989 ir kt.). Jencksas ir kt. (1972) atliko 
tyrimą ir patvirtino Colemano ir kt. (1966) prieitas išvadas, tačiau pateikė kiek 
radikalesnį šių rezultatų vertinimą: vaikų pasiekimų nelygybė švietimo siste-
moje išliks tol, kol išliks šeimų pajamų, padėties darbo rinkoje ir išsilavinimo 
nelygybė visuomenėje, todėl siekiant įgyvendinti lygias galimybes švietime 
daugiau dėmesio reikėtų skirti pajamų perskirstymo klausimams. 

1.1.2. Socialinės reprodukcijos švietime tyrimų kryptis

Nors skirtingų socialinių klasių išsilavinimo skirtumus atskleisti yra itin 
svarbu, siekiant atkreipti dėmesį į socialinės nelygybės svarbą švietime, vie-
nas socialinės reprodukcijos tyrimų krypties pradininkų Bourdieu savo dar-
buose, kuriuos parengė kartu su Passeronu (1979; 1990), pabrėžė, kad tai tik 
pirmas žingsnis nagrinėjant visuomenės nelygybės ir švietimo sistemos są-
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sajas. Priešingai nei Jencksas ir kt. (1972), Bourdieu ir Passeronas (1979: 
27) teigia, kad ekonominių skirtumų argumentas yra nepakankamas norint 
paaiškinti didelius „akademinio mirtingumo“ rodiklius žemesnėse socialinėse 
klasėse – net pavykus tolygiai perskirstyti ekonominius išteklius, socialinė 
nelygybė švietimo sistemoje išliktų. Visuomenės socialinę nelygybę, kurią 
Bourdieu apibrėžia kaip netolygių galios santykių struktūrą, nulemia ne tik 
ekonominio, bet ir socialinio, kultūrinio ir simbolinio kapitalo skirtumai, o 
švietimo sistema yra viena efektyviausių galios santykių struktūros repro-
dukcijos institucijų. Analizuojant švietimo sistemos ir socialinės nelygybės 
santykį svarbu atkreipti dėmesį ne tik į ekonominius, bet ir į kultūrinius socia-
linių klasių skirtumus bei šių kultūrų santykį su švietimo sistema. Bourdieu 
ir Passeronas (1979) teigia, kad švietimo sistemoje socialinės klasės teikiama 
privilegija yra transformuojama į individualius gebėjimus ar nuopelnus, igno-
ruojant socialinės nelygybės (ypač kultūrinės privilegijos) įtaką mokymosi 
pasiekimams, visus skirtumus aiškinant kaip natūralius netolygumus, nulem-
tus nevienodų vaikų gabumų.

Šiame darbe socialinės reprodukcijos mechanizmai švietimo sistemoje bus 
apžvelgti tik vienu aspektu – aptariant savanoriško pasitraukimo iš švietimo 
sistemos aiškinimą Bourdieu teoriniame modelyje. Mokykla, anot Bourdieu, 
veikia kaip didelė klasifi kuojanti mašina, kuri ne tik prisideda skirstant žmones 
į skirtingas socialines stratas, bet ir padeda įtvirtinti esamą socialinę struktūrą, 
paslėpdama galios santykių įtaką vykstantiems įtraukties ir atskirties procesams. 
Galios santykiai tarp grupių ar klasių visuomenėje nulemia, kas ir kaip atlieka 
pedagoginę komunikaciją – dominuojanti grupė priima sprendimus tiek dėl mo-
kymo turinio, tiek dėl trukmės, o subordinuotų grupių galimybės dalyvauti pri-
imant šiuos sprendimus yra ribotos. Pats mokymas, pabrėžia Bourdieu, turėtų 
būti vertinamas ne kaip nešališkas ir universaliai vertingas, bet kaip atspindintis 
dominuojančios grupės kultūrą ir interesus; būtent per švietimo sistemą ši kul-
tūra yra įtvirtinama kaip vienintelė teisėta ir universali. Bourdieu ir Passeronas 
(1990) atkreipia dėmesį, kad lauko veikėjai retai suvokia (atpažįsta) sąsajas tarp 
ekonominės bei politinės galios struktūrų ir švietimo lauko, kuriame jie veikia: 
tiek mokytojai, tiek mokiniai ir jų tėvai paprastai priima žaidimo taisykles kaip 
universalias ir teisėtas, nesvarstydami jų kultūrinio šališkumo.

Bourdieu ir Passeronas (1990: 41) pabrėžia, kad vienas iš būdų užtikrinti 
socialinę reprodukciją perskirstant kultūrinį kapitalą yra „paskatinti tuos, kurie 
nėra priskirti prie mokymo teisėtų adresatų [angl. legitimate addressees] grupės, 
internalizuoti savo atskirties teisėtumą“. Stipriausią simbolinę tokio savo teisė-
tos atskirties internalizavimo galią turi savanoriškas ankstyvas pasitraukimas iš 
švietimo sistemos. Technokratiniuose tyrimuose savanoriškas pasitraukimas iš 
švietimo sistemos retai aiškinamas plačiau nei negatyviai priskiriant prie „ne-
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turinčių motyvacijos mokytis“, net kai šios individualios priežastys taikomos 
ištisoms socialinėms grupėms (darbininkų vaikams, etninėms grupėms ir pan.). 
Bourdieu ir Passeronas (1990) siūlo atkreipti dėmesį į įvairių socialinių grupių 
vaikų habitus skirtumus ir analizuoti jų pirminių habitus santykį su švietimo 
sistemoje įtvirtinamu antriniu habitus. Vaikų iš dominuojančių socialinių gru-
pių pirminis habitus yra gana artimas mokykloje diegiamam (įgūdžiais, raiškos 
būdais, vertinamomis žiniomis), o subordinuotų socialinių grupių vaikai, patekę 
į mokyklą, turi įveikti akultūracijos (kultūros perėmimo) procesą. Kiek moky-
kloje yra atsižvelgiama į vaikų pirminių habitus skirtumą ir kiek stengiamasi 
padėti skirtingų socialinių grupių vaikams pritapti mokykloje, priklauso nuo 
mokymo demokratiškumo: kuo mažiau kreipiama dėmesio į galimus habitus 
skirtumus, suponuojant, kad pirminis ir antrinis habitus sutampa (pvz., vaikų 
gimtoji ir mokomoji kalbos), tuo nedemokratiškesnis yra mokymo būdas. Švie-
timo sistemoje atskiras socialines grupes eliminuoja vien mokymo turinyje ir 
pobūdyje efektyviai užslėpti galios santykiai, kurie itin pasireiškia tuomet, kai 
atskirų socialinių grupių vaikai patys pasitraukia iš švietimo sistemos, nuver-
tindami save ir teigdami, kad „mokymas yra ne tokiems kaip mes“, arba akty-
viai neigdami (priešindamiesi) mokymo pobūdį ir turinį (Bourdieu ir Passeron 
1990: 157).

Visuomenės socialinės struktūros reprodukcijos švietimo sistemoje tema 
buvo plačiai išplėtota švietimo sociologų darbuose – Bourdieu aiškinimas yra 
tik vienas iš daugelio teorinių modelių, analizuojančių šią temą. Bowlesas 
ir Gintisas (1976) pabrėžė ekonominių veiksnių įtaką reprodukciniams me-
chanizmams, o Bernsteinas (1971) – įvairių socialinių klasių kalbinių kodų 
skirtumus ir jų įtaką vaikų galimybėms švietimo sistemoje. Šių skirtingų teo-
rinių modelių pagrindu buvo atlikta nemažai svarbių empirinių tyrimų: Wil-
liso (1977) ir Evanso (2006) darbininkų klasės vaikų dalyvavimo švietimo 
sistemoje analizė, MacLeodo (2009) etnografi nis juodaodžių vaikų tyrimas, 
Lareau (1989; 2003) – skirtingų socialinių klasių šeimų įtakos vaikų pasie-
kimams studijos ir kiti. Bourdieu pasiūlytas socialinės reprodukcijos švieti-
mo sistemoje teorinis modelis buvo bene dažniausiai naudojamas kultūrinio 
kapitalo ir ugdymo pasiekimų tyrimuose (išsami apžvalga – Winkle-Wagner 
2010), tačiau ši tyrimų kryptis pastaraisiais metais sulaukė itin griežtos kriti-
kos (žr. Kingston 2001; Goldthrope 2007).

Bourdieu socialinės reprodukcijos švietimo sistemoje modelis kritikuotas 
tiek dėl sudėtingo pritaikymo empiriniuose tyrimuose, tiek dėl, kaip teigiama, 
nepasiteisinusios tezės apie išlaikomą galios santykių pastovumą augant ben-
dram gyventojų išsilavinimui. Goldthrope’as (2007) tvirtina, kad plečiantis vi-
suotiniam gyventojų švietimui ir augant bendram išsilavinimo lygiui švietimo 
sistema turėtų būti vertinama ne kaip kultūrinį kapitalą perskirstanti, bet kaip jį 



20

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2014/1 
ETHNICITY STUDIES 2014/1 

kurianti ir plečianti institucija. Kritinės Bourdieu įžvalgos apie galios santykių 
dinamiką švietimo lauke, kurias Goldthrope’as (2007) apibūdina kaip origina-
lias, bet nepagrįstas, vertinamos kaip nepajėgios pateikti inovatyvių įžvalgų 
apie socialinės reprodukcijos procesus šiuolaikinėje visuomenėje (Goldthrope 
2007; Tzanakis 2011). Pastaraisiais dešimtmečiais stebima visuotinio švietimo 
plėtra iš tiesų padidino daugelio visuomenės grupių galimybes įgyti pradinį ir 
pagrindinį išsilavinimą, tačiau, kaip pabrėžia Bourdieu (1984), šis struktūrinis 
pokytis negali būti tapatinamas su švietimo nelygybių sumažėjimu tarp sociali-
nių grupių. Švietimo plėtra nėra tolygi visuotiniam jo demokratizavimui – net ir 
didėjant švietimo prieinamumui yra fi ksuojami ryškūs atskirų grupių išsilavini-
mo lygio skirtumai, todėl tezė apie visuomenės socialinę reprodukciją švietimo 
sistemoje išlieka aktuali. 

Lizardo (2008) pabrėžia, kad Bourdieu teorinio modelio svarba šiuolaikiniuo-
se tyrimuose pasireiškia ne tiek visapusiu teorijos taikymu ir išbandymu, kiek 
pragmatišku Bourdieu įvestų teorinių sąvokų vartojimu siekiant kritiškai išana-
lizuoti ir suprasti tiriamus socialinius reiškinius. Šiame darbe, formuojant teorinį 
empirinio tyrimo modelį, Bourdieu teorinis modelis – ypač socialinės reprodukci-
jos ir galios lauko sąvokos – suteikia svarbų atspirties tašką vertinant romų vaikų 
(ne)išsilavinimo lygio pastovumą Kirtimų gyvenvietėje, tačiau atliekamu tyrimu 
nesiekiama pagrįsti ar paneigti Bourdieu tezių. Formuojant teorinį tyrimo modelį 
svarbią įtaką turėjo ir naujausi sociologijos teoretikų debatai, ypač vis didesnio 
susidomėjimo sulaukiantis lauko teorijos taikymas sociologiniuose tyrimuose (žr. 
Martin 2003, 2011; Fligstein ir McAdam 2011, 2012; Krarup ir Munk 2013 ir kt.). 
Pastarasis modelis aptariamas paskutinėje šio darbo dalyje, prieš pereinant prie 
išsamaus empirinio tyrimo pristatymo. 

1.2. Etniškumo dimensija: romų etninės grupės   
tyrimų apžvalga

Nors romai (čigonai) neretai vadinami didžiausia Europos etnine mažu-
ma (FRA 2012), mokslininkai nesutaria, ar iš tiesų yra tikslinga įvardyti šias 
įvairias kalba, kultūra, istorija besiskiriančias grupes vienu etnonimu (žr. Wil-
lems 1997; Vermeersch 2006; Tremlett 2009 ir kt.). Paskatą plačiai vartoti šį 
etnonimą didele dalimi lėmė politiniai interesai – romų etninės grupės padėtis 
jau kurį laiką yra ne tik valstybių vidaus politikos reikalas, bet ir europinio 
lygmens problema (Europos Komisija 2010, 2011; taip pat žr. Marushiakova 
ir Popov 2011). Nors toks tarptautinių institucijų dėmesys atkreipė žvilgs-
nį į sudėtingą socialinę ir ekonominę romų etninės grupės (plačiąja prasme) 
padėtį ir įsigalėjusias neigiamas Europos šalių visuomenių nuostatas bei dis-
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kriminacines praktikas šios grupės atžvilgiu, vis dėlto tyrėjai pabrėžia, kad 
siekiant suprasti priežastinius atskirties mechanizmus, būtina tirti šios etninės 
mažumos ir daugumos santykius ne kultūriniu ar tarpvalstybiniu romų meta-
grupės, bet vietos lygmeniu. Lemon (2000: 7) teigia, jog tai, ką reiškia „būti 
romu“, skiriasi ne tik įvairiose šalyse, bet ir atskirų šalių viduje, ir pabrėžia, 
kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama analizei, koks yra valstybės vaid-
muo konstruojant šiuos skirtumus. Iššūkis tyrėjams, anot Lemon (2000: 4), 
yra ne tiek aprašyti romų „kultūrinį“ pasipriešinimą visuomenės struktūroms, 
naudojant tokias dualistines priešpriešas kaip centralizacija ir nomadizmas, 
modernybė ir tradicionalizmas ir kt., kiek atskleisti, kad romai taip pat yra vi-
suomenės dalis: jų, kaip ir kitų etninių grupių, saviidentifi kacija neapsiriboja 
etnine kategorija (romas), jie visuomet save mato ir kaip platesnės bendruo-
menės (pilietinės, religinės, politinės ar kultūrinės) dalį. 

Marushiakova ir Popovas (2011) atkreipia dėmesį, kad romų (čigonų) tyrimų 
lauke į dviejų dimensijų etninės grupės sąvoką neretai neatsižvelgiama: kultūri-
niuose tyrimuose romai neretai pozicionuojami kaip atskira bendruomenė, igno-
ruojant platesnį kultūrinį ir socialinį kontekstą, o socialiniuose tyrimuose romų 
grupė matoma išskirtinai kaip socialinė klasė (etnoklasė, underclass ir pan.), at-
metant kultūrinį išskirtinumą arba aprašant jį skurdo kultūros tyrimų kontekste 
(žr. Szelény 2001; Emigh ir Szelény 2001 ir kt.). Negebėjimas tuo pat metu atsi-
žvelgti tiek į grupės kultūrinį išskirtinumą, tiek į jos padėtį platesnėje visuomenės 
struktūroje lemia, anot Marushiakovos ir Popovo (2011), kad romų tyrimuose 
dominuoja dvi bazinės – egzotizavimo ir marginalizavimo – paradigmos. Egzoti-
zavimo paradigmos studijose romų bendruomenė apibūdinama kaip unikali ir ne-
pakartojama kultūrinė bendruomenė, besiskirianti savo vertybėmis ir gyvenimo 
būdu nuo kitų etninių grupių ir ypač – nuo etninės daugumos. Marginalizavimo 
paradigma lemia, kad visa romų etninė grupė laikoma marginalia, esančia že-
miausiame visuomenės sluoksnyje, o tiksliausiai ją apibūdina materialinis nepri-
teklius, nedarbas bei kiti socialiniai ir ekonominiai rodikliai. Kritiškai vertindami 
abi paradigmas, Marushiakova ir Popovas (2011) siūlo romus tirti kaip ir bet kurią 
kitą etninę grupę, remiantis pasirinktos tyrimų krypties ir problematikos padik-
tuotais metodais, tuo pat metu atsižvelgiant tiek į socialinę, tiek į kultūrinę romų 
etninės grupės išskirtinumo dimensijas3. 

Kultūrinė romų etniškumo dimensija Lietuvos viešajame diskurse nere-
tai mistifi kuojama, pabrėžiamas romų kultūrinių vertybių ir gyvenimo būdo 
skirtingumas nuo daugumos, pati grupė suvokiama kaip vieninga, beasme-
nė mažuma, kuri turėtų kelti baimę, nerimą ir priešiškumą (Beresnevičiūtė 

3   Panašią poziciją išsako ir Tremlett ir McGarry (2013): remdamiesi fi losofės Nancy Fraser 
socialinio teisingumo samprata, jie pabrėžia tiek ekonominių resursų perskirstymo, tiek kultū-
rinių skirtumų pripažinimo svarbą sprendžiant romų problemas politiniu lygmeniu.
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2010). Dominuojant tokiai romų grupės – kultūrinio „kito“ – sampratai, visi 
romų gyvenimo aspektai neretai interpretuojami kaip kultūrinio skirtingumo 
padarinys, nesigilinant į socialinius, ekonominius ar politinius veiksnius, tu-
rinčius įtakos etninės mažumos narių padėčiai visuomenėje. Kultūriniuose 
romų tyrimuose paprastai stengiamasi išsklaidyti tokius stereotipus, atsklei-
džiant įvairovę grupės viduje, jos vertybių sudėtingumą, sąsajas su daugumos 
visuomene (žr. Engebrigtsen 2007; Simoniukštytė 2003). Šie tyrimai svar-
būs demistifi kuojant romų mažumą atskirose visuomenėse, tačiau galimybe 
lyginti atskiras romų grupes skirtingose visuomenėse vis labiau abejojama 
– jos skiriasi vartojama kalba, užimama padėtimi visuomenėje, tradicinėmis 
profesijomis, istorine atmintimi, šeimų sandara ir kitais kultūriniais bruožais4. 
Romų grupės paprastai turi daugiau panašumų su daugumos visuomene šaly-
je, kurioje gyvena, nei su kitų šalių romais. Dėl šios priežasties tyrėjai teigia, 
kad tikslingiau yra analizuoti etninės ribos, apibrėžiančios etninę grupę, pa-
laikymo ir įtvirtinimo procesus, o ne romų kultūrinius bruožus ir vertybes, 
nusakančius kultūrinį etniškumo turinį (Sutherland 1975)5. Papročiai, apran-
gos detalės, tradicijos, kultūrinės nuostatos – šie ir kiti kultūrinės tapatybės 
elementai su laiku kinta, tačiau etninė riba, apibrėžianti romų grupę, išlieka. 
Etninės ribõs tarp daugumos ir mažumos grupių palaikymo procesai svarbūs 
ne tik romų tyrimų kontekste – socialinio konstruktyvizmo paradigmoje etniš-
kumas yra suvokiamas kaip nuolat konstruojama, perkuriama skirtis, kurios iš-
skirtinumo kriterijai (kalba, tradicijos, bendra teritorija ir kt.) gali kisti laikui 
bėgant (Barth 1969).

Lietuvoje kultūriniai romų etninės grupės tyrimai gana menkai išplėtoti – 
yra paskelbta pavienių straipsnių apie romų papročius (Bradaitytė 1998; Žile-
vičius 2001), istorinę atmintį (Simoniukštytė 2003; Toleikis 2001), tačiau išsa-
mesnių tyrimų nėra. Lenkų sociologai, atlikę tyrimus Lietuvoje, skiria kelias 
romų grupes (pagal saviidentifi kaciją): Lietuvos romus (čigonus), gyvenančius 
visoje šalies teritorijoje; Lenkijos romus (čigonus) (lenk. polska Roma), gyve-
nančius kaimiškosiose Vilniaus regiono vietovėse; nedidelę Fluki romų grupę, 
siejančią savo šaknis su Kaliningrado regionu; Latvijos romus (čigonus), gyve-
nančius daugiausia Šiaulių mieste, ir kotliarus, daugiausia gyvenančius Kirtimų 
gyvenvietės žemutinėje dalyje, atvykusius į Lietuvą iš Moldovos (Besarabijos) 
po Antrojo pasaulinio karo (Głowacka-Grajper 2003: 68–69). Tyrėjai pastebi 

4   Diskusija Romani Studies Academic Network elektroninėje konferencijoje 2013 m. sausį–va-
sarį. 

5   Romų tyrimų lauke yra atlikta reikšmingų ir įdomių etninio išskirtinumo bei etninės ribos 
išlaikymo procesų tyrimų įvairiose visuomenėse (Didžiojoje Britanijoje – Okely 1983; Pran-
cūzijoje – Willems 1997; Ispanijoje – Gay y Blasco 1999, ir kt.), tačiau dėl romų grupių 
skirtingumo ir dėl etninės daugumos vaidmens svarbos konstruojant etninę ribą šie tyrimai yra 
sunkiai palyginami tarpusavyje.
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tradicinių amatų, kalbos panašumų tarp Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos romų 
(čigonų), o lenkų mokslininkas Ficowskis (1989) mano, kad Lietuvos romų 
(čigonų) grupė yra atskilusi nuo Lenkijos romų (polska Roma). Dėl kultūrinio 
grupių panašumo, panašios istorinės patirties ir valstybės taikomos politikos 
romų padėtį galima lyginti apimant artimiausią regioną – Lietuvą, Baltarusiją, 
Lenkiją, Latviją ir Kaliningrado sritį, taip pat iš dalies – Estiją bei Rusiją, tačiau 
lyginimas turi būti pagrįstas ir jautrus regioniniams skirtumams, kuriuos lemia 
tiek romų grupės vidiniai ypatumai, tiek nevienodas etninės daugumos santykis 
su romų mažuma. Romų padėties analizei svarbūs ir istoriniai tyrimai, atlikti 
atitinkamame regione6, tačiau šioje studijoje aptariami tik tie romų tyrimai, ku-
rie tiesiogiai siejasi su dalyvavimu švietimo sistemoje. 

Romai švietimo sistemoje

Romų dalyvavimas Lietuvos švietimo sistemoje yra analizuotas kelete so-
ciologinių darbų (Leončikas 2006a; Etninių tyrimų centras 2008), kuriuose dau-
giausia dėmesio skiriama žemiems romų išsilavinimo rodikliams, ypač akcen-
tuojant ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos problemą. Edukologiniuose 
tyrimuose etninių grupių tema liečiama retai: romų vaikų adaptacijos mokyklo-
je problemos išsamiau buvo analizuotos Latvijoje (Krastina, Berzina ir Zake 
2005; Zake 2010); Lietuvoje romų vaikų socializacijos mokykloje ypatumus 
yra aptarę KTU Edukologijos instituto darbuotojai Baršauskienė, Leliūgienė ir 
Pauliukonis (2003) bei Štuopytė (2008). Latvių atliktame romų vaikų priešmo-
kyklinio ugdymo tyrime pabrėžiama mokytojų teigiamų nuostatų (kultūrinio 
nešališkumo) ir daugiakultūrio ugdymo elementų svarba padedant romų vai-
kams adaptuotis mokykloje, ypač pirmaisiais mokymosi metais (Zake 2010). 
Pastebima, kad išsprendus kalbinės adaptacijos sunkumus (dalis mokinių pra-
deda mokslus nemokėdami mokomosios kalbos), palaikant daugiakultūrio ug-
dymo nuostatas (organizuojant kultūrinius mokymus mokytojams, įdarbinant 
romų tautybės mokytojo padėjėjus) ir gerinant mokyklos bei tėvų bendradar-
biavimą (dedant pastangas įveikti abipuses neigiamas nuostatas, pesimizmą, 
stiprinant tėvų gebėjimus dalyvauti vaiko ugdyme) mažėja romų vaikų anks-

6   Senoji Lietuvos čigonų istorija (XVI–XIX a.): Danilowicz (1824), Narbutt (1830), Griškaitė 
(1998), Simoniukštytė (2002); čigonų gyvenimas tarpukario Lietuvoje: Kisinas (1936); romų 
(čigonų) genocido tema Antrojo pasaulinio karo metais: Lietuvoje – Toleikis (2001; 2001a), 
Estijoje – Weiss-Wandt (2003), Ukrainoje ir SSRS – Бессонов (2006; 2009); sovietinio laiko-
tarpio istoriniai tyrimai: SSRS – Zimmerman (1996), Lemon (1996; 2000), O’Keefe (2010), 
Бессонов (2005), Marushiakova ir Popov (2001), Baltarusijoje – Бартош (2009), Калинин 
(2005); etnografi nė / žodinė istorija: Lietuva – Simoniukštytė (2003); bendra apžvalga nuo 
senųjų laikų iki šių dienų – Ukraina ir Baltarusija: Tanner (2004), Rusija – Crowe (1995), 
Lenkija – Fiscowski (1989), Lietuva – Simoniukštytė (2007).
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tyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos tikimybė, gerėja mokymosi rezultatai 
(Krastina, Berzina ir Zake 2005; Zake 2010). Neigiamų kultūrinių stereotipų, 
ypač iš mokytojų ir bendraklasių, žalą akcentuoja ir Baršauskienė, Leliūgienė ir 
Pauliukonis (2003) – tyrėjai pastebi, kad neigiamos visuomenės nuostatos romų 
(čigonų) grupės atžvilgiu atsispindi ir mokyklų aplinkoje, o dalis romų vaikų 
jaučiasi nesaugūs mokykloje ir yra nemėgstami bei ignoruojami tiek mokytojų, 
tiek bendraklasių. Štuopytė (2008) atkreipia dėmesį, kad romų tėvai teigiamai 
vertina išsilavinimo svarbą ir nori, jog jų vaikai mokytųsi, tačiau susiduria su 
įvairiomis kliūtimis: dėl menko išsilavinimo ne visuomet gali padėti vaikams 
įveikti mokymosi sunkumus, socialinė suaugusiųjų atskirtis sudaro kliūčių ir 
romų vaikų socializacijai mokykloje.

Sociologinė diskusija romų švietimo klausimais daug plačiau išplėtota Va-
karų ir Vidurio Europos šalyse. Nors dėl aptartų kultūrinių bei mažumos ir 
daugumos santykio skirtumų įvairiose šalyse šie tyrimai nėra tiesiogiai pritai-
komi Lietuvos situacijai, visgi jie svarbūs dėl keliamų probleminių klausimų 
ir metodų. Be plačiai analizuojamų diskriminacijos, segregacijos ir prastos 
išsilavinimo kokybės problemų7, tyrėjai kelia ir romų šeimų bei mokyklinės 
aplinkos kultūrinių skirtumų klausimus (žr. Okely 1997; Gomes 1999; Tauber 
2003 ir kt.). Šeimos ir mokyklos aplinkos skirtumai nėra išskirtinai būdingi 
tik romų etninei grupei8, tačiau tyrėjai teigia, kad vaikų socializaciją moky-
kloje apsunkina ne tiek patys skirtumai, kiek romų siekis išlaikyti kultūri-
nę distanciją nuo daugumos grupės. Mokykla pristatoma kaip erdvė, kurioje 
kyla asimiliacijos grėsmė ir kurioje dėl vaikų tapatybės yra deramasi iš naujo 
– mokykla suvokiama kaip ne romų erdvė, kurioje etninė riba tarp romų ir 
ne romų yra iš naujo konstruojama ir įtvirtinama. Skiriasi autorių mokyklai 
skiriamas vaidmuo. Okely (1997) mokyklą mato kaip valstybės aparato dalį, 
skirtą kontroliuoti klajoklių grupėms prisidengiant neva universaliu tikslu 
suteikti gerą išsilavinimą, ir pabrėžia romų (čigonų) siekį išlaikyti vaikų so-
cializacijos autonomiją. Iš kitos pusės, Tauber (2003) akcentuoja mokyklos 
svarbą konstruojant romų (sinti) tapatybę – būtent mokykloje vaikai išmoksta 
išlaikyti kultūrinę skirtį tarp savęs ir ne romų tautybės asmenų, o ji yra esminė 
grupės išlikimo sąlyga. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad opozicinės 
tapatybės konstravimas švietimo sistemoje nėra tik etninių grupių preroga-
tyva: panašią grupių santykių dinamiką yra aptarusi Reed-Danahay (1996), 
nagrinėdama atvejį, kai viename iš Prancūzijos kaimiškųjų regionų vietos 
gyventojai (prancūzai) priešinosi centralizuoto švietimo sistemai; taip pat 

7   Šie klausimai keliami ir Lietuvai artimame regione, žr. Leončikas 2006a; Anti-Discrimination 
Centre Memorial 2011.

8   Žr. Bourdieu ir Passeron (1990) įžvalgas apie pirminio (šeimoje įgyjamo) ir antrinio (moky-
kloje diegiamo) habitus skirtumus.
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Fordham ir Ogbu (1986), rašydami apie juodaodžius JAV švietimo sistemoje; 
mokslininkai, tyrę darbininkų klasės vaikų dalyvavimą švietimo sistemoje (žr. 
Willis 1977; Evans 2006). Šiame kontekste svarbų klausimą užduoda Gomes 
(1999): kodėl romų ir kitos opozicines tapatybes konstruojančios grupės švie-
timą mato tik kaip pareigą, o ne kaip teisę ir laisvę? 

Ieškant atsakymo į šį klausimą tikslinga grįžti prie Bourdieu teorinių įžvalgų 
apie galios santykių raišką švietimo sistemoje. Bourdieu ir Passeronas (1990) 
teigia, kad dėl mokymo formos, turinio ir trukmės sprendžia dominuojanti gru-
pė, o kitų grupių galimybės dalyvauti priimant šiuos sprendimus yra ribotos. 
Pats mokymas taip pat atspindi dominuojančios grupės kultūrą ir interesus, o 
ugdymo demokratiškumui (pirminio ir antrinio habitus skirtumų amortizavi-
mui) neretai skiriama nepakankamai dėmesio. Galios santykių raiška švieti-
mo sistemoje apima platų veiksmų spektrą – nuo segregacijos ir tiesioginės 
diskriminacijos atvejų iki subtilesnių formų, tokių kaip mokinių iš skirtingų 
socialinių klasių atskyrimas prestižinėse ir neprestižinėse ugdymo įstaigose ar 
subordinuotų grupių vaikų savanoriškas ankstyvas pasitraukimas iš ugdymo 
sistemos. Opozicinės tapatybės formavimą šiuo atveju galima vertinti dvejo-
pai: tiek kaip priskirtos pozicijos socialinėje struktūroje perėmimą (Bourdieu ir 
Passeron 1990), tiek kaip pasipriešinimą dominuojančiajai grupei (Apple 1982; 
Willis 1977; Reed-Danahay 1996; Evans 2006). Vis dėlto, dėmesį sutelkus tik 
į opozicinę tapatybę demonstruojančią grupę, neretai pamirštamas kitų veikėjų 
vaidmuo šios tapatybės konstravimo procese – analizuojant tik vieno socialinio 
lauko veikėjo dispozicijas, galios santykiai, lėmę šių dispozicijų susiformavimą, 
tampa ne tik nematomi, bet ir apsaugoti nuo kritikos. Lietuvoje ir artimiausiame 
regione atlikti romų tyrimai atskleidžia įvairias galios santykių raiškos formas 
švietimo sistemoje: nuo romų vaikų atskyrimo į atskiras klases ar mokyklas 
ir neproporcingo specialiųjų programų taikymo dirbant su jais iki savanoriško 
atsisakymo dalyvauti švietimo sistemoje, kai vaikai iš jos pasitraukia neįgiję 
pagrindinio, neretai – ir pradinio, išsilavinimo9. Šiame darbe, atsispiriant nuo 
esamų tyrimų (Leončikas 2006a; Etninių tyrimų centras 2008), siekiama pereiti 
prie išsamesnio romų vaikų ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos pro-
ceso aiškinimo, kuriam būtinas empirinio tyrimo modelis, leidžiantis įvertinti 
skirtingų veiksnių ir veiksenų įtaką dabartiniam romų dalyvavimui švietimo 
sistemoje. 

9   Dėl 3č klasės, kurioje mokėsi tik romų tautybės mokiniai, suformavimo Vilniaus „Saulėte-
kio“ vidurinėje mokykloje žr. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pažymą Nr. 11-SN-131 
(2011 m. gegužės 20 d.); dėl specialių programų taikymo – Leončikas 2006a; Etninių tyrimų 
centras 2008; Petrušauskaitė 2012. Romų vaikų situacija Rusijoje, taip pat segregacijos ir 
diskriminacijos atvejai, išsamiai apžvelgiami Anti-Discrimination Centre Memorial (2011) 
ataskaitoje.
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1.3. Metodologinės tyrimo prielaidos: lauko teorija   
socialiniuose moksluose

Švietimo sociologų atliekami socialinės reprodukcijos švietime tyrimai iš-
siskiria tiek teorinių, tiek metodologinių prieigų įvairove: dalyje šios krypties 
studijų daugiausia dėmesio skiriama statistinei priežastinių ryšių analizei (pvz., 
kultūrinio kapitalo ir švietimo pasiekimų kryptis – DiMaggio 1982; DiMaggio 
ir Mohr 1985 ir kt.), kituose darbuose dažniau remiamasi etnografi niais meto-
dais siekiant atskleisti reprodukcijos procesus (žr.: Foley 1988; Lareau 1989; 
Weis 1990 ir kt.). Collinsas (2009), pateikdamas išsamią socialinės reproduk-
cijos švietime tyrimų apžvalgą, pastebi, jog pastaraisiais metais skelbiama vis 
mažiau šios krypties darbų, tačiau pabrėžia, kad toks sumažėjimas yra susijęs ne 
su švietimo nelygybių problemos aktualumu, o su tyrimų metodologijos klau-
simais. Teiginiui, jog būtina ieškoti naujų socialinės reprodukcijos tyrimo me-
todų, taip pat pritaria Krarupas ir Munkas (2013) – apžvelgę kultūrinio kapitalo 
ir švietimo pasiekimų tyrimų rezultatus, jie pripažįsta, jog pastarąjį dešimtmetį 
šioje kryptyje nebuvo pasiekta svarbių ir inovatyvių rezultatų, praturtinančių 
esamas žinias apie švietimo sistemos vaidmenį visuomenėje. 

Pagrindinės nurodomos problemos – tai, kad neskiriamas tinkamas dėme-
sys tiriamo reiškinio daugiadimensiškumui empiriniuose modeliuose, o tyri-
muose dominuoja metodologinis individualizmas. Švietimo sociologijos dar-
buose gana dažnai vartojamos kultūrinio kapitalo ir habitus sąvokos – daug 
dėmesio skiriama struktūros ir individo santykiui, analizuojami individualaus 
lygmens kintamieji (pvz., knygų skaičius namuose, lankymasis teatre), indi-
vidualios (vaikų ir tėvų) vertybinės orientacijos ir jų įtaka vaiko dalyvavimui 
švietimo sistemoje, tačiau palyginti retai įtraukiama švietimo lauko kaip ga-
lios santykių sistemos analizė, neanalizuojamas švietimo lauko santykis su 
kitais galios laukais (Sallaz ir Zavisca 2007; Krarup ir Munk 2013). Collin-
sas (2009) taip pat atkreipia dėmesį, kad socialinės reprodukcijos tyrimuose 
pasigendama laiko dimensijos – tyrėjai nepakankamai atsižvelgia į tiriamo 
reiškinio procesinį pobūdį ir jo dinamiką laiko atžvilgiu. Kritika dėl taikomų 
analizės principų nepajėgumo pateikti naujų įžvalgų paskatino tyrėjus ieškoti 
naujų metodologinių prieigų, viena jų – pastaraisiais metais vis daugiau susi-
domėjimo sulaukiantis lauko teorijos taikymas socialiniuose moksluose (žr.: 
Martin 2003, 2011; Prieur ir Savage 2011; Fligstein ir McAdam 2011; Krarup 
ir Munk 2013 bei kt.). 

Lauko teorija siūlo iš esmės naują epistemologinę sociologinių tyrimų pers-
pektyvą. Šios krypties tyrimuose atsisakoma įprasto tiriamo reiškinio priežas-
tingumo aiškinimo, kai keliamos hipotezės apie stebimo reiškinio kintamųjų 
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(apibūdinančių tyrimo objekto savybes) ryšį ir siekiama nustatyti priežastinius–
pasekminius jų santykius10. Tezė, jog tam tikros tiriamo vieneto savybės lemia 
(turi įtakos, paskatina) kito tiriamo vieneto savybių pokytį (pvz., vaikų tautybė 
turi įtakos vaikų mokymosi trukmei mokykloje), lauko teorijoje yra atmetama 
(žr. Martin 2011). Vietoj jos siūloma tezė, kad individų socialinį veiksmą gali-
ma paaiškinti analizuojant jų užimamas pozicijas santykyje su kitais veikėjais. 
Sociologinio tyrimo objektu tampa santykių visuma (ne individas ar struktūra), 
o atliekant empirinį tyrimą siekiama įvertinti, ar konkrečiu atveju santykiai tarp 
individų gali būti apibrėžiami kaip laukas, t. y. objektyvių galios santykių struk-
tūra, turinti įtakos lauko veikėjų galimybėms siekti vienokių ar kitokių tikslų. 

Socialiniuose moksluose iš fi zinių mokslų perimta galios lauko idėja yra 
adaptuojama (dauguma lauko teorijų socialiniuose moksluose yra sukurta re-
miantis klasikinio magnetizmo galios lauko analogija, Martin 2003). Erdvė, 
kurioje reiškiasi galios veikimas, yra suprantama kaip socialinė erdvė, api-
brėžiama kaip atskirų veikėjų (grupių ar individų) santykių struktūra. Laukas 
išskiriamas kaip lokalus šios platesnės socialinės erdvės vienetas, pasižymin-
tis santykiniu autonomiškumu. Kiekvienas veikėjas lauke užima tam tikrą 
poziciją, kuri turi įtakos jo socialinio veiksmo pobūdžiui. Užimamą poziciją 
apibrėžia ne tik veikėjų savybės (turimi resursai, požymiai), bet ir objektyvių 
santykių tarp pozicijų tinklas (t. y. pozicija suprantama kaip konkreti vieta 
socialinėje erdvėje ar santykių struktūroje).

Principas, kad norint suprasti veikėjo socialinį veiksmą būtina jį analizuoti 
siejant su aplinka, kurioje tas veiksmas vyksta, nėra naujas – jis nuosekliai 
taikomas tiek fenomenologiniuose, tiek antropologiniuose tyrimuose. Lauko 
teorijos inovatyvumas yra tas, kad iš esmės keičiamas sociologinio tyrimo 
objektas: siekiant paaiškinti veikėjo socialinį veiksmą, reikia analizuoti ne 
individą (metodologinis individualizmas) ar struktūrą (metodologinis holiz-
mas, struktūralizmas), o lauką kaip santykių tarp pozicijų sistemą. Sociologo 
žvilgsnis nukreipiamas į tai, kas nėra nei lengvai apčiuopiama, nei pamatuoja-
ma, – į lauko, kaip santykių struktūros, poveikį individualiam veiksmui. Kaip 
šis poveikis galėtų būti teorizuojamas ir matuojamas empiriškai, nuoseklaus 
sutarimo nėra. Nors lauko, kaip tyrimo objekto, idėja iškelta jau prieš keletą 
dešimtmečių (žr. Lewin 1951 [2007]; Bourdieu ir Waquant 2003), iki šiol 
10  Tradiciniuose edukologiniuose tyrimuose, siekiant paaiškinti ankstyvo pasitraukimo iš ug-

dymo sistemos reiškinį, paprastai tiriami ankstyvo pasitraukimo rizikos veiksniai, kurie įvar-
dijami analizuojant anksti iš mokyklos pasitraukusių vaikų ar jų tėvų charakteristikas (pvz., 
tautybė, gimtoji kalba, tėvų profesija ir išsilavinimas, gyvenamoji vieta, sveikata ir kt.) arba 
mokymosi proceso organizavimo ypatumus (mokytojų kvalifi kacija, švietimo pagalbos spe-
cialistų skaičius mokykloje, vykdomų prevencijos programų skaičius ir pan.). Ankstyvo pa-
sitraukimo reiškinys aiškinamas įvardijant stipriausius priežastinius ryšius tarp analizuojamų 
kintamųjų (pvz., daroma išvada, kad ankstyvą vaikų pasitraukimą iš ugdymo lemia tėvų so-
cialinė ir ekonominė padėtis). 
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nėra sukurtos vieningos ir aiškios jo tyrimo metodologijos. Reikšmingiausi 
ligšioliniai bandymai apibrėžti galios lauko sampratą socialiniuose moksluose 
ir autorių siūlyti metodologiniai jo tyrimo sprendimai yra išsamiai aptariami 
Martino (2003; 2011) darbuose, todėl daugiau dėmesio bus skiriama tik tiems 
metodologiniams lauko teorijos aspektams, kurie buvo svarbūs konstruojant 
šio tyrimo empirinį modelį.

Laukas kaip analizės objektas 

Nors skirtingose teorijose lauko sąvokos apibrėžtys skiriasi, Martinas 
(2003: 28) pastebi, kad joms būdingi keli bendri bruožai. Visų pirma, laukas 
yra suprantamas kaip supaprastintų dimensijų analitinė erdvė, kurioje nusta-
tomos veikėjų (asmenų ar institucijų) pozicijos. Ši topologinė samprata dalį 
tyrėjų paskatino lauką formalizuoti geometrinėje erdvėje (žr. Lewin 1951 
[2007]), tačiau socialinių santykių (ir distancijų) perkėlimas į metrinę sistemą 
ne visuomet yra praktiškai pagrįstas ar netgi įmanomas (išsamiau žr. Martin 
2003). Lauko erdvinė struktūra šiuolaikiniuose teoriniuose modeliuose yra 
pristatoma gana abstrakčiai (pvz., kaip „objektyvių santykių tarp pozicijų tin-
klas arba išsidėstymas“, Bourdieu ir Wacquant 2003: 131), tačiau išskiriant 
tyrimui aktualias dimensijas arba apibrėžiant lauką kaip bedimensę, bet aiš-
kias ribas (t. y. baigtinį santykių skaičių) ir struktūrą turinčią erdvę. 

Kitas bendras lauko teorijų bruožas – tai akcentuojamas galios aspektas 
analizuojant tarpasmeninius veikėjų santykius. Galios dimensija lauke yra 
siejama su veikėjų užimama pozicija, o pats laukas neretai suprantamas kaip 
struktūruotos galios erdvė. Lauko teorijos perspektyvoje aiškinant socialinį 
veiksmą, nepakanka analizuoti atskirų veikėjų resursų ar individualių savy-
bių, tačiau būtina įvertinti ir galios santykius tarp šių veikėjų užimamų pozi-
cijų. Veikėjo užimama pozicija lauke nurodo jo veikimo (trajektorijos) gali-
mybes – iš vienos pusės įgalina, o iš kitos – riboja socialinio veiksmo pobūdį. 
Daugiausia dėmesio galios dimensijai skiriama Bourdieu lauko teorijos mo-
delyje – galia konceptualizuojama įvedant kapitalo (ekonominio, kultūrinio, 
socialinio, simbolinio) sąvoką ir analizuojama vertinant skirtingų kapitalo rū-
šių pasidalijimą santykių struktūroje. Kiti tyrėjai galią konceptualizuoja abs-
trakčiau. Pavyzdžiui, Martinas (2011: 274) pabrėžia būtinybę įvertinti lauko, 
kaip santykių struktūros, poveikį individualiam veiksmui, tačiau nepateikia 
šio poveikio mato sampratos, daugiau dėmesio skirdamas lokalios situacijos 
tarpasmeninių santykių aprašymui ir tyrimui.

Krarupas ir Munkas (2013) teigia, kad daugumoje lauko tyrimų taikomas 
tam tikras metodologinis pliuralizmas: derinami kiekybiniai, kokybiniai, is-
toriniai ir teoriniai metodai. Kiekybiniai tyrimų metodai naudojami siekiant 
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suprasti bendrą lauko santykių struktūrą, o kokybiniai metodai skirti atskleisti 
konkrečių santykių tarp atskirų lauko pozicijų raiškai. Teoriniai ir istoriniai 
metodai svarbūs apibendrinant surinktus duomenis kaip vieną teorinį mode-
lį. Pasirinkus lauko teorijos metodologinę perspektyvą aiškinti socialiniam 
veiksmui, atliekami du svarbūs žingsniai: pirma, apsibrėžtoje santykių struk-
tūroje išskiriamos objektyvios veikėjų užimamos pozicijos, ir antra, suren-
kamos skirtingose pozicijose esančių veikėjų pateikiamos tiriamo socialinio 
veiksmo interpretacijos. Veikėjų požiūriai vėliau yra analizuojami siejant su 
jų užimamomis pozicijomis tiriamame lauke (Bourdieu 1989). Analizės ašys 
priklauso nuo pasirinkto teorinio modelio – duomenys gali būti analizuoja-
mi išskiriant tyrimui aktualias galios dimensijas (pvz., analizuojant skirtingų 
kapitalų pasiskirstymą ir jų svarbą tiriamame galios lauke) arba, pasirinkus 
aprašomojo tyrimo modelį, daugiausia dėmesio skiriant lauko santykių struk-
tūrai ir santykiams tarp atskirų pozicijų.

Socialinis veiksmas (pvz., ankstyvas pasitraukimas iš mokyklos) lauko 
tyrimų perspektyvoje yra analizuojamas atkuriant visą jį sudarančių santykių 
visumą. Siekiant paaiškinti stebimą reiškinį būtina surinkti įvairias jo interpre-
tacijas (skirtingų veikėjų požiūrius į tą patį veiksmą) ir jas analizuoti įvertinant 
pozicijas, iš kurių šie požiūriai yra išsakomi. Taip atkuriamas daugialypis socia-
linis objektas, kuriam paaiškinti pasitelkiamos visų lauko veikėjų suvokimas, 
atsisakant sociologo, kaip autoritetingo specialisto, dominavimo pateikiant so-
cialinio veiksmo interpretaciją. Aiškinant tiriamo socialinio veiksmo priežas-
tis siekiama nustatyti, ar konkreti santykių struktūra gali būti vertinama kaip 
laukas, t. y. santykių struktūra, daranti poveikį individualiam veiksmui. Lauko 
poveikis empiriškai gali būti įrodytas, jei stebimas skirtingų veikėjų, užimančių 
konkrečią poziciją lauke, patirties reguliarumas – t. y., jei tą pačią poziciją už-
imančių veikėjų judėjimas lauke ir požiūriai yra panašūs net tuo atveju, kai jų 
individualios savybės ryškiai skiriasi. 

Lauko teorija socialiniuose moksluose iki šiol užima eksperimentinio moks-
lo poziciją – teorinio lygmens svarstymai dar tik pradedami taikyti empiri-
niuose tyrimuose, todėl šiuo metu vientisos lauko tyrimų metodologijos nėra. 
Vertindamas lauko teorijos taikymo galimybes, Martinas (2011) teigia, kad ši 
teorija tėra prototeorija (teorijos metmenys, juodraštis), tačiau, nepaisant to, yra 
pajėgi pateikti naujų, inovatyvių ir aktualių sociologinio aiškinimo principų, pa-
dedančių išspręsti painias kitų metodologinių prieigų problemas. Šiame darbe 
lauko teorijos prieiga buvo svarbi sprendžiant metodologinio individualizmo 
keliamas problemas. Taikant metodologinio individualizmo prieigą, dėmesys 
skiriamas tik vienam iš veikėjų (grupei, individui). Tiek etniškumo, tiek anks-
tyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos tyrimuose gana dažnai apsiribojama 
tik mažumos grupe (pvz., asimiliacijos tyrimuose, žr. Leončikas 2006) arba tik 



30

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2014/1 
ETHNICITY STUDIES 2014/1 

anksti pasitraukiančiais mokiniais ir jų šeimomis, beveik nenagrinėjant kitų vei-
kėjų ir struktūrinių veiksnių įtakos šiam procesui ir susiformuojančiai ankstyvo 
pasitraukimo motyvacijai. Dėmesį sutelkus tik į vieno veikėjo vaidmenį, nere-
tai neišvengiama „aukos kaltinimo“ 11: būtent anksti pasitraukiantys iš švieti-
mo sistemos vaikai (ar jų šeimos) dėl socialinių ir demografi nių charakteristikų 
(pvz., žemas išsilavinimas) ar susiformavusių kultūrinių vertybių yra atsakin-
gi už nelygybių reprodukciją visuomenėje. Šį (moralinio lygmens) vertinimą 
daugiausia lemia metodologiškai netiksliai suformuluota sociologinės analizės 
programa. Lauko teorija bent iš dalies padeda išvengti šių metodologinių spąs-
tų – stebimo socialinio reiškinio priežastys aiškinamos išryškinant visų veikėjų 
įtaką procesui, o susiformuojanti ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos 
motyvacija atskleidžiama įvertinant bendro socialinio konteksto įtaką individu-
aliam veiksmui.

1.4. Empirinio tyrimo modelis 

Studijoje tęsiama švietimo sociologijos socialinės reprodukcijos švietimo 
sistemoje tyrimų kryptis – ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos yra 
siejamas su socialinėmis visuomenės nelygybėmis, o pati švietimo sistema ana-
lizuojama kaip vienas iš socialinių institutų, užtikrinančių esamos visuomenės 
struktūros įtvirtinimą naujose kartose. Šiame darbe daugiausia dėmesio skiria-
ma etninių grupių išsilavinimo netolygumams – siekiama atsakyti į klausimą, 
kodėl pastarąjį dešimtmetį augant bendram visuomenės išsilavinimo lygiui Lie-
tuvos romų išsilavinimo rodikliai išlieka santykinai žemi, o išsilavinimo lygio 
augimas atsilieka nuo šalies vidurkio.

Įvertinus pastarųjų metų švietimo sociologijos raidą ir socialinės reproduk-
cijos švietime tyrimų kritiką, darbe siekiama išbandyti naują metodologinę pri-
eigą – taikyti lauko teorijos principus socialinės reprodukcijos švietimo siste-

11  Dėl aukos kaltinimo argumento yra itin kritikuojama skurdo kultūros tyrimų kryptis. Šios 
krypties pradininku laikomas Oscaras Lewisas (1959), akcentavęs skurdo reprodukcijos, kaip 
proceso, tyrimą ir įvedęs skurdo kultūros (angl. culture of poverty) terminą. Analizuodami 
skurdo fenomeną visuomenėje, šios krypties tyrėjai atskiria ekonomines skurdo atsiradimo 
priežastis ir skurdžiai gyvenančių žmonių vaidmenį reprodukuojant skurdą kasdieniame gyve-
nime. Skurdo kultūra, susiformuojanti kaip atsakas į ekonominius visuomenės galios santykių 
netolygumus, laikoma vienu svarbiausiu skurdo reprodukcijos varikliu – skurdžiai gyvenan-
tys žmonės, net ir pasikeitus ekonominėms galimybėms, yra nepajėgūs jomis pasinaudoti dėl 
susiformavusių kultūrinių nuostatų, kurios užkerta kelią į socialinę sėkmę (Gould 1999: 177). 
Vertinant šių tyrimų programą per sociologinės analizės prizmę nesunku pastebėti, kad nors ir 
yra įvardijami galios santykių socialinėje struktūroje netolygumai (ypač ekonomikos srityje), 
dėmesys sutelkiamas ne į santykių analizę, o į vienos (dominuojamosios) grupės kultūros 
analizę. Kitų grupių (institucijų ar individų) vaidmuo reprodukuojant tokią socialinę struktūrą 
yra nematomas. Dėl išsamesnės skurdo kultūros tyrimų kritikos žr. Gajdosikienė (2004).
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moje analizei. Įgyvendinant šį uždavinį romų vaikų ankstyvas pasitraukimas iš 
ugdymo sistemos tiriamas konkrečioje vietovėje, išsamiai analizuojant santykių 
tarp švietimo sistemoje dalyvaujančių romų vaikų ir vaiko teisę į išsilavinimą 
turinčių užtikrinti veikėjų visumą. 

Pasirinkus lauko teorijos metodologinę prieigą, tiriant atliekami du tarpusa-
vyje susiję žingsniai: pirma, siekiant nustatyti atskirų veikėjų pozicijas santykių 
struktūroje atliekama teisės aktų ir viešosios politikos įgyvendinimo apžvalga 
bei statistinių duomenų analizė, ir antra, dalyvaujamojo stebėjimo ir kokybinių 
interviu metodais surenkami skirtingose pozicijose esančių veikėjų požiūriai į 
romų vaikų ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos. Darbe pasirinktas ap-
rašomojo tyrimo modelis – laukas suprantamas kaip analizės tikslams išskirta 
aiškias ribas (baigtinį santykių skaičių) turinti struktūruota erdvė, kurios skir-
tingi veikėjai užima konkrečias pozicijas, turinčias įtakos jų galimybėms siekti 
vienokių ar kitokių tikslų. Dalyvaujamuoju stebėjimu ir kokybiniais interviu 
surinkti duomenys apie skirtingų veikėjų požiūrį į ankstyvą romų vaikų pasi-
traukimą analizuojami įvertinant pozicijas, iš kurių šie požiūriai yra išsakomi. 
Siekiama nustatyti, kokią įtaką romų vaikų ankstyvam pasitraukimui iš ugdymo 
sistemos turi pozicija, kurią jie užima galios santykių lauke, ir kokios yra kitų 
lauko veikėjų galimybės padėti vaikams likti mokykloje. 

Empirinio tyrimo objektu pasirinktas laukas – tai gana aiškiai teritoriškai 
apibrėžta erdvė (Vilniaus Naujininkų gyvenamasis rajonas) ir jos veikėjai (vie-
na mokykla ir joje dirbantys žmonės, Kirtimų gyvenvietėje gyvenančios romų12 
šeimos ir vaikai, už Naujininkų rajoną atsakingi Vaiko teisių apsaugos tarny-
bos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo 
skyriaus darbuotojai ir kt.). Lauko tyrimas buvo pradėtas užmezgant ryšius su 
romų tautybės vaikais ir nuo jų žengiant prie kitų svarbių lauko veikėjų: tėvų ir 
mokytojų, mokyklos administracijos darbuotojų, vėliau – Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus, socialinių darbuotojų ir kitų. Tyrimas baigtas savivaldybės ir valsty-
bės politikos įgyvendinimo lygmeniu, pasiekus tiriamo lauko veikimo ribas, 
kurias žymėjo silpni informantų santykiai su romų vaikais (nebuvo tiesioginio 
kontakto, profesinės pareigos neapėmė darbo su romų vaikais) ir silpnas jų dar-
binės veiklos poveikis romų vaikų dalyvavimui švietimo sistemoje.

Analizuojant socialinį reiškinį per lauko teorijos metodologinę prizmę, em-
pirinės išvados gali būti daromos tik konkrečios tiriamos situacijos ribose. Tiria-
mo lauko situacija negali būti apibendrinama ir taikoma aiškinant, pavyzdžiui, 

12   Tyrime dalyvavo tik Lietuvos romų (pagal saviidentifi kaciją) etninės grupės nariai. Kotlia-
rų etninės grupės vaikai ir tėvai, gyvenantys Kirtimų gyvenvietėje, dalyvavo tik kiekybinėje 
apklausoje. Dalyvaujamojo stebėjimo ir kokybinio tyrimo etape šios kotliarų etninės grupės 
nariai nedalyvavo. Lietuvos romų ir kotliarų grupės skiriasi savo kilme, kalba, papročiais, nors 
pastaraisiais metais šių dviejų grupių skirtumai mažėja, daugėja mišrių santuokų.  
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romų vaikų pasitraukimą iš ugdymo sistemos kitose Lietuvos vietovėse. Vis 
dėlto, nors lauko teorijoje akcentuojamas konkretumas ir įvietintos veiksenos 
tyrimas, svarbu ir tai, kad bet kuris tiriamas atvejis turi būti suvokiamas kaip 
platesnės (globalios) struktūros dalis. Išsami tiriamos situacijos analizė, atsklei-
džianti socialinio veiksmo reguliarumo principus, padeda suprasti ne tik vietinio 
lygmens priežastingumą, bet ir bendresnius socialinio gyvenimo dėsningumus 
(Martin 2003). Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš ugdymo sistemos Vilniaus 
mieste analizė padeda atskleisti tam tikrus socialinės reprodukcijos švietimo 
sistemoje aspektus ir leidžia formuluoti prielaidas, kodėl Lietuvos romų išsila-
vinimo rodikliai pastarąjį dešimtmetį išlieka santykinai žemi. 

1.4.1. Empirinio tyrimo etapai

1. Tyrimo problemos pagrindimas remiantis aprašomąja statistine analize
Remiantis 2001 ir 2011 m. surašymų duomenimis, aptariami romų išsilavi-

nimo rodikliai, palyginti su kitų Lietuvos etninių grupių rodikliais. Vertinant so-
cialinės reprodukcijos raišką pagal formaliojo išsilavinimo rodiklius, atliekama 
aprašomoji statistinė romų išsilavinimo kaitos 2001–2011 m. analizė. Atskirai 
aptariama Kirtimų gyvenvietės specifi ka bendrame Lietuvos romų kontekste – 
įgyvendinant šį uždavinį analizuojami 2001 ir 2011 m. kiekybinių Kirtimų gyven-
tojų apklausų duomenys, aprašoma išsilavinimo rodiklių kaita. Vertinant Kirtimų 
gyvenvietėje gyvenančių vaikų socialinio mobilumo galimybes, atsižvelgiama į 
vyrų ir moterų išsilavinimo skirtumus, apžvelgiamos mokyklinio amžiaus (7–16 
m.) vaikų socialinės ir demografi nės charakteristikos (išsilavinimas, mokyklos 
lankymas, namų ūkio narių išsilavinimas ir kt.). 
2. Romų vaikų dalyvavimo ugdymo sistemoje ir ankstyvo pasitraukimo 
aprašymas

Individualiu lygmeniu ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos stebi-
mas kaip ilgą laiką vykstančio proceso rezultatas (Finn 1989), analizuojant pir-
maisiais mokslo metais kylančių problemų priežastis ir jų sprendimo galimybes. 
Susiformuojanti vaikų ankstyvo pasitraukimo motyvacija vertinama kaip atsa-
kas į dalyvaujant ugdymo sistemoje kylančias problemas ir ribotas galimybes 
jas spręsti. Duomenys apie 20-ies romų vaikų dalyvavimą ugdyme buvo renka-
mi dvejus mokslo metus (2009–2011 m.) vykdant dalyvaujamąjį stebėjimą ir 
papildyti 2013 m. pavasarį gautais duomenimis apie tyrime dalyvavusių vaikų 
pažangumą (mokyklos lankymą, antramečiavimą, nesimokymą).
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3. Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo analizė iš lauko teorijos perspektyvoje
Tiriamo lauko veikimo ribų nustatymas, lauko veikėjų pozicijų ir jų santykių 

tinklo išskyrimas. Nustačius tiriamo lauko struktūrą, surinkti skirtingose pozi-
cijose esančių veikėjų pateikiami požiūriai į romų vaikų ankstyvą pasitraukimą 
iš švietimo sistemos. Gauti duomenys analizuojami įvertinant veikėjų lauke 
užimamas pozicijas, jų galimybes padėti vaikams spręsti kylančias problemas 
ir likti ugdymo procese. Nustatoma, ar empiriškai gali būti pagrįstas lauko po-
veikis individualiai veiksenai, t. y. ar turimi duomenys įrodo skirtingų veikėjų, 
užimančių konkrečią poziciją lauke, patirties reguliarumą.

1 paveikslas. Empirinio tyrimo duomenų analizės schema

1.4.2. Duomenų rinkimo metodai

Atliekant empirinį tyrimą buvo derinama keletas skirtingų duomenų rinkimo 
metodų:  kiekybinė Kirtimų gyventojų apklausa, dvejus mokslo metus vykdytas 
dalyvaujamasis stebėjimas, kokybiniai struktūruoti interviu su lauko veikėjais. 
Parengiamajame tyrimo etape taip pat buvo atliekama statistinių duomenų, tei-
sės aktų ir viešosios politikos įgyvendinimo dokumentų analizė, kurios pagrin-
du išskirtos galimos tiriamo lauko pozicijos ir įvertinta jų santykių struktūra. 

Kiekybinė Kirtimų gyventojų apklausa vykdyta siekiant surinkti naujausius duo-
menis apie esamą Kirtimų gyvenvietės gyventojų išsilavinimo lygį, įvertinti vyrų 
bei moterų ir atskirų amžiaus grupių išsilavinimo skirtumus, surinkti socialinius ir 
demografi nius duomenis apie mokyklinio amžiaus (7–16 m.) vaikų grupę. Kirtimų 
gyventojų anketinė apklausa (N=378) atlikta 2011 m. kovo–balandžio mėn.; taip 
surinkta informacija apie pagrindines Kirtimų gyventojų socialines ir demografi -
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nes charakteristikas (amžių, išsilavinimą ir lytį). Atliekant tyrimą buvo apklausti 
visi tuo metu Kirtimų gyvenvietėje (Aukštutiniame ir Žemutiniame taboruose) 
gyvenę žmonės, informaciją apie namų ūkio narius pateikdavo suaugęs narys. 
Apklausos rezultatai pristatomi antroje darbo dalyje.

Vienas svarbiausių duomenų rinkimo metodų buvo dalyvaujamasis stebėji-
mas (vykdytas dvejus mokslo metus 2009 m. rugpjūčio 31 d.–2011 m. gegužės 
30 d.). Jį įgyvendinant buvo įvardytos pagrindinės vaikų problemos dėl daly-
vavimo ugdymo procese, fi ksuotos vaikų atitolimo nuo mokyklos priežastys, 
apibrėžti švietimo lauko veikėjai ir nustatytos tiriamo švietimo lauko ribos. 
Dalyvaujamojo stebėjimo metodas buvo svarbiausias renkant duomenis apie 
vaikų dalyvavimo ugdymo procese sunkumus ir susiformuojančią ankstyvo pa-
sitraukimo motyvaciją – pildant lauko dienoraštį buvo fi ksuojamos individua-
lios vaikų mokymosi problemų ir atitolimo nuo mokyklos priežastys, vaikams 
prieinamos pagalbos priemonės ir jų efektyvumas bei grįžimo į ugdymo proce-
są galimybes didinantys veiksniai. Šie duomenys buvo papildyti individualią 
veiklą (pamokų ruošimą, papildomą ugdymą) su vaikais vykdžiusių savanorių 
darbo aprašais (2010 m. rugsėjo–2011 m. gegužės mėn.) ir struktūruotų interviu 
su savanoriais rezultatais (N=6, interviu atlikti 2011 m. sausio–kovo mėn.). 

Renkant duomenis apie skirtingas pozicijas užimančių veikėjų požiūrį į 
ankstyvą romų vaikų pasitraukimą iš ugdymo sistemos buvo atlikti kokybiniai 
struktūruoti interviu su tiriamo švietimo lauko veikėjais (N=27, interviu vyk-
dyti 2011 m. birželio mėn. ir 2012 m. lapkričio–2013 m. kovo mėn.). Apibrė-
žiant tiriamo lauko ribas, įvardijant jo veikėjus ir sudarant interviu klausimynus 
buvo naudojami vykdant dalyvaujamąjį stebėjimą bei teisės aktų analizę gauti 
duomenys. Kokybiniais struktūruotais interviu buvo siekiama įvertinti kiekvie-
no iš išskirtų švietimo lauko veikėjų pozicijas (įstatymiškai apibrėžtas teises ir 
pareigas), turimas galimybes šias teises įgyvendinti (vertinami darbo krūviai, 
turimi materialiniai ištekliai, gebėjimai ir t. t.) ir pačių respondentų išsakomą 
vertinimą, kokios yra jų galimybės užtikrinti romų vaikų teisės į išsilavinimą 
įgyvendinimą. Atsižvelgiant į skirtingas pozicijas, užimamas tiriamame lauke, 
kiekvienai respondentų grupei buvo sudaryti atskiri klausimynai, tačiau visų jų 
buvo bendra struktūra ir užduodamų klausimų grupės. 

1.4.3. Duomenų analizės metodai

Atliekant tyrimą surinkti duomenys analizuoti atsižvelgiant į jų pobūdį. 
Kiekybinės apklausos duomenys buvo analizuojami naudojant SPSS progra-
mą – darbe pateikiama aprašomoji statistinė analizė. Surinkti kiekybiniai šios 
apklausos duomenys lyginami su 2001 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto 
atliktos apklausos rezultatais.
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Dalyvaujamojo stebėjimo rezultatai analizuoti surinktą duomenų masyvą išskai-
dant pagal kiekvieno vaiko individualias istorijas ir išdėliojant chronologiškai – taip 
sudaryta galimybė įvertinti vaiko dalyvavimo ugdymo procese sunkumus, išskirti 
pagrindines problemas ir jų sprendimo būdus. Atliekant tyrimą buvo išsamiai fi k-
suotas devynių vaikų dalyvavimas ugdyme, dar vienuolikos vaikų dalyvavimas 
stebėtas epizodiškai. Pirmaisiais tyrimo metais (2009–2010 m.) pirmoje klasėje 
mokėsi 11 romų moksleivių, iš jų į antrą klasę buvo perkelti šeši13. Iš šių šešių 
moksleivių ketvirtą klasę be antramečiavimo pasiekė keturi. Antraisiais tyrimo 
metais (2010–2011 m.) pirmoje klasėje mokėsi devyni romų moksleiviai, iš jų 
į antrą klasę perkelti šeši14, trečią klasę be antramečiavimo pasiekė keturi. Visi 
neatestuoti mokiniai buvo palikti kartoti kurso dėl prasto lankomumo ir dėl to, 
jog per mokslo metus nepadarė pažangos. Visų tyrime dalyvavusių vaikų pirmų–
antrų mokslo metų istorijos buvo lygintos tarpusavyje ir sugrupuotos į tris grupes 
pagal dalyvavimo švietimo sistemoje pobūdį: darbe vaikų istorijos pristatomos 
apibendrintai, išskiriant tris dalyvavimo ugdyme modelius. Analizuojant dalyvau-
jamojo stebėjimo medžiagą, lauko dienoraščio užrašai buvo gretinami su vaikų 
tėvų ir mokytojų interviu duomenimis – pristatant atskiras problemines situacijas, 
cituojami ir tėvų bei mokytojų pateikti vertinimai. Darbe išsamiai aprašomos tik 
tų vaikų istorijos, kuriems dalyvauti tyrime buvo gautas tėvų sutikimas (kiti atve-
jai pristatomi apibendrintai, be citatų), visi tyrime naudojami asmens duomenys 
yra anoniminti, vaikų vardai pakeisti.

Vykdant kokybinius interviu informantų buvo klausiama apie jų užimamas 
pozicijas (įstatymiškai apibrėžtas teises ir pareigas, turimus išteklius), santykius 
su kitais lauko veikėjais (bendravimą su romų vaikais, tėvais, kolegomis, insti-
tucijų bendradarbiavimą), požiūrį į ankstyvą romų vaikų pasitraukimą iš ugdy-
mo ir savo galimybių padėti vaikams likti ugdymo procese vertinimą. Analizuo-
jant kokybinių interviu duomenis, visi lauko veikėjai buvo suskirstyti į kelias 
grupes pagal užimamų pozicijų (teisių ir pareigų) santykį su vaikais: (1) tėvai 
ir (2) mokytojai (dalijosi tiesiogine atsakomybe už vaiko teisės į išsilavinimą 
įgyvendinimą); (3) vaiko teisių įgyvendinimo priežiūros institucijų darbuotojai 
(atliko valstybės pareigą prižiūrėti vaiko teisių įgyvendinimą ir teikti paramą šei-
moms, auginančioms vaikus); (4) politikos planavimo ir įgyvendinimo institucijų 
darbuotojai (buvo atsakingi už valstybės teikiamų paslaugų planavimą ir įgyven-
dinimo priežiūrą) ir (5) nevyriausybinių organizacijų darbuotojai (šeimoms teikė 
neformalaus ugdymo, vaikų užimtumo ir pagal galimybes papildomas paslaugas). 
Interviu duomenys lyginami tarpusavyje, veikėjų pateikiamas savo atsakomybių 

13  Du neatestuoti mokiniai perėjo į kitą mokyklą ir kitais metais mokslus pradėjo pirmoje klasėje, 
trys mokiniai neatestuoti ir palikti kartoti pirmos klasės kurso.

14   Vienas mokinys išvyko iš mokyklos ir mokslus pirmoje klasėje tęsė tik praėjus dvejiems me-
tams, du mokiniai buvo neatestuoti ir palikti kartoti pirmos klasės kurso.
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ir galimybių vertinimas bei atliekamas darbas įgyvendinant vaikų teisę į išsilavi-
nimą analizuojamas atsižvelgiant į lauke užimamas pozicijas. 

1.4.4.  Vaikų dalyvavimo tyrime metodologinių aspektų ir 
tyrimo etikos klausimų aptarimas

Rengiant empirinio tyrimo projektą pagrindiniu atskaitos tašku pasirinkta vaiko 
pozicija švietimo lauke ir viso tyrimo metu vaikų galimybėms dalyvauti ugdymo 
procese buvo skiriama daugiausia dėmesio. Formuluojant tyrimo tikslą ir uždavi-
nius, didelę įtaką turėjo naujosios vaikų sociologijos tyrėjų darbai (žr.: Morrow ir 
Richards 1996; Christensen ir Prout 2005; Greene ir Hill 2005; Juodaitytė 2011 ir 
kt.), kuriuose kaip svarbus veiksnys į tyrimus įtraukiama vaiko – nepriklausomo 
tyrimo subjekto, požiūris ir nuomonė. Kitaip nei daugumoje ankstesnių švietimo ir 
šeimos sociologijos darbų, vaikų sociologijos darbuose vaiko pozicija nėra prista-
toma tėvų ar mokytojų, bet tiesiogiai paties vaiko – jis yra suvokiamas kaip atskiras 
savo teises turintis subjektas, galintis visavertiškai dalyvauti atliekamame tyrime ir 
pristatyti savo nuomonę bei poziciją, kuri yra vertinama kaip lygiavertė suaugusiųjų 
tyrimo dalyvių pažiūroms. 

Šiame darbe vaikai buvo pagrindiniai informantai atliekant dalyvaujamojo 
stebėjimo tyrimą – einant į lauką pirmiausia buvo užmegztas ryšys su vaikais, 
pradiniame tyrimo etape vaikai buvo tarpininkai tarp tyrėjo ir kitų tiriamo lauko 
veikėjų (tėvų, mokytojų). Įgyvendinant tyrimą išbandytas vaikų interviu me-
todas (naudojant vaikams pritaikytą metodologiją) pasiteisino tik iš dalies ir 
nebuvo tęstas. Per bandomuosius interviu vaikai į užduodamus klausimus buvo 
linkę atsakyti keliais žodžiais, jiems buvo sunku refl ektuoti ir papasakoti savo 
patirtis – tai lėmė ir formalaus pokalbio baimė, menkas lietuvių kalbos žodynas, 
nutylimos trauminės patirtys. Buvo sunku užtikrinti lygiavertį pokalbį dėl suau-
gusiojo užimamų galios pozicijų – vaikas bijojo suklysti, atsakyti neteisingai, 
į interviu žiūrėjo kaip į vieną iš ugdymo užduočių. Nors vaikams pritaikyto 
interviu metodą būtų tikslinga tobulinti ir išbandyti kituose tyrimuose, šiame 
darbe apsispręsta naudoti dalyvaujamuoju stebėjimu surinktus duomenis. Ty-
rėjui įsitraukus į įvairias situacijas (kartu einant į mokyklą ir iš jos, sprendžiant 
iškilusias konfl iktines situacijas, bendraujant dienos centre, ruošiant namų dar-
bus ir t. t.) vaikai jautėsi daug laisviau, o kasdieniuose pokalbiuose atsiskleidė 
jų požiūris į savo situaciją, galimybės, baimės, norai – pokalbiai su vaikais buvo 
naudojami kaip neformalūs interviu, fi ksuojami lauko dienoraščiuose. 

Atliekant tyrimą buvo dirbama su itin jautriais duomenimis – vieni svar-
biausių tyrimo informantų buvo nepilnamečiai asmenys, o didžiąją dalį tiriant 
renkamų duomenų sudarė tie, kurie pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymą yra priskiriami prie ypatingų asmens duomenų kategorijos (susiję su 
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asmens etnine ir rasine kilme). Lietuvoje nesant institucionalizuotų akademi-
nės etikos reguliavimo mechanizmų (profesinių etikos kodeksų, tyrimo etikos 
klausimus prižiūrinčių komitetų), tyrime buvo vadovautasi Lietuvos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir tarptautinėmis socialinių mokslų tyrė-
jų profesinės etikos normomis. Vienas svarbiausių tyrimo etikos reikalavimų 
yra informuotas asmens sutikimas dalyvauti tyrime ir tyrime dalyvaujančio as-
mens konfi dencialumo užtikrinimas. Šių reikalavimų buvo nuosekliai laikoma-
si viso darbo metu: studijoje pristatomi duomenys naudojami tik gavus asmens 
sutikimą (vaikų atveju – tėvų raštišką sutikimą ir, kiek įmanoma, pačių vaikų 
pritarimą dalyvauti tyrime), visi asmens duomenys yra anoniminti ir konfi den-
cialūs. Tai, kad tyrime buvo analizuojamas vienintelės Lietuvoje segreguotos 
romų gyvenvietės atvejis, lėmė, jog tyrime nebuvo įmanoma anoniminti tiriamo 
lauko vietovės. Šis apribojimas turėjo įtakos informantų konfi dencialumui, ta-
čiau įvertinus tai, kad tikimybė identifi kuoti tyrimo dalyvius išlieka nedidelė, o 
darbe pristatomi duomenys nekelia tiesioginės grėsmės informantų saugumui, 
nuspręsta naudoti tikrąjį gyvenvietės pavadinimą.

Papildomų tyrimo etikos klausimų kilo dirbant su vaikais, kaip tyrimo in-
formantais. Viena iš problemų – vaikų informuoto sutikimo dalyvauti tyrime 
užtikrinimas. Mano, kaip tyrėjos, pozicija atliekant dalyvaujamąjį stebėjimą 
vaikams ne visuomet buvo aiški. Pasirinkus aktyvų įsitraukimą ir tarpininko 
tarp šeimos bei mokyklos vaidmenį, vaikai mane dažniau matė kaip ne romų 
tautybės (gadžo) suaugusįjį, kuris gali padėti išspręsti kai kurias problemas mo-
kykloje, t. y. atlieka tam tikrą socialinių paslaugų teikėjo, tarpininko vaidmenį. 
Toks suaugusiojo vaidmuo iš pradžių vaikams atrodė keistas: neretai sulaukda-
vau klausimų, kodėl imuosi tokio darbo, kodėl dirbu būtent su jais, o ne su kitais 
vaikais. Paaiškinti, kas yra mokslinis tyrimas ir ką reiškia būti tokio tyrimo 
informantu, nebuvo lengva. Siekdama suprantamai pristatyti tyrimo tikslus vai-
kams pasakiau, kad noriu parašyti „knygą“ apie tai, kaip jie lanko mokyklą, kaip 
jiems sekasi ir kas nesiseka. Taip pristatytas mano, kaip mokslininkės, vaidmuo 
vėliau tapo savaime suprantamas patiems pagrindiniams tyrimo informantams 
vaikams (kartu lankėmės ir mano darbo vietoje, turėjome kelis pakartotinius 
pokalbius šia tema). Tačiau vėliau į tyrimą įsitraukusiems vaikams mano vaid-
muo galėjo likti mažiau suprantamas, nes su jais nebuvo taip artimai bendrau-
jama per visą tyrimą. Sutikimas naudoti surinktus duomenis buvo užtikrintas 
gavus raštiškus tėvų sutikimus; vaikų, kurių tėvų sutikimo dėl įvairių priežasčių 
nebuvo įmanoma gauti, dalyvavimo švietimo sistemoje istorijos nėra išsamiai 
analizuojamos, naudojami tik apibendrinti duomenys, be citatų. 

Tyrimui ir surinktiems duomenims svarbią įtaką turėjo ir mano, kaip tyrėjos, 
pozicija – visų pirma mano priklausomybė etninei daugumai, užimančiai galios 
pozicijas santykyje su romų etnine mažuma. Dirbdama su romų tautybės vaikais 
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ir suaugusiaisiais aš dažniausiai kalbėjau lietuvių (atskirais atvejais – rusų) kalba 
ir niekada nesistengiau neigti esamos etninės skirties tarp manęs ir tyrimo in-
formantų. Vis dėlto visą laiką stengiausi kiek įmanoma švelninti savo užimamų 
galios pozicijų įtaką santykiui su tyrimo dalyviais – bendravimas tiek su vaikais, 
tiek su suaugusiaisiais buvo paremtas pagarba ir abipusiu pasitikėjimu, su keliais 
tyrimo informantais buvo užsimezgę artimi ir draugiški ryšiai. Dirbant su vaikais 
didelę įtaką turėjo ir mano, kaip suaugusiojo, užimamos galios pozicijos – tai itin 
atsiskleidė per bandomuosius interviu su vaikais, kai jie bijojo suklysti, neteisin-
gai atsakyti į klausimą. Dėl šios priežasties apsispręsta naudoti tik dalyvaujamuoju 
stebėjimu surinktą neformalių pokalbių medžiagą, nes per šiuos pokalbius vaikai 
jautėsi daug laisviau ir drąsiau dėstė savo mintis reaguodami į įvairias kasdienines 
situacijas. Santykis su suaugusiais tyrimo dalyviais taip pat buvo grįstas pagarba 
ir siekiu suprasti kiekvieno informanto poziciją, net ir tais atvejais, kai mano pa-
čios vertinimas smarkiai skyrėsi nuo kitų švietimo lauko veikėjų (pvz., susidūrus 
su diskriminaciniu elgesiu, psichologine prievarta prieš vaikus ir pan.).

Mano pozicija tiriamame švietimo lauke nebuvo neutrali. Pasirinkusi dalyvau-
jamojo stebėjimo metodą, užėmiau tarpininko tarp šeimos ir mokyklos vaidmenį 
padėdama spręsti įvairias vaikams kylančias problemas – pradedant tarpininka-
vimu įsigyjant mokymosi priemonių bei vaikų lydėjimu į popamokinės veiklos 
būrelius ir baigiant vaiko atstovavimu tais atvejais, kai jis buvo likęs be teisėto 
atstovo. Toks įsitraukimas buvo būtinas siekiant ne tik suprasti tiriamo švietimo 
lauko veikėjų patirtis (dalį jų galima suvokti tik tiesiogiai dalyvaujant), bet ir išlai-
kyti vaikus mokykloje, t. y. užkirsti kelią vaikų pasitraukimui iš švietimo sistemos 
jau pirmaisiais mokslo metais. Aktyvus įsitraukimas ir intensyvus ryšys su vaikais 
lėmė tai, kad su keliais jų susiformavo iš tiesų draugiški ryšiai, o užsimezgęs 
santykis kėlė sudėtingus etikos ir atsakomybės klausimus. Nemaža dalis darbo su 
vaikais peržengė tyrimo ribas ir tapo asmeninio santykio su šeimomis dalimi – šie 
dalyvaujamojo stebėjimo įvykiai duomenų analizėje nebus pristatyti. Itin sunkus 
buvo sprendimas palikti tyrimo lauką – pradedant analizuoti duomenis buvo būti-
na bent laikinai apriboti ryšį su visais tyrimo dalyviais (siekiant pereiti iš aktyvios 
dalyvio į kiek įmanoma neutralesnę tyrėjo poziciją, sušvelninti atliekant tyrimą 
surinktų duomenų emocinį krūvį). Paaiškinti šį sprendimą vaikams nebuvo len-
gva – bendraujant ketverius metus užsimezgęs artimas ryšys buvo peržengęs tyrė-
jo ir tyrimo dalyvio ribas. Nors išsiskyrimas buvo skaudus tiek man, tiek vaikams, 
aiškiai aptartos priimto sprendimo priežastys palengvino išėjimą iš lauko ir leido 
išlaikyti draugiškus, abipuse pagarba paremtus ryšius su svarbiausiais ir artimiau-
siais atlikto tyrimo dalyviais. 
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2. Struktūriniai socialinės reprodukcijos    
švietimo sistemoje veiksniai

Šiame skyriuje pristatoma teisės aktų ir viešosios politikos įgyvendinimo 
dokumentų apžvalga bei statistinių duomenų analizė, atlikta siekiant nustaty-
ti atskirų veikėjų pozicijas tiriamame švietimo lauke. Pirmoje skyriaus dalyje 
aptariami švietimo ir socialinės politikos veiksniai, nustatantys lauko „žaidimo 
taisykles“ – tai privalomojo ugdymo, švietimo pagalbos vaikui, mokyklos ne-
lankančių ir nesimokančių mokinių kontrolės teisinis reglamentavimas ir para-
mos šeimai bei socialinių paslaugų politika. Antroje dalyje dėmesys skiriamas 
romų etninės grupės pozicionavimui Lietuvos socialinėje struktūroje – aprašomos 
2001–2012 m. įgyvendintos tikslinės romų grupei skirtos nacionalinės politikos 
priemonės ir analizuojamos visuomenės nuostatos romų etninės grupės atžvilgiu. 
Skyrius baigiamas aptariant specifi nius tiriamo lauko veiksnius – Vilniaus m. sa-
vivaldybės 2004–2012 m. politinius sprendimus dėl Kirtimuose gyvenančių romų 
tautybės asmenų problemų.

2.1. Švietimo ir socialinės politikos sąveika

Vaikų teisė į mokslą garantuojama Vaiko teisių konvencijos 28 straipsniu, 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 34 straipsniu 
(JTO 1989 (1995); LR Seimas 1996). Lietuvos teisinė bazė reglamentuoja ne 
tik vaikų teisę, bet ir pareigą mokytis – šalyje ugdymas yra privalomas ir valsty-
bės garantuojamas iki 16 metų (LR Konstitucija 1992; LR Seimas 1991). Parei-
gą užtikrinti vaiko teisės į mokslą įgyvendinimą dalijasi tėvai ir valstybė. Vals-
tybė, neperžengdama tėvų atsakomybės ribų, remia vaikus auginančias šeimas 
teikdama socialinę paramą ir prižiūrėdama tėvų pareigų vykdymą (LR Seimas 
2003). Vaikui nelankant mokyklos, tėvams yra numatytos sankcijos už tėvų val-
džios nepanaudojimą ar panaudojimą pažeidžiant vaiko interesus15. Tėvų atsa-
komybė už netinkamą pareigų, susijusių su vaiko teisės į mokslą įgyvendinimu, 
vykdymą yra aiškiai reglamentuota16, tačiau kai kuriais atvejais nepakankamai 

15   Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 181 str.: „Tėvų valdžios 
nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – užtraukia įspėjimą tėvams. 
Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje 
dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą tėvams iki keturių šimtų litų.“  

16   Žr. LR vaiko teisių apsaugos kontrolierius 2010: 4–6.
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apibrėžta įstatymų taikymo tvarka ir valstybinių institucijų bendradarbiavimas. 
Itin sudėtingas tarpžinybinių atsakomybių klausimas sprendžiant mokyklos ne-
lankymo atvejus, kai vaikas į mokyklą neina dėl socialinių šeimos problemų. 
Nors, kaip teigia vaiko teisių apsaugos kontrolierė, „tėvų negalima pateisinti 
jokiais atvejais, jei tėvai neužtikrina vaikų pareigos mokytis iki 16 metų vykdy-
mo, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai to negali padaryti dėl ypatingų aplinkybių 
(sunkios ligos ir pan.)“ (LR vaiko teisių apsaugos kontrolierius 2010: 3), esama 
sankcijų sistema, tėvams dėl socialinių įgūdžių stokos nemokant ar negalint 
įgyvendinti vaiko teisių, ne visuomet padeda sugrąžinti vaikus į mokyklą. Šiuo 
atveju valstybės atsakomybė užtikrinti vaiko gerovę neturi būti pamiršta. 

Priežiūrą, kad visi vaikai mokytųsi pagal privalomojo ugdymo programas, 
atlieka savivaldybės. 2008 m. patvirtinus Mokinių registro nuostatus, pradė-
ta kurti nauja nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos siste-
ma (LR švietimo ir mokslo ministerija 2008), 2012 m. patvirtintas ir naujas 
savivaldybėje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas (LR Vyriausybė 
1997/2012). Naujos vaikų apskaitos sistemos diegimas savivaldybėse tyri-
mo laikotarpiu neišvengė nesklandumų – nebuvo išspręstos su gyvenamosios 
vietos deklaravimu susijusios mokinių apskaitos problemos17, ne visos savi-
valdybės buvo įsivedusios aiškią mokyklos nelankančių mokinių apskaitos 
ir sankcijų sistemą (LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2010), todėl dalis 
vaikų vis dar liko už ugdymo sistemos ribų. Itin sudėtinga, ypač didžiosiose 
savivaldybėse, lankyti mokyklą turinčių pradėti 6–8 metų vaikų apskaita – 
dėl gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos ypatumų tiesiog neįmanoma 
rasti dalies vaikų ir užtikrinti, kad jie mokslus pradėtų laiku. Įgyvendinant 
valstybės atsakomybę užtikrinti vaiko teisę į mokslą, pagrindinis darbo krūvis 
tenka mokyklai ir joje dirbančiam socialiniam pedagogui, taip pat mokykloje 
veikiančiai vaiko gerovės komisijai (LR švietimo ir mokslo ministerija 2004, 
2011). Mokiniui nelankant mokyklos, darbo su šeima ir vaiku planą sudaro 
mokyklos vaiko gerovės komisija, numatydama būdus teikti švietimo pagalbą 
ir asmenis, atsakingus už jų įgyvendinimą. Nepavykus išspręsti problemos, 
apie mokyklos nelankantį mokinį mokykla turi pranešti nesimokančių ir mo-
kyklos nelankančių mokinių apskaitą prižiūrinčiam savivaldybės Švietimo 
skyriaus specialistui, atitinkamos teritorijos nepilnamečių reikalų inspekto-
riui, o užfi ksavus vaiko teisių pažeidimus – ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai. 

Atsakomybių pasiskirstymas tarp trijų institucijų – mokyklos, nepilname-
čių inspekcijos ir savivaldybės Švietimo skyriaus – nėra aiškiai reglamentuo-
tas, ypač daug problemų kyla įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės prie-

17   Itin sudėtinga surasti vaikus, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota prie savivaldybės (be 
pastovios gyvenamosios vietos); vaikus, kurie su tėvais išvyko į užsienį ir kurių išvykimas 
nebuvo deklaruotas; taip pat vaikus, kurių faktinė gyvenamoji vieta skiriasi nuo deklaruotos.
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žiūros įstatymą (LR vaiko teisių apsaugos kontrolierius 2010). Nepasiteisinus 
mokyklos taikomoms švietimo pagalbos priemonėms ir nepavykus sugrąžinti 
vaiko į mokyklą, jam gali būti skiriamos minimalios priežiūros priemonės, 
kurios yra tiek sankcionuojamo ir įpareigojamo, tiek pagalbinio pobūdžio18. 
Sprendimą dėl skiriamų vaiko priežiūros priemonių priima savivaldybės Vai-
ko gerovės komisija, o priemonių įgyvendinimo priežiūra paprastai pavedama 
mokyklai. Skiriamos priežiūros priemonės beveik nesiskiria nuo mokyklo-
je vaikui teikiamos švietimo pagalbos (įpareigojimas mokytis, lankytis pas 
specialistą), o socialinis darbas su šeima sprendžiant sudėtingesnius moky-
klos nelankymo atvejus nėra numatytas. Vaikui teikiama švietimo pagalba 
ir šeimai skiriamos socialinės paslaugos (jei šeima yra įrašyta į socialinės 
rizikos šeimų sąrašą) yra tarpusavyje nekoordinuojamos, nederinamos – švie-
timo pagalbos priemonės (pvz., lankymasis pas psichologą, logopedą, daly-
vavimas popamokinėje veikloje) yra skiriamos tik vaikui, neįtraukiant tėvų 
ir nedirbant su šeima. Nėra aiškiai reglamentuota, kieno atsakomybė (tėvų ar 
mokyklos) yra užtikrinti, kad vaikas lankytųsi pas specialistą, eitų į moky-
klą, dalyvautų dienos centrų veikloje, jei jis skirtoms priežiūros priemonėms 
priešinasi ar neturi galimybių savarankiškai jas įgyvendinti (pvz., atvažiuoti, 
turėti reikiamas mokymosi priemones mokykloje ir t. t.). Nesant aiškaus ins-
titucijų atsakomybės ir bendradarbiavimo reglamentavimo, darbo su sudėtin-
gesniais mokyklos nelankymo atvejais pobūdis neretai priklauso nuo atskirų 
darbuotojų asmeninio indėlio ir motyvacijos. Keblumų kelia ir tai, kad teisės 
aktuose nėra atsižvelgiama į ryškėjančią teritorinę socia-linę nelygybę (ypač 
miestuose) – daliai mokyklų, esančių gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuose 
gyvena daugiau socialiai remtinų ir (ar) socialinės rizikos šeimų, numatytas 
švietimo pagalbą teikiančių specialistų, ypač socialinių pedagogų, skaičius 
nėra pakankamas. 

Vertinant esamą privalomojo ugdymo tvarką, galima pastebėti, kad nors 
mokslas Lietuvoje yra privalomas ir valstybės garantuojamas iki 16 metų, visuo-

18  Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 str. (LR Seimas 2007):
  „Vaikui gali būti taikomos šios minimalios priežiūros priemonės:

1)  įpareigojimas lankytis pas specialistą;
2)  įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių   
 paslaugų įstaigą;
3) įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje;
4) įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio   
  mokymo programas;
5) įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos,   
 edukacinėse ir kitose programose;
6)  įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku [...];

  7)  įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba  
 nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką [...];

  8) įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jeigu vaikas sutinka [...].“
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tinis vaiko teisės į mokslą įgyvendinimas yra problemiškas. Visų pirma, iki šiol 
nėra įvesta efektyvi mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos sistema, leidžianti ne 
tik suskaičiuoti, bet ir surasti visus mokyklos nelankančius vaikus. Gyvenamo-
sios vietos deklaravimo sistemos spragos apsunkina nesimokančių ar mokyklos 
nelankančių vaikų paiešką, todėl dalies jų teisė į mokslą nėra užtikrinama. Kitas 
probleminis aspektas yra vaikų, mokyklos nelankančių dėl socialinių šeimos 
problemų, teisės į mokslą įgyvendinimas. Kai tėvai negali ar nemoka užtikrinti 
vaiko teisės ir pareigos mokytis (dėl krizinių situacijų šeimoje, socialinių įgū-
džių stokos ir t. t.), valstybės taikomos priemonės yra gana padrikos ir neefek-
tyvios. Esama sankcijų sistema (įspėjimas, administracinė nuobauda ar vaiko 
minimalios priežiūros priemonės) paprastai nėra veiksminga tais atvejais, kai 
šeimai reikalinga socialinė pagalba. Vis dėlto esama paramos šeimai politika 
ryškesnių pokyčių šioje srityje kol kas neleidžia tikėtis – paslaugų šeimai sritis 
Lietuvoje iki šiol yra gana menkai išplėtota. Stankūnienė, Jasilionienė ir Jan-
čaitytė (2005), analizuodamos paramos šeimai politiką Lietuvoje, teigia, kad 
daugiausia dėmesio skiriama fi nansinei paramai, o šeimai teikiamų socialinių 
paslaugų sistema praktiškai neplėtojama. Vyrauja vadinamoji testuojama, o 
ne universali parama šeimai – didžiausia atsakomybė už vaikus tenka tėvams, 
o valstybės remiamos tik ekonomiškai ir socialiai pažeidžiamiausios šeimos 
(Stankūnienė, Jasilionienė ir Jančaitytė 2005: 154). 

Dėl menkai išplėtotos šeimai teikiamų socialinių paslaugų sistemos, anali-
zuojant romų situaciją paramos šeimai politikos kontekste, dėmesys bus ski-
riamas piniginei socialinei paramai, kurią gali gauti romų šeimos, ir socialinių 
paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) prieinamumui. Piniginės socialinės paramos 
šeimai formos yra socialinės pašalpos, būsto šildymo, geriamojo vandens ir 
karšto vandens išlaidų kompensacijos (toliau – būsto išlaidų kompensacijos), 
socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas ir parama mokymo prie-
monėms įsigyti) bei išmokos vaikams (LR Seimas 1994, 2003a, 2006a). Visa 
piniginė parama yra testuojama pagal šeimos pajamas ir turtą bei skiriama tik 
įstatymiškai nustatytoms asmenų grupėms. Piniginė parama teikiama tik labiau-
siai socialiai ir ekonomiškai pažeidžiamoms grupėms, tačiau romų šeimų ji ne-
retai nepasiekia – dalis paramos formų dėl nustatytų apribojimų romų šeimoms 
yra neprieinamos. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į vaikų, kuriuos augina vie-
niši tėvai, situaciją ir būsto išlaidų kompensacijų apribojimus.

Visoje Lietuvoje didžiausią riziką atsidurti skurde patiria namų ūkiai, ku-
riuose gyvena vienas suaugusysis su vienu ar daugiau vaikų19. Nepaisant šių 

19   2011 m. skurdo rizikos lygis namų ūkiams, kuriuose gyvena vienas suaugusysis su vienu ar 
daugiau vaikų, buvo 42,4 proc., namų ūkiams, kuriuose gyvena du suaugusieji su trimis ar 
daugiau vaikų – 33,1 proc., o visiems namų ūkiams su vaikais – 22,1 proc. (Statistikos depar-
tamentas 2011a). 
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šeimų patiriamų fi nansinių sunkumų, vienišų tėvų namų ūkių rėmimas pagal 
Piniginės socialinės paramos įstatymą yra apribotas – vieni vaikus auginantys 
tėvai (jei tėvystė nenustatyta ir nepriteistas vaiko išlaikymas) neturi teisės gau-
ti socialinės pašalpos (ją gauna tik vaikai) ir būsto išlaidų kompensacijų (LR 
Seimas 2003a). Romų šeimose santuoka ir tėvystė dažnai nėra ofi cialiai regis-
truojama, todėl vaikai ir juos auginančios mamos patiria didelę skurdo riziką. 
Be to, net ir gaudami socialines pašalpas, šiuose namų ūkiuose augantys vaikai 
atsiduria žemiau skurdo ribos ir gauna gerokai mažesnes pajamas nei vieni gy-
venantys asmenys (pvz., santuokos neįregistravę ir tėvystės nepripažinę vyrai). 
Nemažai romų šeimų neturi teisės gauti ir būsto išlaidų kompensacijų – tai šei-
mos, kuriuose vaikus augina tik vienas iš tėvų (nenustačius tėvystės), taip pat 
šeimos, kurių gyvenamasis būstas teisiškai neapibrėžtas (gyvenančios teisiškai 
neįregistruotuose būstuose ir būstuose, nuomojamuose iš privačių asmenų, ku-
rių nuomos sutartis nėra įregistruota viešajame registre). 

Nepaisant daugiau kaip dešimtmetį vykdomos romų integracijos politikos ir 
aiškiai suvoktos socialinės šios etninės grupės atskirties, socialinės politikos di-
mensijai romų integracijos procese iki šiol buvo skiriamas itin menkas dėmesys. 
Lietuvos socialinių paslaugų sistema išskiria keletą grupių, kurioms reikalinga 
pagalba ugdant ar stiprinant gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo 
socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį, tačiau romų tautybės asmenys ir 
šeimos į šias grupes patenka itin retai. Socialinės paslaugos teikiamos tik sociali-
nės rizikos šeimoms, t. y. tokioms šeimoms:

kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoho-
liu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo 
azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti 
vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fi zinę ar seksualinę prievartą, gaunamą vals-
tybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fi ziniam, 
protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui (LR Seimas 2006). 

Nors pateikiama gana plati socialinės rizikos šeimos apibrėžtis („dėl so-
cialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų“), realiai 
į socialinės rizikos sąrašus įtraukiamos tik tos šeimos, kuriose vienas iš tėvų 
serga priklausomybės ligomis ir dėl kurių vaikų nepriežiūros yra gauti keli 
kreipimaisi į policiją ar Vaiko teisių apsaugos tarnybą. Šeimos, kurių sunki 
socialinė ir ekonominė padėtis, kurios patiria ilgalaikę socialinę atskirtį, ne-
sugeba pasinaudoti valstybės teikiamomis socialinėmis garantijomis ir todėl 
neužtikrina bazinių vaikų poreikių tenkinimo, nėra specialiųjų socialinių pas-
laugų objektas. Šioms šeimoms paprastai teikiamos tik bendrosios socialinės 
paslaugos, dažniausiai informavimo ir konsultavimo – tuomet, kai jos pačios 
kreipiasi į socialinius darbuotojus.
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Nors socialinių paslaugų teikimas reglamentuojamas valstybės, jų teiki-
mas, planavimas ir organizavimas yra savivaldybių atsakomybė – būtent sa-
vivaldos lygiu turėtų būti vertinamas ir planuojamas socialinių paslaugų po-
reikis bei efektyviausi jų teikimo būdai. Savivaldybės, įvertinusios socialinių 
paslaugų poreikį, turi teisę numatyti ir tiksliau apsibrėžti socialinių paslaugų 
gavėjų grupes. Toks teisinis reglamentavimas, aiškiai atskiriantis valstybės ir 
savivaldybės atsakomybes, yra tikslingas tuo atveju, kai yra užtikrinama ne 
tik savivaldos laisvė, bet ir pareiga teikti kokybiškas socialines paslaugas vi-
soms gyventojų grupėms. Atliekant tyrimą šis valstybės ir savivaldos lygmens 
atsakomybių pasiskirstymas buvo problemiškas – savivaldybėms netinkamai 
planuojant ir teikiant socialines paslaugas, valstybės institucijų galimybės 
kontroliuoti situaciją buvo gana ribotos20. Nors ši teisinio reguliavimo proble-
ma buvo aktuali visoje Lietuvoje, būtina pabrėžti, kad ji itin svarbi siekiant 
suprasti valstybinės romų integracijos programos įgyvendinimo neefektyvu-
mą Vilniaus mieste. Valstybės lygiu romai, kaip tikslinė grupė, kuriai bus ski-
riamas specifi nis dėmesys, buvo išskirti dar 2000 m. rengiant pirmąją romų 
integracijos programą (LR Vyriausybė 2000). O štai Vilniaus mieste, nepai-
sant to, kad 2005–2010 m. veikė atskira programa, buvo priimtas politinis 
sprendimas neišskirti romų etninės grupės, kaip tikslinių socialinių paslaugų 
gavėjų, ir nenumatyti tikslinių priemonių jų socialinėms problemoms spręsti. 
Šis teisinis kazusas, kaip bus matyti paskutinėje šio skyriaus dalyje, leido 
Vilniaus miesto politikams formuoti gana prieštaringą romų integracijos pro-
gramą, kurioje numatytos priemonės kai kuriais atvejais tiesiogiai kirtosi su 
valstybės lygiu įgyvendinama programa.

2.2. Romai kaip etninė mažuma: etniškumo dimensija

Vertinant romų vaikų socialinio mobilumo galimybes Lietuvos visuomenėje, 
daugiausia dėmesio turi būti skiriama jų tėvų užimamos socialinės padėties ir 
bendrosios socialinės bei švietimo politikos analizei, tačiau etniškumo dimen-
sija padeda atskleisti specifi nius socialinės nelygybės reprodukcijos bruožus. 
Šiame darbe etniškumą apibrėžiant kaip socialiai prasmingą skirtumą, išryškė-
jantį sąveikaujant skirtingoms grupėms, tyrimo problemą sudaro ne kultūriniai 
etninių grupių bruožai, o jų santykiai ir sąveikos pobūdis visuomenei svarbiose 
socialinių santykių sferose. Siekiant įvertinti etniškumo dimensijos svarbą kal-
bant apie romų vaikų dalyvavimą švietimo sistemoje, šioje dalyje aptariama 

20   Vaiko teisių apsaugos kontrolierės atliktame tyrime teigiama, kad „esant dabartiniam teisi-
niam reglamentavimui, valstybės institucijos neturi realių svertų tais atvejais, kai savivaldybių 
institucijos netinkamai vertina socialinių paslaugų poreikį ar teikiamų paslaugų kokybę“ (LR 
vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2012: 21).
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valstybės politika romų etninės grupės atžvilgiu 2000–2012 m. ir visuomenės 
nuostatų kaita 2006–2012 metais.

Lietuvoje etninių mažumų teises apibrėžia Konstitucijos straipsniai, su-
teikiantys teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius (37, 45 str.) ir nu-
statantys asmenų lygiateisiškumo principą (29 str.). Teisė puoselėti savo kul-
tūrą, kalbą ir papročius buvo įtvirtinta ir šiuo metu nebegaliojančiu Tautinių 
mažumų įstatymu (1989), o lygių galimybių užtikrinimas – Lygių galimybių 
(2003) bei pakartotinai kitais įstatymais. Instituciškai šios dvi politikos kryp-
tys – teisė į kultūrinio savitumo išsaugojimą ir lygių galimybių užtikrinimas – 
vykdomos Kultūros ministerijos (nuo 2010 m.21) ir Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus22. Vis dėlto vertinti šias dvi po-
litikos kryptis kaip nuosekliai įgyvendinamą etninę politiką yra problemiška. 
Nepaisant gerai sutvarkytos lygias galimybes bei diskriminacijos draudimą 
įtvirtinančios teisinės bazės, lygių galimybių politikos vykdymas yra menkai 
fi nansuojamas, nėra renkama statistinė informacija, padedanti įvertinti po-
litikos efektyvumą ar nustatyti diskriminacinių praktikų paplitimą Lietuvos 
visuomenėje (Okunevičiūtė-Neverauskienė 2011). Įgyvendinant lygių gali-
mybių politiką etninėms grupėms skiriama palyginti mažai dėmesio – verti-
nant bendrąsias švietimo, socialinės integracijos, sveikatos programas, galima 
pastebėti, kad etninių mažumų dalyvavimas valstybės gyvenime nelaikomas 
išskirtiniu, reikalaujančiu atsižvelgti į galimus skirtingus poreikius. Tikslinės 
etninių mažumų integracijos priemonės yra numatytos tik Kultūros ministe-
rijos kuruojamose integracijos programose, daugiausia šių priemonių skirta 
etninių grupių kultūriniam tapatumui išsaugoti.

Tautinių mažumų politikai Lietuvoje trečiuoju Nepriklausomybės dešimtme-
čiu tenka gana menkas politinis dėmesys – nuo 2010 m. nesant galiojančio Tau-
tinių mažumų įstatymo, integracijos politika apibrėžiama tik įstatymų įgyvendi-
namaisiais aktais (vykdomos integracinės programos ar veiklos planai), o etninių 
grupių adaptacija prie vykstančių intensyvių socialinių pokyčių (gyventojų skai-
čiaus mažėjimo, ekonominės krizės ir kt.) buvo palikta savieigai (žr. Petrušaus-
kaitė ir Pilinkaitė-Sotirovič 2012). Romų etninės grupės padėtis šiuo atžvilgiu 
buvo palankesnė – praėjusio dešimtmečio pabaigoje romų problemas pradėjus 
spręsti europiniu lygiu, Lietuvoje taip pat imta skirti daugiau dėmesio šiam klau-
simui, patvirtintos atskiros integracijos programos (LR Vyriausybė 2000, 2008; 

21   Iki 2010 m. etninių grupių klausimus kuravo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. 
22   1999 m. tuometis Tautinių mažumų išeivijos departamento vadovas Remigijus Motuzas, pri-

statydamas Lietuvos tautinių mažumų politiką, pabrėžė, kad „Vyriausybės politika vykdoma 
dviem pagrindinėmis kryptimis. Viena nukreipta į tautinėms mažumoms priklausančių asme-
nų tautinio identiteto ir kultūrinio savitumo išsaugojimą. Antra nacionalinės politikos šioje 
srityje kryptis – integruoti tautinėms mažumoms priklausančius piliečius į Lietuvos socialinį, 
politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą“ (Motuzas 2000: 15).
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LR kultūros ministerija 2012)23. Valstybiniu lygiu įgyvendinamose programose 
pirmą kartą buvo numatytos tikslinės romų etninės grupės integracijos priemonės 
ir įvertintos socialinės problemos, su kuriomis susiduria šios grupės nariai. Pirmo-
joje 2000–2004 m. vykdytoje programoje aprašyti ir įvardyti romų patiriami sun-
kumai įvairiose srityse: socialinėje, ekonominėje, švietimo, sveikatos apsaugos ir 
teisinėje. Vykdant šią programą, 2001 m. Vilniaus m. Kirtimų gyvenvietėje buvo 
įsteigtas Romų visuomenės centras, pradėti spręsti asmens dokumentų ir pilieti-
nio statuso klausimai, įsitraukimas į švietimo sistemą, viešųjų paslaugų prieina-
mumas. Išsamiai programa įvertinta Žmogaus teisių stebėjimo instituto atliktoje 
apžvalgoje (2005: 8). Joje pabrėžiama, jog nepaisant to, kad programa parengta 
adekvačiai (siūlomos priemonės atitiko Lietuvos romų problemas) ir įgyvendinta 
gana sėkmingai, jai trūko strateginės dimensijos – aiškių tikslų, koncepcijos, kaip 
šių tikslų siekti, ir ilgalaikių įsipareigojimų šioje srityje. 

Dėl strateginio planavimo ir politinės valios stokos vykdant 2000–2004 m. 
programą pradėtas darbas nebuvo pratęstas – nauja integracijos programa pa-
tvirtinta tik po ketverių metų (LR Vyriausybė 2008), o jai įgyvendinti dėl eko-
nominės krizės praktiškai nebuvo skirta lėšų. Po dar kelerių metų pertraukos 
2012 m. patvirtintas romų integracijos veiksmų planas taip pat nerodė prover-
žio šioje politikos srityje ir buvo kritiškai įvertintas romų bei su jais dirbančių 
nevyriausybinių organizacijų dėl strateginio planavimo, tarpžinybinio bendra-
darbiavimo, veiklų koordinavimo ir vertinimo trūkumų (Romų ir su romais dir-
bančių... 2012). Šiame veiklos plane, kaip ir 2000–2004 m. integracijos progra-
moje, daugiausia dėmesio skiriama kultūros ir švietimo klausimams, neliečiant 
tokių svarbių socialinių problemų kaip būstas, socialinės paslaugos ir sveikatos 
apsauga; struktūrinių fondų projektinį fi nansavimą numatant tik įdarbinimo 
klausimams spręsti. Sunkumų kėlė ir tai, kad valstybinėse romų integracijos 
programose praktiškai nedalyvavo savivaldos institucijos, nors spręsti pagrindi-
nes socialines problemas (ypač socialinio būsto, švietimo, socialinių paslaugų ir 
kt.) yra savivaldybių atsakomybė. Kol buvo vykdomas tyrimas (2009–2012 m.), 
vienos iš etninių mažumų – romų – integracijos politiką galima apibūdinti kaip 
marginalią valstybės politikos sritį, kuriai įgyvendinti ekonominės krizės laiko-
tarpiu buvo skiriamas gana menkas fi nansavimas ir politinis dėmesys. 

Nustatyti romų, kaip etninės mažumos grupės24, padėtį yra sunku. Nesant iš-
samių lygybės statistikos duomenų, viena iš priemonių įvertinti grupės patiriamos 
diskriminacijos mastą – tai Lietuvos visuomenės nuostatų tyrimai, analizuojantys 
23   Svarbią įtaką atskiros, tik romams skirtos, integracijos programos sukūrimui, turėjo Europos 

Tarybos ir jos įsteigtos Europos Komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) dėmesys 
romų situacijai Lietuvoje. Svarbų vaidmenį, ypač tvirtinant 2012–2014 m. romų integracijos 
veiksmų planą, atliko ir Europos Komisija (plačiau žr. Europos Komisija 2011).

24   Etninė mažuma – „etninė grupė, atsidūrusi nelygioje padėtyje, palyginti su kitomis etninėmis 
grupėmis, ir tapusi diskriminacijos objektu“ (Kasatkina ir Leončikas 2003: 26).
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gyventojų socialinę distanciją įvairių socialinių grupių atžvilgiu. Beresnevičiūtė 
ir Leončikas (2009: 342), remdamiesi 2008 m. atlikto tyrimo rezultatais, teigia, 
jog „empiriniai duomenys patvirtina tendenciją, kad įvairių visuomenės grupių, 
kurių atžvilgiu socialinė distancija yra didžiausia, diskriminacija yra labiau patei-
sinama“. Dėl šios priežasties tyrėjai pabrėžia, kad socialinės distancijos tyrimai 
gali būti laikomi vienais iš diskriminacijos tikimybės rodiklių. Siekiant įvertinti 
diskriminacijos paplitimo mastą visuomenėje nuostatų tyrimo nepakanka – tam 
reikėtų nagrinėti įvairesnius diskriminacijos reiškinio aspektus (atlikti diskrimi-
nacijos suvokimo tyrimus, testavimą ir pan.), tačiau nesant kitų duomenų gyven-
tojų nuostatų atskirų grupių atžvilgiu kaita leidžia įvertinti, kurių socialinių grupių 
diskriminaciją visuomenėje yra labiausiai linkstama pateisinti. Beresnevičiūtė ir 
Leončikas (2009) atkreipia dėmesį, kad pastarąjį dešimtmetį socialinės distanci-
jos hierarchija nesikeitė: atsakydami į klausimą „Su kuo iš išvardytų grupių Jūs 
nenorėtumėte gyventi kaimynystėje?“, Lietuvos gyventojai labiausiai nenorimais 
kaimynais 2005–2012 m. įvardijo romų (čigonų) etninę grupę, tik 2008–2009 m. 
į klausimyną įtraukus iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis, socialinė distancija 
nuo šios socialinės grupės buvo keliais procentais didesnė nei nuo romų.

Šiame darbe, aptariant socialinės distancijos tyrimų, atliktų 2005–2012 m., 
rezultatus,  analizuojama, kaip pasiskirsto atsakymai į du klausimus: „Su kuo iš 
išvardytų grupių Jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje?“ ir „Kaip per pastaruo-
sius 5 metus pasikeitė Jūsų požiūris į Lietuvoje gyvenančius romus (čigonus)?“; 
dėmesį skiriant atsakymų pasiskirstymui pagal gyvenamąją vietą. Kiti socialinės 
distancijos kintamieji – nenoras dirbti vienoje darbovietėje ar išnuomoti būstą – 
nors ir yra svarbūs matuojant socialinį pakantumą įvairiose gyvenimo srityse, šia-
me darbe buvo ne tokie aktualūs ir atskirai nebus aptariami. Visuomenės nuostatų 
tyrimų rezultatai aptariami siekiant įvertinti Lietuvos gyventojų socialinę distan-
ciją romų (čigonų) etninės grupės atžvilgiu, šios distancijos kaitą ir palyginti, kaip 
išsiskiria Vilniaus m. respondentų atsakymai  bendrame šalies kontekste. Sociali-
nė distancija yra svarbi norint apibrėžti tikimybę, kad romų etninės grupės narių 
diskriminavimas bus pateisinamas tiriamame švietimo lauke. 

Vertinant gyventojų nuostatų apklausas matyti, kad socialinė distancija romų 
(čigonų) etninės grupės atžvilgiu Nepriklausomybės laikotarpiu keitėsi nesmar-
kiai: nors nuo 1990 m. buvo fi ksuojami nuostatų svyravimai, visą šį laikotarpį 
su romais kaimynystėje nenorintys gyventi teigė ne mažiau kaip 57 proc. gy-
ventojų (žr. 2 pav.). 
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2 paveikslas. Socialinės distancijos tyrimai: „Su kuo iš išvardytų žmonių Jūs nenorėtu-
mėte gyventi kaimynystėje?“, 1990–2012 m. duomenys. Atsakymai „Nenorėčiau“

Šaltiniai: 1990 ir 1999 m. Europos vertybių tyrimas; 2005–2012 m. Etninių tyrimų 
instituto (Etninių tyrimų centro) atlikti visuomenės nuostatų tyrimai

Itin neigiamos nuostatos romų (čigonų) atžvilgiu buvo fi ksuojamos per 
2005–2006 m. apklausas, atliktas netrukus po to, kai Vilniaus m. savivaldybė 
ėmėsi aktyvesnių veiksmų spręsdama Kirtimų gyvenvietės klausimą – tuo-
met kaimynystėje teigė nenorintys gyventi 75–77 proc. gyventojų. Svarbu 
atkreipti dėmesį, kad analizuojant atsakymų pasiskirstymą pagal gyvenamąją 
vietą matyti reikšmingi skirtumai tarp kaimiškosiose vietovėse, didžiuosiuose 
miestuose ir Vilniuje gyvenančių respondentų25. 2006–2007 m. neigiamiau-
sios nuostatos romų (čigonų) etninės grupės atžvilgiu buvo išsakomos di-
džiuosiuose miestuose – palyginti su bendru šalies vidurkiu, čia neigiamas 
nuostatas išsakė 9–16 proc. daugiau respondentų26. Vėlesnėse apklausose šis 
pasiskirstymas pasikeitė – didžiuosiuose miestuose romai (čigonai) imti ver-
tinti palankiau, tačiau 2010–2012 m. neigiamos nuostatos itin sustiprėjo Vil-

25   Rajonų centrų gyventojų atsakymai reikšmingai nesiskyrė nuo kaimiškųjų vietovių, todėl ne-
buvo išskirti. Didieji miestai – Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys. 2005 m. apklausoje 
atsakymai nebuvo koduojami pagal gyvenamąją vietą, todėl analizuojami tik 2006–2012 m. 
duomenys.  

26   2006 m. kaimynystėje su romais (čigonais) teigė nenorintys gyventi 75 proc. šalies gyventojų 
(paklaida ±3 proc.), didžiuosiuose miestuose – 84 proc. (paklaida ±5 proc.), kaime – 72 proc. 
(±5 proc.), Vilniuje – 69 proc. (±7 proc.).

  2007 m. kaimynystėje su romais (čigonais) teigė nenorintys gyventi 68 proc. šalies gyventojų 
(paklaida – 3 proc.), didžiuosiuose miestuose – 84 proc. (paklaida ±5 proc.), kaime – 61 proc. 
(±5 proc.), Vilniuje – 70 proc. (±7 proc.).
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niuje. Tais metais, palyginti su šalies vidurkiu, neigiamas nuostatas Vilniaus 
m. išsakė 10–19 proc. daugiau respondentų27 (žr. 3 pav.).

3 paveikslas. Socialinės distancijos tyrimai: „Su kuo iš išvardytų žmonių Jūs nenorė-
tumėte gyventi kaimynystėje?“, 2006–2012 m. duomenys. Atsakymų „Nenorėčiau su 
romais (čigonais)“ pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą.

Šaltiniai: 2006–2012 m. Etninių tyrimų instituto (Etninių tyrimų centro) atlikti visuo-
menės nuostatų tyrimai

Reikšmingi skirtumai pagal respondentų gyvenamąją vietą fi ksuojami ir ana-
lizuojant atsakymus į klausimą apie nuomonės kaitą. Paklausti „Kaip per pas-
taruosius 5 m. pasikeitė Jūsų nuomonė apie romus (čigonus)?“, 2006–2012 m. 
tik 14–21 proc. respondentų atsakydavo „Greičiau pagerėjo, labai pagerėjo“. 
Šiuo laikotarpiu matyti du neigiamos nuomonės apie romus (čigonus) šuoliai – 
2005–2007 m. ir 2011–2012 m., kai 59–68 proc. gyventojų teigė, kad jų nuomonė 
„Greičiau pablogėjo, labai pablogėjo“ (žr. 4 pav.). Šie viešosios nuomonės poky-
čiai išryškėjo netrukus po ryškių politikos lyderių neigiamų kalbų ir prievartinių 
veiksmų prieš romų (čigonų) etninę grupę – 2004 m. pabaigoje Vilniaus mero 
Artūro Zuoko iniciatyva vykdyto nelegalių namų griovimo Kirtimų gyvenvietėje 
ir 2011 m. Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy veiksmų iškeldinant romus iš 
Prancūzijos, sulaukusių didelio atgarsio ir Lietuvos visuomenėje. Svarbu pabrėž-
ti, kad 2011–2012 m. neigiamos nuomonės šuolis Vilniuje buvo gerokai dides-
nis nei kitose Lietuvos vietovėse – šiame mieste 16–21 proc. daugiau respon-

27   2010 m. kaimynystėje su romais (čigonais) teigė nenorintys gyventi 57 proc. šalies gyventojų 
(paklaida ±3 proc.), Vilniuje – 67 proc. (paklaida ±7 proc.).

  2011 m. kaimynystėje su romais (čigonais) teigė nenorintys gyventi 64 proc. šalies gyventojų 
(paklaida ±3 proc.), Vilniuje – 83 proc. (paklaida ±7 proc.).

  2012 m. kaimynystėje su romais (čigonais) teigė nenorintys gyventi 63 proc. šalies gyventojų 
(paklaida ±3 proc.), Vilniuje – 75 proc. (paklaida ±7 proc.).
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dentų teigė, kad jų nuomonė apie romus (čigonus) pablogėjo28, nors 2006–2007 
m. tokių reikšmingų skirtumų nebuvo fi ksuojama (žr. 5 pav.).
4 paveikslas. Socialinės distancijos tyrimai: „Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė Jūsų 
nuomonė apie Lietuvoje gyvenančius romus (čigonus)?“, 2005–2012 m. duomenys 

Šaltiniai: 2005–2012 m. Etninių tyrimų instituto (Etninių tyrimų centro) atlikti visuo-
menės nuostatų tyrimai

5 paveikslas. Socialinės distancijos tyrimai: „Kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė 
Jūsų nuomonė apie Lietuvoje gyvenančius romus (čigonus)?“. Atsakymų  „Labai pablo-
gėjo, greičiau pablogėjo“ pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą

Šaltiniai: 2006–2012 m. Etninių tyrimų instituto (Etninių tyrimų centro) atlikti visuo-
menės nuostatų tyrimai  

28   2011 m. 61 proc. Lietuvos gyventojų teigė, kad jų nuomonė apie romus (čigonus) „Greičiau 
pablogėjo, labai pablogėjo“ (paklaida ±3 proc.), Vilniuje – 82 proc. (paklaida ±7 proc.).

  2012 m. 64 proc. Lietuvos gyventojų teigė, kad jų nuomonė apie romus (čigonus) „Greičiau 
pablogėjo, labai pablogėjo“ (paklaida ±3 proc.), Vilniuje – 80 proc. (paklaida ±7 proc.).
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Neigiamos visuomenės nuostatos romų (čigonų) atžvilgiu leidžia daryti prie-
laidą, kad šios etninės grupės narių diskriminacija visuomenėje yra labiau patei-
sinama. Šiame darbe itin svarbu atkreipti dėmesį į 2010–2012 m. fi ksuojamas 
stipresnes neigiamas nuostatas Vilniaus mieste – šis veiksnys yra reikšmingas 
analizuojant švietimo lauko veikėjų dispozicijas. Vertinant romų, kaip etninės 
mažumos, padėtį Lietuvos visuomenėje, be paplitusių nuostatų, reikia atsižvelgti 
ir į valstybės vykdomos etninės politikos pobūdį. Nors romams, palyginti su ki-
tomis etninėmis grupėmis, 2000–2012 m. buvo skiriamas kiek didesnis politinis 
dėmesys, tai lėmė ne tiek strateginis vidaus politikos planavimas, kiek Europos 
Sąjungos institucijų susirūpinimas romų situacija šalyse narėse. Įgyvendinant 
tiek valstybinės romų integracijos, tiek nediskriminavimo skatinimo programas 
savivaldos institucijos praktiškai nedalyvavo, o sprendžiant pagrindines socia-
lines problemas (būsto, įdarbinimo, sveikatos apsaugos) buvo taikomos bendro-
sios programos, tikslines priemones romų etninei grupei numatant tik švietimo 
ir kultūros srityse. Toks valstybinių programų vykdymas suteikė gana didelę 
veiksmų laisvę vietos lygmeniu veikiantiems miesto politikams (skirstant lėšas 
socialinių paslaugų, švietimo organizavimui) ir savivaldos tarnautojams (įgy-
vendinant teisės aktuose numatytas priemones). 

Nepaisant silpnos socialinės politikos, valstybinė romų integracijos programa 
galėjo turėti teigiamos įtakos švietimo srityje: palyginti su 2001 m., 2011 m. stebi-
mas romų neraštingumo mažėjimas ir įgijusių pagrindinį bei aukštesnį išsilavini-
mą asmenų skaičiaus augimas, ypač jauniausioje (10–19 m.) romų grupėje. Vals-
tybinė romų integracijos programa buvo svarbus veiksnys ir tiriamame vietiniame 
švietimo lauke – programos lėšomis buvo fi nansuojama Romų visuomenės centro 
veikla, neformalus vaikų ugdymas, vasaros stovyklos, remiama kultūrinė veikla. 
Valstybinė lygių galimybių ir nediskriminavimo politika tyrimo laikotarpiu buvo 
menkai plėtojama ir didesnės įtakos tiriamam laukui neturėjo29.

2.3. Tiriamo lauko autonomiškumas: Vilniaus m. 
savivaldybės politika Kirtimų gyvenvietės klausimu 
2004–2012 m.

Prieš pereinant prie konkrečios santykių sistemos (tiriamo lauko) ir jos vei-
kėjų požiūrių analizės, būtina įvertinti specifi nę struktūrinių veiksnių įtaką ti-

29   2011 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) atliko tyrimą dėl spaudoje pasiro-
džiusių publikacijų apie vienoje iš Vilniaus m. mokyklų suformuotą atskirą klasę romų tau-
tybės mokiniams. Atlikusi tyrimą, LGKT rekomendavo esant galimybėms nuo kitų mokslo 
metų pradžios integruoti romų tautybės mokinius į kitas klases. Jokių sankcijų mokyklai dėl 
netinkamos praktikos nebuvo skirta (žr. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2011).
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riamame švietimo lauke. Bourdieu ir Wacquant’as (2003: 140) pabrėžia, kad 
laukas „tuo autonomiškesnis, kuo jis yra pajėgesnis primesti savo specifi nę 
logiką“, t. y. gebantis restruktūrizuoti išorės sąlygas ir įvesti savitas žaidimo 
taisykles. Siekiant įvertinti tiriamo lauko autonomiškumą, šioje skyriaus dalyje 
aptariami mezolygmens veiksniai – Vilniaus m. savivaldybės 2004–2012 m. 
politika sprendžiant Kirtimuose gyvenančių romų tautybės asmenų problemas. 

Šalia Vilniaus oro uosto esančiame Kirtimų mikrorajone įsikūrusi bene di-
džiausia romų gyvenvietė Lietuvoje. Patys gyventojai Kirtimų mikrorajoną va-
dina Parubanka, skiriami Aukštutinis ir Žemutinis taborai. Romai teigia, jog 
Kirtimuose pirmieji gyventojai įsikūrė dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, o dau-
gelis kitų buvo priversti ten apsigyventi nuo 1956 m., kai Sovietų Sąjungoje 
buvo priimtas įsakymas „Dėl valkataujančių čigonų įtraukimo į darbą“ (Atviros 
visuomenės institutas 2002). Ilgą laiką tai buvo gana izoliuota bendruomenė, 
aktyviau domėtis romų problemomis pradėta Lietuvai rengiantis tapti Europos 
Sąjungos nare. Pirmu nuosekliu bandymu sukurti kompleksinį romų integraci-
jos planą Lietuvoje galima laikyti 2000 m. liepą patvirtintą Romų integracijos 
į Lietuvos visuomenę 2000–2004 m. programą (LR Vyriausybė 2000). Prieš ją 
patvirtinant, buvo remiami trumpalaikiai projektai, dažniausiai susiję su švieti-
mu, romų vaikų ugdymu, juos paprastai įgyvendindavo nevyriausybinės orga-
nizacijos (žr. Leončikas 2006a). Vykdant 2000–2004 m. integracijos programą, 
2001 m. Kirtimuose buvo įsteigtas Romų visuomenės centras, jame įdarbinti 
socialiniai darbuotojai, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojai, 
asistentai, 2004 m. vasarą įrengta pirtis, dušai ir skalbykla. 

Darbe aptariami tik pastarųjų metų Vilniaus m. savivaldybės veiksmai 
sprendžiant Kirtimuose gyvenančių romų tautybės asmenų problemas, išskirtinį 
dėmesį skiriant pirmos Lietuvoje savivaldos lygiu vykdytos romų integracijos 
programos – Vilniaus romų bendruomenės ir šalia taboro esančių teritorijų prie-
žiūros ir saugumo užtikrinimo bei romų segregacijos mažinimo 2005–2010 m. 
programos (Vilniaus m. savivaldybės taryba 2005) – kūrimui ir įgyvendinimui. 
Nors tokio veiksmų plano sukūrimą ir būtų galima vertinti kaip valstybinės 
romų integracijos įgyvendinimą savivaldos lygiu, programos turinys buvo gana 
prieštaringas ir neretai vykdytas kaip valstybinės politikos priešprieša. Vilniaus 
savivaldybė romų integracijos programą parengė po dviejų garsaus atsako viso-
je Lietuvoje sulaukusių įvykių: Kirtimų gyventojų ir policijos konfl ikto dėl poli-
cijos posto įrengimo (2004 m. rugsėjo–spalio mėn.) ir Vilniaus m. savivaldybės 
veiksmų griaunant nelegaliai pastatytus romų gyvenamuosius namus (2004 m. 
gruodžio mėn.). Kadangi šie įvykiai yra svarbūs siekiant suprasti programos at-
siradimo kontekstą, jie bus laikomi atskaitos tašku analizuojant pastarųjų metų 
Vilniaus m. savivaldybės politiką sprendžiant Kirtimų gyvenvietės klausimą. 
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Kirtimų gyvenvietė yra Vilniaus miesto Naujininkų seniūnijos teritorijoje, 
todėl šio mikrorajono priežiūra, saugumo užtikrinimas ir socialinių paslaugų 
teikimas jo gyventojams yra Vilniaus m. savivaldybės atsakomybė. Aktyves-
ni savivaldybės veiksmai sprendžiant Kirtimų gyvenvietės socialines proble-
mas prasidėjo 2004 m. pavasarį, kai spaudoje pasirodė pranešimas apie čigonų 
reikalams spręsti sudarytą darbo grupę ir miesto vadovų susirinkime priimtą 
sprendimą iškeldinti Kirtimų gyvenvietėje gyvenančius asmenis (Razmytė 
2004). Tų pačių metų rudenį dienraštyje „Respublika“ publikuotas straipsnis, 
kuriame Lietuvos čigonų bendrijos prezidentas Josifas Tyčina išsakė susirūpi-
nimą dėl sklandančių gandų apie planuojamą Kirtimų gyvenvietės iškeldinimą 
į Akmenę ar Visaginą (Girdvainis 2004). Reaguodama į šį straipsnį savivaldy-
bė po poros dienų išplatino pranešimą spaudai, kuriame paneigė gandus apie 
iškeldinimą ir tikino, kad „savivaldybė siekia integruoti romų bendruomenę, 
suteikti jiems galimybę įsigyti dokumentus, gauti tinkamą išsilavinimą, padėti 
romams pagerinti jų gyvenimo sąlygas tabore“ (Vilniaus m. savivaldybė 2004). 
Tame pačiame pranešime buvo paskelbta ir apie planus Kirtimų gyvenvietėje 
įrengti vaizdo stebėjimo kamerų sistemą ir stacionarų policijos postą. Sprendi-
mas viešai buvo motyvuotas siekiu užkirsti kelią narkotikų prekybai, pristatant 
planą aktyviai dalyvavo ir Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas (Vilniaus m. 
savivaldybė 2004a).

Nors speciali programa, skirta spręsti Kirtimų gyvenvietės problemoms, buvo 
patvirtinta tik po daugiau nei pusės metų, sprendimą 2004 m. rugsėjį įkurti poli-
cijos postą Kirtimuose galima laikyti savivaldybės vykdomos romų integracijos 
programos veiksmų pradžia. Savivaldybės taktika – pirmąja gyvenvietės proble-
mų sprendimo priemone pasirinkta įrengti stebėjimo postą – nepadėjo įgyti są-
jungininkų bendruomenės viduje, veikiau priešingai – supriešino gyventojus su 
policija ir galėjo paskatinti gynybinės vienybės nuostatas tarp romų30. Kavaliaus-
kaitė (2008), analizuodama šio įvykio aprašymą viešajame diskurse, teigia, kad 

30   Ofi cialiai skelbiama policijos posto įrengimo priežastis – siekis užtikrinti saugumą Kirtimų ra-
jone ir užkirsti kelią narkotikų prekybai. Apie Kirtimų gyventojų reakciją į savivaldybės planus 
galima spręsti tik iš spaudoje pasirodžiusių pranešimų apie kilusias riaušes, kai buvo bandoma 
statyti policijos postą. Dienraštyje „Lietuvos rytas“ rašoma, kad keliasdešimt Kirtimų gyven-
tojų automobiliais užtvėrė kelią statybininkams, grasino policininkams ir pareigūnams, mėtė 
tuščius butelius ir išvartė betono blokus, skirtus policijos posto pamatams (Kuizinaitė 2004). 
Nors, remiantis spaudoje pateikiama įvykių versija, Kirtimų gyventojai savivaldybės ir policijos 
veiksmus priėmė neigiamai ir nebuvo pasirengę bendradarbiauti šiame saugumo užtikrinimo 
plane, riaušių įkarštyje atvykęs Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas buvo sutiktas plojimais. 
Formaliame susitikime su bendruomenės atstovais meras pažadėjo suteikti galimybę įsidarbinti 
penkiasdešimčiai Kirtimų gyventojų ir atvežti maisto vaikams. Su šiais pasiūlymais romai suti-
ko, tačiau merui patvirtinus, jog policijos posto statybos bus tęsiamos, vėl kilo šurmulys (Kui-
zinaitė 2004). Dėl kilusių neramumų policijos posto įrengimą buvo nuspręsta kelioms dienoms 
atidėti, tačiau paties plano nebuvo atsisakyta. Policijos postas, kaip ir buvo žadėta, pastatytas 
pirmadienį, tačiau jau trečiadienį (2004 m. spalio 6 d.) jis buvo padegtas. 
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visuomenės abejingumas sprendžiant romų klausimus įgyvendinamos socialinės 
politikos neefektyvumui ir nekritiška žiniasklaidos pozicija suteikė savivaldybės 
politikams gana didelę veiksmų laisvę vykdyti prievartinius veiksmus Kirtimų 
gyvenvietėje. Kai buvo įrengtas policijos postas, netrukus savivaldybės atstovai 
ėmė švelninti savo pozicijas ir, be ryžto užtikrinti saugumą bei stabdyti narkotikų 
prekybą, įvardijo ir siekį įvairiomis priemonėmis mažinti romų socialinę atskirtį 
bei integruoti į juos visuomenę (Vilniaus m. savivaldybė 2004b). Savivaldybės 
tikslu, be sieko sustabdyti narkotikų prekybą, tapo ir romų integracija, o kaip prie-
monė šiam tikslui įgyvendinti buvo nuspręsta romus įdarbinti Vilniuje vykdomoje 
viešųjų darbų programoje (50 darbo vietų)31. 

Itin kontroversiškai buvo vertinamas dar vienas 2004 m. pabaigoje savi-
valdybės žengtas žingsnis – iš anksto nepranešę apie planus likviduoti Kirti-
mų gyvenvietę ar iškeldinti jos gyventojus, gruodžio 2–3 d. miesto vadovai į 
gyvenvietę pasiuntė darbininkų, kad pradėtų griauti nelegalius namus, užfi k-
suotus spalio 25 d. surašytuose protokoluose (Mickutė 2004, Delfi .lt 2004). 
Pirmą dieną nugriauti 5 pastatai, įsikišus vaiko teisių apsaugos kontrolierei 
antrą dieną pastatų griovimas sustabdytas. Savivaldybės veiksmai buvo neti-
kėti ne tik Kirtimų gyventojams, bet ir su romais dirbančioms valstybės ins-
titucijoms. Iki tol valstybės ir vietos valdžios Kirtimų gyvenvietėje vykdy-
ti veiksmai nebuvo nukreipti į romų iškeldinimą, veikiau priešingai – buvo 
gerinama gyvenvietės infrastruktūra, 2001 m. pastatytas Romų visuomenės 
centras, 2004 m. vasarą įrengtos skalbyklos. Dėl savivaldybės veiksmų kreip-
tasi į teismą ir 2010-aisiais, praėjus 6 metams, jie buvo pripažinti neteisėtais 
(LVAT 2010). Agresyvi savivaldybės taktika sprendžiant Kirtimų gyvenvietės 
problemas, ypač namų griovimas, sulaukė plataus atgarsio visuomenėje ir kri-
tikos tiek iš žmogaus teisių gynėjų, tiek iš Seimo kontrolierių32. Savivaldybės 

31  2004 m. spalio 14 d. vėl suorganizuotas Vilniaus mero ir romų bendruomenės atstovų susiti-
kimas ir pristatytos galimybės dalyvauti viešųjų darbų programoje (Vilniaus m. savivaldybė 
2004c). Kuriant integracijos priemones aktyviai dalyvavo pats Vilniaus meras, be viešųjų 
darbų, pažadėjęs skirti papildomų lėšų vaikų iš daugiavaikių šeimų maitinimui ir priklau-
somybės ligomis sergančių žmonių reabilitacijos centro įrengimui gyvenvietėje. Vis dėlto 
siūlomos priemonės romų buvo įvertintos kritiškai ir jose dalyvauti sutiko tik pora žmonių. 
Pagrindiniai romų išsakyti motyvai atsisakyti pasiūlytų darbų buvo sudėtingas susisieki-
mas transportu iki toli nuo namų esančių darbo vietų, didelės kelionės išlaidos (pasiūlytas 
atlyginimas – 400 litų), nepatogus darbo grafi kas (ilgos pertraukos tarp rytinių ir vakarinių 
darbų), neaiški darbų pradžia („kai sužels žolė“, „kai ims kristi medžių lapai“) (Žmogaus 
teisių stebėjimo institutas 2005).

32   Praėjus kelioms dienoms, kai buvo įvykdytas griovimas, vaiko teisių apsaugos kontrolierės 
iniciatyva buvo suorganizuotas Vilniaus m. savivaldybės ir romų atstovų susitikimas. Susi-
tikime savivaldybė pasiūlė  naujų priemonių – šeimoms, kurios nori išsikelti iš gyvenvietės, 
bus suteikta galimybė įstatymų nustatyta tvarka gauti socialinį būstą (Vilniaus m. savival-
dybė 2004d). Praėjus dviem mėnesiams, kai buvo įvykdytas griovimas, savivaldybė pasiūlė 
penkioms šeimoms laikinai apsigyventi nakvynės namuose, tačiau šio siūlymo jos atsisakė 
(Vilniaus m. savivaldybė 2005).
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veiksmai buvo įvertinti kaip neteisėti ir pažeidžiantys tiek Lietuvos Respu-
blikos įstatymus, tiek tarptautinės teisės normas, o aiškios vizijos dėl Kirtimų 
gyvenvietės ateities neturėjimas prieš imantis konkrečių veiksmų buvo įver-
tintas kaip netinkama darbo praktika.

Atsižvelgiant į tai, 2005 m. birželį parengtą Vilniaus romų bendruomenės 
ir šalia taboro esančių teritorijų priežiūros ir saugumo užtikrinimo bei romų 
segregacijos mažinimo 2005–2010 m. programą galima vertinti kaip reakciją 
į įvairių institucijų kritiką, o ne kaip ilgalaikio planavimo rezultatą. Programa 
įteisino jau egzistuojančią praktiką – visų pirma užtikrintas spalį pastatyto poli-
cijos posto fi nansavimas (kartu su teritorijos priežiūra tam skirta 1,5 mln. litų). 
Kitiems tikslams – romų segregacijai mažinti, švietimui ir ugdymui, visiškam 
ar daliniam užimtumui skatinti, sveikatos priežiūros, socialinės paramos ir pa-
galbos bei būsto klausimams spręsti – skirta kelis kartus mažiau lėšų (Vilniaus 
m. savivaldybės taryba 2005). Analizuojant iki parengiant programą savivaldy-
bės vykdytus veiksmus ir vėliau sudarytą romų integracijos programą, nelieka 
abejonių, kad pagrindinė problema, kurią siekė išspręsti savivaldybė – tai gy-
venvietėje vykstanti narkotikų prekyba. Pačių romų vertinimu, narkotikai ne-
buvo laikoma pagrindine Kirtimų gyvenvietės problema. Romai ne kartą buvo 
teigę, jog didžiausi sunkumai jiems kyla dėl būsto įteisinimo ir įsidarbinimo. 
Šioms problemoms Vilniaus m. savivaldybės veiksmų programoje visai nebuvo 
numatyta lėšų, o siūlomos bendrosios priemonės buvo neefektyvios ir nepajė-
gios šių klausimų išspręsti iš esmės. Net ir nenorint etiškai vertinti savivaldybės 
tikslų, tenka kritikuoti šiems tikslams pasiekti pasirinktų priemonių efektyvu-
mą. Saugumo užtikrinimas jėgos priemonėmis (t. y. policija) yra laikomas bene 
brangiausiu valstybinės kontrolės įtvirtinimo metodu, kuriuo neefektyvu remtis 
siekiant įgyvendinti ilgalaikį saugumą.

Etninių tyrimų centro 2007 m. atliktame Romų socialinės integracijos gali-
mybių tyrime vertinama ir Vilniaus m. savivaldybės programa. Tyrimo autoriai 
atkreipia dėmesį, kad savivaldybių vaidmuo didinant remiamų grupių socialinę 
ir profesinę integraciją apima viešųjų darbų organizavimą su darbo birža, da-
lyvavimą projektuose struktūrinei paramai gauti, vietinių programų inicijavi-
mą ir socialinių paslaugų teikimą (Etninių tyrimų centras 2007a). Analizuojant 
Vilniaus m. savivaldybės galimybes spręsti aptarnaujamos teritorijos socialines 
problemas, romų integracijos programos priemonės įvertintos kaip ribotos, at-
skleidžiančios romus kriminalizuojantį požiūrį ir didinančios (o ne mažinan-
čios) romų segregaciją. Socialinės integracijos stiprinimas teikiant specializuo-
tas socialines paslaugas Kirtimų gyventojams programoje nebuvo numatytas. 
Pagal bendrąjį socialinių paslaugų teikimo fi nansavimą visame Vilniaus mieste 
su romais 2007 m. dirbo penki asmenys, kurių specializacija – socialinis darbas, 
tačiau ne visi buvo socialiniai darbuotojai ir ne visi dirbo visu etatu (Etninių 
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tyrimų centras 2007a). Be silpnos socialinės politikos, kritiškai vertinamas ir 
programoje numatytų priemonių įgyvendinimas – nebuvo atliekamas reguliarus 
priemonių efektyvumo vertinimas, tikslinami uždaviniai, peržiūrimas fi nansa-
vimo paskirstymas. Nuo 2007 m. savivaldybės programai įgyvendinti skirta ge-
rokai mažiau lėšų, uždarytas stacionarus policijos postas. Pagrindinė priemonė, 
kuriai po 2007 m. vis dar buvo skiriamas miesto politikų dėmesys – tai savival-
dybės programoje minėtas siekis iškeldinti Kirtimų gyvenvietę ir apgyvendinti 
romus kitose Lietuvos savivaldybėse, fi nansavimo prašant iš Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės. 

Būsto reikalams spręsti savivaldybės programoje visiškai neskyrus lėšų, šis 
klausimas visu programos įgyvendinimo laikotarpiu buvo keliamas tik atskirų 
miesto politikų kalbose. Nors 2005 m. savivaldybės atliktoje apklausoje 74 proc. 
Kirtimų gyventojų sakė norintys persikelti gyventi į kitą vietą (Vilniaus m. savi-
valdybės taryba 2005), realių veiksmų įgyvendinant šį tikslą savivaldybėje nebu-
vo imtasi33. 2007 m. tiek politikai, tiek romų lyderiai viešai kėlė Kirtimų gyven-
vietės iškeldinimo klausimą, tačiau tam nebuvo skirta lėšų ir jokių priemonių 
nebuvo įgyvendinta (Utyra 2007). Savivaldybės politikų planai romus iškeldinti 
į kitas savivaldybes kėlė įtampą greta Vilniaus esančiuose rajonuose (Delfi .lt 
2007; Alfa.lt 2007), o ilgą laiką nesprendžiamas Kirtimų klausimas leido ats-
kiriems politikams didinti savo populiarumą vis primenant planus griežtomis 
priemonėmis šalinti gyvenvietės problemas34. Visą šį laikotarpį Kirtimų mikro-
rajonas buvo griežtai kontroliuojamas policijos pareigūnų, rengiant reguliarius 
reidus, per kuriuos ne kartą buvo tikrinami visi gyvenvietėje esantys namai, 
skaičiuojami ten gyvenantys asmenys. Į miesto mero postą sugrįžus A. Zuokui, 
2012 m. vasarį Kirtimų gyvenvietėje vėl buvo nugriauti trys nelegalūs pastatai, 
tačiau šį kartą, priešingai nei 2004 m., tai buvo daroma vykdant įsiteisėjusius 
teismo sprendimus dėl nelegalių pastatų.

Nors socialinės Kirtimų gyvenvietės problemos yra aiškiai suvoktos ir ne-
retai įvardijamos pačių valdžios atstovų (teritorijų planavimo ir statybos ins-
pekcijos, policijos pareigūnų (15min.lt 2010; Jančys 2012), pagrindinis dėme-
sys tiek viešajame, tiek politiniame diskurse skiriamas tik policinei priežiūrai 

33   2008 m. Vilniaus Socialinės paramos centro vykdytoje apklausoje norą persikelti į kitą socia-
linį būstą išsakė tik 20–28 proc. gyventojų (Vilniaus socialinės paramos centras 2008). Tokie 
ryškūs nuomonių skirtumai galėjo atsirasti tiek dėl skirtingai suformuluotų klausimų (2005 m. 
apklausoje naudoti klausimai nėra pateikiami), tiek dėl gyventojų kritiškai vertinamų savival-
dybės galimybių įgyvendinti planuojamą iškeldinimą. 

34   A. Paleckis 2007 m. rugpjūtį–rugsėjį: žr. Utyra (2007); Delfi .lt (2007). 
  A. Butkevičius 2008 m. sausį–balandį: žr. Balsas.lt (2008); Utyra (2008); Utyra (2008a). 
   A. Melianas 2007–2012 m.: žr. Alfa.lt (2007); 15min.lt (2012).
  A. Zuokas 2004–2012 m.: žr. Delfi .lt (2004); Kuizinaitė (2004a); Černiauskas (2012); Vireliū-

naitė (2012).
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siekiant užkirsti kelią prekybai narkotinėmis medžiagomis. 2010 m. pasibaigus 
savivaldybės programos vykdymo laikotarpiui, naujas priemonių planas nebuvo 
patvirtintas, o nesprendžiamas teisinis netikrumas dėl gyvenamojo būsto ir to-
liau sudarė prielaidas į valdžią ateinantiems savivaldybės pareigūnams eskaluoti 
Kirtimų romų gyvenvietės problemą ir stiprinti neigiamą etninės grupės įvaiz-
dį (žr.: Černiauskas 2012, 2012a; Žukovskis 2012; Vireliūnaitė 2012; 15min.lt 
2012). Priimtas politinis sprendimas neišskirti romų kaip tikslinės etninės grupės 
ir nenumatyti tikslinių priemonių socialinėms problemoms spręsti lėmė, kad šios 
tautybės asmenims buvo teikiamos tik bendrosios socialinės paslaugos, pačių 
vykdytojų vertinamos kaip neefektyvios ir nepakankamos. Vilniaus miesto socia-
linių paslaugų plane (2012 m.) romų tautybės gyventojai kelis kartus yra minimi 
kaip probleminė grupė, patirianti skurdą ir ilgalaikę socialinę atskirtį, tačiau savi-
valdybė neišskyrė galimų socialinių paslaugų, kurios būtų teikiamos šiai grupei, 
nei jų fi nansavimo (Vilniaus m. savivaldybės taryba 2012). Romų visuomenės 
centras, veikiantis prie Kirtimų romų gyvenvietės, savivaldybės socialinių pas-
laugų plane minimas kaip socialinių paslaugų centras, tačiau fi nansavimas iš 
savivaldybės lėšų skiriamas tik ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui 
organizuoti. Ribotos socialinės paslaugos (informavimas ir konsultavimas) 
Romų visuomenės centre teikiamos iš Kultūros ministerijos skiriamų lėšų tarp-
kultūriniam tarpininkavimui35.

Vertinant Vilniaus m. savivaldybės veiklą valstybinės romų integracijos pro-
gramos kontekste, galima pastebėti, kad savivaldybės veiksmai ne tik nebuvo 
derinami su valstybės institucijų vykdoma romų integracijos kryptimi, bet ir 
neretai tiesiogiai jai prieštaravo. Savivaldybės veiksmų autonomiškumas itin 
atsiskleidė 2004 m. gruodį vykdant namų griovimą Kirtimų mikrorajone – šie 
veiksmai ne tik prieštaravo iki tol vykdytai gyvenvietės gyvenimo sąlygų gerini-
mo krypčiai, bet ir buvo pripažinti neteisėtais Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo (LVAT 2010). Pasirinkta policinės priežiūros kryptis, nesprendžiant 
socialinių gyvenvietės problemų, buvo kritikuojama tiek vykdytojų, tiek progra-
mos vertintojų (Etninių tyrimų centras 2007a; LR Seimo kontrolierius 2009), ta-
čiau laikotarpiu, kai buvo atliekamas šis tyrimas, vykdomos programos kryptis 
nesikeitė – Kirtimuose gyvenančių romų neišskiriant kaip tikslinės grupės, jiems 
ir toliau buvo teikiamos tik bendrosios viešosios paslaugos (socialinės paramos, 
švietimo, sveikatos, būsto). Esamos teisinio reguliavimo spragos suteikė gana di-
delę veiksmų laisvę vietos lygmens miesto politikams – savivaldybės ir valstybės 
atsakomybių atskyrimas ribojo valstybės institucijų galimybę kontroliuoti padėtį. 
Neigiamos visuomenės nuostatos romų etninės grupės atžvilgiu (2010–2012 m. 

35   Specialiosioms socialinėms paslaugoms lėšos buvo skiriamos tik kaip projektinis fi nan-
savimas (pvz., Europos socialinio fondo lėšomis vykdytas projektas „Atsigręžk į romus“ 
2009–2012 m.).
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Vilniaus mieste buvo fi ksuojamos stipresnės neigiamos nuostatos romų atžvil-
giu nei kitose Lietuvos vietovėse) ir visuomenės abejingumas vykdomos socia-
linės politikos neefektyvumui taip pat turėjo įtakos savivaldybės vykdomos po-
litikos turiniui – diskriminacinės praktikos romų etninės grupės narių atžvilgiu 
buvo labiau pateisinamos nei kitų grupių. 
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3. Socialinės reprodukcijos švietime raiška: 
romų išsilavinimas 2001–2011 m. 

Socialinės stratifi kacijos teoretikai dalyvavimą švietimo sistemoje vertina kaip 
vieną svarbiausių prielaidų, lemiančių individo dalyvavimą kitose socialinėse sri-
tyse. Nors pasiektą išsilavinimo lygį smarkiai lemia individo socialinė kilmė, iš 
kitos pusės, turimas išsilavinimo lygis turi didelę įtaką vėlesnei individo sociali-
nei raidai – tiek dalyvavimui darbo rinkoje ir ekonominei gerovei, tiek sveikatai 
ir netgi gyvenimo trukmei (Shavit, Yaish ir Bar-Haim 2007). Švietimo sistema 
stratifi kacijos tyrimuose vertinama dvejopai: nors įgytas išsilavinimas išlieka vie-
nas svarbiausių socialinio mobilumo variklių šiuolaikinėje visuomenėje, ryškūs 
atskirų socialinių grupių išsilavinimo netolygumai skatina kritiškai vertinti švieti-
mo sistemos vaidmenį įtvirtinant švietimo nelygybes naujose kartose. Visuotinio 
švietimo plėtra, kuri XX a. buvo stebima daugumoje pasaulio šalių, padidino dau-
gelio visuomenės grupių galimybes įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, tačiau, 
kaip pabrėžia Bourdieu (1984), šis struktūrinis pokytis negali būti tapatinamas su 
švietimo nelygybių sumažėjimu tarp socialinių grupių. Naujausi tyrimai rodo iš-
liekančią socialinės nelygybės svarbą išsilavinimo rodikliams – nors vis daugiau 
įvairių socialinių grupių atstovų įgyja pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, kalbant 
apie vidurinio ir aukštesnio išsilavinimo įgijimą, kuris reikšmingas sėkmingai 
ekonominei ir profesinei integracijai, išlieka ryškūs skirtumai tarp socialinių gru-
pių (išsamią tyrimų apžvalgą žr. Shavit, Yaish ir Bar-Haim 2007). 

Šiame darbe socialinė reprodukcija operacionalizuojama tik formaliojo išsi-
lavinimo rodikliais – lyginamas skirtingų kartų individų pasiektas išsilavinimo 
lygis ir analizuojamos dabartinių mokyklinio amžiaus vaikų galimybės įgyti 
aukštesnį nei tėvų išsilavinimą. 2001 ir 2011 m. surašymo duomenys suteikia 
galimybę palyginti, kaip keitėsi romų etninės grupės narių išsilavinimas per 
pastaruosius dešimt metų, ir įvertinti, ar ankstesniuose tyrimuose fi ksuoti etni-
nių grupių išsilavinimo skirtumai (Leončikas 2006a) išlieka aktualūs ir šiuo 
metu. Surašymo duomenų apžvalga papildoma vietinio lygmens duomenų ana-
lize – siekiant suprasti priežastis, lemiančias išliekančius romų išsilavinimo 
skirtumus, šiame darbe buvo nuspręsta išsamiai analizuoti romų dalyvavimo 
švietimo sistemoje ypatumus vienoje savivaldybėje. Vilniaus m. savivaldybėje 
esanti Kirtimų gyvenvietė pasirinkta tiek dėl išskirtinumo bendrame Lietuvos 
kontekste (tai vienintelė išlikusi segreguota romų gyvenvietė), tiek dėl galimy-
bės vietos lygiu apžvelgti išsilavinimo kaitą per pastarąjį dešimtmetį. Vykdant 
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tyrimą, 2011 m. Kirtimų gyvenvietėje buvo atlikta kiekybinė gyventojų apklau-
sa; jos duomenys buvo lyginami su 2001 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto 
vykdytos apklausos rezultatais (Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2001).

3.1. Lietuvos romų išsilavinimo rodikliai 
2001–2011 m. 

Žvelgiant į romų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, 2011 m. surašymo 
duomenimis, beveik pusė Lietuvos romų (49 proc.) buvo vaikai ir jaunimas 
iki 20 metų. Romų etninės grupės amžiaus struktūra yra išskirtinė visos šalies 
kontekste – vaikai ir jaunimas (0–19 metų) tesudarė 22 proc. visų Lietuvos gy-
ventojų (žr. 6 pav.). Palyginti su 2001 m. surašymu (Leončikas 2006a), vaikų ir 
jaunimo dalis romų grupėje išaugo 3 proc., kai visoje Lietuvoje stebima atvirkš-
tinė tendencija – šios amžiaus grupės dalis bendroje visuomenės struktūroje 
mažėjo (nuo 27 iki 22 proc.).

6 paveikslas. Romų grupės amžiaus struktūra ir šalies vidurkis, 2011 m. surašymo duo-
menys, proc. 

Šaltiniai: 2011 m. surašymo duomenys (Statistikos departamentas 2013a)

Didelė santykinė vaikų ir jaunimo dalis romų etninėje grupėje reiškia, kad 
švietimo sistema yra vienas pagrindinių visuomenės ir valstybės institutų palai-
kant santykį su romų mažuma – didžioji dalis romų bendruomenės arba patys 
mokosi, arba turi vaikų, kurie lanko mokyklą (Leončikas 2006a). Palyginti su 
2001 m. surašymo duomenimis, 2011 m. romų tautybės asmenų išsilavinimas 
augo, tačiau vis dar ryškiai skyrėsi nuo šalies vidurkio. Teigiamą poslinkį rodo 
neraštingumo nykimas – 2011 m. romų grupėje kelis kartus sumažėjo neraštin-
gų ir nebaigusių pradinės mokyklos asmenų skaičius (nuo 26 iki 10 proc.) ir iš-
augo pradinį išsilavinimą turinčių žmonių dalis (nuo 31 iki 42 proc.). Daugėjo ir 
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pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų (nuo 15 iki 29 proc.). Tačiau stebimos 
ir neigiamos tendencijos – palyginti su 2001 m. duomenimis, 2011 m. romų 
grupėje sumažėjo vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą turinčių asmenų dalis (nuo 
28 iki 20 proc.) (žr. 7 pav.).

7 paveikslas. Romų išsilavinimo lygio kaita: 2001 ir 2011 m. surašymų palygini-
mas, proc.

Šaltiniai: 2001 m. surašymo duomenys (N=2751) (Statistikos departamentas 2002);
2011 m. surašymo duomenys (N=2115) (Statistikos departamentas 2013b)

Teigiamam pokyčiui romų bendruomenėje didelę įtaką turėjo jauniausios 
amžiaus grupės (10–19 m.) išsilavinimo augimas – palyginti su 2001 m. duome-
nimis, neraštingumas (nebaigtas pradinis išsilavinimas) šioje amžiaus grupėje 
mažėjo 36 proc. (2001 m. – 47 proc., 2011 m. – 11 proc.), daugėjo pagrindinį iš-
silavinimą įgijusių asmenų (atitinkamai 7 ir 26 proc.) (žr. 8 pav.). Taigi, 2001 m. 
šioje amžiaus grupėje buvo fi ksuojami ryškūs išsilavinimo skirtumai tarp romų 
ir kitų Lietuvos gyventojų, o 2011 m. didesni skirtumai šioje amžiaus grupėje 
išlieka tik kalbant apie vidurinio išsilavinimo įgijimą (žr. 9 pav.). 

8 paveikslas. Romų išsilavinimo lygio kaita pagal amžiaus grupes: 2001 ir 2011 m. 
surašymų palyginimas, proc.

2001 m.
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Šaltiniai: 2001 ir 2011 m. surašymo duomenys (Statistikos departamento raštas Etninių 
tyrimų institutui 2013 04 17)

9 paveikslas. 10–19 m. amžiaus grupės išsilavinimo rodikliai romų grupėje ir visoje 
šalyje, 2001 ir 2011 m. surašymų duomenys, proc.

Šaltiniai: 2001 ir 2011 m. surašymo duomenys (Statistikos departamento raštas Etninių 
tyrimų institutui 2013 04 17); 2001 m. surašymo duomenys (Statistikos departamentas 
2002); 2011 m. surašymo duomenys (Statistikos departamentas 2013b)

2011 m.

2011 m.

2001 m.
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Teigiamam romų išsilavinimo pokyčiui jauniausioje amžiaus grupėje įtakos 
galėjo turėti tiek besikeičianti šios etninės grupės adaptacijos strategija, tiek sė-
kminga valstybės etninė politika, nes nuo 2000 m. romų švietimo klausimams 
skiriamas didesnis dėmesys (žr. LR Vyriausybė 2000, 2008; LR kultūros ministe-
rija 2012). Vis dėlto vertinti, kaip šie pokyčiai paveiks romų etninės grupės padėtį 
bendroje Lietuvos socialinėje struktūroje, yra per anksti – išsilavinimo skirtumai 
vyresnėse amžiaus grupėse išlieka reikšmingi, ypač kalbant apie vidurinio ir 
aukštesnio išsilavinimo įgijimą (20–29 m. amžiaus grupės išsilavinimo palygi-
nimą žr. 10 pav.). Siekiant ir toliau mažinti romų socialinę atskirtį, reikėtų didinti 
romų jaunuolių galimybes siekti vidurinio ir aukštesnio išsilavinimo – vis dau-
giau Lietuvos gyventojų įgyjant vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą, romų grupėje 
šie rodikliai pastarąjį dešimtmetį mažėjo.
10 paveikslas. 20–29 m. amžiaus grupės išsilavinimo rodikliai romų grupėje ir visoje 
šalyje, 2011 m. surašymo duomenys, proc.

Šaltiniai: 2011 m. surašymo duomenys (Statistikos departamento raštas Etninių tyrimų 
institutui 2013 04 17; Statistikos departamentas 2013b)

3.2. Kirtimų gyventojų socialiniai ir demografi niai 
bruožai

Apklausos data: 2011 m. kovo 24–balandžio 10 d.
Tyrimo objektas: Kirtimų romų gyvenvietės (dar vadinamos Parubanka, 

Aukštutiniu ir Žemutiniu taboru) gyventojai.
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Kirtimuose gyvenančių romų socialines ir demo-

grafi nes charakteristikas (gyventojų amžių, išsilavinimą ir lytį). 
Tyrimo metodas: anketinė apklausa, anketas pildant apklausėjui. Atliekant 

tyrimą buvo aplankyti visi gyvenamieji namai, nieko neradus namuose gyvena-
masis namas lankytas pakartotinai. Apklausą atliko darbo autorė, lydima Romų 
visuomenės centro socialinio darbuotojo.
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Imties dydis: apklausti visi tuo metu Kirtimų gyvenvietėje (Aukštutiniame ir 
Žemutiniame taboruose) gyvenę žmonės, informaciją apie namų ūkio narius pateik-
davo suaugęs namų ūkio narys. Iš viso informacija surinkta apie 378 žmones36.

Amžiaus struktūra. Lyginant 2011 m. surašymo (t. y. visos Lietuvos romų 
etninės grupės) ir 2011 m. atliktos sociologinės Kirtimų romų apklausos duo-
menis, matyti, jog vaikai ir jaunimas Kirtimų gyvenvietėje sudaro dar di-
desnę santykinę dalį: vaikai ir jaunimas iki 20 metų – 54 proc., o vaikai iki 
16 metų – 46 proc. visų gyventojų.

Išsilavinimas. Kirtimų gyventojai pasižymi itin žemu išsilavinimo lygiu – ana-
lizuojant duomenis (10 m. ir vyresni, N=272), matyti, kad 45 proc. gyventojų yra 
neraštingi arba neįgiję pradinio išsilavinimo, o 40 proc. yra baigę tik pradinio išsi-
lavinimo pakopą. Pagrindinį išsilavinimą yra įgiję 12 proc. Kirtimuose gyvenančių 
žmonių, vidurinį ir aukštesnį nei vidurinį – 3 proc. gyventojų (žr. 11 pav.). 

11 paveikslas. Išsilavinimo lygis: Lietuvos romų ir Kirtimų gyventojų išsilavinimo ly-
gio palyginimas 2011 m., 10 m. ir vyresni

Šaltiniai: 2011 m. surašymo duomenys: išsilavinimas pagal tautybę (romai – čigonai), 
10 m. ir vyresni, N=1669 (Statistikos departamentas 2013b); 
2011 m. Kirtimų gyventojų apklausos duomenys: 10 m. ir vyresni, N=272

36   Kirtimų gyventojai ne kartą buvo skaičiuojami vykdant įvairias policijos ir savivaldybės ins-
titucijų inicijuojamas apklausas, todėl yra galimybė įvertinti gyventojų skaičiaus kaitą, ypač 
atkreipiant dėmesį į pastaraisiais metais fi ksuojamą vaikų ir suaugusiųjų santykio pokytį – 
duomenys rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį suaugusių gyventojų dalis Kirtimų gyvenvietėje 
smarkiai sumažėjo ir sudarė tik kiek daugiau nei pusę visų gyventojų. 1999 m. straipsnyje apie 
policijos Kirtimuose vykdytą operaciją informuojama, kad gyvenvietėje gyveno 401 asmuo: 
iš jų 281 suaugusysis ir 120 nepilnamečių (santykis: 70 ir 30 proc.) (Zdramys 1999). Panašus 
vaikų ir suaugusiųjų santykis fi ksuojamas ir 2005 m. savivaldybės vykdytos apklausos rezul-
tatuose – atitinkamai 29 ir 71 proc. (511 asmenų: 146 nepilnamečiai vaikai ir 365 suaugusieji) 
(Vilniaus m. savivaldybės taryba 2005). Tačiau jau 2008 m. šis santykis smarkiai pasikei-
čia: sumažėja suaugusiųjų santykinė dalis (53 proc.), o vaikai sudaro beveik pusę (47 proc.) 
Kirtimų gyventojų (418 žmonių: 223 suaugusieji ir 195 vaikai) (Vilniaus socialinės paramos 
centras 2008). Panašus vaikų ir suaugusiųjų santykis fi ksuojamas ir atliekant tyrimą vykdytoje 
Kirtimų gyvenvietės apklausoje – 2011 m. Kirtimuose gyveno 378 žmonės, iš jų  195 suaugu-
sieji ir 183 vaikai (atitinkamai 52 ir 48 proc.).



65

(NE)LYGIOS GALIMYBĖS ŠVIETIME: ANKSTYVO ROMŲ VAIKŲ PASITRAUKIMO IŠ UGDYMO SISTEMOS
VILNIAUS MIESTE ANALIZĖ

Šie duomenys yra išskirtiniai ne tik bendro Lietuvos gyventojų išsilavinimo, 
bet ir šalyje gyvenančių romų kontekste – Kirtimų romai pasižymi itin didele 
neraštingų ir nebaigusių pradinio išsilavinimo žmonių santykine dalimi. Lygi-
nant surašymo ir Kirtimų gyvenvietės tyrimo duomenis matyti, kad 2011 m. 
Kirtimuose buvo daug didesnė neraštingų ir nebaigusių pradinio išsilavinimo 
gyventojų dalis (atitinkamai 10 ir 45 proc.), mažiau pagrindinį (29 ir 12 proc.) 
ir vidurinį bei aukštesnį išsilavinimą (19 ir 3 proc.) turinčių gyventojų. 

Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį vykę teigiami Lietuvos romų išsilavinimo 
pokyčiai Kirtimų gyvenvietės beveik nepalietė. Lyginant jauniausios romų gru-
pės (10–19 m.) išsilavinimo lygį Kirtimuose ir Lietuvoje, matyti, kad tarp Kirti-
mų gyvenvietės vaikų ir jaunimo yra itin didelė neraštingų (nebaigusių pradinės 
mokyklos) ir tik pradinį išsilavinimą turinčių asmenų dalis. Tarp Lietuvos romų 
yra tik 11 proc. neraštingų šios amžiaus grupės asmenų, Kirtimuose – 49 proc.; 
pagrindinį išsilavinimą 10–19 m. grupėje romų yra įgiję 26 proc. Lietuvos 
romų, Kirtimuose – tik 2 proc. (žr. 12 pav.). Tai rodo, kad didelė dalis Kirtimų 
romų vaikų į mokyklą ateina vėliau nei rekomenduojamo mokyklinio amžiaus, 
privalomojo ugdymo laikotarpiu įgyja pradinį išsilavinimą, o pagrindinio išsila-
vinimo daugelis nepasiekia, nes pasitraukia iš ugdymo proceso. 

12 paveikslas. Išsilavinimo lygis pagal amžiaus grupes, Kirtimų gyvenvietė, 2011 m., 
proc.

Šaltiniai: 2011 m. Kirtimų gyventojų apklausos duomenys – 10–59 m: N=264 (pagal 
amžiaus grupes: 10–19 m.: N= 91; 20–29 m.: N=63; 30–39 m.: N=50; 40–49 m.: N=27; 
50–59 m.: N=33); 2011 m. surašymo duomenys, 10 m. ir vyresni: N=1669 (Statistikos 
departamento raštas Etninių tyrimų institutui 2013 04 17)

Priežastis, lėmusias tokius skirtumus, vienareikšmiškai įvardyti sudėtinga. 
Kirtimų gyvenvietėje dideliu neraštingumu pasižymi ne tik vaikai ir jaunimas, 
bet ir vyresni asmenys – šių vaikų tėvai ir seneliai: 30–39 m. grupėje neraštingi 
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asmenys sudaro 52 proc., 40–49 m. – 41 proc. gyventojų. Kaip ir vaikų, šių am-
žiaus grupių išsilavinimo lygis smarkiai išsiskiria Lietuvos romų kontekste – tarp 
tokio amžiaus romų visoje šalyje yra tik apie dešimtadalį (9–14 proc.) neraštingų 
asmenų. Mažesni Kirtimų ir Lietuvos romų išsilavinimo skirtumai stebimi tik 
vyriausioje 50–59 m. amžiaus grupėje37– tarp šių asmenų Kirtimuose yra di-
džiausia pagrindinį ir aukštesnį išsilavinimą turinčių gyventojų dalis (45 proc.), 
mažiausia neraštingų asmenų (21 proc.). Norint paaiškinti tokį ryškų neraštin-
gumo augimą tarp 1962 m. ir vėlesniais metais gimusių Kirtimų romų reikėtų 
daryti atskirą istorinį tyrimą, kuris peržengtų studijos problematikos ribas. Šia-
me darbe, siekiant atsakyti į iškeltą tyrimo problemą, daugiausia dėmesio bus 
skiriama veiksniams, įgalinantiems ryškesnį jauniausios kartos išsilavinimo au-
gimą ar užkertantiems tam kelią – analizuojama, kodėl teigiamas išsilavinimo 
pokytis, fi ksuojamas jauniausioje (10–19 m.) Lietuvos romų amžiaus grupėje, 
Kirtimų gyvenvietės vaikų praktiškai nepalietė. Didelis neraštingumo lygis tėvų 
grupėje yra vienas iš svarbių veiksnių, galėjusių turėti įtakos vaikų socialinio 
mobilumo galimybėms. 

Lytis ir išsilavinimas. Kirtimų gyvenvietėje (N=378) gyvena kiek daugiau 
moterų (55 proc.) nei vyrų (45 proc.), vyrų yra mažiau visose amžiaus grupė-
se – tiek vaikų, tiek suaugusiųjų. Analizuojant Kirtimų gyventojų išsilavinimą 
pagal lytį (N=272, 10 m. ir vyresni), matyti dideli vyrų ir moterų išsilavinimo 
skirtumai – daugiau moterų nei vyrų yra neraštingos ar nebaigusios pradinio iš-
silavinimo (skirtumas 8 proc.), daugiau vyrų nei moterų pasiekia pagrindinio ir 
aukštesnio išsilavinimo lygį (skirtumas 12 proc.) (žr. 13 pav.). Kaip rodo bendri 
Lietuvos romų surašymo duomenys, visoje šalyje skirtumas tarp lyčių nėra toks 
ryškus – tik 1–4 procentai.

13 paveikslas. Išsilavinimas pagal lytį, Kirtimų gyvenvietė ir Lietuvos romai, 2011 m., 
proc. 

37   60 metų ir vyresnių asmenų išsilavinimo duomenys nelyginami dėl itin mažo respondentų 
skaičiaus.

Kirtimų gyvenvietė 2011 m.
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Šaltiniai: 2011 m. Kirtimų gyventojų apklausos duomenys: 10 m. ir vyresni, N=272. 
2011 m. surašymo duomenys, 10 m. ir vyresni, N=1669 (Statistikos departamento raštas 
Etninių tyrimų institutui 2013 04 17)

Vertinant bendrą Lietuvos romų kontekstą, matyti, kad skirtumai tarp šios 
tautybės moterų ir vyrų išsilavinimo nėra labai dideli, tačiau analizuojant Kirti-
muose gyvenančių berniukų ir mergaičių socialinio mobilumo galimybes būtina 
atkreipti dėmesį į šioje gyvenvietėje fi ksuojamus ryškesnius lyčių išsilavini-
mo skirtumus. Kirtimuose gyvenančių mergaičių galimybės įgyti pagrindinį ir 
aukštesnį išsilavinimą yra šiek tiek mažesnės nei berniukų, mergaičių grupėje 
taip pat yra didesnė neraštingumo tikimybė. 

3.2.1. Išsilavinimo lygio kaita 2001–2011 m. 

2001 m. Darbo ir socialinių tyrimų institutas (DSTI) atliko sociologinę 
Kirtimų romų apklausą: buvo apklaustas 151 asmuo; prašant pateikti infor-
maciją apie respondentą ir jo (jos) sutuoktinę (-į) surinkti duomenys apie 104 
vyrus ir 140 moterų (N=244). Apklausa apėmė daugumą gyvenvietės šeimų, 
nes apklausėjai lankėsi faktiškai kiekviename būste (DSTI 2001: 6). DSTI 
buvo apklausiami tik suaugę namų ūkio nariai (vyras ar žmona, jauniausiam 
respondentui buvo 16–17 metų). Siekiant palyginti 2001 ir 2011 m. apklausų 
rezultatus, buvo būtina perskirstyti 2001 m. surinktus duomenis pagal aukš-

Lietuvos romai 2011 m.
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čiausio įgyto išsilavinimo kategorijas38. Lyginant iš 2011 m. apklausos buvo 
naudojama tik 17 m. ir vyresnių respondentų duomenys (N=205).

Remiantis turimais duomenimis, vidutinis gyventojų amžius Kirtimų gyvenvie-
tėje per dešimt metų keitėsi nesmarkiai (16 m. ir jaunesni gyventojai neįtraukiami): 
vidutinis vyro amžius 2001 m. buvo 36,4 m., moterų – 32,8 m., o 2011 m. vidutinis 
vyrų amžius buvo 34,4 m., moterų – 35,4 metų. Lyginant 2001 ir 2011 m. duomenis 
matyti, kad išsilavinimo lygis Kirtimuose yra išaugęs – 11 proc. sumažėjo neraš-
tingų ir nebaigusių pradinio išsilavinimo žmonių dalis, 7 proc. išaugo pagrindinį ir 
aukštesnį išsilavinimą turinčių gyventojų santykinė dalis (žr. 14 pav.). 

14 paveikslas. Kirtimų gyventojų išsilavinimo lygio kaita: 2001 ir 2011 m. palygini-
mas, proc. 

Šaltiniai: 2001 m. Kirtimų gyventojų apklausos duomenys: 17 m. ir vyresni, N=244 
(Darbo ir socialinių tyrimų instituto duomenų bazė);
2011 m. Kirtimų gyventojų apklausa: 17 m. ir vyresni, N=205

Per dešimtmetį keliais procentais išaugo pradinį išsilavinimą turinčių romų 
dalis gyvenvietėje (2001 m. – 35 proc., 2011 m. – 40 proc.). Vertinant išsilavini-
mo kaitą pagal lytį, matyti, jog vyrų ir moterų išsilavinimas keitėsi nevienodai. 
Stebimas itin ryškus neraštingų ir nebaigusių pradinio išsilavinimo moterų dalies 
mažėjimas (nuo 60 iki 43 proc.) ir pradinį išsilavinimą turinčių moterų dalies au-

38   2001 m. DSTI vykdant apklausą respondentų buvo klausiama: „Kiek klasių baigė vyras? Kiek 
klasių baigė žmona?“ Apklausėjas įrašydavo nurodytą klasių skaičių. 2011 m. apklausoje buvo 
naudojamos tos pačios išsilavinimo kategorijos, kaip ir per visuotinį gyventojų surašymą – 
respondentų buvo klausiama: „Ką Jūs baigėte?“, ir pažymima aukščiausio įgyto išsilavinimo 
kategorija (neraštingas, nebaigtas pradinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis). 

  2001 m. DSTI tyrimo duomenys buvo perskirstyti atsižvelgiant į 2011 m. naudotas išsilavini-
mo kategorijas tokia tvarka:
Nesimokė / Nenurodė, kiek klasių baigė – neraštingas
Baigė 1–3 klases: duomenys jungiami į vieną kategoriją – nebaigtas pradinis
Baigė 4–7 klases: duomenys jungiami į vieną kategoriją – pradinis
8–10 klasių – pagrindinis
11–12 klasių – vidurinis
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gimas (nuo 31 iki 44 proc.). Vyrų grupėje labiau augo tik pagrindinį ir aukštesnį 
išsilavinimą turinčiųjų dalis (nuo 19 iki 29 proc.), tarp moterų čia stebimas kiek 
mažesnis augimas (nuo 9 iki 14 proc.) (žr. 15 pav.). 

15 paveikslas. Kirtimų gyvenvietės vyrų ir moterų išsilavinimo lygio kaita: 2001 ir 
2011 m. palyginimas, proc.

Šaltiniai: 2001 m. Kirtimų gyventojų apklausos duomenys: 17 m. ir vyresni, N=244 
(Darbo ir socialinių tyrimų instituto duomenų bazė);
2011 m. Kirtimų gyventojų apklausa: 17 m. ir vyresni, N=205

Bendrą teigiamą pokytį lėmė jauniausios amžiaus grupės (17–24 m.), ypač 
moterų, išsilavinimo augimas. Palyginti su 2001 m., šioje grupėje itin sumažėjo 
neraštingų ir pradinio išsilavinimo nebaigusių moterų dalis: 2001 m. 66 proc. 
17–24 m. moterų buvo neraštingos arba nebaigusios pradinio išsilavinimo, 
2011 m. – tik 23 proc. (žr. 16 pav.). Taip pat stebimas, nors ir ne toks ryškus, 
neraštingumo mažėjimas šio amžiaus vyrų grupėje: 2001 m. 35 proc. 17–24 m. 
vyrų buvo neraštingi arba nebaigę pradinio išsilavinimo, 2011 m. – 25 proc. 
(panaši dalis, kaip ir moterų). Pagrindinio ir aukštesnio išsilavinimo pokyčius 

Kirtimų gyvenvietės vyrų išsilavinimas 2001 ir 2011 m.

Kirtimų gyvenvietės moterų išsilavinimas 2001 ir 2011 m.
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vyrų grupėje lėmė ne jauniausioji, o vyriausioji amžiaus grupė (40 m. ir vyres-
ni) – 2011 m. šioje vyrų grupėje pagrindinį išsilavinimą turėjo 41 proc. visų 
respondentų (pagrindinį ir aukštesnį – 52 proc.), o 2001 m. – tik 23 procentai. 
Moterų grupėje kalbant apie pagrindinio išsilavinimo įgijimą pagal amžiaus 
grupes 2001–2011 m. ryškesnių skirtumų neužfi ksuota. 
16 paveikslas. Atskirų amžiaus grupių išsilavinimo pokyčio palyginimas: 2001 ir 
2011 m., Kirtimai, proc.

Šaltiniai: 2001 m. Kirtimų gyventojų apklausos duomenys: 17 m. ir vyresni, N=244 
(Darbo ir socialinių tyrimų instituto duomenų bazė);
2011 m. Kirtimų gyventojų apklausa: 17 m. ir vyresni, N=205

Ryškų neraštingumo mažėjimą jauniausioje moterų grupėje galima vertinti 
kaip teigiamą švietimo lauko pokytį (tam įtakos galėjo turėti nuo 2004 m. fi ksuo-
jamas išaugęs romų vaikų, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas, skaičius visoje 
Lietuvoje (Etninių tyrimų centras 2008), nuo 2001 m. prie Kirtimų gyvenvietės 
pradėjęs veikti Romų visuomenės centras, teikiantis ikimokyklinio ir priešmoky-

17–24 m. moterų grupės išsilavinimas 2001 ir 2011 m.

40 m. ir vyresnių vyrų išsilavinimas 2001 ir 2011 m.
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klinio ugdymo paslaugas). Tačiau pagrindinį išsilavinimą turinčių žmonių dalies 
augimą Kirtimų gyvenvietėje veikiau lėmė vyrų migracija, o ne švietimo lauko 
pokyčiai – pagrindinį išsilavinimą įgijusiųjų dalis augo tik vyriausioje (40 m. ir 
vyresnių) vyrų grupėje, jauniausioje amžiaus grupėje pagrindinį ir aukštesnį išsi-
lavinimą turinčių romų dalis išlieka nedidelė.

3.2.2. Žvilgsnis iš arčiau: moterų išsilavinimas

Analizuojant ankstesnių romų tyrimų duomenis (Etninių tyrimų centras 2008), 
pastebėta, kad nurodydami romų vaikų ankstyvo pasitraukimo iš švietimo siste-
mos priežastis mokytojai ir mokyklų administracijos darbuotojai kaip vieną iš 
pagrindinių veiksnių, ypač kalbėdami apie mergaites, mini ankstyvas vedybas. 
Neretai manoma, kad romų moterys išteka būdamos 13–16 m. ir dėl šios prie-
žasties neįgyja aukštesnio išsilavinimo (Etninių tyrimų centras 2008). Siekiant 
išsiaiškinti, kokią įtaką Kirtimų romų moterų išsilavinimui gali turėti ankstyvos 
vedybos (ypač ankstyvas pirmo vaiko gimdymas), 2011 m. apklausoje 15 m. ir 
vyresnių moterų buvo prašoma atsakyti į klausimą „Kada gimė pirmas kūdikis?“. 
Iš viso apklausta 117 moterų, iš jų: 31 proc. buvo 15–24 m., 36 proc. – 25–39 m. 
ir 33 proc. – 40 m. ir vyresnės. 

Vertinant visų respondenčių išsilavinimą, matyti, kad didelė dalis (42 proc.) 
moterų yra neraštingos arba pasitraukusios iš ugdymo proceso dar pradinėje mo-
kykloje, t. y. neturi išsilavinimo, kuris paprastai įgyjamas iki 10–11 metų39. Šio 
amžiaus mergaičių pasitraukimas iš švietimo sistemos negalėjo būti nulemtas pir-
mo vaiko gimdymo, jį paskatino kiti veiksniai. Ankstyvam pasitraukimui iš ugdy-
mo sistemos įtaką galėjo turėti gimdymas ankstyvame amžiuje (14–17 m.), tačiau 
duomenys rodo, kad iš visų apklaustų moterų anksčiausiai gimdžiusių (14–15 m.) 
buvo tik 5 atvejai iš 117 (4 proc.), 16–17 m. gimdė 24 moterys (21 proc.). Dau-
guma moterų (67 proc. gimdžiusiųjų) pirmą vaiką gimdė būdamos vyresnės nei 
18 m. (niekada negimdė 25 proc. moterų). Nors aukštesnį išsilavinimą (pagrin-
dinį ir vidurinį) įgijusios moterys gimdė santykinai vėliau (turinčios pagrindinį 
išsilavinimą – vyresnės nei 16 m., turinčios vidurinį išsilavinimą – vyresnės nei 
18 m.), analizuojant moters išsilavinimo lygį kintamasis „Kelių metų gimdė 
pirmą vaiką?“ nebuvo statistiškai reikšmingas. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pirmo vaiko gimdymo amžius reikšmingai skiria-
si įvairiose amžiaus grupėse – skirtumą galėjo lemti tai, kad dauguma (61 proc.) 
jauniausios grupės (15–24 m.) moterų nebuvo gimdžiusios; tačiau net ir lyginant 
tik dvi vyresnio amžiaus grupes (25–39 m. ir 40 m. ir vyresnių) skirtumai išlieka 
dideli. Vyresniosios kartos moterys vaikus gimdė vėliau (būdamos 18 m. ir vyres-

39  Pradinį išsilavinimą buvo įgijusios 46 proc. moterų, pagrindinį ir aukštesnį – 12 procentų.
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nės) nei dabartinių mokyklinio amžiaus vaikų tėvų grupės (25–39 m.) moterys. 
Vertinant visas respondentes, pastebima, kad vyresnioji karta yra pasiekusi ir 
aukštesnį išsilavinimo lygį – iš 14 moterų, įgijusių pagrindinį ir aukštesnį išsi-
lavinimą, devynios yra 40 m. ir vyresnės. Vidurinė ir jauniausioji kartos taip pat 
skiriasi: 15–24 m. moterų grupėje yra mažiau neraštingų ar nebaigusių pradinio 
išsilavinimo, daugiau negimdžiusių moterų, tačiau pagrindinio išsilavinimo ro-
dikliai išlieka panašūs ir yra prastesni nei vyriausiosios kartos. 

Fiksuojami reikšmingi moterų išsilavinimo ir pirmo vaiko gimdymo am-
žiaus skirtumai įvairiose amžiaus grupėse rodo, kad romų kultūriniai bruožai 
negali būti pagrindiniai veiksniai, lemiantys grupės narių išsilavinimo lygį – 
kultūrinio konservatyvumo argumentas, dažnai naudojamas grindžiant prastus 
išsilavinimo rodiklius, nepasitvirtina. Vyriausioji romų grupė yra labiau išsila-
vinusi nei jaunesnės, vyriausiosios kartos moterys pirmą vaiką gimdė būdamos 
vyresnio amžiaus nei dabartinių mokyklinio amžiaus vaikų mamos. 

3.2.3. Mokyklinio amžiaus vaikų grupė (7–16 m.)

2011 m. vykdant apklausą buvo surinkta informacija apie 96 mokyklinio 
amžiaus vaikus (7–16 m.), iš jų 47 proc. buvo berniukai, 53 proc. – mergaitės. 
Dauguma vaikų (87 proc.) yra gimę mieste, didžioji dalis – Vilniuje, kaime yra 
gimę 13 proc., užsienyje – tik vienas vaikas, taigi migracijos tendencijos išlieka 
nežymios, dauguma vaikų gyvena Kirtimuose nuo gimimo. Absoliuti dauguma 
vaikų (94 proc.) turi Lietuvos Respublikos pilietybę, kitų šalių – 6 proc. vaikų 
(paprastai sutampa su tėvų pilietybe).

Išsilavinimas. Atliekant apklausą iš visų mokyklinio amžiaus vaikų mokėsi 
(lankė mokyklą) kiek mažiau nei pusė (43 proc.). Buvo įtraukti į mokyklos sąra-
šus, bet nelankė ar lankė labai nereguliariai (mokėsi formaliai) 34 proc., nesimokė 
beveik ketvirtadalis (23 proc.) vaikų. Berniukų ir mergaičių mokyklos lankymas 
reikšmingai nesiskyrė. Vis dėlto vertinant duomenis matyti, kad mergaitės į mo-
kyklą išleidžiamos vėliau negu berniukai – iš penkių septynmečių mergaičių nė 
viena nelankė mokyklos; iš septynių aštuonmečių – viena mokėsi, dvi nesimokė, 
keturios mokėsi formaliai (buvo įtrauktos į mokyklos sąrašus, bet pamokų ne-
lankė). Iš penkių septynmečių berniukų – du mokėsi, trys nesimokė; visi penki 
aštuonmečiai berniukai mokėsi. Daugiausia vaikų (59 proc.) mokėsi iš 9–13 m. 
grupės, nesimokė 8 proc. (du berniukai ir dvi mergaitės), mokyklą formaliai lankė 
trečdalis šio amžiaus vaikų (kiek daugiau mergaičių nei berniukų). O štai vyriau-
sio amžiaus (14–16 m.) berniukų grupėje nebelieka reguliariai mokyklą lankan-
čiųjų – iš 14 vaikų šeši nesimoko, aštuoni mokosi formaliai. To paties amžiaus 
mergaičių grupėje iš 9: trys mokosi, keturios mokosi formaliai, o dvi nesimoko. 
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Vertinant vaikų išsilavinimą, galima pastebėti, kad vyresnių nei 10 m. grupėje 
(N=67) yra keturi neraštingi vaikai: du berniukai (10 ir 15 m.) ir dvi mergaitės 
(11 ir 14 m.). Vyresnių nei 11 m. grupėje (pagal amžių turėtų būti 5–10 klasėse, 
N=5240) pradinį išsilavinimą yra įgiję tik 56 proc. berniukų ir 46 proc. mergai-
čių. Galima daryti prielaidą, jog vaikai laiku pradinio išsilavinimo neįgyja, nes 
į mokyklą ateina vėliau (ne 7 m.) arba yra neperkeliami į kitas klases dėl moky-
klos nelankymo. Didesnių skirtumų vertinant berniukų ir mergaičių išsilavinimą 
nepastebėta; gal kiek mažesnė dalis mergaičių yra įgijusios pradinį išsilavinimą, 
nes jos į mokyklą išleidžiamos vėliau (ne 7 m.) ir dažniau mokyklą lanko tik for-
maliai. Vis dėlto vyriausieji berniukai (14–16 m.) mokyklą lankė prasčiau nei to 
paties amžiaus mergaitės, todėl tikėtina, kad mergaitės berniukus pasivys ir pradi-
nį išsilavinimą įgis. Didžioji dalis (64 proc.) jaunuolių (17–24 m. grupė) yra įgiję 
pradinį išsilavinimą, reikšmingų skirtumų tarp lyčių nėra, pagrindinį ir aukštesnį 
išsilavinimą yra įgijusios trys šios grupės merginos ir keturi vaikinai.

Namų ūkiai. Beveik trečdalis (29 proc.) visų mokyklinio amžiaus vaikų 
gyveno namų ūkiuose, kuriuose visi suaugę (vyresni nei 16 m.) asmenys buvo 
neraštingi ar neįgiję pradinio išsilavinimo, didžioji dalis šių vaikų gyveno tik su 
vienu iš tėvų (globėjų), paprastai moterimi. Daugiau kaip pusė vaikų (52 proc.) 
gyveno namų ūkiuose, kuriuose aukščiausias šeimos nario išsilavinimas yra 
pradinis (žr. 17 pav.). Į šiuos duomenis svarbu atkreipti dėmesį vertinant tėvų 
galimybes padėti vaikui mokytis namuose. Tačiau reikia pabrėžti, kad mokyklos 
lankomumui šis veiksnys nebuvo reikšmingas – šių vaikų mokyklos lankymas 
nesiskyrė nuo pradinį ar aukštesnį išsilavinimą turinčių tėvų (globėjų) vaikų. 

17 paveikslas. Vaikai pagal suaugusių (16 m. ir vyresnių) šeimos narių išsilavini-
mą: 2011 m., Kirtimai, proc.

Šaltiniai: 2011 m. Kirtimų gyventojų apklausa: 7–16 m., N=96

40   Dešimties metų vaikai išskirti, nes nė vienas iš jų nėra įgijęs pradinio išsilavinimo.



74

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2014/1 
ETHNICITY STUDIES 2014/1 

Mokyklos lankomumui reikšmingų veiksnių statistinė analizė neatskleidė: 
didelės įtakos tam neturėjo vaikų skaičius (ikimokyklinio ir mokyklinio am-
žiaus) namų ūkyje, aukščiausias šeimos narių (vyro ir moters) išsilavinimas nei 
suaugusių namų ūkio narių skaičius41. 

Apibendrinant vaikų duomenų analizę galima teigti, kad Kirtimuose gyve-
nantys vaikai, ypač mergaitės, į mokyklą išleidžiami vėliau (8–9 m. ir vyres-
ni), per privalomojo ugdymo laikotarpį (iki 16 m.) baigia pradinio išsilavini-
mo pakopą, o pagrindinio išsilavinimo paprastai nepasiekia – 10 klasių baigia 
tik pavieniai vaikai. Nors tarp jauniausių Kirtimų gyventojų stebimas neraš-
tingumo mažėjimas, išlieka dalis vaikų, kurie mokyklos visai nelanko arba 
iškrenta jau pradinio ugdymo etape – gyvenvietėje yra 4 neraštingi 10–16 m. 
grupės vaikai (N=67) ir 13 neraštingų 17–24 m. grupės asmenų (N=55). 

3.3. Duomenų analizės apibendrinimas

2011 m. surašymo duomenys atskleidė teigiamas tendencijas – nuo 2001 m. 
Lietuvos romų išsilavinimo rodikliai augo, ypač jauniausioje grupėje (10–19 m.). 
Tarp šalies romų smarkiai sumažėjo neraštingų ir nebaigusių pradinės mokyklos 
asmenų dalis, išaugo pagrindinį išsilavinimą turinčiųjų santykinė dalis. Teigia-
mam pokyčiui didelę įtaką turėjo jauniausios amžiaus grupės (10–19 m.) romų 
išsilavinimo augimas: 2001 m. fi ksuoti ryškūs skirtumai tarp šio amžiaus romų 
ir Lietuvos gyventojų, o 2011 m. surašymo duomenimis, ryškesni skirtumai šioje 
grupėje išlieka tik kalbant apie vidurinio išsilavinimo įgijimą. Nepaisant teigia-
mų tendencijų, svarbu pabrėžti, kad Lietuvos romų išsilavinimo rodikliai vis dar 
smarkiai skiriasi nuo šalies vidurkio, ypač turint omenyje vidurinio ir aukštesnio 
išsilavinimo įgijimą. Vis didesnei Lietuvos gyventojų daliai įgyjant vidurinį ir 
aukštesnį išsilavinimą, romų grupėje šie rodikliai 2001–2011 m. mažėjo.

Pastarąjį dešimtmetį fi ksuojami teigiami Lietuvos romų išsilavinimo pokyčiai 
Kirtimų gyvenvietę palietė nežymiai. Nors, palyginti su 2001 m. apklausos duo-
menimis, 2011 m. šio mikrorajono gyventojų išsilavinimo lygis yra išaugęs, tei-
giamus pokyčius rodo tik žemiausio (pradinio) išsilavinimo įgijimas. Pozityviai 
reikėtų vertinti Kirtimuose gyvenančių jaunų moterų (17–24 m.) išsilavinimo po-
kyčius – nuo 2001 m. šioje amžiaus grupėje itin sumažėjo neraštingų asmenų. Vis 
dėlto visose kartose fi ksuojamas žemas raštingumo ir pagrindinio išsilavinimo 
įgijimo lygis išlieka ir tarp jauniausių Kirtimų gyventojų – 2011 m. vaikų ir jauni-
mo grupėje (10–19 m.) buvo didelė neraštingųjų (nebaigusių pradinės mokyklos) 

41   Nors pastebima, kad geriau mokyklą lanko mažesniuose namų ūkiuose (3–4 asmenų) gyve-
nantys vaikai, šiuos duomenis galėjo iškreipti kelių didelių namų ūkių, kuriuose gyvena daug 
vaikų, rodikliai.
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dalis, pagrindinį išsilavinimą buvo įgiję tik 2 proc. šio amžiaus vaikų. Kirtimų 
gyvenvietės išskirtinumui bendrame Lietuvos romų kontekste įtakos gali turėti 
žemas dabartinių mokyklinio amžiaus vaikų tėvų išsilavinimas – beveik trečdalis 
mokyklinio amžiaus vaikų Kirtimuose gyvena šeimose, kuriose visi suaugusieji 
yra neraštingi; tačiau statistinė analizė neatskleidė veiksnių, dėl kurių vaikai anks-
ti pasitraukia iš ugdymo proceso.

Galimybė palyginti skirtingų amžiaus grupių išsilavinimą bei vertinti romų 
etninės grupės kaitą 2001–2011 m. paneigė romų kultūrinio konservatyvumo ar-
gumentą – skirtingų kartų išsilavinimo lygis kito, stebima ir romų etninės grupės 
išsilavinimo lygio kaita per pastaruosius 10 metų. Keitėsi ir moterų išsilavinimas: 
2011 m. Kirtimuose apklaustos vyresnių kartų moterys yra įgijusios aukštesnį 
išsilavinimą nei vidurinių kartų moterys, pagal kartas skyrėsi ir moterų amžius, 
kada joms gimė pirmas vaikas. Šie duomenys rodo, kad kultūriniai etninės grupės 
bruožai negali būti svarbiausias veiksnys, lemiantis romų dalyvavimo ugdymo 
sistemoje pobūdį. Siekiant išsamiau analizuoti priežastis, lemiančias ankstyvą 
vaikų pasitraukimą iš ugdymo, pereita prie dalyvaujamojo stebėjimo ir kokybinių 
interviu analizės. Ji pristatoma kituose studijos skyriuose.
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4. Ankstyvas romų vaikų pasitraukimas: 
mikrolygmens analizė

4.1. Ankstyvas vaikų pasitraukimas kaip procesas

Analizuojant vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje pobūdį, darbe buvo re-
miamasi adaptuotu Finno (1989) ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos 
teoriniu modeliu. Finno teorinėje prieigoje ankstyvo pasitraukimo iš švietimo 
sistemos priežastys tiriamos stebinti individualų vaiko atitolimo nuo mokyklos 
procesą. Tyrėjas į mokyklos nelankymą siūlo žiūrėti kaip į ilgą laiką vykstan-
čio proceso rezultatą, kurio pradžią rodo įvairūs šalinimosi požymiai: pamokų 
praleidinėjimas, blogas lankomumas, nesėkminga mokymosi patirtis, elgesio 
problemos ir vengimas aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje. Kad įsitraukimas 
į ugdymo procesą būtų sėkmingas, būtinas vaiko gebėjimas dalyvauti mokyklos 
veikloje, kuris prasideda nuo pačių paprasčiausių formų, o laikui bėgant keičia-
si ir tampa sudėtingesnis. Teoriniame dalyvavimo–identifi kavimosi modelyje 
išskiriami keturi dalyvavimo ugdymo procese lygmenys: (1) atvykimas į pa-
mokas, pasirengimas joms, mokytojo nurodymų vykdymas bei aktyvus atsaki-
nėjimas į klausimus; (2) įsitraukimas į mokytojo ir mokinio dialogą, klausimų 
uždavimas, bendravimas ne tik per pamokas, bet ir prieš joms prasidedant, per 
pertraukas; (3) dalyvavimas mokyklos renginiuose ir papildomoje veikloje; (4) 
įsitraukimas į mokinių tarybą, mokyklos valdymą (Finn 1989: 128–129). Da-
lyvavimo lygmenys keičiasi vaikui augant ir įgaunant daugiau gebėjimų bei 
autonomijos. Sėkmingas įsitraukimas į ugdymą yra būtinas ne tik siekiant gerų 
mokymosi rezultatų, bet ir stiprinant vaiko priklausymo mokyklos bendruome-
nei jausmą bei palaikant teigiamas nuostatas mokymosi atžvilgiu.

Vykdant tyrimą, Finno (1989) teorinis modelis buvo pritaikytas romų vaikų 
situacijos analizei. Vaikų dalyvavimas ugdyme buvo stebimas fi ksuojant ky-
lančius mokymosi sunkumus bei mokyklos lankymo pertraukas ir analizuojant 
vaikų, tėvų bei mokytojų galimybes užtikrinti visavertį vaikų dalyvavimą švie-
timo sistemoje. Stebint vaikų įsitraukimą į ugdymo procesą buvo analizuojama 
ir motyvacijos mokytis kaita – bendraujant su vaikais buvo aiškinamasi, ar iš-
spręstos mokymosi problemos sustiprina jų norą mokytis ir aktyviau dalyvauti 
ugdymo procese, fi ksuojama šalinimosi požymių (elgesio problemų, pamokų 
praleidinėjimo) dinamika. Vaikų dalyvavimas ugdymo sistemoje buvo stebimas 
pirmaisiais dvejais mokslo metais (pirmoje–antroje pradinės mokyklos klasė-
je), siekiant suprasti priežastis, dėl kurių nemažai romų tautybės moksleivių iš 
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mokyklos pasitraukia jau pradinėse klasėse (neįgiję pradinio išsilavinimo), ir 
išanalizuoti vaikų „nenoro mokytis“ susiformavimo procesą. Svarbu pabrėžti, 
kad atliekant tyrimą daugiausia dėmesio buvo skiriama 7–12 m. vaikų dalyvavi-
mui švietimo sistemoje, todėl paauglystės tarpsnio vaikų poreikiai ir mokyklos 
lankymo problemos nebuvo analizuojamos.

4.2. Vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje modeliai 
Nagrinėjant vaikų ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo proceso priežastis, pa-

grindinį duomenų masyvą sudarė dalyvaujamuoju stebėjimu surinkti duomenys: 
dvejus metus vestas lauko dienoraštis, individualią veiklą (pamokų ruošimą, pa-
pildomą ugdymą) su vaikais vykdžiusių savanorių darbo aprašai ir struktūruotų in-
terviu su savanoriais duomenys. Pradėjus analizuoti, surinktas duomenų masyvas 
buvo suskaidytas atskiriant kiekvieno vaiko individualią istoriją ir jas išdėliojant 
chronologiškai – taip sudarant galimybę įvertinti, kokių sunkumų turėjo vaikas 
dalyvaudamas ugdymo procese, išskirti pagrindines problemas ir jų sprendimo 
būdus. Svarbu pabrėžti, kad visi tyrime dalyvavę vaikai susidūrė su dalyvavimo 
ugdymo procese sunkumais ir ilgesnį ar trumpesnį laikotarpį (nuo kelių dienų iki 
kelių mėnesių) be pateisinamos priežasties nelankė mokyklos.

Vaikų dalyvavimo ugdymo procese modeliai buvo išskirti remiantis indivi-
dualiomis pirmų–antrų metų mokymosi istorijomis ir analizuojant įvairias ky-
lančias krizines situacijas – galimybės jas išspręsti daugiausia lėmė, ar vaikai 
toliau sėkmingai tęsė mokslus, ar pasitraukė iš ugdymo proceso. Pirmam daly-
vavimo modeliui priskirti vaikai turėjo mažiausiai problemų mokykloje – visi 
jie pirmuosius trejus–ketverius ugdymo metus darė pažangą ir sėkmingai tęsė 
mokslus be antramečiavimo, tėvai gana aktyviai dalyvavo šių vaikų ugdymo 
procese. Antro dalyvavimo modelio vaikai taip pat gana sėkmingai tęsė moks-
lus trejus–ketverius metus, tačiau, priešingai nei pirmame modelyje, jų ugdyme 
tėvai dalyvavo mažiau, o vaikų įsitraukimas į ugdymo procesą priklausė nuo 
sėkmingo valstybinių bei nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimo ir pa-
čių mokinių motyvacijos mokytis. Trečiame modelyje apžvelgiamos priežastys, 
kodėl vaikai jau pirmaisiais metais susidūrė su dalyvavimo ugdymo procese 
sunkumais – šiam modeliui priskirti vaikai buvo neatestuoti ir palikti kartoti 
pirmos klasės kurso. Vaikai skirtinguose dalyvavimo modeliuose pasiskirstę 
nevienodai – pusė jų buvo neatestuoti jau pirmaisiais ugdymo metais (trečias 
modelis), o sėkmingai su tėvų pagalba švietimo sistemoje kelerius metus daly-
vavo tik penktadalis visų tyrime dalyvavusių vaikų. 
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4.2.1. Pirmas modelis: „Reikia daug dirbti, kad pasivytum“

Iš visų romų vaikų, mokslus mokykloje pradėjusių 2009 ir 2010 m., tik 
penktadaliui (20 proc.) pirmaisiais mokslo metais didesnių ugdymo problemų 
neiškilo arba jas pavyko sėkmingai išspręsti. Visų šių vaikų šeimos buvo nedi-
delės (namų ūkyje buvo vienas ar du mokyklinio amžiaus vaikai), o tėvai turėjo 
galimybes aktyviau dalyvauti vaikų ugdyme (ypač palydėti ir pasiimti vaikus 
iš mokyklos). Tėvų (globėjų) išsilavinimo lygis šioje grupėje buvo įvairus: nuo 
neraštingų vaikus globojančių močiučių ir kelias pradines klases baigusių mamų 
iki mišrių šeimų, kurių vienas iš tėvų turi pagrindinį ir aukštesnį išsilavinimą. 
Tėvų gaunamos pajamos šiek tiek įvairavo, tačiau nebuvo didelės (visi vaikai 
gavo nemokamą maitinimą) ir nuo kituose modeliuose pristatomų tėvų pajamų 
skyrėsi tik kiek didesniu pastovumu. Visi šios grupės vaikai mokyklą lankyti 
pradėjo laiku – būdami 7–8 metų.

Vertinant visų šio modelio vaikų dalyvavimą ugdymo sistemoje galima išskirti 
kelias sunkumų keliančių situacijų grupes, kada vaikams buvo būtina papildoma 
pagalba: (1) mokymosi priemonių įsigijimas ir ugdymo proceso organizavimo 
supratimas; (2) saugaus kelio į mokyklą užtikrinimas (būdingas tik Kirtimuose 
gyvenantiems vaikams); (3) papildomas ugdymas įveikiant mokymosi sunkumus 
ir spragas, atsiradusias dėl mokyklos nelankymo. Visos trys įvardytos vaikams 
kylančių problemų grupės paprastai yra priskiriamos tėvų atsakomybei – būtent 
tėvai turi užtikrinti, kad vaikas į mokyklą ateitų laiku, turėdamas visas reikiamas 
priemones, o kelionė į mokyklą būtų saugi. Papildomas ugdymas, nors ir nėra 
ofi cialiai įvardijamas kaip viena iš tėvų pareigų, paprastai taip pat tenka tėvų atsa-
komybei: jei per pamokas vaikas nespėja su klase ar praleidžia daugiau pamokų, 
mokytojai paprastai prašo tėvų su vaiku padirbėti papildomai. Dauguma šios gru-
pės tėvų turėjo galimybes užtikrinti tinkamą vaikų pasirengimą ir saugią kelionę 
į mokyklą, nors atskirais atvejais tai ir kėlė tam tikrų sunkumų. Tačiau galimybės 
padėti vaikui papildomai mokytis namuose buvo itin ribotos – dalis tėvų buvo 
neraštingi, patys anksti pasitraukę iš ugdymo proceso ir negalėjo vaikui padėti 
atlikti papildomas užduotis namuose, kita dalis tėvų tiesiog nemokėjo tinkamai 
paaiškinti vaikui, „nemokėjo mokyti“. Kaip šios ribotos tėvų galimybės atsiliepė 
vaikų dalyvavimui ugdymo procese, aptariama remiantis dviejų vaikų – Anvaro 
ir Darijos – pirmųjų mokslo metų patirtimis. 

Mokymosi priemonių įsigijimas ir ugdymo proceso organizavimo 
supratimas

Pasirengimas mokyklai – tai viena iš veiklų, kurių vaikas savarankiškai 
nėra pajėgus atlikti. Prieš pradedant eiti į mokyklą būtina ne tik sutvarkyti įvai-



79

(NE)LYGIOS GALIMYBĖS ŠVIETIME: ANKSTYVO ROMŲ VAIKŲ PASITRAUKIMO IŠ UGDYMO SISTEMOS
VILNIAUS MIESTE ANALIZĖ

rius dokumentus (pateikti prašymą priimti į mokyklą, medicinines pažymas, 
prašymą suteikti paramą mokiniams ir kt.), bet ir įsigyti reikiamas mokymosi 
priemones, tinkamus drabužius, išsiaiškinti pamokų organizavimo tvarką. Šios 
grupės vaikų tėvai turėjo galimybes atlikti daugumą iš šių pasirengimo mo-
kyklai darbų, tačiau tai kėlė nemažą įtampą. Didelė dalis tėvų buvo neraštingi 
arba patys anksti pasitraukę iš ugdymo proceso, todėl jiems reikėjo papildomos 
pagalbos suprantant mokyklos reikalavimus (mokykloje dauguma informacijos 
pateikiama raštu), aiškinantis, kokių mokymosi priemonių reikia pirmokams. 
Dalį kilusių sunkumų padėdavo išspręsti Romų visuomenės centro, dalį – mo-
kyklos darbuotojai, tačiau kai kurie mokytojai tiesiog nesuprasdavo, kodėl tėvai 
yra nepajėgūs tinkamai (t. y. kaip visi kiti tėvai) pasirūpinti savo vaikais arba 
kodėl dalį informacijos jiems reikia kartoti kelis kartus. Romų tėvai, kaip ir 
kiti žemesnį socialinį statusą turintys tėvai (vienišos mamos, socialinės rizikos 
šeimos ir kt.), rečiau dalyvaudavo tėvų susirinkimuose ir rinkdavosi individualų 
bendravimą su mokytojais. 

Anvaras turi visas pratybas. Mama tėvų susirinkime, organizuotame praėjus kelioms 
dienoms po Rugsėjo 1-osios, nebuvo, tačiau kontaktavo su mokytoja individualiai. 
(Lauko dienoraštis, 2010 09 09.)

Anvaro mamą dažnai matydavau, nes mama ateidavo, mes dažnai šnekėdavome su 
ja. [...] Telefono numerio neturėjau – sakydavo, kad neturi. Bet ji ateidavo dažnai, 
kalbėdavome. (1 kl. mokytoja, 2011 06 16.)

Ne visi mokytojai turėjo noro ir kantrybės skirti daugiau dėmesio romų tė-
vams, mokykloje atsispindėjo ir neigiamos visuomenės nuostatos šios etninės 
grupės atžvilgiu – romų tėvai neretai buvo ignoruojami, su jais bendraujama 
pakeltu tonu, nevengiama ir pašaipių pastabų. Išankstinės neigiamos nuostatos 
neretai pasikeisdavo tik ilgesnį laiką pabendravus su tėvais, užmezgus artimes-
nį ryšį, sužinojus daugiau apie konkrečios šeimos situaciją. 

Šios grupės tėvai, priešingai nei dalis mokytojų, buvo labai teigiamai nusi-
teikę mokytojų atžvilgiu – per interviu juos gyrė, neišsakė jokių neigiamų pas-
tabų. Savanoriai, dirbę su šiomis šeimomis, taip pat pastebėjo, kad tėvai labai 
vertino jų darbą su vaikais (namų darbų ruošimą, papildomą ugdymą), buvo 
pasirengę priimti teikiamą pagalbą. 

Mokykla gera, gerai ją vertinu. Man patinka. Mokytoja gera ir griežta. Tai labai ge-
rai vaikams. Paleisti vaikų negalima, žinote, kaip būna mokyklose... O ta mokytoja 
šaunuolė. Man ji labai patinka. (Darijos močiutė, interviu, 2013 03 05.)

Anvaro mama iš karto taip gana šiltai bendravo ir labai maloniai mane priėmė – toks 
gana šiltas ryšys. [O vėliau] mes susiskambindavome. Iš tikrųjų tai bendraudavome 
gana dalykiškai, susitardavome dėl papildomų užsiėmimų su sūnumi – ji tokia kaip 
organizatorė būdavo. (Savanorė, interviu, 2011 03 22.)
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Pozityvus tėvų ir mokytojų ryšys buvo labai svarbus įgyvendinant vaiko 
teisę į išsilavinimą – jis leido užtikrinti ugdymo tęstinumą šeimoje ir moky-
kloje, mokytojai turėjo daugiau informacijos apie šeimas ir galėjo tinkamiau 
atsižvelgti į specifi nius vaiko poreikius. Tėvai, geriau suprasdami mokymo or-
ganizavimo tvarką (turėdami jiems suprantamai pateiktą informaciją), galėjo 
tinkamai parengti vaiką mokyklai, užtikrinti, kad jis turės visas reikiamas prie-
mones ir ateis į pamokas laiku. 

Kasdienis pasirengimas mokyklai ir atėjimas laiku 
Kirtimuose gyvenančių vaikų kelias į mokyklą yra gana sudėtingas: nuo 

namų iki stotelės reikia eiti apie 10–15 minučių (pereinant kelias gatves), spėti 
į retokai važiuojantį miesto autobusą ir nuo stotelės iki mokyklos eiti apie 10 
minučių (pereinant kelias gatves ir pusiau uždarus kiemus). Jaunesni (7–8 m.) 
vaikai tokios kelionės savarankiškai nebuvo pajėgūs įveikti. Visi šios grupės 
tėvai vaikus į mokyklą lydėdavo kasdien ir atvykdavo jų pasiimti po pamokų. 
Per interviu vaikų kelią į mokyklą visi tėvai apibūdino kaip nelabai saugų, ypač 
Kirtimų teritorijoje.

Aš ją palydžiu iki autobuso, paskui dar paskambinu, ar saugiai nuvažiavo. Jei viskas 
gerai, tada aš rami. Aš važiuoju jos pasiimti. Būtų gerai, jei kas nors vaikus nuvežtų 
ir parvežtų iš mokyklos. Bet to nėra. Labai to reikėtų. Dabar nesaugu, labai nesaugu. 
Tabore narkomanai vaikšto. O jei kažkas atsitiks? Netgi čigonų reikia saugotis. Ką 
mes žinom, ką jie su mergaitėmis gali padaryti? Aš niekada neleidžiu savo anūkei 
vienai vaikščioti. Jei ji nuėjo į mokyklą, vadinasi mokykloje. Aš visada žinau, kur 
ji yra. [O mokykloje saugu?] Taip, saugu. Mokytoja ja rūpinasi, neišleidžia, kol aš 
neateinu. (Darijos močiutė, interviu, 2013 03 05.)

Tėvams dėl įvairių priežasčių (ligų, šeimos problemų ir kt.) negalint palydėti 
į mokyklą, vaikai tomis dienomis į pamokas neidavo.

Anvaras vos prasidėjus mokslo metams dvi savaites nėjo į mokyklą, nes sirgo, o pas-
kui susirgo ir mama, todėl negalėjo jo palydėti į mokyklą. Kitų suaugusiųjų, galinčių 
palydėti vaiką į mokyklą, šeimoje nebuvo. (Lauko dienoraštis, 2010 09 27.)

[Lapkritį vėl „iškritimas“ dėl mamos ligos.] Kalbėjau su Anvaro mama telefonu, 
sakėsi vis dar serganti [dėl ligos gulėjo ir ligoninėje], todėl sūnus jau apie mėnesį 
nelanko mokyklos – nėra kam jo nuvesti. (Lauko dienoraštis, savanorių laiškai, 
2010 11 02.) 

Nors vyresni mokiniai į mokyklą eidavo savarankiškai, savo vaikų su jais 
šios grupės tėvai nebuvo linkę išleisti, nepasitikėdavo kitais vaikais.

Aš sakydavau: „Na, tai leiskite su kitais vaikais.“ Ji sakydavo: „Ne, neleisiu, iš-
mokins jį rūkyti. Ir nenueis jis į mokyklą.“ Ir ji neleisdavo su kitais vaikais. Kiek 
galėdavo, ji pati veždavo, o jeigu jau negali, jei jau ligoninėje guli, tai išveždavo jį 
pas senelį ar kažkur kitur. (1 kl. mokytoja, 2011 06 16.) 
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Aš bijojau dėl jo – jei būčiau galėjusi, visada su juo klasėje būčiau sėdėjusi, ten per 
pertraukas ir mušdavosi, pastumdavo. [O kurie vaikai negeri?] Ir čigonai, ir ne čigo-
nai – visi. Bijojau aš jį ten palikti. [...] Naujininkuose bijodavau palikti, ir į mokyklą 
tada nueiti baisu būdavo – visada lydėdavau. Aš labai bijojau jį išleisti į mokyklą, 
leidau jau vėlai, buvo 7 ar 8 metų, per vėlai. Aš visada norėjau su juo kartu klasėje 
sėdėti. [O kodėl bijojote?] Na, kai jis pas mane vienas augo, aš jį labai saugojau, 
niekur neleisdavau eiti, man labai baisu būdavo, kad kažkas jam atsitiks. Taip jau jis 
pas mane augo. [...] (Anvaro mama, interviu, 2013 03 06.)

Dėl to, kad tėvai ne visuomet galėjo palydėti ir pasiimti iš mokyklos, vaikai 
ilgesnį ar trumpesnį laikotarpį nelankė pamokų. Nelankant mokyklos atsirasda-
vo ugdymo spragų, atsilikimas nuo kitų klasės vaikų, todėl mokytojai neretai 
prašydavo tėvų papildomai padirbėti su vaiku namuose. Kitas dvi aptartas pro-
blemines situacijas tėvai buvo pajėgūs išspręsti savarankiškai (nors ir susidur-
dami su tam tikrais sunkumais), tačiau galimybės papildomai dirbti su vaiku 
namuose buvo itin ribotos – dauguma šios grupės tėvų patys buvo neraštingi 
arba anksti pasitraukę iš ugdymo sistemos. Dalis mokytojų į šias problemas 
atsižvelgdavo organizuodami darbą klasėje: parengdavo vaikams individualių 
užduočių, padedančių įveikti atsilikimą, atskirai skirdavo vaikams dėmesio, ta-
čiau mokytojų galimybės individualizuoti darbą buvo ribotos dėl didelio vaikų, 
turinčių skirtingus poreikius, skaičiaus klasėse. Kita dalis mokytojų į vaikų at-
silikimą nuo programos nebuvo linkę atsižvelgti ir teigė, kad visi mokiniai turi 
būti pajėgūs dirbti kartu su klase. 

Papildomas ugdymas įveikiant mokymosi sunkumus ir spragas, 
atsiradusias dėl mokyklos nelankymo 

Visi šios grupės vaikai turėjo mokymosi sunkumų – dėl gimtosios ir moko-
mosios kalbos skirtumų, dėl silpnesnio priešmokyklinio pasirengimo ir ypač 
dėl ilgesnių ar trumpesnių mokyklos nelankymo periodų. Vieni vaikai savaran-
kiškai šių sunkumų nebuvo pajėgūs įveikti (negalėjo „savęs pamokinti“, t. y. 
savarankiškai išmokti dalykų, kurių nesuprato), o tėvai dėl jau minėtų priežas-
čių vaikams šioje situacijoje nebuvo pajėgūs padėti. Dėl ugdymo spragų vaikai 
gana greitai imdavo atsilikti nuo savo bendraamžių, turėjo sunkumų atlikdami 
užduotis klasėje ir namuose, todėl vaikų motyvacija mokytis imdavo silpnėti, 
atsirasdavo elgesio problemų.

Dirbdama su berniuku pastebėjau, kad susilpnėjo mokymosi motyvacija – sako: 
„Kam mokytis, jei vis tiek neišmoksiu visų raidžių niekada... Jų juk trys šimtai yra.“ 
Matyt, vaikas pajautė, kaip atsiliko nuo kitų. [...] (Lauko dienoraštis, savanorių už-
rašai, 2010 12 09.)

Darija [po kelių mėnesių pertraukos] iš tiesų grįžo į mokyklą, bet, anot socialinės 
pedagogės, tapo tokia „laukinukė“ – būna mokykloje, bet nenori eiti į pamokas, 
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sako, kad bijo, neina, net kai sako, kad kas nors palydės. O ir ateina tik į antrą pa-
moką. Mokytoja nieko griežto nedaro, bet vaikas kažkoks nusigandęs, kaip nesavas. 
(Lauko dienoraštis, 2010 05 05.)

Vaikui grįžtant į mokyklą po ilgesnio ar trumpesnio nelankymo periodo, 
labai svarbi buvo mokytojos pozicija ir galimybės individualizuoti darbą, at-
sižvelgti į atsiradusias spragas. Šios grupės vaikai turėjo gana stiprią moty-
vaciją mokytis, tačiau kai nesuprasdavo ar nespėdavo su klase atlikti visų 
užduočių, jiems pasireikšdavo šalinimosi elgesys (po skambučio nenoriai 
grįždavo į klasę, vėluodavo) ar kitos elgesio problemos (trukdydavo klasės 
darbui, neatlikdavo užduočių, pripaišydavo sąsiuvinius ir pan.). Individualiai 
dirbdami su savanoriais, vaikai buvo gana motyvuoti mokytis, tačiau kartais 
ir jiems reikėdavo atlaikyti vaikų protestus ir gerokai pasistengti kalbinant 
vaikus atlikti užduotis.

Mergaitė visaip bandė parodyti, kad jai nesvarbu, kad ji nenori mokytis. Aš supra-
tau, kad [vaikas protestuoja], viskas vyko labai lėtai, reikėjo tiesiog išlaukti. [...] 
O tada Darija pradėjo skaityti. Ir skaito ji puikiai! Tik dvibalsiai gal sunkiau. [...] 
Perskaitė dvi korteles, sakau: „Šaunuolė, dabar gali sudėti tuos žodžius kortelė-
mis.“ O ji sako: „Ne, aš noriu tik skaityti.“ Ir skaitė. (Lauko dienoraštis, savanorių 
užrašai, 2010 05 24.)

Berniukai, eidami namo, kalbasi apie mokymąsi. Anvaras pasakoja, kaip jis daro 
pratybas kartu su savanorėmis, ir draugui, kuris turi spragų, sako: „Reikia daug dirb-
ti, kad pasivytum. Aš irgi ilgai nebuvau, bet dabar mokausi.“ (Lauko dienoraštis, 
savanorių užrašai, 2010 11 09.)

Tai, kad vaikams reikalingas papildomas ugdymas, tėvai labai gerai suprato 
ir džiaugėsi galėdami pasinaudoti papildoma pagalba – tiek Anvaras, tiek Darija 
kartą per savaitę dirbdavo su savanoriais, į susitikimus vaikus neretai lydėdavo 
tėvai. Ypač svarbus savanorių darbas buvo Darijai pirmaisiais metais, kai ji ke-
lis mėnesius nelankė mokyklos (šeima buvo nutarusi vykti į užsienį, tačiau po 
mėnesio grįžo; neapsisprendžiant dėl ateities planų mergaitė dar kelis mėnesius 
nebuvo leidžiama į mokyklą). Nuolat dirbant su mergaite pavyko užtikrinti bent 
minimalią pažangą (vaikas išmoko skaityti, sustiprino matematikos įgūdžius), 
ir mokytoja po pataisų atsiskaičiusią vasaros darbus Dariją perkėlė į antrą kla-
sę. Nuolatinis savanorių bendravimas su šeima padėjo išlaikyti ir tėvų ryšį su 
mokykla – baigiantis mokslo metams, močiutė vėl apsilankė mokykloje ir ėmė 
bendrauti su mokytoja. Po trejų metų, per interviu, močiutė teigė, kad mokytis 
Darijai sekasi gerai, tačiau, kaip ir anksčiau, būtina papildoma pagalba įveikiant 
spragas, atsiradusias dėl mokyklos nelankymo.

[Be piniginės paramos, kokios pagalbos reikėtų vaikui?] Reikalinga pagalba vaikui 
pasivejant klasės draugus, įveikiant spragas. Mergaitė nėjo pusę mėnesio, būtinai 
reikėjo, kad padėtų pasivyti, kartu padarytų pamokas, pasimokytų. Neleidau, nes 
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sirgo, paskui ir aš susirgau – toks virusas buvo. [...] Savanoriai per mažai dirba. 
Nors mano mergaitė ir greitai susigaudo. Po to, kai išėjo savanoriai, ji pati pradėjo 
daryti pamokas, pasivyti klasės draugus. (Darijos močiutė, interviu, 2013 03 05.)

Anvaro mama taip pat aktyviai skatino sūnų dalyvauti papildomuose sa-
vanorių vedamuose pamokų ruošos užsiėmimuose – visuomet užtikrindavo, 
kad vaikas ateitų laiku, bendravo su savanoriais apie kylančius mokymo-
si sunkumus. Vis dėlto matydama, kad pastovų mokyklos lankymą jai yra 
pernelyg sunku užtikrinti, pirmųjų mokslo metų vasario pabaigoje priėmė 
sprendimą leisti sūnų į sanatorinę pradinę mokyklėlę, kurioje vaikai gali 
gyventi visą savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio. Po trejų metų, per in-
terviu, mama džiaugėsi savo priimtu sprendimu, nes toje mokykloje vaikas 
gauna visas reikiamas paslaugas: geros kokybės ugdymą, pagalbą ruošiant 
namų darbus ir popamokinį ugdymą.

Mano vaikas vertinamas, jį giria, jam sekasi. Labai gerai matematika sekasi, gerai 
skaičiuoja. Kalbos pamokos šiek tiek sunkiau – rašyti nesiseka, bet ten padeda. Pas 
juos ten grafi kas yra: pusryčiai, tada pamokos, paskui pietūs valgykloje, tada viso-
kie papildomi užsiėmimai ir sportas, ir pamokas padeda paruošti, namų darbus. [...] 
Mokytojai ten už vaikus atsako, jie atsakingi, prižiūri, nebijau jo ten palikti. (Anvaro 
mama, interviu, 2013 03 06.)

Po trejų metų visi šios grupės vaikai tęsė mokslus be antramečiavimo, 
trims iš keturių antroje–trečioje klasėje buvo skirtos pritaikytos ugdymo pro-
gramos (tiek dėl mokymosi sunkumų, tiek dėl nelankant mokyklos atsiradusių 
spragų). Ir Anvaro, ir Darijos tėvai vaikų perspektyvas mokytis toliau vertino 
optimistiškai, nors minėjo ir kylančias problemas.

Mano anūkė nori eiti į mokyklą, nori būti raštinga. [O kaip manote, kiek klasių ji 
pabaigs?] Vienuolika. [Vienuolika?] Taip. Vienuolika dvylika – vidurinę mokyklą. 
Tada aš ramiai numirti galėsiu. Daugiau aš nieko nenoriu. Tai man svarbiausia. 
[...] Ko aš norėčiau savo anūkei?.. Buto mums reikia. Kad jai būtų atskiras kamba-
rys, kad vaikai netrukdytų. Rūbų ir maisto mes turime. Bet kad kambarys atskiras 
būtų, kad ten stalas būtų – aš stalą nupirkčiau. Kad ji dirbtų, kad jai įdomu būtų. 
Man atrodo, kad ji bus dailininkė, ji labai gražiai piešia. Ji ir mane nupiešė. Gabi 
mergaitė. Gražuolė mano mergaitė. (Darijos močiutė, interviu, 2013 03 05.)

Toje [sanatorinėje] mokykloje mokysis iki 4 klasės, paskui tikriausiai eis į Nau-
jininkus, kur arčiau. [...] Mokytoja ten labai gera, nekeisčiau tikrai. Būtų gerai, 
jei jis ten ir iki 10 klasės mokytis galėtų. [Kaip manote, kiek klasių baigs Jūsų 
vaikas?] Nežinau... Norėčiau, kad visas pabaigtų. Aš pati neraštinga, tai norėčiau, 
kad nors jie raštingi būtų. Dabar tokie laikai, kad be mokslo ir darbo negausi, 
sunkiai gyvensi. Dabar sunkūs laikai, noriu, kad jiems lengviau būtų, kad jie būtų 
išauklėti, tvarkingi, raštingi. (Anvaro mama, interviu, 2013 03 06.)
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4.2.2. Antras modelis: „Jei aš būčiau tu – užaugusi būčiau 
gydytoja“ 

Iš 20 romų vaikų, mokytis pradėjusių 2009 ir 2010 m., beveik trečdalis pa-
mokas lankė savarankiškai – į mokyklą ėjo nelydimi suaugusiųjų. Šios grupės 
tėvai (globėjai), nors ir kiek galėdami rūpinosi vaikų gerove namuose (maistu, 
drabužiais, šiltu ir saugiu būstu, vaikų sveikata), tačiau neturėjo galimybių vaikų 
kasdien palydėti į mokyklą, suteikti jiems reikiamą pagalbą sprendžiant įvairias 
mokykloje kylančias problemas. Šios grupės tėvai išgyveno įvairias krizines si-
tuacijas: skyrybas, sudėtingas fi nansines problemas, suėmimus; galimybes padėti 
vaikams mokykloje ribojo ir būtinybė pasirūpinti mažesniais jų broliais ir seseri-
mis, taip pat įvairios sveikatos problemos. Visų šių tėvų (globėjų) pajamos buvo 
labai nepastovios ir neretai nepakankamos baziniams vaikų poreikiams patenkin-
ti, namuose dažnai trūkdavo maisto, vaistų, drabužių. Dalies vaikų tėvai ilgesnį 
ar trumpesnį laikotarpį buvo suimti, o vaikais tuo metu rūpinosi artimi giminai-
čiai, nors ofi ciali globa ir teisėtas vaiko atstovas ne visuomet buvo paskirtas. Be 
ribotų tėvų galimybių padėti vaikams ugdymo procese, pastarųjų dalyvavimui 
mokykloje didelę įtaką turėjo sudėtinga emocinė situacija namuose – neigiamos 
jų nuotaikos atsispindėdavo ir mokykloje, turėjo įtakos jų galimybėms dalyvauti 
pamokose. 

Kitaip nei pirmo modelio, visi šios grupės pirmokai buvo vyresni (9–10 m.): 
dalis vaikų kelerius metus kartojo pirmos klasės kursą (dėl nelankymo), kita 
dalis į pirmą klasę atėjo būdami vyresni nei rekomenduojamo mokyklinio am-
žiaus (7 m.). Tokių metų vaikai jau galėjo savarankiškai įveikti kelią į mokyklą, 
nors patys dažnai minėdavo bijantys važiuoti vieni. Vertinant šios grupės vaikų 
dalyvavimą ugdymo sistemoje matyti, kad, be ankstesniame modelyje įvardytų 
sunkumų keliančių situacijų – (1) mokymosi priemonių įsigijimas ir ugdymo 
proceso organizavimo supratimas; (2) pasirengimas mokyklai ir saugaus kelio į 
mokyklą užtikrinimas; (3) papildomas ugdymas įveikiant mokymosi sunkumus 
ir spragas – šiems vaikams buvo būtina papildoma parama įveikiant įvairias 
neigiamas emocijas (pyktį, liūdesį, nusivylimą) ir kylančias konfl iktines situa-
cijas. Kaip vaikams sekėsi spręsti šias problemas, aptariama remiantis keturių 
vaikų – Marijos (10 m., pirmokė), Danilo (9 m., pirmokas), Germano (9 m., 
pirmokas) ir Almazos (10 m., pirmokė) – pirmųjų dvejų–trejų mokslo metų 
patirtimis (papildant pastabomis ir iš kitų vaikų dalyvavimo). 

Mokymosi priemonių įsigijimas ir ugdymo proceso organizavimo 
supratimas

Kitaip nei anksčiau aptartõs grupės, šie tėvai neturėjo galimybių nupirkti visų 
reikiamų mokymosi priemonių ir aktyviau padėti vaikui adaptuotis mokykloje 
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pirmomis dienomis (aptarti su mokytoja ugdymo organizavimo tvarką, vaiko po-
reikius, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus). Tėvų (globėjų) galimybes ribo-
jo itin nepastovios pajamos ir sudėtinga fi nansinė padėtis (skolos, nesutvarkytos 
socialinės išmokos), taip pat didelės atsakomybės šeimoje – vienas suaugusysis 
neretai rūpindavosi trimis–septyniais vaikais, iš kurių keli buvo ikimokyklinio 
amžiaus. Šios grupės, kaip ir pirmo aptarto modelio, tėvai (globėjai) neretai buvo 
neraštingi ar baigę vos kelias pradinės mokyklos klases, todėl be pagalbos nega-
lėjo parengti reikiamų dokumentų, sužinoti, kokių mokymosi priemonių vaikui 
reikia pradedant eiti į mokyklą.

Esant tokioms ribotoms tėvų galimybėms, vaikų dalyvavimas ugdymo pro-
cese itin priklausė nuo valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų dar-
buotojų bendradarbiavimo. Paruošti reikiamus dokumentus mokyklai (prašymą 
priimti į mokyklą, prašymą suteikti paramą mokiniams, medicininę pažymą ir 
kt.) paprastai padėdavo Romų visuomenės centro (RVC) darbuotojai, bendra-
darbiaudami su tėvais (globėjais), Socialinės paramos centro (SPC) ir mokyklos 
darbuotojais. Mokymosi priemones šios grupės vaikams paprastai nupirkdavo 
mokyklos socialinis pedagogas – lėšų buvo gaunama iš skiriamos paramos 
mokiniams (nesant teisėto vaiko atstovo, parama mokiniui (150 litų) būdavo 
tiesiogiai pervedama mokyklai) arba iš savivaldybės teikiamų papildomų lėšų 
romų moksleivių švietimui (pagal 2005–2010 m. savivaldybės romų integraci-
jos programą nuo 2011 m. šios lėšos nebuvo skiriamos). Vis dėlto šis tarpžiny-
binis bendradarbiavimas neretai buvo gana sudėtingas, dokumentų teikimas ir 
lėšų skyrimas užtrukdavo nuo kelių savaičių iki mėnesių, o visą tą laiką vaiko 
galimybės tinkamai dalyvauti ugdymo procese buvo gana ribotos. Mokytojai 
skųsdavosi, kad dirbti su vaiku, neturinčiu reikiamų mokymosi priemonių labai 
sunku – mokytojai patys turėdavo atšviesti pratybų užduotis, parūpinti rašymo 
priemonių. Vėlyvas mokymosi priemonių įsigijimas išmušdavo iš ritmo ir vai-
kus – neturėdami visų reikiamų priemonių jie nesijautė visaverčiai klasės nariai, 
nenorėjo eiti į mokyklą, atsisakydavo atlikti užduotis. 

Taip, aš noriu eiti į mokyklą, bet man ten neįdomu, aš neturiu jokių pratybų, sąsiuvi-
nių – ką man ten veikti? Aš nueinu į klasę ir ką... Man tiesiog sėdėti ten? (Andžela, 
2 kl., lauko dienoraštis, 2009 12 03.)

Dirbti šiandien buvo labai sunku, nes Almaza man vis aiškino, kad jai reikia klijų ir 
žirklių, kad daugiau nieko nereikia daryti pratybose, tik ten, kur reikia klijų ir žir-
klių. (1 kl., lauko dienoraštis, savanorių užrašai, 2010 11 19.)

Trečios klasės Rugsėjo 1-oji Marijai buvo viena sunkiausių – iš vakaro, rugpjūčio 
31 d., apsilankius namuose nuotaikos buvo gana liūdnos. Marija aiškino, kad rytoj 
tikrai neis į mokyklą, nes neturi kuo rengtis. Sutarėme, kad visgi ateis, tačiau ryto-
jaus dieną ją sutikus nuotaikos nebuvo nė kiek geresnės. Žiūrėdama į pasipuošusias 
ir mamos palydėtas savo pusseseres mergaitė buvo gerokai nusiminusi ir pikta, iš 
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mokyklos išėjo net nesulaukusi šventės pabaigos. Kelis kartus pakartojo, kad rytoj į 
mokyklą neateis. Vakare gavau Marijos žinutę: „Vita okaip mes ritoj ejsim imokikla 
pasmus nera sastvnu neko.“ Nors ir pažadėjau, kad sąsiuvinių atnešiu, Marijos mo-
kykloje neradau. (3 kl., lauko dienoraštis, 2011 08 31–09 02.)

Jei pavyksta dokumentus sutvarkyti ir mokymosi priemones nupirkti pirmo-
mis mokslo metų dienomis, didesnių nelankymo problemų ir dėl to atsirandan-
čių mokymosi spragų paprastai pavyksta išvengti – vaikai noriai eina į moky-
klą, dalyvauja pamokose. 

Praėjus savaitei nuo mokslo metų pradžios Marija ir Danilas turėjo beveik visas prie-
mones, ko trūksta – pažadėjo pasirūpinti socialinė pedagogė. Marija antroje klasėje 
rugsėjo mėnesį nepraleido nė vienos dienos. (2 kl., lauko dienoraštis, 2010 09 22.) 

Būdama mokykloje daug kalbėjau ir su Germano mokytoja – su juo problemų šiuo 
metu mažiausia. Vaikas turi visas reikiamas priemones, ko neturi – duoda mokytoja, 
sakė nupirks ir anglų kalbos pratybas. (2 kl., lauko dienoraštis, 2010 09 20.)

Sunkumų kelia tai, kad tiek mokyklos, tiek RVC, tiek SPC darbuotojai turi 
itin mažai informacijos apie vaikų situaciją prieš jiems ateinant į mokyklą – su 
šiomis šeimomis socialiniai darbuotojai nuolat nedirba, tėvams yra teikiamos 
tik informavimo ir konsultavimo paslaugos tais atvejais, kai jie patys kreipiasi 
į socialinius darbuotojus. Vaiko situacija paprastai imama analizuoti tik jam jau 
atėjus į mokyklą – jos darbuotojai kreipiasi į RVC ir SPC darbuotojus prašy-
dami suteikti informaciją apie galimybes vaikui gauti socialinę paramą, jei tai 
įmanoma – pradedami tvarkyti dokumentai paramai gauti. Jei vaikui parama 
nepriklauso (pvz., kai vaikas yra globojamas šeimoje), o tėvai (globėjai) nepa-
rūpina reikiamų mokymosi priemonių, laukiama, kol bus gauta parama iš savi-
valdybės, ir tik tuomet perkamos reikiamos priemonės (2009 m. savivaldybės 
lėšos buvo pervestos gruodžio pradžioje, 2010 m. – lapkričio pradžioje). Kol 
buvo vykdomas tyrimas, dalis būtiniausių mokymosi priemonių buvo nupirktos 
ir 2010 m. pradėto nevyriausybinės organizacijos inicijuoto savanorystės pro-
jekto „Padėk pritapti“ lėšomis. 

Kasdienis pasirengimas mokyklai ir atėjimas laiku 
Visi šios grupės vaikai į mokyklą ėjo savarankiškai, nelydimi suaugusių šei-

mos narių – dažniausiai važiuodavo nedidelėmis grupelėmis su savo vyresniais 
mokyklą lankančiais giminaičiais ar draugais. Nors rytais vaikus pažadindavo tė-
vai (globėjai), į mokyklą jie paprastai susiruošdavo patys: turėdavo nusiprausti 
ir apsirengti, nepamiršti reikiamų mokymosi priemonių ir laiku suspėti į gana 
retai važiuojantį autobusą. Kasdien pasiimti būtent tas priemones, kurių tą dieną 
reikės mokykloje, vaikams buvo gana sunku – pirmokai dar negalėjo perskaity-
ti pamokų tvarkaraščio, todėl paprastai nešiodavosi visus turimus sąsiuvinius ir 
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pratybas. Daug keblumų kėlė kūno kultūros ir dailės darbelių pamokos – vaikai 
neretai neatsinešdavo joms reikalingų priemonių, aprangos. Dalis mokytojų leis-
davo mokymosi priemones (ypač sportinę aprangą ir dailės priemones) palikti 
mokykloje – vaikams paskirdavo atskirą vietą kabinete. Tačiau keli mokytojai 
jokių nuolaidų romų vaikams nebuvo linkę daryti ir reikalavo, kad jie, kaip ir 
kiti mokiniai, kasdien nešiotųsi tai, ko reikia. Namuose vaikai paprastai neturėjo 
atskiro kambario ar savo stalo, kuriame galėtų laikyti mokymosi priemones, todėl 
daiktus buvo sunku saugoti nuo jaunesnių brolių ir seserų – buvo keli atvejai, 
kai priemonės buvo apgadintos ar išmėtytos. Neretai ir patys vaikai negebėdavo 
tinkamai prižiūrėti šių daiktų – naudodavo juos žaisdami namie, apgadindavo, 
suglamžydavo ar pamesdavo. 

Kai ėjome iš mokyklos, pirmokai pasakojo, kad jau du kartus neatėjo į mokyklą, nes 
brolis namie paliko kuprinę.
– Ateiname iki stotelės, o jis – be kuprinės! – pasakoja Marija.
– Tai kaip čia buvo, Danilai? Miegi truputį rytais? – juokaudama klausiu berniuko.
– Taip... – nusišypso. – Labai noriu miego. O jos man nepasako, kad aš be kuprinės! – 
supyksta. – Aš net apsiverkiau, kai pamačiau, kad vėl išėjau be kurpinės. Aš tikrai 
labai noriu į mokyklą. (1 kl., lauko dienoraštis, 2009 12 08.)

Nors didesnių ar mažesnių sunkumų dėl mokymosi priemonių nepavyko iš-
vengti, visi šios grupės vaikai ilgainiui išmoko tinkamai prižiūrėti savo daiktus. 
Vis dėlto saugiausios mokymosi priemonės būdavo tuomet, kai vaikai turėjo 
galimybę jas palikti mokykloje – dirbdami klasėje visuomet turėdavo reikiamus 
sąsiuvinius ir pratybas, neišmėtydavo rašymo priemonių. 

Vaikų kelią į mokyklą per interviu visos vaikų mamos (globėjos) apibūdino 
kaip nesaugų, pavojingą – ypač Kirtimų teritorijoje, tačiau vyresni vaikai buvo 
laikomi pakankamai savarankiškais jį įveikti vieni, ypač jei eidavo grupelėmis. 

[Ar Jūsų vaiko kelionė į mokyklą yra saugi?] Labai sudėtinga nuvažiuoti. Kai tik 
pradėjo lankyt mokyklą, buvo baisu. Pačiame tabore baisu, lydėdavau. Ne mieste 
baisu – iš taboro baisu išeiti, autobuse. Dabar jau dideli, patys visur važinėja. (Ma-
rijos mama, 2013 02 28.)

Nuėjom pas Marijos ir Danilo močiutę – matėme, kad atsikėlusi ir plovė indus. 
Klausiame, kur vaikai – juos šiandien (Rugsėjo 1-ąją) žadėjome nuvežti į mokyklą. 
– Vaikai jau seniai išėjo, aš juos pusę aštuonių išleidau. Ar neatėjo?
– Prie RVC [kur tarėmės susitikti] jų nėra.
– Jie ėjo per Žemutinį taborą, dar pasiėmė pusseserę ir važiavo kartu į mokyklą.
– Ar tikrai?
– Taip, seniai išėjo.
– Kas juos palydės?
– Niekas, aš turiu likti su mažuoju [pusės metų kūdikiu], jie vieni. (1 kl., lauko die-
noraštis, 2009 09 01.)
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Patys vaikai eiti į mokyklą neretai bijodavo, ypač tamsiais rudens ir žiemos 
rytais, pasakodavo įvairias realias ir išgalvotas istorijas, kaip bėgo nuo perse-
kiojančių narkomanų, maniakų. Vaikai į mokyklą neretai vėluodavo – nespė-
davo į reikiamą autobusą, per vėlai išeidavo iš namų ar laukdavo, kol prašvis. 
Problemų kildavo ir popietinėje pamainoje besimokantiems vaikams – tamsiais 
vakarais būdavo baisu grįžti namo, be to, dienomis iš Kirtimų nevažiuodavo 
reikiamas autobusas (maždaug nuo 10 iki 14 val. autobusas nekursavo).

Visą laiką berniukams ramybės nedavė vienas klausimas – kaip jie grįš namo. Aš ža-
dėjau juos palydėti tik iki autobuso, bet vaikai man nuolat pasakojo apie tris ar keturis 
pabėgusius maniakus, kurie neva slapstosi tabore ir jau nužudė keturis žmones – kas-
dien po vieną. Nemanau, kad istorija tikra, bet vaikai akivaizdžiai bijojo. Tariausi, kad 
galėčiau su jais pavažiuoti autobusu, tačiau nuo stotelės jie turėtų pareiti patys. Buvo 
jau tamsu ir vėlu, pusė šešių, ir aš nebenorėjau sugaišti dar daugiau laiko.
– Tai autobusu mes nebijome, mes čia, mieste, visur galime vaikščioti ir vieni. Bai-
siausia jau ten, nuvažiavus.
– Tai gal paskambinti jūsų mamai, kad pasitiktų?
Tyla. (1 kl., lauko dienoraštis, 2009 11 04.)

Almaza į pamokas dažnai vėluoja, nes eina į mokyklą su draugėmis iš kitos mo-
kyklos. Toje mokykloje pamokos prasideda vėliau, 8:30. Pavėlavusi mergaitė bijo 
eiti į klasę ir praleidžia dar daugiau laiko – kartais visą pamoką ar net pusantros. 
Socialinei pedagogei, kuri su ja kalbėjo apie vėlavimą, sako, kad viena bijo važiuoti 
į mokyklą. (1 kl., lauko dienoraštis, 2010 11 15.)

Mokykloje sutikau antroje pamainoje besimokančias trečiokes, Andžela buvo labai 
pikta ir nenorėjo su manimi kalbėti. Tik su kitų mergaičių pagalba pavyko prakal-
binti ir išsiaiškinau, kad pyksta dėl sudėtingo atvažiavimo iki mokyklos (dienomis 
autobusas nevažiuoja).
– Kasdien kaip bomžė [jaučiuosi] dėl tų trijų litų mikriukui... – piktai skundėsi mer-
gaitė. (Lauko dienoraštis, 2011 09 22.)

Vėluojantys vaikai mokykloje neretai buvo barami – vėliau ateidami į pamokas 
jie neretai sutrikdydavo jau prasidėjusį klasės darbą, patiems buvo sunku įsitrauk-
ti į atliekamas užduotis. Nors dalis mokytojų, suprasdami vėlavimo priežastis, 
nebausdavo ir tik prašydavo kuo greičiau bei tyliau pasiruošti pamokai, vaikams 
tai ne visuomet padėdavo tinkamai įsitraukti į mokyklos ritmą – priprasdavo, kad 
jiems dėl vėlavimo daromos išimtys, rytais nebeskubėdavo į mokyklą.

Atvažiavau prie mokyklos 9:00 ir kaip tik sutikau Mariją, dar tik einančią į pamokas 
su bandele, sultimis ir traškučiais. Ji apsidžiaugė mane pamačiusi, aš ją tokią – nelabai. 
Netrukus dar atbėgo ir Danilas su Germanu, taip pat vėluojantys. Germaną nusiunčiau 
į klasę, tačiau jis, kaip vėliau paaiškėjo, į klasę nenuėjo, sėdėjo koridoriuje – mokytoja 
ten jį ir rado. Šiaip vaikai klasėje jaučiasi neblogai, labai norėjo, kad pasižiūrėčiau, 
kaip jiems sekasi dirbti – kartu su mokytoja rodė pasiekimų knygeles, testų rezulta-
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tus. Pasiekimai gana geri (Marija gavo 19 taškų iš 20 už matematikos testą, Danilas 
– 14 taškų), tačiau mokytoja minėjo, kad šiuo metu vaikai kasdien smarkiai vėluoja 
(ateina į antrą ar net trečią pamoką), trukdo per pamokas. (3 kl., lauko dienoraštis, 
2011 11 21.)

Nors šalia Kirtimų gyvenvietės yra kelių autobusų stotelės, vaikams vienu 
iš autobusų buvo draudžiama keliauti, nes juo važiuodavo daug narkomanų. 
Tačiau kartais tai buvo neišvengiama, nes reikiamas autobusas dienomis neva-
žiuodavo:

Mariją ir Danilą palydėjome į stotelę norėdami pažiūrėti, kaip jie grįš namo. Atėję į 
stotelę vaikų paklausėme, kokiu autobusu jie važiuos. Mergaitė ore nupiešė skaičių 
trys (neatsiminė jo lietuviško pavadinimo). Patikrinau grafi ką, kada atvažiuos arti-
miausias autobusas ir nustebau – dabar buvo 11:20, o artimiausias autobusas atva-
žiuos tik 14:30. Vaikams pasakau, kad autobusas bus tik po trijų valandų.
– Po trijų valandų... – nusigąsta vaikai.
– Gal galite važiuoti su 1A? Jis atvažiuos greičiau.
– Ne, su 1A mes negalim, ten narkomanai, mums senelė neleidžia.
– Bet ar lauksite tris valandas?
– Ne, mes su 1A negalim, mums neleidžia.
Galiausiai nusprendžiam parvežti vaikus namo automobiliu. (1 kl., lauko dienoraš-
tis, 2009 09 01.)

Kitomis dienomis vaikai vis dėlto važiuodavo 1A autobusu, bet visuomet 
pasistengdavo rasti pažįstamą romų tautybės asmenį, važiuojantį tuo pačiu 
maršrutu, kad su juo galėtų saugiai grįžti namo. Nors vaikai paprastai su suau-
gusiaisiais nebendraudavo, matydami pažįstamą žmogų jausdavosi daug sau-
giau. Retkarčiais vaikus parveždavo į Romų visuomenės centrą su priešmoky-
klinukais iš valgyklos grįžtantis autobusiukas. Kartais važiuodavo ir su toliau 
sustojančiu autobusu, nuo kurio stotelės iki namų reikėdavo eiti apie 15–20 
minučių. Paprastai vaikai ir iš mokyklos grįždavo keliese, grupelėmis, todėl tie, 
kuriems pamokos baigdavosi anksčiau, likdavo mokykloje laukti savo draugų, 
vieni paprastai namo nevažiuodavo.

Papildoma ugdymo pagalba namuose ir emocinė parama
Visiems šios grupės vaikams, kaip ir pirmos grupės mokiniams, reikėjo pa-

pildomos pagalbos įveikiant mokymo sunkumus ir dėl mokyklos nelankymo 
atsiradusias spragas. Šie vaikai mokyklą pirmaisiais metais lankė gana gerai, 
tačiau visi turėjo ir ilgesnių nelankymo periodų: dėl ligų, trūkstamų batų ar 
drabužių (ypač staigiai atšalus), šalčio, problemų namuose. Dalis vaikų buvo 
gabūs ir praleistas užduotis savarankiškai atlikdavo namuose, kitiems padėdavo 
savanoriai, Romų visuomenės centro darbuotojai ar vyresni broliai, seserys, te-
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tos. Kaip ir pirmos grupės, šiems vaikams labai svarbi buvo mokytojo pozicija 
ir galimybės individualizuoti darbą, atsižvelgti į atsiradusias spragas – nesu-
prasdami ar nespėdami su klase atlikti visų užduočių, vaikai vengdavo dirbti, 
nenoriai sprendė užduotis, trukdydavo bendram darbui. 

Kitaip nei pirmos grupės, šių vaikų tėvai (globėjai) praktiškai nedalyvavo 
ugdymo procese – nuolat nestebėjo vaiko pažangos, jos neaptardavo su moky-
toja, aktyviau neįsitraukė į papildomos pagalbos vaikui organizavimą. Dėl įvai-
rių problemų namuose tėvai (globėjai) paprastai neturėjo galimybių ir dalyvauti 
sprendžiant įvairias konfl iktines situacijas mokykloje: įvykus vaiko ir mokytojo 
konfl iktui, mokinių kivirčui, patyręs patyčias, vaikas paprastai buvo palieka-
mas vienas spręsti susidariusios situacijos. Šios aplinkybės vaikams buvo gana 
sudėtingos – nepadedami suaugusiojo jie ne visada pajėgdavo argumentuotai 
išsakyti savo poziciją, išmokti tinkamai reaguoti į kilusį konfl iktą (pvz., neat-
sakyti agresyviai) ir jį išspręsti. Labai svarbi šiomis aplinkybėmis buvo kitų 
suaugusiųjų – mokytojo, socialinio pedagogo, savanorių – pozicija ir galimybės 
vaikui padėti išspręsti kilusias problemas.

Marija kažkurią dieną užsiminė, kad vaikai jos mokykloje bijo: ji jiems pagrasina, 
kad jei ją nuskriaus – pasiskųs mokytojai. O šiandien pasakoja, kad kažkuri mokyto-
ja koridoriuje vaikus sudrausmino, kai jie prasivardžiavo – vadino juos čigonais.
– Sakė, kad aš daugiau taip negirdėčiau, o tai aš jums parodysiu! – linksmai pasakoja 
Marija. (2 kl., lauko dienoraštis, 2010 12 11.)

Žinai, man jau nusibodo vaikščioti į šitą mokyklą. Nenoriu. Šita mokytoja nieko 
neaiškina, tik barasi ir netgi sako, kad aš nežinau, kaip mokytis. (Marija apie laikiną 
mokytoją, 2 kl., lauko dienoraštis, 2011 03 07.)

Emocinis palaikymas – pagiriant, padrąsinant, paguodžiant ar sudrausmi-
nant ir išklausant – vaikams buvo labai reikalingas. Teigiamas vaiko ir mokyto-
jo ryšys itin svarbus pirmaisiais mokslo metais – mokytojo skiriamas dėmesys 
vaikui padeda išvengti ilgesnių nelankymo periodų, didina motyvaciją mokytis, 
užtikrina gerą mokinių savijautą klasėje. Visų šios grupės vaikų mokytojos, nors 
ir atsargiai, tačiau gana pozityviai vertino romų tautybės moksleivius – atvirai 
neišsakydavo neigiamų nuostatų, neišskirdavo šių moksleivių iš kitų klasės vaikų. 
Didelę pagalbą šios grupės vaikams teikė ir projekto „Padėk pritapti“ savano-
riai – siekiant užtikrinti reguliarų mokyklos lankymą buvo sukurta motyva-
vimo sistema, kuri pasiteisino ir tapo svarbia paskata vaikams eiti į mokyklą. 
Vaikams svarbūs buvo ir jų draugai savanoriai, ateinantys padėti ruošti pamo-
kų, kartu leisti laiko žaidžiant stalo žaidimus, vykstant į išvykas.

Labai svarbi pokalbio su Germanu tema – būsima kelionė į vandens parką. Berniu-
kas jau antra savaitė kasdien lanko mokyklą, pats suskaičiavo, kad liko dvi savaitės 
ir tikrai važiuos kartu su savo savanoriu.
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– O Danilas nevažiuos. Jis visai neina į mokyklą. Aš pažadėjau savo draugui [sava-
noriui] ir einu. O jis neina. 
– Taip, Danilas negalės kartu važiuoti, – patvirtinu. 
– Aš visada einu į mokyklą. Toje mažoje mokykloje [priešmokyklinėje grupėje, 
RVC] aš buvau pirmas mokinys, pats geriausias. Aš pirmas ir į didžiąją mokyklą 
išėjau – labai norėjau mokytis, dar net mano vyresnė sesė tuo metu nėjo. O dabar...
– O ką dabar? Negi tu negeras mokinys?
– Nežinau... Gal geras? – džiugiai pažvelgia į mane.
– Tu labai stengiesi, šaunuolis! Aš labai tavim džiaugiuosi! – atsakau. 
Germanas šypsodamasis tyli. (2 kl., lauko dienoraštis, 2011 03 09.) 

Mokytojai, matydami, kad vaikai stengiasi, yra motyvuoti ir noriai dirba 
pamokose, taip pat buvo linkę daugiau laiko skirti jiems individualiai, labiau 
padėti dirbant klasėje. 

Vis dėlto net ir pozityvus vaikų santykis su mokytoja, sulaukiamas kitų moky-
klos darbuotojų ir savanorių palaikymas neretai nebūdavo pakankamas susidūrus 
su rimtomis krizinėmis situacijomis namuose: tėvų skyrybomis, suėmimu, ilga-
laikiu išvykimu, sveikatos problemomis. Tiek vaikams, tiek mokytojams darbas 
pamokose, įvykus rimtai krizinei situacijai namuose, buvo labai sudėtingas, mo-
kiniai ima praleisti daug pamokų, nenoriai dirba klasėje:

Danilas po didelio tėvų konfl ikto namuose labai prastai ėmė lankyti mokyklą, pralei-
džia daug pamokų (nuo 2010 m. gruodžio iki kovo vidurio). Vėliau vėl grįžta į mo-
kyklą, tačiau darbui daug įtakos turi nuotaikų svyravimai, jei nuotaika gera – noriai 
dirba. Kai mama suimama (balandžio mėn.), vėl ima lankyti labai nereguliariai, pra-
leidžia daug pamokų. (2 kl., lauko dienoraštis, 2010 m. gruodis–2011 m. gegužė.)

[Ar jaučiasi, kai namuose yra įtampos, sudėtingos situacijos?] Taip. Be abejo, jau-
čiasi. Ypač Danilui. Danilas yra šiaip toks tinginėlis. Tai dar pradžioje kažkaip... 
Na, būdavo tokių periodų, kai jis ir domėdavosi, ir norėdavo, ir skaičiuodavo, kiek 
jis ten suprasdavo... ir lietuvių, ir matematiką, bet vėliau... Balandžio mėnuo iš viso 
buvo labai juodas, kai jis nenorėjo nieko daryti. [...] Jis ateidavo. Neturi sąsiuvinio. 
Gerai, duodu sąsiuvinį. Nors kuprinę laiko klasėje. Tą sąsiuvinį jis pripaišo visokių 
ženklų, prideda kažkokių antspaudėlių, prirašinėja, tik visiškai ne matematikos. Ir 
aš pasižiūriu, kad naują daviau, padovanojau... ir ten nulis darbo. Niekas neįdomu. 
Nors jis yra labai nagingas vaikinas. Jis labai prie menų. Labai gražiai karpinėjo, 
nuostabiai gražūs paveikslai. Sportas ir menai jam sekasi. [...] (2 kl. mokytoja, in-
terviu, 2011 06 06.)

Kai paklausiau, kaip gyvena brolis, Marija tik gūžtelėjo pečiais. Perklausiau, ar ne-
bedraugaujat? 
– Draugaujam, tik jis visą laiką verkia, – atsakė Marija. (2 kl., lauko dienoraštis, 
2011 05 03.)

Emocinė parama vaikui po krizinės situacijos šeimoje buvo didelis iššūkis 
mokyklos darbuotojams, o pagalbos iš kitų institucijų – Romų visuomenės cen-
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tro, Socialinės paramos centro ir kt. – sulaukti buvo gana sunku. Su romų šeimo-
mis socialiniai darbuotojai nedirbo, vaikų ir savanorių bendravimas sprendžiant 
sudėtingas problemas neretai nebūdavo pakankamas. Reali pagalba vaikui prak-
tiškai nebuvo teikiama, o stiprėjančios elgesio problemos, nereguliaraus moky-
klos lankymo lemtas mokymosi atsilikimas silpnino vaiko galimybes visavertiškai 
grįžti į ugdymo procesą. Nematydami pokyčių ir galimybių išspręsti problemas, 
mokytojai nusivildavo vaikais ir jausdavosi bejėgiai ką nors pakeisti. Tai, kad mo-
kytojų santykiui su mokyklą vengiančiais lankyti vaikais būdingas bejėgiškumas 
ir nusivylimas, teigia ir Dereškevičius ir kt. (2000): apibendrindami savo tyrimo 
medžiagą tyrėjai teigia, kad mokytojai ne tik nemato galimybių padėti tokiems 
vaikams, bet ir siekia atsitraukti bei nebedirbti su šiais nepilnamečiais. Būtent 
šiomis aplinkybėmis mokytojai neretai imdavo išsakyti neigiamas nuostatas apie 
romų vaikus – nusivylę, kad problemos nepavyksta išspręsti, imdavo kalbėti, kad 
romų mokiniai yra nemotyvuoti mokytis, „jie to nenori, jiems to nereikia“. Vaikui 
sugrįžus į mokyklą, mokytojams buvo sunku vėl stengtis padėti jam įsitraukti į 
ugdymo procesą, neretai kildavo konfl iktų, mokytojai nematė prasmės dirbti su 
vaiku, kuris tiesiog atsisako paklusti klasės taisyklėms, trukdo pamokoms.  

Tėvai, kaip ir mokytojai, atsakomybę už mokyklos nelankymą ir elgesio 
problemas taip pat perkeldavo vaikams – juos apibūdindavo kaip „negerus“, 
„laukinius“, „neklusnius“. Nors tėvai suprasdavo tokio vaikų elgesio priežastis 
(„kai čia toks gyvenimas, tai ir vaikai tokie...“), tačiau pokalbiuose su jais taip 
pat jautėsi nusivylimas ir bejėgiškumas ką nors pakeisti:

Mano dukra visai nenori eiti į mokyklą ir nebeina: kiek aš su ja ginčijausi, ir grasi-
nau, kad į internatą paims – nieko neklauso, neina ir viskas. (Almazos mama, inter-
viu, 2013 03 08.)

Nenori ir nelanko, ir nelankys jau, sakau tau. Nelankys. Neklauso manęs. Buvo 
VTAT, gąsdino, kad jeigu nelankys mokyklos, paims vaikus į globos namus iki 18 
metų. Manęs neklauso. Jie jau nesimokys tikrai. Nebent paims vaikus į globos na-
mus, tada gal privers. O dabar neklauso manęs, aš jų nepriversiu. Vaikai čia lauki-
niai. Netikiu, kad lankys nei Marija, nei Danilas – aš tik nuobaudas mokėsiu. Mane 
baus, o jie vis tiek neis... (Marijos ir Danilo mama, interviu, 2013 02 28.)

Pačius vaikus tokiomis aplinkybėmis prakalbinti buvo labai sunku – jie ne-
noriai šnekėjo apie mokyklą, stengdavosi išvengti šio pokalbio, įkalbėti nueiti 
į mokyklą ten pabūdavo tik vieną dieną ir nebenorėdavo sugrįžti. Iš pradžių 
itin stipri vaikų motyvacija (vaikai savarankiškai ėjo į mokyklą dvejus–trejus 
metus) susilpnėjo, po įvairių neigiamų patirčių jie ėmė prarasti entuziazmą mo-
kytis, dalyvauti pamokose. Atsisakymas eiti į mokyklą – tai ir noras išsivaduoti 
iš neigiamų patirčių, ir tam tikro protesto išraiška. Vis dėlto vaikų noras moky-
tis – „taip, kaip visi vaikai“ – išlieka, nors neretai ir patys supranta, kad jis yra 
sunkiai įgyvendinamas.
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– O man dabar 13 metų. Tai kelintoje klasėje aš būčiau, jei viskas būtų, kaip priklau-
so? – klausia Kamila.
– Nežinau, gal septintoje, – atsakau. 
– Oho... Septintoje.
– Norėtum? 
– Taip. Bet ne taip, kad tiesiog būti septintoke, bet viską ir mokėti, kaip priklauso.
 (3 kl., lauko dienoraštis, 2011 01 24.)

Pirmaisiais mokslo metais šių vaikų motyvacija mokytis buvo itin stipri, 
tačiau po kelerių metų ji sumažėja, vaikai nemano, kad kylančius sunkumus yra 
įmanoma įveikti. Dalis vaikų buvo labai gabūs, stiprūs mokiniai, tačiau net ir tai 
nepadėjo jiems išlikti ugdymo procese:

Daug kalbėjome apie mano darbą, Marija pagalvojusi sako:
– Aš daug mokysiuos, kaip ir tu, ir užaugusi būsiu gydytoja. Kaip ir sakiau toje 
reklamoje [vaikai fi lmavosi Europos dienai skirtoje socialinėje reklamoje], taip ir 
būsiu – būsiu gydytoja. Kai baigi 12 klasių, tai duoda tokį diplomą, kad gali dirbti 
bet kur. (2 kl., lauko dienoraštis, 2011 03 06.)

Gal didžiulės spragos... Tai sudarė daug problemų tiek Danilui, tiek Marijai, kad 
galėtų drauge su visais dirbti. Jų lankomumo problemos pirmoje klasėje, antroje. 
Spragos didžiulės. Ir jiems buvo labai sudėtinga, kai reikdavo... Nes jie vaikai gabūs, 
ypač Marija. Jai, kaip sako, Dievas davė ir šiūptelėjo gabumų. [...] Kartais ji labai 
nori ir domisi, ir stengiasi... Jei dar pagirdavom, paskatindavom, tai iš viso tokie 
perliukai... Pavyzdžiui, matematikos tokį sudėtingą uždavinį – niekas neišsprendžia, 
ji pirma! O būdavo tokios dienos, kad ji nieko nenori, sėdi, jai neįdomu, ji kažką 
piešia... (2 kl. mokytoja, interviu, 2011 06 06.)

Po trejų metų iš šešių šios grupės vaikų penki ėmė itin dažnai praleisti pa-
mokas trečioje klasėje, du iš jų palikti kartoti kurso. Vienos šios grupės mergai-
tės tėvai antroje klasėje ėmė aktyviau dalyvauti vaiko ugdymo procese, tad jos 
dalyvavimą mokykloje nuo antros klasės galima priskirti prie pirmo modelio. 
Kiti penki vaikai, praėjus trejiems–ketveriems metams nuo mokslų pradžios, 
mokyklos nelankė arba lankė labai nereguliariai, keturiems iš šešių buvo skirtos 
pritaikytos mokymo programos. 

4.2.3. Trečias modelis: visi nepastebėti vaikai

Iš visų 2009 ir 2010 m. mokslus pradėjusių romų pirmokų pusė buvo neates-
tuoti ir palikti kartoti kurso dėl mokyklos nelankymo. Su šia, didžiausia, vaikų 
grupe atliekant tyrimą dirbti buvo sunkiausia – mokyklą jie lankė su didelėmis 
pertraukomis, dalis gana silpnai kalbėjo lietuviškai, buvo nedrąsūs. Daugiau-
sia dėmesio skiriant pirmo ir antro modelio grupei, su šiais vaikais stipresnis 
ryšys neužsimezgė, todėl jų patirtis ir nuomones buvo gana sunku užfi ksuoti. 
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Nevyriausybinės organizacijos savanoriai, kurių darbas su vaikais padėjo ge-
riau suprasti vaikams kylančias problemas, dirbo su dviem šios grupės vaikais 
(8 m. ir 10 m. pirmokais). Vis dėlto, kol buvo atliekamas tyrimas, vaikų tėvai 
negalėjo duoti sutikimo dėl dalyvavimo tyrime, todėl šie duomenys negalėjo 
būti panaudoti. Dėl šios priežasties pateikiami tik apibendrinti faktai, aptariant 
pagrindinius vaikams dalyvaujant ugdymo procese kilusius iššūkius ir nenau-
dojant citatų iš individualių vaikų istorijų. 

Priežastys, lėmusios šių vaikų pasitraukimą iš mokyklos pirmoje klasėje, ne-
buvo išskirtinės (palyginti su kitais romų vaikais) – didesnę įtaką turėjo problemų 
gausa. Ši grupė buvo labai įvairi: skyrėsi tiek vaikų amžius (nuo 7 iki 10 m.), 
vaikų skaičius šeimoje, šeimų fi nansinė padėtis, vaikų sveikata, gabumai, pasiren-
gimas mokyklai. Pasitvirtino Civinsko, Levickaitės ir Tamutienės (2006) įžval-
ga, jog vaiko pasitraukimą iš švietimo sistemos kiekvienu atveju lemia skirtingų 
veiksnių konfi gūracijos, todėl mokykloms rengiant prevencijos priemones vertėtų 
remtis individualizuotu tyrimu. Šiems ir aptartų pirmų dviejų modelių vaikams 
buvo būdingos tos pačios problemos: keblus pasirengimas mokyklai ir mokymosi 
priemonių įsigijimas, sudėtinga atvažiuoti į mokyklą, papildomo ugdymo ir emo-
cinės paramos poreikis. Prie šių pagrindinių problemų prisidėjo ir kitos: dalis tėvų 
ar vaikų turėjo rimtų sveikatos problemų, dalies vaikų tėvai (dėl įgūdžių stokos 
ar priklausomybės ligų) negalėjo užtikrinti net bazinių vaikų poreikių namuo-
se (maisto, drabužių, šilumos, higienos ir pan.). Kitaip nei kitų grupių mokiniai, 
dalis šių vaikų turėjo gana silpnus socialinius įgūdžius, menkas lietuvių kalbos 
žinias – tai taip pat turėjo įtakos jų galimybėms dalyvauti pamokose. 

Svarbią įtaką, nors ir ne visais atvejais, turėjo ir neigiamos mokyklos darbuo-
tojų nuostatos šių mokinių atžvilgiu – vaikai gana greitai buvo įvertinami kaip 
„itin sudėtingi“, „nemotyvuoti“, „nenorintys mokytis“. Nors dalies jų problemos 
iš tiesų buvo sunkiai išsprendžiamos ir kėlė daug sunkumų mokytojui dirbant su 
klase (į mokyklą ateidavo nešvarūs, nepasirengę pamokoms, klasėje nenorėdavo 
dirbti, trukdydavo pamokoms, konfl iktuodavo su kitais vaikais, mokyklą lankė 
labai nereguliariai it t. t.), neigiamos nuostatos romų vaikų atveju iš dalies lėmė 
tai, kad vaikui nustojus lankyti mokyklą, jo gana ilgą laiką nebuvo pasigendama, 
nebuvo ieškoma sprendimų, kaip sugrąžinti mokinį į mokyklą. Mokytojai taip pat 
nematė prasmės vaikams individualizuoti užduotis, padėti adaptuotis mokykloje:

Ateina jie, užsimanė – įslenka 9:30 į klasę... Šventę padarė! Įslenka, na, ir žino, 
atsisėda – jie turėjo savo aplankus, nes aš jiems knygų neduodavau. [...] Nuo lentos 
nurašyk, nurašyk nuo lentos – neee. Nėra tokių dalykų. Ir aš mūsų socialinei [peda-
gogei] sakau, na, tai sėskit prie jų, sėdėkit per pamokas, gal jie kažką padarys. Na, ką 
man – skriausti visus vaikus ir stovėti prie jų? Jeigu jie to nenori? Jiems to nereikia. 
Sakė, kaip man paaiškino, – jūs, sako, jų nesudominat. Man ką, atsistoti ant galvos, 
kad būtų įdomu? Nemoku. Bet juk visi kiti mokosi, visiems įdomu, tada tegul ir jie 
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nors kažkiek... Na, sakau, kai yra noras, kai jie parodo iniciatyvą, tai ir tu gali kažką 
padaryt, na, ar ne? O kai taip yra... (1 kl. mokytoja, interviu, 2011 06 16.)

[O su mokytoja Tu bendravai ne tik rugsėjo pradžioje, buvai ir kitus kartus nuėjęs?] 
Taip, buvau dar kokius tris kartus nuėjęs. Buvau susitikęs, iš pradžių lyg ir buvo dar 
apie ką kalbėtis, bet per paskutinį susitikimą, atsimenu, kad tiesiog sakė: „Tai ką čia 
apie jį pasakyti, jeigu jis nelanko visai...“ (Savanoris, interviu, 2011 02 09.)

Tai, kad romų vaikų mokytoja nemėgsta ir kad turi neigiamas nuostatas, žinoma tiek 
socialinei pedagogei, tiek pavaduotojai. To įrodinėti nereikėjo. Socialinė pedagogė 
pastebėjo, kad vyresnių klasių mokytojai į romų moksleivius reaguoja teigiamiau, 
o pradinukų mokytojai turi itin neigiamas nuostatas ir su šiais mokytojais dirbti su-
dėtingiausia.
– Kol jie nepamato, neįsitikina, kad tas vaikas gali dirbti, tol tam mokytojui nieko 
nepasakysi. [...]. Mokytojai pamato, kad romų moksleiviai – ir iš karto mano, kad 
mokysis silpnai... – pastebėjo socialinė pedagogė. (Lauko dienoraštis, 2009 12 01.)

Analizuojant šią vaikų grupę sunku išskirti vieną pagrindinę priežastį, lė-
musią ankstyvą pasitraukimą. Visos aptartos mokyklos lankymo problemos, jei 
nesprendžiamos, buvo pakankamos vaikui pasitraukti iš mokyklos. Priešingai 
nei anksčiau aptartuose modeliuose, šių vaikų tėvams negalint užtikrinti vaiko 
teisės į švietimą įgyvendinimo, valstybės ir nevyriausybinių institucijų bendra-
darbiavimas teikiant pagalbą buvo neefektyvus – socialinės paslaugos šeimų 
nepasiekdavo, švietimo pagalba vaikams praktiškai nebuvo teikiama, nes jie 
nelankė mokyklos. Kol buvo vykdomas tyrimas, du šios grupės vaikai buvo 
paimti į globos namus. Viena mergaitė, būdama globos namuose, mokyklą lan-
kė gana gerai; renkant papildomus duomenis (2013 m.) gauta informacija, kad 
ji buvo perkelta į trečią klasę. Visi kiti vaikai, nors ir yra mokyklų sąrašuose, 
pamokų praktiškai nelanko, tačiau priemonių, galinčių padėti jiems grįžti į mo-
kyklą, nerandama. Vaikas iš mokyklos sąrašų išbraukiamas, kai jam sueina 16 
metų, dalis jų – taip ir nebaigę pradinės mokyklos. 

4.3. Duomenų analizės apibendrinimas

Apibendrinant visus tris vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje modelius, ga-
lima teigti, kad vaiko pozicija lauke labai priklausė nuo kitų lauko veikėjų, ypač 
tėvų ir mokytojų. Kai tėvai galėjo padėti vaikui spręsti įvairias problemines situ-
acijas (mokymosi priemonių įsigijimas, kelionė į mokyklą, papildomo ugdymo, 
emocinės paramos poreikis), jo galimybės lankyti mokyklą buvo didesnės. Moky-
tojų pozicija taip pat buvo svarbi: jei mokytojai turėjo galimybes individualizuoti 
mokymosi programas, atsižvelgdami į vaiko poreikius, jei gebėdavo užmegzti 
ryšį su mokiniu ir padėti jam spręsti įvairias problemines situacijas, vaiko daly-
vavimas ugdymo procese būdavo sėkmingesnis. Svarbus ir kitų lauke veikian-
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čių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas. Vis 
dėlto, vertinant bendrą romų vaikų poziciją tiriamame lauke, matyti, kad vaikų 
galimybės visavertiškai dalyvauti ugdymo procese buvo itin ribotos – pusė jų 
jau pirmaisiais mokslo metais buvo palikti kartoti kurso, dar trečdalis neatestuoti 
vyresnėse klasėse. 

Šie dalyvaujamuoju stebėjimu surinkti duomenys atkartoja tendencijas, rodo-
mas tyrimo metu atliktos Kirtimų gyventojų apklausos – dauguma vaikų susiduria 
su sunkumais jau pradinio išsilavinimo lygmenyje (mokykla pradedama lanky-
ti vėliau nei rekomenduojamo mokyklinio amžiaus, neatitinka amžius ir klasė, 
mokykla lankoma nereguliariai), o sėkmingai į ugdymo procesą įsitraukia tik 
nedidelė dalis romų vaikų (pagrindinio išsilavinimo lygį pasiekia tik pavieniai 
vaikai). Apklausos duomenys atskleidė, kad daugiausia vaikų mokėsi 9–13 m. 
grupėje – būdami tokio amžiaus, jie yra pajėgūs savarankiškai atvykti į mokyklą, 
turi geresnius socialinius įgūdžius bei gali lengviau dalyvauti ugdyme nei jaunes-
nieji. Atliekant dalyvaujamąjį stebėjimą fi ksuota stipri šios amžiaus grupės vaikų 
motyvacija mokytis – dalis jų mokyklą lankė net ir tuomet, kai tėvai neturėjo 
galimybių aktyviau įsitraukti į vaiko ugdymo procesą (lydėti į mokyklą, nupirkti 
reikiamas mokymosi priemones, bendradarbiauti su mokytoju ir pan.). Vis dėlto 
noras mokytis per kelerius mokslo metus susilpnėja – susidūrę su daugybe įvairių 
sunkumų, vaikai ilgainiui praranda motyvaciją dalyvauti ugdyme, ima abejoti, 
kad kylančius sunkumus yra įmanoma įveikti. Didžiausios lankomumo proble-
mos prasideda būtent vyresnio amžiaus grupėje (14–16 m.) – apklausos duome-
nis, rodančius, kad mokyklą reguliariai lankė tik dešimtadalis šio amžiaus vaikų, 
patvirtino ir dalyvaujamojo stebėjimo rezultatai, kurie atskleidė stiprėjančius vai-
kų šalinimosi elgesio požymius po 3–4 m. mokykloje. 

Iš lauko teorijos perspektyvos ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo sistemos 
motyvacija turi būti analizuojama įvertinant galimą lauko (galios santykių 
struktūros) poveikį individualiam veiksmui. Lauko poveikis empiriškai gali 
būti įrodytas, jei stebimas skirtingų veikėjų, užimančių konkrečią poziciją 
lauke, patirties reguliarumas, t. y. jei tą pačią poziciją užimančių veikėjų ju-
dėjimas lauke ir požiūriai yra panašūs net tuomet, kai jų individualios savybės 
skiriasi. Tiriamu atveju daugumos romų vaikų dalyvavimui ugdyme buvo bū-
dinga bendra dinamika: (1) sudėtingas jaunesnių vaikų įsitraukimas į ugdymą 
(didelis nesavarankiškumas, prastas lankomumas, silpnas pasirengimas); (2) 
santykinai neblogas 9–13 m. vaikų dalyvavimas ugdyme (savarankiškai at-
važiuoja į mokyklą, stipri motyvacija mokytis, tačiau būdingi ir mokymosi 
sunkumai, nepažangumas); (3) ankstyvas pasitraukimas iš ugdymo 14–16 m. 
tarpsniu (atsirandantis „nenoras mokytis“, aktyvus priešinimasis mokymosi 
pobūdžiui ir turiniui). Analizuojant romų vaikų dalyvavimo ugdyme patir-
tį, matyti, kad vaikų „nenoras mokytis“ susiformuoja ilgainiui, susiduriant 
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su įvairiomis ne(iš)sprendžiamomis problemomis, dėl kurių vaiko ugdymo 
procesas yra pažymėtas mokymosi nesėkmių. Net ir tais atvejais, kai vaiko 
įsitraukimas į ugdymo sistemą pirmaisiais metais buvo palyginti sėkmingas, 
praėjus keleriems metams vaikų dalyvavimas ugdyme ima panašėti į daugu-
mos kitų Kirtimuose gyvenančių romų vaikų. Siekiant suprasti tokio vaikų 
patirties reguliarumo priežastis, tikslinga analizuoti galimą lauko poveikį in-
dividualiai veiksenai – tam būtina įvertinti vaikų užimamas pozicijas santyky-
je su kitais lauko veikėjais ir bendrą lauko, kaip santykių sistemos, struktūrą. 
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5. Ankstyvas vaikų pasitraukimas (ne)galios 
santykių lauke

Siekiant nustatyti lauko, kaip santykių tarp skirtingas pozicijas užimančių 
veikėjų struktūros, sandarą buvo atliekamas parengiamasis tyrimas – teisės aktų 
ir viešosios politikos įgyvendinimo dokumentų analizė, ankstesnių tyrimų ir 
statistinių duomenų apžvalga. Šiame tyrimo etape laukas išskirtas kaip aiškias 
ribas (baigtinį pozicijų ir jų santykių skaičių) turinti erdvė, ir įvardytos pagrin-
dinės lauko veikėjų pozicijos. Pozicijos buvo išskirtos atsižvelgiant į lauko vei-
kėjų santykį su vaikais, t. y. įvertinus atskirų veikėjų įstatymiškai reglamentuo-
tas teises ir pareigas įgyvendinant vaiko teisę į išsilavinimą. Tiriamame lauke 
buvo išskirtos penkios svarbiausių pozicijų grupės:

–   tėvai, kurie buvo tiesiogiai atsakingi už vaiko gerovės ir teisių, tarp jų ir 
teisės į išsilavinimą, užtikrinimą; 

–   mokytojai, kurie su tėvais dalijosi pareiga įgyvendinti vaikų teisę į švietimą 
ir vaikams turėjo užtikrinti geros kokybės ugdymą; 

–   vaiko teisių įgyvendinimo priežiūros institucijų darbuotojai, kurie vykdė 
valstybės pareigą prižiūrėti vaiko teisių įgyvendinimą ir teikti paramą vai-
kams bei šeimoms;

–   politikos planavimo ir įgyvendinimo institucijų darbuotojai, kurie buvo 
atsakingi už valstybės teikiamų paslaugų planavimą ir įgyvendinimo 
priežiūrą;

–   nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, kurie teikė neformalaus ugdymo 
ir vaikų užimtumo paslaugas bei pagal galimybes papildomas paslaugas 
šeimoms.

Atliekant empirinį tyrimą, lauko ribos nustatytos įvertinant informantų santy-
kius su romų vaikais – buvo žiūrima, ar jų pareigos apima darbą su romų vaikais, 
vertinamas informantų darbinės veiklos poveikis vaikų dalyvavimui ugdyme. 
Laikyta, kad tiriamo lauko ribos pasiektos tuomet, kai buvo fi ksuojami silpni ry-
šiai su romų vaikais (minimalus tiesioginis ryšys, informantų darbinė veikla netu-
rėjo įtakos vaikų dalyvavimui švietimo sistemoje) – lauko ribos empiriškai buvo 
nustatytos vykdant dalyvaujamąjį stebėjimą. 

Tyrimo duomenys darbe pristatomi aprašomosios analizės metodu: su-
rinkti įvairių veikėjų požiūriai į romų vaikų ankstyvą pasitraukimą aptariami 
įvertinant tai, kokias pozicijas jie užima lauke. Galios aspekto lauke analizė 
apima skirtingas pozicijas užimančių veikėjų galimybes padėti vaikams likti 
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ugdymo procese – analizuojami turimi resursai, bendradarbiavimo su kitais 
lauko veikėjais pobūdis, pačių informantų pateikiami savo galimybių verti-
nimai. Atskirai dėmesys skiriamas etniškumo raiškai lauke – remiantis inter-
viu duomenimis tiriama, kokią įtaką veikėjų požiūriui į ankstyvą romų vaikų 
pasitraukimą iš ugdymo ir jų veiksenai turėjo etniškumo dimensija (romų, 
kaip atskiros etninės grupės, išskyrimas). Apibendrinant empirinių duomenų 
analizę aptariama, kokį poveikį skirtingų veikėjų santykis su vaiku (užima-
mos pozicijos, turimi resursai ir požiūris į ankstyvą romų vaikų pasitraukimą) 
gali turėti romų vaikų ankstyvo pasitraukimo motyvacijai, t. y. pateikiamos 
prielaidos, kokį poveikį laukas, kaip santykių struktūra, gali turėti stebimai 
individualiai veiksenai. Nors dėl eksperimentinio lauko teorijos metodolo-
ginės prieigos pobūdžio pateikiami apibendrinimai turėtų būti vertinami tik 
kaip pradinės tolesnių tyrimų įžvalgos, išsami tiriamo atvejo analizė padeda 
atskleisti tam tikrus socialinės reprodukcijos švietimo sistemoje principus ir 
leidžia formuluoti prielaidas, kodėl Kirtimuose gyvenančių romų išsilavinimo 
rodikliai pastarąjį dešimtmetį išlieka gana žemi. 

5.1. Lauko veikėjų požiūriai į vaikų ankstyvą 
pasitraukimą iš ugdymo sistemos

5.1.1. Tėvai: „Reikia, kad mokytųsi, bet sunku, labai sunku“

Iš devynių vaikų, kurių pirmųjų vienų–dvejų metų dalyvavimas švietimo 
sistemoje buvo išsamiai analizuojamas, interviu buvo atlikti su penkių tėvais, 
iš viso trimis mamomis ir močiute. Kitų vaikų tėvai interviu negalėjo duo-
ti (buvo išvykę, turėjo sveikatos problemų). Kokybinių struktūruotų interviu 
duomenys atliekant analizę taip pat buvo papildyti dalyvaujamojo stebėjimo 
medžiaga, lauko dienoraščio užrašais. Interviu atlikti su trimis mamomis (31–
32 m.) ir viena anūkę nuo gimimo globojančia močiute (55 m.). Visos kal-
bintos moterys yra neraštingos ar nebaigusios pradinio išsilavinimo (Kirtimų 
gyvenvietėje vyresnių nei 17 m. asmenų grupėje neraštingos moterys sudaro 
42 proc.). Dvi moterys visą gyvenimą gyveno Kirtimų gyvenvietėje, kitos dvi 
į Vilnių persikėlė prieš 15–20 m. su savo tėvais. Šiame darbe į tėvus visų pir-
ma žvelgiama per teisinę prizmę – kaip į teisėtus vaiko atstovus, turinčius tam 
tikras teises ir pareigas savo vaiko atžvilgiu. Dėl šios priežasties visame tekste 
vartojamas apibendrintas žodis tėvai, net ir tais atvejais, kai vaikais rūpinosi 
tik vienas iš tėvų ar globėjai (vaiką globojanti močiutė). Kadangi teisiškai 
abu tėvai turi lygias teises ir pareigas vaikams, šiame darbe lyties aspektui 
nebuvo skiriama daug dėmesio – nors didžiausia atsakomybė už vaikus teko 
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moterims, o tėvai atliekant tyrimą neretai buvo išvykę ir nedalyvavo vaiko 
ugdymo procese, tad realybėje lyties aspektas buvo svarbus. 

Pozicijos: teisės ir pareigos
Tėvų teisės ir pareigos vaikų atžvilgiu apibrėžiamos įstatymiškai: tėvai turi 

užtikrinti vaiko gerovę ir jo teisių įgyvendinimą. Tėvams taip pat suteikiama 
teisė ir pareiga panaudoti tėvų valdžią pagal vaiko interesus, taip įtvirtinant jų 
galios poziciją vaikų atžvilgiu. Vis dėlto tėvų valdžia nėra neribota: vaikas yra 
atskiras teisės subjektas, turintis savo teises, kurių įgyvendinimą prižiūri vals-
tybė. Pareiga užtikrinti vaiko teisių įgyvendinimą dalijasi tėvai ir valstybė – ne-
peržengdama tėvų atsakomybės ribų, valstybė remia vaikus auginančias šeimas 
teikdama socialinę paramą ir atlikdama tėvų pareigų vykdymo priežiūrą. Įstaty-
miškai apibrėžtos tėvų teisės ir pareigos iš esmės lėmė tėvų pozicijas tiriamame 
švietimo lauke – būtent tėvai buvo laikomi svarbiausiais veikėjais įgyvendinant 
vaiko teisę į išsilavinimą. Vaikui nelankant mokyklos, tėvams buvo skiriamos 
sankcijos (įspėjimai arba baudos) už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panau-
dojimą pažeidžiant vaiko interesus. Keliems vaikams taip buvo skirtos minima-
lios priežiūros priemonės (įpareigojimas lankyti mokyklą ir dienos centrą). 

Požiūris į vaikų ankstyvą pasitraukimą
Tėvų požiūris į vaikų dalyvavimą ugdymo sistemoje smarkiai priklausė nuo 

galimybių užtikrinti bendrą vaikų gerovę (maitinimą, tinkamą sveikatos priežiūrą, 
saugią bei šiltą gyvenamąją aplinką ir kt.). Kai tėvai nebuvo pajėgūs patenkinti 
šių bazinių vaikų poreikių, kalbant apie vaikų teisės į išsilavinimą įgyvendinimą 
neretai buvo svarbus tėvų bejėgiškumo jausmas – nuolat susiduriant su šeimos 
narių sveikatos problemomis, maisto, drabužių, kuro trūkumu, vaikų išsilavinimo 
klausimas neretai tapdavo trečiaeilis ir jam spręsti tiesiog nebeužtekdavo jėgų. 
Vis dėlto, jei vaikų išsilavinimu imdavo rūpintis kiti lauko veikėjai (savanoriai, 
socialiniai pedagogai, mokytojai) ir būdavo teikiama reali pagalba, tėvai ją mielai 
priimdavo, net patys ir negalėdami aktyviau dalyvauti.

Kai mano vaikai ėjo į mokyklą, aš eidavau į tėvų susirinkimus, niekada nieko blogo 
apie mano vaikus nesakydavo, tik girdavo... O dabar su anūkais va taip išeina... 
Reikia, kad mokytųsi, kad negyventų taip, kaip čia (tabore) gyvena, bet sunku... 
(Marijos močiutė, lauko dienoraštis, 2011 01 13.)

Mama kelis kartus yra užsiminusi: „Aš noriu, kad mano vaikai mokytųsi, kad baigtų 
mokyklą.“ Bet taip bendrai. O šiaip daugiau kalba apie savo problemas: nėra pinigų, 
elektrą atjungė, ligos... [...] Jie nesipriešina, kad mes ateinam mokyti, bet jiems nerū-
pi kalbėti apie pamokų ruošimą, lankymą. [...] Jei vaikas nueina į mokyklą, vadinasi, 
jau padaryta daug. Iš savo šeimos mes padarome tiek, kiek galime: jei galime – lei-
džiame į mokyklą, jei negalime – tai neleidžiame. (Savanorė, interviu, 2011 01 17.) 
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Tėvai, kurie jautėsi galintys sukurti tinkamą aplinką savo vaikams ir užti-
krinti bazinius jų poreikius, pozityviau kalbėjo ir apie vaikų galimybes įgyti 
išsilavinimą. Atliekant tyrimą vienai iš šeimų gavus socialinį būstą ir sociali-
niams darbuotojams pradėjus spręsti šeimos piniginės paramos klausimus, pa-
sikeitė ir vaikų dalyvavimas švietimo sistemoje – jie ėmė reguliariai lankyti 
mokyklą, o tėvai aktyviau įsitraukė į ugdymo procesą (lydėjo vaikus į mokyklą, 
ėmė dažniau bendrauti su mokytojais, prižiūrėjo, kad būtų atlikti namų darbai, 
ir pan.). Pastebimai skyrėsi ir tėvų santykis su vaikais – tėvai, galintys užtikrinti 
bazinius vaikų poreikius, jautėsi labiau galintys kontroliuoti vaikų elgesį, nu-
statyti taisykles.

Aš esu griežta su vaikais. Aš gera močiutė, bet jei manęs neklauso – tada viskas! 
[...] Mano anūkė nori eiti į mokyklą, nori būti raštinga. (Darijos močiutė, interviu, 
2012 03 05.)

[Ar Jūsų vaikas nori eiti į mokyklą?] Kai visai savaitei [į sanatorinę mokyklą] po 
savaitgalio išvažiuoja, tai šiek tiek nenori, jam ten liūdnoka būna. Čia palaksto su 
vaikais, o ten čigoniukų nėra, jis vienas. Tai dėl to jam pirmomis dienomis būna šiek 
tiek liūdna, bet paskui pripranta. (Anvaro mama, interviu, 2013 03 06.)

Tėvai, kurie negebėjo patenkinti šeimos bazinių poreikių, paprastai su vai-
kais sutardavo sunkiau – vaikai nebuvo linkę klausyti suaugusiųjų nuomonės, 
jais mažiau pasitikėjo, priešgyniaudavo. Didelę įtaką tėvų ir vaikų santykiui tu-
rėjo ir įvairios šeimos krizės – po tėvų suėmimo, skyrybų neretai būdavo sunku 
atkurti tarpusavio ryšį, vaikai tėvų neklausydavo, protestuodavo prieš jų priim-
tus sprendimus. Negebėdami susitarti su vaikais, tėvai atsakomybę už moky-
klos nelankymą paprastai perkeldavo vaikams, ypač vyresniems (12–16 m.).

Žinoma, norėčiau, kad mokytųsi, noriu, kad visi lankytų mokyklą. Bet nelankys vis 
tiek. Nebent iš šito pragaro jei išvažiuosim – tada, o dabar tikrai nelankys. (Marijos 
mama, interviu, 2013 02 28.)

Mano dukra visai nenori eiti į mokyklą ir nebeina – kiek aš su ja ginčijausi, ir gra-
sinau, kad į internatą paims, – nieko neklauso, neina ir viskas. (Almazos mama, 
interviu, 2013 03 08.)

Net ir esant sudėtingam tėvų ir vaikų tarpusavio ryšiui, tėvų dalyvavimas 
vaiko ugdymo procese buvo nepaprastai svarbus – bent minimaliai sustiprinus 
tėvų galimybes pasirūpinti šeimos gerove (pvz., išsprendus socialinių išmokų 
gavimo klausimus, lydint tėvus į įvairias valstybines institucijas, stiprinant jų 
pasitikėjimą savo jėgomis), vaiko įsitraukimas į ugdymą pagerėja. Be tėvų da-
lyvavimo užtikrinti vaiko mokymąsi buvo sudėtinga. Vis dėlto, siekiant įtraukti 
tėvus, būtina atsižvelgti į jų situacijos specifi škumą: dėl didelio neraštingumo 
negalima tikėtis papildomo ugdymo namuose, taip pat svarbu įvertinti skurdo ir 
gyvenamosios aplinkos įtaką vaiko ugdymui. 
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Santykis su kitais lauko veikėjais
Kalbėdami apie mokyklos nelankymą, tėvai paprastai nekaltina mokyklos, 

mokytojų, priešingai – mokytojai vertinami gana teigiamai. Dėl šios problemos 
atsakomybę tėvai paprastai perkelia vaikams, o mokytojai yra giriami, vertina-
mas jų griežtumas, atsakingas požiūris į darbą. Vis dėlto santykis su mokytojais 
paprastai yra formalus, mokykloje tėvai lankosi retai ir spręsdami kilusias pro-
blemas į mokytojus nesikreipia.

Mokytoja gera, normali – nekeisčiau, jei tik dukra lankytų. Nepadėtų ir mokytojos 
pakeitimas toje mokykloje – ji vis tiek nelankytų; užsispyrė, kad nori į kitą mokyklą, 
ir viskas, manęs neklauso. [...] Su mokytoja ji iš pradžių gerai bendravo, susikalbė-
davo, ir įvertindavo ją. Paskui gal mokytoja tapo griežtesnė, subarė. Gal pavėlavo į 
klasę – jie gi tokie vaikai, ne iš karto į mokyklą nueina, dar į parduotuvę užsuka. Ži-
not, kaip tie vaikai... O ir autobusas taip važiuoja, kad jie jau vėluodami nuvažiuoja 
į mokyklą, labai retai važiuoja. Tai gal subarė mokytoja ją, sudraudė, ta užsispyrė ir 
nebenori eiti. Mano dukra gabi, ji gerai mokytųsi, jei tik lankytų, nebūtų jai sunku. 
Bet nenori mokytis. (Almazos mama, interviu, 2013 03 08.)

[Ar norėtumėte pakeisti mokytoją, jei turėtumėte galimybę?] Ne, mokytoja gera, ti-
krai gera, įvertina, džiaugiasi, kai vaikai ateina. Tik kad vaikai negerai elgiasi. (Ma-
rijos mama, interviu, 2013 02 28.)

Be mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų dauguma tėvų nepažįsta – socia-
linių pedagogų vaidmuo aiškesnis tik tiems tėvams, kurie aktyviau dalyvauja 
vaikų ugdyme, dažniau lankosi mokykloje (pvz., tvarkydami dokumentus dėl 
nemokamo vaikų maitinimo, kalbėdami apie mokymosi priemonių įsigijimo 
problemas).

Nors vaikai mokyklos paprastai nelankydavo dėl socialinių šeimos proble-
mų, paramos šeimai priemonės Kirtimuose gyvenančių tėvų praktiškai nepa-
siekė – nė su viena iš apklaustų šeimų nedirbo socialiniai darbuotojai (nebuvo 
teikiamos specialiosios socialinės paslaugos). Trys iš keturių informantų per in-
terviu sakė, jog susidūrė su sunkumais tvarkydami dokumentus piniginei socia-
linei paramai gauti ir tuo metu negavo šeimai priklausančių socialinių išmokų.

Dabar socialinių išmokų negaunu, auginu mažylį, o moka tik 92 litus. Sako, nepri-
klauso. Bet kaip taip gali būti, kad nepriklauso? Aš ir biržoje prieš tai „stovėjau“, 
viską... O dabar nemoka... (Anvaro mama, interviu, 2013 03 06.)

Paklausti apie socialinių paslaugų poreikį, tėvai teigė, kad socialinio dar-
buotojo parama jiems būtų reikalinga, nors dauguma labai mažai žinojo apie 
tokių paslaugų pobūdį ir galimybes jas gauti. Bendrosios socialinės paslaugos 
(informavimas ir konsultavimas), teikiamos Socialinės paramos centro ir Romų 
visuomenės centro, buvo vertinamos gana pozityviai, tačiau neretai pabrėžia-
ma, kad jos yra nepakankamos ir ne visuomet padeda išspręsti problemą, su 
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kuria susiduriama. Tėvai per interviu taip pat tvirtino, kad reikalingos ne tik 
bendrosios socialinės paslaugos (tvarkant dokumentus, socialines išmokas ir 
pan.), bet ir pagalba bendraujant su vaikais (ypač paaugliais) – po įvairių nepri-
teklių, konfl iktų, krizinių situacijų šeimoje tėvai ne visuomet yra pajėgūs su jais 
susikalbėti, susitarti. 

[Kartais su šeima dirba socialinis darbuotojas – padeda susitvarkyti pašalpas, reikia-
mus raštus, palydi... Kaip vertinate tokį darbą? Ar norėtumėte, kad toks darbuotojas 
dirbtų su Jūsų šeima?] O būna taip? Nieko mes nežinome... O skiria tokį žmogų? 
Reikės paprašyti, kad tavęs netrukdytume. Nieko mes nežinome, kad taip galima. 
(Marijos mama, interviu, 2013 02 28.)

[Be piniginės paramos, kokios pagalbos reiktų Jūsų vaikui?] Pakalbėti su ja, padėti 
man ją įkalbėti lankyti mokyklą, padėti ir su pamokomis, namų darbų ruošimu. Rei-
kia tokios pagalbos. (Almazos mama, interviu, 2013 03 08.)

Nors specialiosios socialinės paslaugos tyrime dalyvavusioms šeimoms ne-
buvo teikiamos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistė ir nepilna-
mečių reikalų inspektorė šeimas lankydavo gana dažnai – paprastai dėl moky-
klos nelankymo ir vaikų nepriežiūros (bazinių poreikių neužtikrinimo). Tiek 
VTAS, tiek policijos darbuotojų santykis su šeimomis paprastai buvo sankcio-
nuojamo pobūdžio – jie vesdavo įspėjamuosius pokalbius, perspėdami tėvus 
apie gresiančias sankcijas dėl to, kad vaikai nelanko mokyklos, tačiau realios 
pagalbos sprendžiant kilusias problemas neteikdavo. 

Matot, tas baudimas yra toks, kad vieną kartą paaiškini – nesupranta. Kitą kartą paaiš-
kini – vis tiek nesupranta. Tada jau mes išrašome protokolą, siunčiama yra į teismą. 
[...] O daugiau kažko intensyvesnio nėra. (VTAS specialistė, interviu, 2012 11 20.)

Tėvus šie pokalbiai ir baudos neretai piktindavo, dėl jų kaltindavo vaikus 
(kad neklauso, nelanko mokyklos), tačiau realaus pokyčio šios ankstyvo vaikų 
pasitraukimo prevencijos priemonės neduodavo. 

Požiūrio ryšys su lauke užimamomis pozicijomis 
Švietimo lauke tėvų galimybės padėti vaikui išlikti mokykloje buvo gana 

ribotos: nors tėvai pabrėždavo ugdymo svarbą, jie neretai jausdavosi nepajėgūs 
sukurti vaikui tokias sąlygas, kokių norėtų. Dalis tėvų sunkiai galėjo užtikrinti 
ne tik vaiko teisės į išsilavinimą įgyvendinimą (atstovauti vaiką mokykloje, pa-
rengti reikiamus dokumentus, aprūpinti reikiamomis mokymosi priemonėmis, 
padėti ruošti namų darbus), bet ir gerovę namuose. Be materialinio skurdo, tėvų 
galimybes ribojo ir neraštingumas, ir sudėtingas santykis su valstybinių insti-
tucijų darbuotojais. Išskyrus kelis atvejus, dauguma tėvų buvo nusivylę vaikų 
galimybėmis mokytis ir nesijautė galintys padėti šiems pasiekti socialinį mobi-
lumą – įgyti aukštesnį išsilavinimą nei jų pačių. Kalbėdami apie ankstyvą pasi-
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traukimą iš ugdymo sistemos, tėvai atsakomybę paprastai perkeldavo vaikams 
– jie buvo apibūdinami kaip „negabūs“, „laukiniai“, „neklusnūs“, „nenorintys 
mokytis“. Nerasdami būdo padėti vaikui sugrįžti į mokyklą, tėvai tiesiog nuleis-
davo rankas ir dėmesį sutelkdavo į kitų poreikių (maisto, sveikatos priežiūros, 
aprangos ir kt.) tenkinimą, teigdami, kad ir taip daro viską, ką gali. 

Vertinant tėvų pozicijas tiriamame lauke ir jų galimybes užtikrinti vaiko teisių 
įgyvendinimą, matyti, kad spręsti problemas su vaikais jie neretai buvo paliekami 
vieni – kitų lauko veikėjų (VTAS, policijos, socialinių darbuotojų, mokytojų) san-
tykis su tėvais buvo kontroliuojamo (sankcionuojamo), o ne bendradarbiaujamo 
pobūdžio. Socialinės paslaugos, o neretai ir piniginė socialinė parama, tėvams 
buvo prieinama retai arba buvo gaunama itin netolygiai, su pertrūkiais. Ribotos 
tėvų galimybės padėti vaikui įsitraukti į ugdymą pagerėja tik bendradarbiaujant 
su kitais lauko veikėjais. Vaikų ugdymas ypač priklausė nuo individualios šeimos 
situacijos – tėvai, kurie turėjo pastovesnes pajamas, galėjo pasidalyti atsakomy-
bėmis su kitais suaugusiais šeimos nariais, turėjo geresnį individualų santykį su 
vienu ar keliais lauko veikėjais, labiau galėjo užtikrinti reguliarų mokyklos lan-
kymą bei padėti vaikui spręsti įvairias kylančias problemines situacijas. Susidū-
rę su sunkumais užtikrindami vaiko gerovę, pagalbos iš kitų lauko veikėjų tėvai 
paprastai negalėdavo tikėtis – vaikui nelankant mokyklos tėvai būdavo įspėjami 
arba baudžiami, net ir tais atvejais, kai į mokyklą buvo neinama dėl šeimos socia-
linių problemų ar ligų. Įspėjimai ir skiriamos piniginės baudos vaikus į mokyklą 
sugrąžindavo retai, tačiau padidindavo įtampą tiek tarp vaikų ir tėvų, tiek tarp kitų 
lauko veikėjų. 

5.1.2. Mokytojai: „Kartais visiems rankos nusvyra“

Mokytojų grupėje buvo apklausti aštuoni informantai: visos mokytojos, ku-
rios dirbo su tyrime dalyvavusių 2009 ir 2010 m. pirmokų grupe (per interviu 
trys mokytojos dirbo su pirmos klasės ir trys – su antros klasės mokiniais); dar 
dvi mokytojos atliekant tyrimą dirbo su trečios ir ketvirtos klasės mokiniais. 
Visos jos savo klasėje turėjo nuo vieno iki penkių romų moksleivių. Mokytojų 
pedagoginio darbo stažas svyravo nuo 14 iki 30 m., dauguma jų tiriamoje mo-
kykloje dirbo daugiau kaip 10 metų.

Pozicijos: teisės ir pareigos
Mokytojų teisės ir pareigos mokinių atžvilgiu apibrėžiamos įstatymiškai: 

mokytojai turi įgyvendinti vaikų teisę į švietimą pagal bendrąsias programas, 
kurios gali būti individualizuojamos atsižvelgiant į vaikų poreikius. Mokytojai 
taip pat turi užtikrinti geros kokybės ugdymą ir mokinių saugumą pamokose. 
Šias pareigas jie gali įgyvendinti tik tuomet, kai vaikas ateina į mokyklą – mo-
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kiniui nereguliariai lankant mokyklą ar jos nelankant, mokytojo atsakomybės 
konkretaus vaiko atžvilgiu yra sunkiau apibrėžiamos. Nors tiriamame švietimo 
lauke pagrindinė atsakomybė už tai, kad vaikai nelanko pamokų, teko tėvams 
(jiems taikytos sankcijos), mokyklai buvo priskiriamas svarbus vaidmuo prižiū-
rint vaiko teisės į mokslą įgyvendinimą, kuris apėmė tiek mokyklos lankomumo 
kontrolę (praleistų pamokų fi ksavimą, vaiko grąžinimo į mokyklą priemonių 
parengimą ir įgyvendinimą), tiek geros kokybės ugdymo ir švietimo pagalbos 
vaikui organizavimą. 

Tiriamame švietimo lauke atsakomybė, užtikrinant vaiko teisės į išsilavini-
mą įgyvendinimą, nebuvo iki galo aiškiai paskirstyta tarp mokyklos darbuotojų. 
Daugiausia neaiškumų kėlė mokyklos lankomumo priežiūra, nors atsakomybė 
už vaikų ugdymo pažangą taip pat buvo gana neapibrėžta. Įstatymiškai moky-
tojas turi pareigą informuoti tėvus, jei vaikas nelanko mokyklos, o tėvai privalo 
užtikrinti jo punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą (LR Seimas 1991). Su-
trikus tėvų ir mokyklos sąveikai, todėl ir vaiko teisės į mokslą įgyvendinimui 
(vaikui ėmus nereguliariai lankyti mokyklą, praleidžiant daug pamokų), moky-
tojas turi informuoti mokyklos socialinį pedagogą arba mokykloje veikiančią 
vaiko gerovės komisiją, kurie yra atsakingi sukurti vaiko grąžinimo į ugdymo 
sistemą priemones ir jas įgyvendinti. Vis dėlto atsakomybių pasiskirstymas tarp 
mokytojų ir socialinių pedagogų nebuvo iki galo aiškus – dalis mokytojų teigė, 
kad vaiką grąžinti į mokyklą yra socialinio pedagogo atsakomybė, o socialinė 
pedagogė pasigedo mokytojų iniciatyvos ir aiškesnio bendradarbiavimo spren-
džiant pamokų nelankymo problemas. 

O socialinė pedagogė... Na, atitinkamai, kiek ji ten – kad ir dėl romų... Iš esmės 
ji aiškinasi priežastis, kodėl nelanko, bet... Ne visada veiksminga yra. Po pokal-
bių dažniausiai ateidavo [bet paskui vėl neidavo, trumpalaikis efektas]. Pavyzdžiui, 
romų mergaitė: lyg ir nusiteikusi, kad tikrai lankys, tikrai eis – atsimenu, antrą pus-
metį, vasarį nebuvo, bet kovą atėjo ir sakė, kad dabar tikrai lankysiu, nepraleidinėsiu 
pamokų, tikrai eisiu – bet tai truko gal savaitę. Paskui vėl tas pats. (3 kl. mokytoja, 
interviu, 2011 06 20.)

Mokykloje yra vienas arba du socialiniai pedagogai, o mokytojai neretai galvoja, 
kad visas bėdas, jų sprendimą gali perkelti šiems dviem žmonėms. Visos moky-
klos bėdas. [...] Socialinis pedagogas yra bendradarbiaujantis asmuo, o ne už juos 
dirbantis asmuo. [...] Bet kol kas yra tokia tendencija, jog galvoja, kad viską reikia 
numesti socialiniam pedagogui. Tai tada iš viso... nesąmonė. Per sunku, neįmanoma. 
(Socialinė pedagogė, interviu, 2011 06 21.) 

Toks neapibrėžtas atsakomybių pasiskirstymas lėmė, kad dalis mokyklos 
nelankančių vaikų tapdavo „nematomi“ – veiksmų siekiant grąžinti vaikus į 
mokyklą nesiimdavo nei mokytojas, nei socialinis pedagogas. 

Mokytojai apie savo atsakomybes sprendžiant mokyklos nelankymo klausi-
mus kalbėjo įvairiai: dalis prisiimdavo individualią atsakomybę ir patys ieškojo 
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būdų, kaip grąžinti vaiką į mokyklą, kita dalis teigė, kad tuo turėtų pasirūpinti 
tėvai ar kiti mokyklos darbuotojai, nes jų pagrindinė atsakomybė yra užtikrinti 
geros kokybės ugdymą visiems klasės vaikams. 

Kai man kartais sako kolegos: „Ką tu čia užsiimi, čia yra socialinio pedagogo 
darbas ar ten kažkaip...“ Bet man nesunku. Aš galiu nueiti į namus ir pasižiūrėti, 
pakalbėti ir... Sparnai apkarpyti, bet galima daug nuveikti. (2 kl. mokytoja, inter-
viu, 2011 06 06.)

[Viena mergaitė] turi labai didelių mokymosi problemų. Tai ji vieną dieną į pataisas 
atėjo, o paskui vėl pagalvojo, kad nereikia. Aš bandžiau skambinti tėvams – nekėlė 
ragelio. Pagalvojau – jums nereikia, kodėl turi man rūpėti. Yra žmonių, kurie nori, 
kad vaikai mokytųsi. Čia jokios prievartos nėra. Ne tie laikai. Kai pradėjau dirbti, 
taigi eidavome ieškoti vaikų į namus ir visko gaudavome. O dabar tai yra iš tikrųjų 
tėvų problema. (1 kl. mokytoja, interviu, 2011 06 16.)

Vis dėlto mokytojai, kurie prisiimdavo individualią atsakomybę ir dėdavo 
pastangas grąžinti vaiką į mokyklą, neretai teigdavo, kad jaučiasi palikti vieni 
ir yra nepajėgūs išspręsti visų problemų, dėl kurių mokinys nelanko pamokų. 

Požiūris į vaikų ankstyvą pasitraukimą
Nors skirtingų mokytojų nuostatos ir darbo patirtis su romų moksleiviais 

skyrėsi – vienose klasėse romų vaikai buvo neišskiriami iš kitų, apibūdinami 
kaip gana geri ir gabūs mokiniai, o kitose – kaip keliantys ypač daug proble-
mų, neretai net neįtraukiami į bendrą klasės mokinių skaičių, – visų mokytojų 
požiūriai į šių vaikų galimybes mokytis buvo gana panašūs. Per mokytojų 
interviu buvo galima jausti didelį nusivylimą ir bejėgiškumą dirbant su romų 
mokiniais – net ir tais atvejais, kai vaikai mokėsi gana gerai, mokytojai abe-
jojo, ar jie baigs mokyklą ir dedamos pastangos bus naudingos. Mokytojų 
požiūrį gana gerai apibūdino mokyklos direktoriaus pavaduotoja.

Žinote, kodėl kartais formuojasi neigiamas mokytojų požiūris? Todėl, kad rankos 
nusvyra. Taip. Dirbam, dirbam, ateina vaikas ir viskas atrodo gerai: „Padarysim, 
padarysim...“ Ir matai, kad jokio rezultato, jokio... [...] Tai va, su romais mes atsidu-
riame tokioje bejėgiškoje situacijoje. (Mokyklos direktoriaus pavaduotoja, interviu, 
2012 11 23.)

Toks bendras mokytojų požiūris lemia, kad neretai romų moksleiviai atme-
tami jau pačią pirmą mokslo metų dieną ar netgi prieš ateidami į mokyklą.

[Rugsėjo 1-oji, šventinė pamoka.] Mokytoja baigia susakyti svarbiausią informaciją 
tėvams: apie sutartis su mokykla, įnašą į klasės fondą, pratybų įsigijimą ir t. t. Be 
visos šios informacijos, mokytoja paminėjo ir tai:
– Kalbant apie mažumas... Neišsigąskite, čia tik laiko klausimas, jie paprastai nelan-
ko. (1 kl., lauko dienoraštis, 2009 09 01.)



107

(NE)LYGIOS GALIMYBĖS ŠVIETIME: ANKSTYVO ROMŲ VAIKŲ PASITRAUKIMO IŠ UGDYMO SISTEMOS
VILNIAUS MIESTE ANALIZĖ

Romų vaikų poreikiai mokykloje nebuvo laikomi išskirtiniais – jų gabumai 
labai nesiskyrė nuo kitų vaikų (buvo įvairių gebėjimų vaikų – tiek gabesnių, 
tiek silpnesnių), tačiau daugumai romų moksleivių buvo būdinga tai, kad su 
jais niekas papildomai nedirbo namuose, o mokymosi sunkumai dažniausiai at-
sirasdavo dėl nereguliaraus mokyklos lankymo ir susidariusių ugdymo spragų. 
Kitaip nei kitiems moksleiviams, tėvai negalėjo jiems padėti įveikti atsiradusių 
spragų, todėl vaikai gana greitai imdavo žiniomis atsilikti nuo bendraklasių. 

Tiktai pagalbos trūkumas, o norą jis tikrai turi. Gebėjimai, sakyčiau, yra. Didžiausia 
romų vaikų problema, kad jiems niekas nepadeda praktiškai. Nėra to darbo namuo-
se ir pagalbininkai klasėse tikrai būtų reikalingi tokiems vaikams. Arba galų gale 
kažkokios papildomos pamokos. Turėtų būti kažkas papildomo. (2 kl. mokytoja, 
interviu, 2011 06 07.) 

Mokytojai savo atsakomybę už vaikų daromą pažangą vertino įvairiai. Ne-
maža dalis jų teigė, jog atsakingi yra tėvai, turintys užtikrinti, kad su vaiku būtų 
dirbama papildomai, prižiūrėti, kad atliktų namų darbus, skatinti mokytis. Kita 
dalis, net ir pripažindami mokytojo atsakomybę už vaikų daromą pažangą, tei-
gė, kad esant dabartiniam darbo krūviui ir užmokesčiui papildomas individua-
lus darbas su vaiku yra tiesiog neįmanomas – didelėse klasėse (jas sudaro 20–25 
vaikai) individualiai su vaiku dirbti yra itin sudėtinga, o papildomos valandos 
ugdymui nėra fi nansuojamos.

Jeigu yra ta bendroji programa, tai vis tiek ji yra pritaikyta vidutinio gabumo vaikui. 
Ir jeigu vaikas turi problemų, nespėja, tai jam reikalingas papildomas darbas. Mes 
anksčiau turėjome papildomų pamokų ir galima buvo šiek tiek patempti. O dabar gi 
tokių pamokų nėra. Vadinasi, į tai atsakingiau turėtų žiūrėti tėvai. (2 kl. mokytoja, 
interviu, 2011 06 07.)

Dėl nereguliaraus mokyklos lankymo ir itin ribotos pagalbos namuose romų 
vaikų žiniose atsirasdavo spragų, kurių užpildyti dalis mokytojų teigė neturin-
tys galimybių. Vaiko ugdymo pažanga sulėtėdavo – jis nebuvo pajėgus dirbti 
kartu su visa klase, atsirasdavo elgesio problemų, mažėjo motyvacija mokytis, 
pasireikšdavo šalinimosi požymiai (po pertraukos nenoriai grįždavo į klasę, vė-
luodavo į pamokas), sustiprėdavo nereguliarus mokyklos lankymas, o tai tik dar 
labiau didino žinių atsilikimą. Mokytojai, reaguodami į tokį vaiko elgesį, nere-
tai jautėsi bejėgiai pakeisti esamą situaciją ir tiesiog atmesdavo vaikus teigda-
mi, kad „jiems gi nereikia, jie to nenori“. Net ir tie mokytojai, kurie stengdavosi 
užkirsti kelią vaiko pasitraukimui iš mokyklos (individualizuodami užduotis, 
skirdami papildomą dėmesį per pamokas), nesulaukę efektyvios pagalbos iš 
šalies, nusivildavo savo galimybėmis ir tiesiog nuleisdavo rankas, pasirinki-
mą motyvuodami tuo, kad darbo pakanka ir su tais mokiniais, kurie reguliariai 
lanko mokyklą. 
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Santykis su kitais lauko veikėjais
Mokytojai per interviu dažnai minėjo, kad romų tėvai nesidomi vaiko da-

roma pažanga, nedalyvauja bendruose renginiuose, tėvų susirinkimuose. Iš 14 
romų vaikų tėvų, mokytojų minėtų per interviu, aktyviai su jais bendravo ir ben-
dradarbiavo penkių vaikų tėvai, dar dviejų su mokytojais buvo kalbėję telefonu. 
Šešių vaikų tėvai su mokytojais yra bendravę ne daugiau kaip vieną du kartus, 
su jais buvo sudėtinga susisiekti telefonu. Su vieno vaiko tėvais mokytoja visai 
nebuvo bendravusi ir jų nepažinojo. 

Skambindavo kartais mama, kartais aš skambindavau. Bet neatėjo pasiimti nei 
[pradinės mokyklos baigimo] pažymėjimo, nei pasiekimų knygelės. [...] Ugdymu 
nesidomėjo, o namuose... Kartais aš matydavau, kad būdavo pagalba. [Mergaitė] 
sakydavo, kad tėtis kartais padeda, o mama tai nepadėdavo, nes visiškai nemoka lie-
tuvių kalbos. Matematikos gal šiek tiek padėdavo, bet šiaip mažai... mažai... O kad 
domėtųsi – tai niekada nesidomėjo, kaip [vaikui] sekasi mokslai. (4 kl. mokytoja, 
interviu, 2011 06 07.) 

Romų tėvų santykis su mokytojais buvo panašus į kitų žemesnę socialinę 
poziciją užimančių tėvų (vienišų mamų, bedarbių) – vengė aktyviau įsitraukti 
į mokyklos veiklą (pvz., dalyvauti bendrose ekskursijose, renginiuose), su mo-
kytojais dažniau bendravo individualiai, o ne per tėvų susirinkimus. Priežasčių, 
dėl kurių tėvai nenoriai bendravo su mokytojais, pastarieji nesuprasdavo ir arti-
mesnio ryšio paprastai nepavykdavo užmegzti.

Etniškumo dimensija, kalbant apie mokytojų santykį su romų moksleiviais 
ir tėvais, buvo aktuali – neigiamos visuomenės nuostatos romų etninės grupės 
atžvilgiu atsispindėjo ir mokykloje. Dalis mokytojų romų moksleivius ignoruo-
davo per pamokas, kalbėdami apie klasę šių vaikų neįtraukdavo į bendrą mokinių 
skaičių. Neigiamos dalies mokytojų nuostatos romų atžvilgiu lėmė, kad net ir tais 
atvejais, kai romų tėvai siekė aktyviau dalyvauti vaikų ugdymo procese, tėvų ir 
mokytojų bendradarbiavimas buvo sudėtingas.

Kai [Rugsėjo 1 dieną] klasėje dalino tokias atmintines tėvams – dėl mokymosi reik-
menų, dėl dokumentų paramai gauti, tai lyg netyčia ignoravo romų vaikų tėvus, ne-
davė jiems tų atmintinių. Mes turėjome įsikišti ir sakyti – va, čia dar žmonės negavo. 
(Savanoris, interviu, 2011 02 09.)

Remdamiesi savo ir kolegų patirtimi, mokytojai romų vaikų galimybes mo-
kytis vertino gana pesimistiškai, o atsakomybę už jų mokymosi sunkumus ir 
nereguliarų mokyklos lankymą paprastai perkeldavo tėvams ir vaikams. Nesėk-
mingas bendradarbiavimas su romų moksleivių tėvais, pasikartojančios moky-
mosi nesėkmės silpnino ir mokytojų motyvaciją stengtis dirbant su šiais vaikais 
bei stiprino stereotipines nuostatas romų etninės grupės atžvilgiu.
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Galimybes spręsti romų vaikų mokymosi problemas kreipiantis pagalbos į 
kitus mokyklos darbuotojus ar kitas institucijas (VTAS, socialinius darbuoto-
jus, Romų visuomenės centrą ir kt.) mokytojai vertino gana skeptiškai. Moky-
klos darbuotojų (socialinių pedagogų, mokyklos gerovės komisijos) veiksmai 
grąžinant vaikus į mokyklą buvo vertinami kaip neefektyvūs ir nepadedantys 
išspręsti problemos, o apie galimybes bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis 
institucijomis mokytojai žinojo labai mažai.

Taip, socialinė pedagogė pas mus pati ateina kiekvieną dieną, tiesiog ryte įkiša gal-
vą, pasižiūri, ar romai yra, ar ne. Jeigu nėra – ji skambina, ieško ir panašiai. Na, bet 
tai... ne visada juos suranda. (2 kl. mokytoja, interviu, 2011 06 14.)

Aš tiksliai nežinau, kur mokyklos socialiniai darbuotojai kreipiasi. Bet kad kreipiasi, 
tai tikrai. Ir vaikų teisių atitinkamoms instancijoms perdavė informaciją apie lanko-
mumą, apie šeimos situaciją. Rašė... Ir kokia ten yra visa šita „virtuvė“, aš nežinau. 
Man atrodo, kad turi būti ten kažkokia... jeigu ta šeima gaudavo kažkokią socialinę 
pašalpą, aš tiksliai nežinau... Aš negaliu komentuoti, nes tiksliai nežinau. (2 kl. mo-
kytoja, interviu, 2011 06 06.)

Mokytojai neretai minėjo bejėgiškumo ir vienišumo jausmą dirbant su mo-
kymosi problemų turinčiais moksleiviais – šiame darbe jie nesulaukdavo efek-
tyvios pagalbos nei iš vaikų tėvų, nei iš kitų mokyklos, nei iš atitinkamų insti-
tucijų darbuotojų.

Požiūrio ryšys su lauke užimamomis pozicijomis 
Tiriamame lauke mokytojams įgyvendinti savo teises ir pareigas dirbant su 

romų moksleiviais buvo gana sudėtinga. Nors svarbiausia pareiga buvo užti-
krinti geros kokybės ugdymą visiems klasės vaikams, mokytojai teigė, jog gali-
mybes atsižvelgti į visų jų reikmes ribojo tai, kad klases sudaro itin daug skirtin-
gų poreikių ir gabumų mokinių. Programų individualizavimas reikalavo daug 
papildomo darbo ruošiantis pamokoms ir papildomai skiriant dėmesio vaikams 
klasėje. Mokytojai neretai teigė, kad į visus skirtingus vaikų poreikius tiesiog 
neįmanoma atsižvelgti, todėl tikėjosi papildomo tėvų darbo namuose net tuomet, 
kai tėvų galimybės pagelbėti buvo itin ribotos. Kita su moksleiviais dirbančio 
mokytojo atsakomybė – prižiūrėti tinkamą vaiko teisės į mokslą įgyvendinimą, 
kas apėmė tiek mokyklos lankomumo kontrolę, tiek švietimo pagalbos vaikui 
organizavimą – kėlė dar didesnių sunkumų. Neefektyvi mokyklos lankomumo 
kontrolės sistema ir reikiamų rezultatų neduodančios taikomos priemonės lėmė, 
kad mokytojai dažnai jautėsi neturintys galimybių padėti mokyklą nereguliariai 
lankančiam vaikui. Viena vertus, jie buvo nepajėgūs vieni išspręsti problemų, 
dėl kurių vaikas neina į mokyklą (sudėtingas susisiekimas, skurdas, nesaugi 
gyvenamoji aplinka ir kt.), kita vertus, dėl didelio mokinių skaičiaus klasėje ir 
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ribotų papildomų išteklių (nesant mokytojo padėjėjų, papildomo ugdymo va-
landų), mokytojai negalėjo užpildyti dėl nelankymo atsiradusių ugdymo spragų 
ir taip sumažinti vaiko žinių atsilikimo.

Lupton (2004) pabrėžia, kad aptarnaujamos vietos charakteristika turi 
įtakos mokyklų rezultatams ir darbo organizavimo procesams – skurdžiose 
teritorijose dirbančios mokymo įstaigos susiduria su išskirtiniais iššūkiais, 
kurie nėra būdingi kitose vietovėse. Problemų kelia ne tiek išskirtiniai vaikų 
poreikiai (tie poreikiai gali būti būdingi ir kitose mokyklose besimokantiems 
vaikams), kiek jų gausa ir poveikis ugdymo organizavimo procesui. Tiriamoje 
mokykloje dirbantys mokytojai per interviu akcentavo didelius darbo krūvius, 
nes čia mokėsi nemažai nemotyvuotų, silpnesnius gebėjimus, elgesio proble-
mų turinčių vaikų, o tai reikalavo iš mokytojo ypatingo pasirengimo pamo-
koms. Romų moksleiviai mokykloje dažnai buvo matomi kaip papildomas 
krūvis, papildomas sunkumas. 

Todėl, kad tai yra nuo amžių amžinųjų darbininkų rajonas, bendrabučių rajonas. Ir 
čia, žinot... Kitataučiai ir taip toliau, ir taip toliau... Dabar dar čigonai... Taip, kad... 
(1 kl. mokytoja, interviu, 2011 06 16.)

Reikia atkreipti dėmesį, kad ribotos mokytojų galimybės užtikrinti geros 
kokybės ugdymą ir vaiko teisės į išsilavinimą įgyvendinimą stiprino etnišku-
mo dimensijos svarbą tiriamame švietimo lauke. Pasikartojantis romų vaikų 
ankstyvas pasitraukimas iš ugdymo sistemos, nepasiekus pagrindinio ar net 
pradinio išsilavinimo lygmens, ir sprendžiant šią problemą mokyklos taikomų 
priemonių neefektyvumas stiprino išankstinę nuostatą, kad darbas su romų 
mokiniais yra beprasmis ir neduodantis siekiamų rezultatų. Šios mokytojų 
nuostatos neretai atsispindėdavo jau pačiomis pirmomis mokslo metų die-
nomis bendraujant su romų tėvais ir vaikais, ir pasikeisdavo tik tuomet, jei 
vaikas demonstruodavo stiprią motyvaciją mokytis ir reguliariai lankydavo 
mokyklą. Kitais atvejais, susidūrus su romų vaikų mokymosi sunkumais (il-
gesnį laiko tarpą nelankant mokyklos, demonstruojant šalinimosi elgesio po-
žymius), aktyvesnių ankstyvo pasitraukimo prevencijos priemonių paprastai 
nebuvo ieškoma, o turimi riboti resursai (pvz., darbuotojų darbo valandos) 
buvo skiriami kitų vaikų dalyvavimui ugdymo procese užtikrinti.  

5.1.3. Vaiko teisių priežiūros institucijos: „Mes dabar nieko 
nedarom – gal tik aplopysim“

Šiame skyriuje dėmesys skiriamas valstybės institucijoms, kurios įgyven-
dina valstybės pareigą prižiūrėti vaiko teisių įgyvendinimą ir teikti paramą šei-
moms, auginančioms vaikus. Pristatomi interviu (N=7) ir dalyvaujamojo stebė-
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jimo duomenys apie šių veikėjų pozicijas tiriamame švietimo lauke: mokyklos 
administracijos darbuotojų (socialinio pedagogo ir direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui), Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistės, socialinių dar-
buotojų ir nepilnamečių reikalų inspektorės. Visi jie tiriamame švietimo lauke 
buvo atsakingi už vaiko teisės į švietimą įgyvendinimo priežiūrą ir pagalbos 
vaikui ar šeimai organizavimą. 

Pozicijos: teisės ir pareigos
Mokyklos darbuotojų – socialinės pedagogės ir direktoriaus pavaduotojos – 

pozicijos lauke apėmė pareigas vykdyti mokyklos lankomumo kontrolę ir pla-
nuoti bei organizuoti švietimo pagalbos priemones vaikams. Vaiko teisių apsau-
gos specialistė kartu su socialiniais darbuotojais turėjo užtikrinti bendrąją vaiko 
gerovės priežiūrą, tirdama vaiko teisių pažeidimus ir vykdydama jų prevenciją. 
Socialiniai darbuotojai, teikdami socialines paslaugas, turėjo ugdyti asmenų ge-
bėjimus savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas, mažinti socialinę 
atskirtį ir skatinti integraciją į visuomenę (LR socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija 2006). Nepilnamečių reikalų inspektorės pozicijos tiriamame švietimo 
lauke apėmė pareigas rinkti informaciją apie vaikus, kurie nelanko mokyklos ar 
lanko ją nereguliariai, šią informaciją perduoti vaiko teisių apsaugos institucijai 
bei rengti administracinių teisės pažeidimų bylas įstatymų įgaliojamiems vaiko 
atstovams dėl globėjų (rūpintojų) pareigų nevykdymo ar vaiko interesų bei teisių 
pažeidimo (LR generalinis policijos komisaras 2009). 

Kalbėdami apie savo teises ir pareigas prižiūrint romų vaikų teisės į išsila-
vinimą įgyvendinimą, informantai dažnai kartojo kelias priežastis, ribojančias 
galimybes šias pareigas įgyvendinti: tai teisinės sistemos, reglamentuojančios 
vaiko teisių įgyvendinimo priežiūrą, spragos ir tikslinio fi nansavimo trūkumas. 
Nors ir nekritikavo esamos teisinės vaiko teisių apsaugos, informantai išskyrė 
kelias esamos socialinių paslaugų ir švietimo pagalbos sistemos spragas, dėl 
kurių jų darbas užtikrinant romų vaikų teisės į išsilavinimą įgyvendinimą yra 
neefektyvus. Visų pirma, tai ribotas socialinių paslaugų prieinamumas. Pagal 
esamą socialinių paslaugų įstatymą, specialiosios socialinės paslaugos šeimai 
(reguliarus socialinio darbuotojo darbas su tėvais) teikiamos tik socialinės rizi-
kos šeimoms, t. y. tokioms, kuriose bent vienas iš tėvų turi priklausomybės ligų, 
dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudo-
ja prieš juos psichologinę, fi zinę ar seksualinę prievartą (LR Seimas 2006). Kal-
bėdama apie romų šeimų galimybes gauti tokias socialines paslaugas, VTAS 
specialistė pabrėžė, kad romų tėvai į socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių sto-
kojančių šeimų sąrašus įtraukiami gana retai, nes pranešimų apie vaiko teisių 
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pažeidimus beveik negaunama (kaimynai nepraneša, o socialiniai darbuotojai 
lankosi retai); be to, jų priklausomybės ligų beveik nefi ksuojama. 

[...] į apskaitą, tarkim, ar į socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąrašą – yra tvarkos 
aprašai, pagal kuriuos mes įrašome tas šeimas. Pritraukti taboro gyventojus yra ga-
nėtinai sudėtinga, nes pagal įstatymą į apskaitą įtraukiant turi būti pranešimų iš po-
licijos, iš ugdymo įstaigos, kai yra dideli pažeidimai. [...] Turi būti keletas faktorių: 
tai vaiko nepriežiūra, alkoholio vartojimas. O tabore to mes negalim atrasti. Pagaliau 
tvarka ir švara namuose irgi... Aš negaliu pasakyti. Ten yra tvarkinga. Kas yra už 
ribų, mes negalim vertinti, pvz., tos pačios aplinkos. Ir ganėtinai sudėtinga pritrauk-
ti, nes ta stebėsena yra tokia nedidelė, nėra taip, kad socialinis darbuotojas lankytų 
daug šeimų. (Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė, interviu, 2012 11 20.)

Į socialinės rizikos ar socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąrašus romų šei-
mų nebuvo linkstama įtraukti ir dėl esamo socialinių darbuotojų krūvio Vilniaus 
mieste – vienam darbuotojui teko 40–50 socialinės rizikos šeimų, o tai buvo 
vertinama kaip itin daug tiek pačių socialinių darbuotojų, tiek VTAS specialis-
tės. Dėl didelio krūvio socialinių darbuotojų darbas su šeimomis neretai buvo 
vertinamas kaip neefektyvus ir neduodantis norimų rezultatų. 

Kita įvardyta teisinio reguliavimo spraga – švietimo pagalbos vaikui ir so-
cialinės paramos šeimai priemonių atskirtumas. Švietimo pagalbos priemones, 
skirtas didinti ugdymo veiksmingumui, vaikui teikė mokykloje dirbantys spe-
cialistai (socialinė pedagogė, specialusis pedagogas, psichologas, logopedas 
ir kt.), tačiau neišsprendus lankomumo problemos šias priemones įgyvendinti 
buvo sudėtinga. Švietimo pagalba buvo teikiama tik mokykloje, todėl jos nelan-
kančių vaikų jokios papildomo ugdymo priemonės nepasiekdavo. Priežastys, 
dėl kurių romų vaikai nelankė mokyklos, neretai buvo socialinio ir ekonominio 
pobūdžio (skurdas, sudėtingas susisiekimas su mokykla, ligos ir kt.). Mokyklos 
darbuotojai nebuvo pajėgūs jų išspręsti, tačiau kreiptis pagalbos į socialinius 
darbuotojus mokykla taip pat neturėjo galimybių. Nors mokyklos darbuotojai 
spręsdami pamokų nelankymo atvejus glaudžiai bendradarbiavo su Vaiko teisių 
apsaugos skyriumi, pastarojo taikomos sankcionuojamo pobūdžio priemonės 
(įspėjimai ir baudos už tėvų valdžios nepanaudojimą) nesprendžiant šeimos so-
cialinių problemų paprastai buvo neefektyvios.

Požiūris į vaikų ankstyvą pasitraukimą
Aptardami savo galimybes užtikrinti Kirtimų gyvenvietės vaikų teisės į iš-

silavinimą įgyvendinimą visi šių valstybinių institucijų atstovai buvo nusiteikę 
gana skeptiškai ir nemanė, kad šiuo metu taikomos ankstyvo pasitraukimo pre-
vencijos priemonės yra veiksmingos. Vertindami savo darbą šie lauko veikėjai 
teigė darantys viską, ką gali, tačiau pripažino, kad reali pagalba šeimai nėra 
suteikiama ir nematė galimybių pagerinti vaikų situaciją. Atsakomybė už esamą 



113

(NE)LYGIOS GALIMYBĖS ŠVIETIME: ANKSTYVO ROMŲ VAIKŲ PASITRAUKIMO IŠ UGDYMO SISTEMOS
VILNIAUS MIESTE ANALIZĖ

padėtį paprastai buvo perkeliama tėvams, pabrėžiant jų nenorą keistis, nesuge-
bėjimą gyventi kitaip, tačiau pripažįstama, kad šiuo metu vykdomas darbas su 
šeima yra nepakankamas, neefektyvus. Tiek socialinio pedagogo, tiek sociali-
nių darbuotojų pagrindinės taikomos priemonės siekiant grąžinti vaikus į mo-
kyklą buvo įspėjimai ir tėvams skiriamos baudos, nuoseklus socialinis darbas su 
vaikais ir šeimomis nebuvo vykdomas.

[Jei nelanko,] tiesiog gąsdini juos daugiau, kad „uždės“ pinigines baudas, kad vaikus 
paims į globos namus. [...] Grynai vaikams paslaugų mes neteikiam, neturim tokios 
galimybės. (Socialinė darbuotoja, interviu, 2012 11 13.)

Tai kartais ir romų atžvilgiu mes jaučiame, kad ne viskas [iš VTAS pusės] yra padaro-
ma. Kaip ir visi, mes ne viską padarom, reikia pripažinti. Lyg ir dirba, lyg ir nori padė-
ti, bet realiai... nelabai. (Mokyklos direktoriaus pavaduotoja, interviu, 2012 11 23.)

Nusivylimas savo galimybėmis ir teikiamų priemonių neefektyvumas lėmė, 
kad dalis lauko veikėjų (viena socialinė darbuotoja ir socialinė pedagogė) ne tik 
nemanė galintys padėti tėvams užtikrinti vaiko teisės į išsilavinimą įgyvendinimą, 
bet ir siūlė gana radikalų šios problemos sprendimą – perduoti vaikus valstybės 
globai, teikiant kompleksines socialines paslaugas vaikų globos įstaigose ir atsi-
sakant darbo su šeimomis. Tokiam veiksmui aktyviai priešinosi Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus darbuotojai, pabrėždami, kad taip problema nebus išspręsta.

...Turbūt viena iš tokių priemonių – aš manau, kad būtų efektyvu – iš tų šeimų, kurios 
tikrai nieko negeba užtikrinti vaikui, paimti tą vaiką arba į globos namus, arba į sa-
vaitinius darželius. Kadangi romų tautybės žmonės – nors ir šiaip visi – labai stipriai 
reaguoja į tą vaikų atėmimą, tai gal tai būtų tokia parodomoji priemonė. O ir tiems 
vaikams būtų reali labai didelė pagalba. (Socialinė pedagogė, interviu, 2011 06 21.)

[Policija] visą laiką mus „kala prie sienos“, kad tai ne ta aplinka, kur vaikai turėtų 
gyventi. Mes visada bandom pasakyti, kad tai tėvai sukuria vaikui tokią aplinką, 
ir mes negalim „išimti“ visų vaikų iš šeimos, kad ta situacija pasikeistų. Yra noras 
bausti silpniausią grandį, t. y. vaikus. [...] Mes turime apginti tą poziciją, mes nega-
lim iš vienos bendruomenės paimti visus vaikus – ir taip išsispręs problema. Ne tai 
yra tos problemos sprendimo šaknys. (Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė, 
interviu, 2012 11 20.)

Nerasdami tinkamų priemonių šiam reikalui spręsti ir nematydami realių 
vykdomos veiklos rezultatų, šie lauko veikėjai savo darbą su romų vaikais verti-
no kaip gana formalią veiklą, „darbą dėl darbo“, kuris iš esmės vaikų situacijos 
nekeitė ir nepadėjo įgyvendinti vaiko teisės į išsilavinimą. 

Eidamas tokias pareigas turi negailėti savęs, negailėti savo benzino, savo laiko – tai 
tada, gal tada, ir didesnis efektas būtų. Bent jau jaustumeisi, kad žiauriai daug dirbai. 
Ar būtų rezultatas – irgi nežinia. Nebūtinai būtų rezultatas realus, bet... (Socialinė 
pedagogė, interviu, 2011 06 21.)
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Kai yra toks krūvis, tai nelabai kažką ir nuveiksi. Tai greičiau darbas dėl fakto, 
darbas dėl to, kad dirbtum. O realios pagalbos... (Socialinė darbuotoja, interviu, 
2012 10 26.)

Jeigu pas mus yra problema taboras, tai kodėl mes jos nemažinam, o bandom ištemp-
ti kraudami vien ant tų žmonių, kurie dar paveža. [...] Mes dabar nieko nedarom. Gal 
mes tik aplopysim. Va, yra problema, mes čia šiek tiek padarom. Reikia gvildenti 
nuo pat pagrindų, nes tai yra didelė problema. (Nepilnamečių reikalų inspektorė, 
interviu, 2012 11 29.) 

Nežinodami, kaip esamas socialines problemas spręsti iš esmės, informantai 
buvo linkę nuvertinti savo pačių atliekamą darbą kaip neefektyvų ir teigė ne-
galintys suteikti realios pagalbos vaikams sprendžiant ankstyvo pasitraukimo 
iš ugdymo sistemos klausimus. Kritiškiau esamą padėtį vertino tik keli infor-
mantai (mokyklos direktoriaus pavaduotoja, vaiko teisių apsaugos specialistė 
ir nepilnamečių reikalų inspektorė) – jie teigė, kad norint sumažinti mokyklos 
nelankymo atvejų turi būti iš esmės sprendžiamos ir kitos socialinės problemos: 
gyvenamojo būsto, gyvenamosios aplinkos saugumo, suaugusiųjų užimtumo, 
skurdo, sveikatos ir kt.; tačiau abejojo, ar pavyktų tam rasti pakankamai lėšų ir 
ar tokios investicijos pasiteisintų. 

Santykis su kitais lauko veikėjais
Vaiko teisių priežiūros darbuotojų santykis su tėvais buvo toks, kad do-

minavo sankcionuojamo pobūdžio priemonės: kvietimai į mokyklą, įspėja-
mieji pokalbiai, VTAT specialistės ir nepilnamečių reikalų inspektorės lanky-
masis namuose, kvietimai į teismą, į savivaldybės Vaiko gerovės komisijos 
posėdžius, skiriamos baudos. Didžiausią atsakomybę už mokyklos lankymą 
priskiriant vaikų tėvams, daugiausia priemonių buvo orientuotos ugdyti tėvų 
atsakomybę už vaikų gerovę – tai tėvams ugdyti ir palaikyti skirti pokalbiai, 
kuriuos dažniausiai vesdavo vaiko teisių apsaugos specialistė ir nepilnamečių 
reikalų inspektorė, taip pat socialiniai pedagogai, mokyklos administracijos 
darbuotojai. Tėvų įvardijamoms problemoms, sunkinančioms vaikų dalyva-
vimą ugdyme (pvz., gyvenamojo būsto reikalai, nepakankamos pajamos, su-
dėtingas susisiekimas ir kt.), buvo skiriama mažiau dėmesio, pabrėžiant, kad 
šiuo metu tiesiog nėra galimybių jų išspręsti, arba teigiant, kad romai patys 
trukdo tai padaryti. 

Pirmiausia, nežiūrint į nieką, tai vis dėlto tėvų atsakomybė. [...] Ir kol mes neišugdy-
sim tėvų matyti, žinoti ir daryti kitaip, tol tas rezultatas nepasikeis. Ir tuo klausimu 
yra ganėtinai daug dirbama. Važiuoji, aiškini, sakai – aš matau, kad supranta. [...] 
Tos pagalbos jiems iš tikrųjų reikėtų. Ta pati aplinka, būstas... Bet patys romai nenori 
kitur keltis. Jeigu ir norėtų, tai tada prasideda labai dideli reikalavimai. (Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus specialistė, interviu, 2012 11 20.)
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Neretai būdavo abejojama ir tėvų nurodomų problemų aktualumu, teigiant, 
kad tėvai tiesiog tingi ar nenori keisti padėties, menkinant minimų sunkumų 
svarbą vaikų dalyvavimui ugdymo sistemoje. 

Santykiai tarp tiriamame švietimo lauke veikiančių vaiko teisių priežiūros 
institucijų išsiskyrė neapibrėžtumu ir nenuoseklumu – sprendžiant mokyklos ne-
lankymo ir kitus vaiko teisių įgyvendinimo klausimus nebuvo organizuojami re-
guliarūs tarpžinybiniai susitikimai, nebuvo aiškaus atsakomybių pasidalijimo tarp 
institucijų, keitimosi turima informacija. Informantai neretai buvo linkę kaltinti 
vieni kitus dėl vykdomo darbo neefektyvumo ir atsakomybės trūkumo, minėjo 
individualios iniciatyvos būtinybę, tačiau pripažino ir esamus sunkumus.

Gal norėtum, kad ir ta socialinė pedagogė skirtų daugiau laiko, bet aš pati žinau, 
kad taip dirbant fi ziškai neįmanoma... Reikėtų daugiau žmonių skirti. [...] Kodėl 
neskiriama, tarkim, trijų socialinių darbuotojų, kurie važiuotų, pasiskirstytų, kas ap-
tarnauja Aukštutinį, kas Žemutinį taborą. [...] Mano nuomonė būtų tokia, kad reiktų 
daugiau žmonių, bet tik nemanau, kad artimiausiu metu tai įmanoma. (Nepilnamečių 
reikalų inspektorė, interviu, 2012 11 29.)

Atsakomybių pasiskirstymas teikiant paslaugas šeimai, kai vaikas mokyklos 
nelanko dėl socialinių ar sveikatos priežasčių, buvo neaiškus. Tokiais atvejais 
veiksmai neretai priklausė nuo asmeninio atskirų žinybų darbuotojų suintere-
suotumo.

[Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdyje] policija buvo labai daug pasiryžusi 
padaryti. Kadangi mama yra labai ligota ir policija įsipareigojo ar pasisiūlė ją visur 
suvežioti, pas gydytojus, paimti atitinkamas pažymas, kodėl ji to vaiko neišleidžia į 
mokyklą, kad būtų tie įrodymai tikri. Bet viskas kažkaip tuo ir užsibaigė... pažadais. 
Tiesiog niekas niekur nieko nenuvežė. (Socialinė pedagogė, interviu, 2011 06 21.)

Individuali iniciatyva kaip problemų sprendimo priemonė buvo gana dažnai 
minima informantų per interviu. Tačiau nesulaukiant kitų institucijų palaikymo 
tokios iniciatyvos paprastai nedavė norimo rezultato ir tik stiprino darbuotojų nu-
sivylimą savo galimybėmis padėti vaikams likti ugdymo procese.

Požiūrio ryšys su lauke užimamomis pozicijomis
Net ir pripažindami romų vaikų situacijos sudėtingumą, vaiko teisių priežiū-

ros institucijų darbuotojai nematė galimybių jiems padėti, o savo pareigas vyk-
dė gana formaliai, teikdami bendrąsias paslaugas ir neieškodami efektyvesnio 
problemų sprendimo. Intensyvesnis darbas su romų vaikais neretai buvo parem-
tas individualia iniciatyva, tačiau stringant tarpžinybiniam bendradarbiavimui 
tokios iniciatyvos gana greitai užgesdavo. Atsakomybė už vykdomo darbo ne-
efektyvumą buvo perkeliama romų etninei grupei, teigiant, kad jie patys nenori 
keistis ir nepriima teikiamos pagalbos. Tiriamo lauko veikėjų darbą sunkino ir 
neigiamos visuomenės nuostatos romų etninės grupės atžvilgiu: dirbant buvo 
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sunku tikėtis kitų lauko veikėjų, kolegų palaikymo, atskirų darbuotojų inicia-
tyvos neretai buvo kritikuojamos dėl rodomo išskirtinio dėmesio grupei, kuri 
tokio dėmesio nenusipelniusi. Net ir nagrinėjant rimtus vaikų teisių pažeidimus 
ar organizuojant vaikų globą valstybinėse institucijose, buvo susiduriama su 
neigiamomis visuomenės nuostatomis – dalies globos namų darbuotojai neno-
rėjo priimti romų vaikų. Vaiko teisių apsaugos specialistė, kalbėdama apie su-
ėmus tėvus į globos namus išvežtus vaikus, pasakojo, kad „globos namai buvo 
pašiurpę, kai mes čigonus vežėme“ (Lauko dienoraštis, 2011 08 31). 

Etniškumo dimensija dirbant su romų vaikais buvo svarbi – jų situacija dalies 
informantų buvo vertinama per kultūrinių argumentų prizmę, teigiant, kad taiko-
mų priemonių neefektyvumas lemtas romų etninės grupės nenoro keistis, išskirti-
nio dėmesio reikalavimo, nesigilinant, ar pagrįsti romų išsakomi argumentai.

Tai dabar klausimas iškyla: palaukit, tai jeigu jūs norit būti vienodi, kaip mūsų vaikai 
eina, kodėl mes turim skirti jums didesnį dėmesį. [...] [O kokio dėmesio jiems rei-
kia?] Papildomo. Jiems nepaaiškina. [...] [Vaikams mokytoja nepaaiškina?] Jie sako, 
kad būtent jų tautybės vaikams, jų gal būna klasėje keli, kad jiems skiriama mažai 
dėmesio. [...] Mano manymu, taip negali būti. Jeigu yra klasėje 30 vaikų ir vaikas 
tada turi pats... [...] Yra tavo teisė į mokslą, tavo pareiga yra mokytis, tai prašau... 
Kelk ranką tada, agituok, kodėl į mane nekreipia dėmesio. Eik tada pas socialinę 
pedagogę, jinai pakalbės su mokytoja. Jeigu iš tikrųjų taip yra. Bet, deja, manau, 
kad ne tai problema. Manau, kad jie nenori to daryti, o nori, kad už juos padarytų. 
(Nepilnamečių reikalų inspektorė, interviu, 2012 11 29.)

Dalis informantų romų šeimas neretai buvo linkę tiesiog atmesti: ne tik siūlė 
radikalias priemones – vykdyti integraciją perduodant romų vaikus į globos 
namus, bet ir manė, kad šiems vaikams tiesiog neįmanoma padėti. 

5.1.4. Politikos planavimo ir įgyvendinimo institucijos: 
„Gal čia reikia to, gal ano, gal programos...“

Šiame skyriuje aptariama politinio lygmens lauko veikėjų (N=4) – savival-
dybės administracijos darbuotojų ir Kultūros ministerijos darbuotojos – pozici-
jos ir požiūriai, remiantis interviu ir dalyvaujamojo stebėjimo duomenimis. Šie 
veikėjai tiriamame švietimo lauke buvo atsakingi už valstybės teikiamų paslau-
gų (švietimo pagalbos, socialinių paslaugų, kultūrinės integracijos) planavimą 
ir įgyvendinimo priežiūrą. Kokybiniai interviu atlikti su: savivaldybės Švie-
timo skyriaus darbuotojomis, atsakingomis už nesimokančių ir mokyklos ne-
lankančių vaikų apskaitą ir Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 
įstatymo vykdymą Vilniaus mieste; Vilniaus m. Socialinių reikalų ir sveikatos 
departamento darbuotoja, atsakinga už socialinių paslaugų planavimą ir teikia-
mų paslaugų kokybės priežiūrą Vilniaus mieste; Kultūros ministerijos Tautinių 
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mažumų skyriaus darbuotoja, atsakinga už valstybinės romų integracijos pro-
gramos, kurios lėšomis iš dalies buvo fi nansuojama viešosios įstaigos Romų 
visuomenės centro veikla, įgyvendinimą. 

Pozicijos: teisės ir pareigos
Įstatymų numatyta tvarka priežiūrą, kad visi vaikai mokytųsi pagal priva-

lomojo ugdymo programas, atlieka savivaldybių Švietimo skyriai. Susidūrus 
su mokyklos nelankymo problema ir nepavykus jos išspręsti mokyklos vidu-
je, apie tokį atvejį mokykla turi pranešti nesimokančių ir pamokų nelankančių 
mokinių apskaitą prižiūrinčiam savivaldybės Švietimo skyriaus specialistui. 
Tiriamame lauke Vilniaus m. savivaldybės Švietimo skyrius sprendžiant romų 
vaikų lankomumo problemas dalyvavo mažai, o savivaldybės darbuotojų teisės 
ir pareigos įgyvendinant romų vaikų teisę į išsilavinimą buvo gana neaiškios. 
Savivaldybėje nebuvo sukurto aiškaus nesimokančių ir mokyklos nelankančių 
vaikų apskaitos ir priežiūros mechanizmo, vaikui skirtų minimalios priežiūros 
priemonių kontrolės, aiškaus tarpžinybinės atsakomybės pasiskirstymo. Tai su-
darė sąlygas atsirasti daugybei spragų ir tiesiog nepastebėti iš ugdymo sistemos 
pasitraukiančių vaikų. 

Ne visos mokyklos įrašo [nelankančius vaikus], ne visos moka tai daryti, pamiršta 
prieigas... [...] Socialiniai pedagogai dar neįsivažiuoja, tik vienas kitas. Dėl to yra 
problema, kad yra didelė socialinių pedagogų kaita. Tai yra etatas, tai nėra, tai su-
mažintas. [...] Dėl to tas įgyvendinimas toks yra. [...] Sprendžia direktorius, kuris 
mato savo darbuotoją, savo mokyklos padėtį, ir jis turėtų atsakyti už savo darbuotojų 
kvalifi kaciją. (Vilniaus m. savivaldybės Švietimo skyrius, interviu, 2012 11 19.)

Savivaldybės lygiu problemų sprendimo neieškota net ir tais atvejais, kai 
buvo aiškiai suvoktas taikomų švietimo pagalbos priemonių neefektyvumas ir 
teisinės sistemos trūkumai – savivaldybės darbuotojai nemanė galintys inicijuo-
ti pokyčius, skatinti probleminių klausimų svarstymą. Atliekamas darbas atitiko 
formalius reikalavimus, tačiau patys darbuotojai pripažino, kad vykdomų prie-
monių efektyvumas yra menkas.

Nors švietimo srityje savivaldybės lygmeniu romų vaikų situacija iš viso ne-
buvo svarstoma, planuojant socialines paslaugas romų gyvenvietės problemos 
buvo pripažįstamos, tik joms spręsti nebuvo skiriama lėšų ir dėmesio. 

Aš žinau, kai mes dalyvavom rengiant [valstybinę romų integracijos programą], 
buvom pačioj darbo grupėj. Bet ten irgi buvo tos pačios priemonės, kurios jau čia 
buvo siūlytos... Ir taip nusprendėm, kad jeigu mes tas [bendrąsias] priemones ir 
taip taikom, tai to nereikia dėti į programą. Kadangi savivaldybėje nebuvo pri-
imtas galutinis sprendimas dėl taboro, tai mes ten tada niekaip kitaip ir nedaly-
vaujam. (Vilniaus m. savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, 
interviu, 2012 11 21.)
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Socialinių paslaugų teikimas reglamentuojamas valstybės lygiu, tačiau šias 
paslaugas teikti, planuoti ir organizuoti yra savivaldybių atsakomybė – būtent 
savivaldos lygmeniu turėtų būti vertinamas ir planuojamas socialinių paslaugų 
poreikis ir efektyviausi teikimo būdai. Savivaldybės, įvertinusios socialinių pas-
laugų poreikį, turi teisę numatyti ir tiksliau apsibrėžti socialinių paslaugų gavė-
jų grupes. Vilniaus m. savivaldybėje, nors ir pripažįstamas Kirtimų gyvenvietės 
situacijos išskirtinumas, buvo priimtas politinis sprendimas neišskirti romų kaip 
tikslinės paslaugų gavėjų grupės bei nenumatyti tikslinio fi nansavimo Kirtimų 
gyventojų problemoms spręsti. Šis nutarimas lėmė, kad romų tautybės asmenims 
gali būti teikiamos tik bendrosios socialinės paslaugos, kurių neveiksmingumas 
savivaldos lygmeniu pripažįstamas, tačiau galimybių kažką keisti nematoma.

Valstybės institucijų galimybės keisti tokį savivaldybės požiūrį buvo ribotos 
– tai per interviu pabrėžė Kultūros ministerijos darbuotoja. Nors Kultūros minis-
terija užėmė svarbias pozicijas tiriamame švietimo lauke – skyrė tiesioginį fi nan-
savimą Romų visuomenės centro veiklai, koordinavo valstybinės romų integra-
cijos programos įgyvendinimą, integracijos programose numatydavo priemones 
Kirtimų gyvenvietės problemoms spręsti, – jos galimybės įgyvendinti aktyvesnes 
socialinės integracijos priemones neįsitraukiant savivaldybei buvo gana menkos. 
Priemonių įpareigoti savivaldybę aktyviai įgyvendinti valstybinę programą mi-
nisterija neturėjo – savivaldos ir valstybės valdžių atskyrimas sudarė sąlygas savi-
valdybėms atsisakyti dalyvauti valstybės lygiu vykdomoje politikoje. Aktyvesnių 
veiksmų spręsdama socialines romų problemas Kultūros ministerija negalėjo im-
tis ir dėl valstybės vykdomos etninės politikos pobūdžio (tautinių mažumų socia-
linės problemos keliamos retai, daugiausia dėmesys skiriamas švietimui, kultūrai, 
kalbai) bei netolygiai integracijos programoms skiriamo fi nansavimo. 

Požiūris į vaikų ankstyvą pasitraukimą
Aptardami romų etninės grupės padėtį Vilniaus mieste, savivaldybės dar-

buotojai neretai pabrėžė santykinį šio reikalo nereikšmingumą ir neaktualumą. 
Net ir tuomet, kai ankstyvas vaikų pasitraukimas iš ugdymo sistemos buvo 
pripažįstamas realia problema, romų situacijos sudėtingumą informantai men-
kindavo akcentuodami kitų socialinių grupių problemas, pabrėždami turimų iš-
teklių ribotumą ir abejodami realiu socialinių paslaugų poreikiu Kirtimų gyven-
vietėje. Tiesiogiai su mokyklomis dirbantiems savivaldybės Švietimo skyriaus 
darbuotojams romų moksleivių mokymosi sunkumai buvo menkai žinomi, o 
problemos nebuvo laikomos reikšmingomis dėl nedidelio jų skaičiaus mieste.

Aišku, kad jų yra, tų romų [tarp nesimokančių vaikų]. Visiškai vienetai. Jų gi san-
tykinai imant Vilniaus miesto mastu nėra daug. [...] Sprendžiant iš Kirtimų, atrodo, 
kad visas Vilnius toks. Kai mes žiūrim apskritai, tai yra apie 60 tūkstančių mokslei-
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vių, tai tų romų yra iš tikrųjų nedaug. (Vilniaus m. savivaldybės Švietimo skyrius, 
interviu, 2012 11 19.)

Vilniaus m. savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento dar-
buotoja pripažino Kirtimų gyvenvietės problemų sudėtingumą, tačiau pabrė-
žė, kad esant nepakankamam socialinių paslaugų fi nansavimui prioritetas yra 
teikiamas kitų socialinių grupių (globos namuose augančių vaikų, neįgaliųjų, 
vyresnių žmonių ir kt.) poreikiams užtikrinti. Kirtimų gyvenvietės klausimui 
išspręsti reikalingos didelės piniginės lėšos, o jų savivaldybė skirti negali. 

Plano, kaip įgyvendinti ir spręsti tas problemas, nėra. Ir dabar – kodėl to nėra. Saky-
čiau, kad tai turėtų būti labai didelė investicija, jeigu mes išskiriam romus kaip... ar 
kokį nors rajoną, kurį reiktų ten tvarkyti, o miestas to nedaro. Priežastys yra įvairios 
šitoj kadencijoj... Mes netgi dabar gyvenam sunkmetyje, tai tikrai mes naujų progra-
mų nekuriam. [...] Savivaldybė visiškai neturi pinigų. Mes esam nesusimokėję vaikų 
globos namams jau nuo liepos mėnesio. Gal už paslaugas ir susimokėjome už liepą 
ir rugpjūtį... Skolų turim „n“. Buvom kaip ir pasilikę septyniolika tūkstančių litų šie-
met [romams] nupirkti malkų, bet, ko gero, [nepirksim]. (Vilniaus m. savivaldybės 
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, interviu, 2012 11 21.)

Nenustatomas Kirtimų gyvenvietės gyvenamųjų būstų teisinis statusas netgi 
leido savivaldybei sutaupyti lėšų – motyvuojant, kad nesutvarkius būsto klausi-
mo socialinių paslaugų efektyvumas yra nedidelis, buvo ribojamas ir bendrųjų 
paslaugų teikimas.

Kultūros ministerijos darbuotojai sprendžiant Kirtimuose gyvenančių vaikų 
ugdymo problemas tiesiogiai nedalyvavo, tačiau jų parama Romų visuomenės 
centrui, įgyvendinančiam vaikų ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo progra-
mas, buvo svarbi tiek politiniu, tiek fi nansiniu požiūriu. Kultūros ministerijos 
pozicijas lauke stiprino ir valstybinės romų integracijos programos rengimas 
bei įgyvendinimo koordinavimas. Nepaisant užimamos gana aukštos galios po-
zicijos, šio lauko veikėjo požiūris atkartojo lauke dažnai sutinkamą nusivylimą 
ir bejėgiškumą kalbant apie galimybes spręsti romų etninės grupės problemas.

Pastaraisiais metais tokį didžiausią impulsą veikti daro arba Europos Sąjunga, kuri 
priėmė komunikatą, arba nevyriausybininkai. Jeigu nebūtų nei to, nei to, tai kažin 
kas būtų... Romų veiklos plano tai tikrai nebūtų. [...] Gal čia ir [mero] tokia pozicija, 
kad nereikia. Aš nežinau. [...] Mūsų viceministras jau keletą kartų norėjo susitikti 
su meru, pakalbėti dėl romų būsto, bet jis kaip ir nesutiko, pasiūlė susitikti su jo 
patarėjais. Tada viceministrui pavyko susitikti su vicemeru, kuris kaip ir atsakingas 
už būsto klausimus. Bet jie tiesiog neturi kažkokios vizijos ar noro. [...] Jie tiesiog 
nori išlaikyti, kaip sakant, tą status quo. Yra kaip yra. (Kultūros ministerijos Tautinių 
mažumų skyrius, interviu, 2012 11 14.)

Tokį savo požiūrį informantas grindė tuo, kad romų etninės grupės pozici-
jos bendroje tautinių mažumų politikoje yra marginalios – tai nedidelė grupė, 
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silpnai atstovaujama politiniu lygmeniu. Politinis dėmesys romų problemoms 
skiriamas tik dėl tarptautinių įsipareigojimų ir Europos Sąjungos siekių vyk-
dyti bendrą šios etninės grupės integracijos politiką. Tarp šalies politikų romų 
problemos buvo suvokiamos menkai, joms spręsti nebuvo skiriama lėšų, o tai 
ribojo ir ministerijos darbuotojų galimybes planuoti bei įgyvendinti romų inte-
gracijai skirtas priemones. 

Santykis su kitais lauko veikėjais
Savivaldybės dalyvavimas nagrinėjant romų vaikų ankstyvo pasitraukimo iš 

švietimo sistemos klausimus buvo minimalus – dauguma tiriamo lauko veikėjų 
apie savivaldybės darbuotojų pozicijas žinojo mažai, su jais nebuvo bendradar-
biaujama susidūrus su problemomis.

Tiesiogiai į Švietimo skyriaus atstovus nesikreipiau, nebent reikėjo kokią lanko-
mumo ataskaitą nusiųsti. Buvo taip, porą kartų metuose, kad jie irgi prašė atsiųsti 
tokią informaciją, būtent apie romų vaikų lankymą. [...] Į Švietimo skyrių aš niekada 
jokios informacijos nesikreipiau, nebent jie manęs kažko prašė. Švietimo skyrius, 
manau, mažiausiai čia dalyvauja iš visų šių institucijų. (Socialinė pedagogė, inter-
viu, 2011 06 21.)

Savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojai atsakomybę už ankstyvo pasi-
traukimo iš ugdymo sistemos prevencijos priemonių neefektyvumą buvo linkę 
perkelti socialiniams pedagogams, atkreipdami dėmesį į dažną jų kaitą, kompe-
tencijos trūkumą, ir romų vaikų tėvams, pabrėždami visos romų etninės grupės 
uždarumą ir nenorą bendradarbiauti.

[Ten yra problema, kad socialiniai pedagogai į Kirtimus nevažiuoja...] Žinokit, taip 
yra, kai kurie net bijo važiuoti, ypač jei dirba jaunos merginos. Tikiu... [Tada kaip ir 
nėra kam tą vaiką surasti, jeigu jis nustoja lankyti mokyklą?] Savos taisyklės tabore 
galioja. Jeigu ten kas įžengia, tai visi iš karto kaip pelės sužino, kas atėjo, ir pasisle-
pia. (Vilniaus m. savivaldybės Švietimo skyrius, interviu, 2012 11 19.)

Savivaldybei priskiriamos funkcijos koordinuoti socialinių pedagogų darbą 
ir teikti metodinę pagalbą nebuvo akcentuojamos – savivaldybės darbuotojų 
vaidmuo svarstant mokyklos nelankymo ir nesimokymo atvejus buvo minima-
lus ir neretai apsiribojo formalumais (mokinių apskaita, informacijos rinkimu). 

Planuojant valstybės teikiamas paslaugas (švietimo pagalbos, socialines, 
kultūrinės integracijos) ir jų įgyvendinimą, tiek savivaldos, tiek valstybės ly-
gmeniu tarpžinybinis bendradarbiavimas buvo menkas. O institucijų darbuo-
tojai neretai minėjo tiek savo, tiek kitų tarnybų norą atsitraukti ir nedalyvauti 
nagrinėjant romų integracijos klausimus.

Apskritai savivaldybė neturi tokių priemonių plano, kaip dirbti su tais romų vai-
kais. Buvo tiesiog įvardyta romų taboro problema. Žinau, kad kažkas įpareigojo 
savivaldybę rengti tą planą, o ar [yra rengiamas] – nežinau. [...] Anksčiau buvo 
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romų segregacijos mažinimo programa 2005–2010 metais. Paskui ji pasibaigė ir 
buvo kuriama nauja, ir kaip ten pasibaigė, tai neaišku. [...] Kad būtų aišku admi-
nistracijai, kad bent jau švietimui... tai nėra. (Vilniaus m. savivaldybės Švietimo 
skyrius, interviu, 2012 11 19.)

Kultūros ministerija, kuri buvo atsakinga rengti integracijos programas, tei-
gė, kad jai priskirtas koordinatoriaus vaidmuo apsunkina tarpžinybinį bendra-
darbiavimą. Neturėdami galios pavesti vienai ar kitai institucijai įgyvendinti 
veiklas, ministerijos darbuotojai galėjo tik skatinti institucijas prisijungti prie 
priemonių įgyvendinimo, tačiau esant ribotam fi nansavimui kitų ministerijų su-
interesuotumas dalyvauti programoje buvo minimalus.

Vyriausybė gali duoti pavedimą, tarkim, ministerijai, kad „Jūs turit daryti tą ir tą“. 
Pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerijai reikia įsteigti mokytojų padėjėjus. Mes 
[Kultūros ministerija] tokios galimybės [jiems įsakyti] neturim. Mes galim tik su-
kviesti žmones. [...] Tai yra toks mūsų koordinavimas – kalbėjimasis ir raginimas 
kažką padaryti. [...] Dabar nė viena institucija nenori dalyvauti, nes tai reiškia, kad 
jos tam turi skirti pinigų. [...] Dėl to sunku yra patvirtinti, ir tos programos tokios 
yra... Nebent būtų politinis sprendimas spręsti vieną ar kitą problemą, tuomet gal ir 
ministerijos norėtų turėti tokį planą... (Kultūros ministerijos Tautinių mažumų sky-
rius, interviu, 2012 11 14).

Itin sudėtingas buvo Kultūros ministerijos ir savivaldybės bendradarbiavi-
mas – nepaisant valstybės lygiu romų etninei grupei skiriamo dėmesio, Vilniaus 
m. savivaldybė nedalyvavo rengiant valstybines romų integracijos programas, 
nesiėmė nuosekliai spręsti Kirtimų gyvenvietės problemų.

[Vilniaus m. savivaldybės] Tarybos nariai praktiškai prisipažino atvirai, kad jie ne-
planuoja rengti kažkokio romų integracijos plano, kad neturi kažkokios strategijos. 
[...] [Rengiant naują 2012–2014 m. romų integracijos veiklos planą] mes darėm po-
sėdį pas Ministro Pirmininko kanclerį, nes matėm, kad būsim vienintelė valstybė 
Europos Sąjungoje, kuri nepateiks jokio romų plano. [...] [Vilniaus m. savivaldybę] 
kvietėme ne visai mes, o Ministro Pirmininko tarnyba... Bet niekas iš ten neatėjo. 
(Kultūros ministerijos Tautinių mažumų skyrius, interviu, 2012 11 14.)

Savivaldybės darbuotojų sprendimui nesiimti aktyvesnių veiksmų nagrinė-
jant romų etninės grupės klausimus svarbią įtaką turėjo ir etniškumo dimensija: 
šios etninės grupės problemos buvo vertinamos kaip neaktualios arba manoma, 
kad jų neįmanoma išspręsti dėl romų kultūrinio išskirtinumo; pabrėžiama, kad 
yra daug didesnių ir sudėtingesnių reikalų, kuriems spręsti turėtų būti skiriamas 
prioritetas. 

Požiūrio ryšys su lauke užimamomis pozicijomis
Savivaldos lygmeniu planuojant ir teikiant socialines bei švietimo paslau-

gas romų vaikų ankstyvo pasitraukimo klausimas buvo aptariamas retai – ši 
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problema buvo visai nematoma, nežinoma arba ignoruojama nuvertinant jos 
aktualumą. Tokį savivaldybės darbuotojų požiūrį daugiausia lėmė savivaldos 
politikų priimtas sprendimas neišskirti romų, kaip tikslinės paslaugų gavėjų 
grupės, tačiau įtakos turėjo ir neigiamos pačių darbuotojų nuostatos šios etni-
nės grupės atžvilgiu – romų reikalas buvo vertinamas kaip neaktualus arba 
manoma, kad jo neįmanoma išspręsti dėl romų kultūrinio išskirtinumo. Men-
kas dėmesys realioms romų problemoms, vienpusiška informacija, politikos 
planuotojų ir vykdytojų dialogo nebuvimas žymi viso lauko marginalizavimo 
tendencijas savivaldos lygmeniu – prioritetas teikiamas kitų socialinių grupių 
klausimams, romų moksleivių, su jais dirbančių mokytojų ir tėvų problemų 
sprendimą atidedant neapibrėžtam laikui. Tokio savivaldybės darbuotojų po-
žiūrio nepakeitė net ir valstybės institucijų pastangos formuoti bendrą romų 
integracijai skirtą programą, numatant priemones ir Kirtimų gyvenvietės pro-
blemoms spręsti – galimybės bendradarbiauti su Kultūros ministerija savival-
dos lygmeniu buvo blokuojamos (nedalyvaujama darbo grupėse, pasitarimuo-
se), o savarankiškų žingsnių taip pat nebuvo imamasi. 

Romų etninės grupės integracijos klausimai užėmė gana marginalią poziciją 
ir valstybinės politikoje. Valstybinės romų integracijos programos buvo ren-
giamos nenuosekliai, neskiriant tinkamo fi nansavimo, o Kultūros ministerijos 
turima koordinatoriaus pozicija neleido užtikrinti tinkamo įvairių institucijų da-
lyvavimo įgyvendinant integracijos priemones. Politiniai sprendimai buvo prii-
mami daugiau kaip reakcija į Europos Sąjungos ar nevyriausybinių organizacijų 
spaudimą, tačiau parengtuose teisės aktuose socialinės politikos priemonėms 
dėmesio buvo skiriama mažai, o fi nansavimas – nenuoseklus ir nepakankamas. 
Neigiamos visuomenės nuostatos romų etninės grupės atžvilgiu ir abejingumas 
vykdomos socialinės politikos neefektyvumui taip pat turėjo įtakos savivaldos 
ir valstybės lygiu vykdomos politikos turiniui: diskriminacinės praktikos romų 
atžvilgiu buvo labiau pateisinamos nei kitų grupių, o politiniai sprendimai skirti 
lėšas „nemėgstamai“ visuomenės grupei buvo atidėliojami dėl kritikos ir rizikos 
netekti populiarumo. 

5.1.5. Nevyriausybinės organizacijos: „Tas darbas toks
ir yra – eini ir pūti prieš vėją“

Šiame skyriuje aptariamos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su Kirtimų 
gyvenvietės vaikais, pozicijos lauke. Pristatomi duomenys, surinkti per interviu 
(N=4) su viešosios įstaigos Romų visuomenės centro (RVC) ir nevyriausybinės 
organizacijos Lietuvos sakaliukų sąjungos inicijuoto projekto „Padėk pritapti“ 
darbuotojais. Šie veikėjai tiriamame švietimo lauke užėmė svarbias pozicijas 
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teikdami ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą (RVC) ir organizuodami 
neformalų ugdymą bei papildomas veiklas vaikams (RVC ir „Padėk pritapti“). 

Pozicijos: teisės ir pareigos
Viešoji įstaiga RVC prie Kirtimų gyvenvietės buvo įkurta 2001 m., kaip 

prieš tai vykdyto projekto tęsinys. Kuriant RVC dėmesys buvo skiriamas švie-
timui ir vaikų užimtumui, centras įsteigtas visų pirma kaip ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Per dešimt metų vaikų švietimas ir užimtumas 
išliko pagrindinė centro veikla, nors prisidėjo ir suaugusiųjų švietimas (pro-
fesinis, nuotolinis mokymas), buvo įgyvendinti keli suaugusiesiems įdarbinti 
skirti projektai. Projektas „Padėk pritapti“ veiklą pradėjo 2010 m. kaip romų 
ir lietuvių vaikų mainų, bendravimo iniciatyva. Pradinė projekto idėja nebuvo 
socialinių paslaugų ar švietimo pagalbos teikimas – tikslas buvo sukurti erdvę 
lietuvių ir romų vaikų bendravimui. Vėliau veikla šiek tiek keitėsi, daugiausia 
dėmesio imta skirti individualiam savanorių darbui su vaiku (pamokų ruošimui, 
bendravimui, motyvavimui, problemų sprendimui) ir socialinių įgūdžių ugdy-
mui grupėje (lavinant reikalingus elgesio, bendravimo, darbo įgūdžius). Nors 
pagrindinė organizacijų darbo sritis buvo vaikų ugdymas, šie lauko veikėjai 
dalyvavo ir sprendžiant socialines problemas, teikė socialines paslaugas – tik 
dirbant kartu su šeima buvo įmanoma užtikrinti vaikų ugdymo tęstinumą.

Požiūris į vaikų ankstyvą pasitraukimą
Kitaip nei kiti lauko veikėjai, nevyriausybinių organizacijų atstovai atviriau 

kritikavo visą esamą sistemą ir dažniau įvardijo socialines problemas, užkertan-
čias kelią vaikų dalyvavimo švietimo sistemoje pokyčiams, neperkėlė atsako-
mybės už mokyklos nelankymą vaikams ir jų tėvams. 

Kai mes čia pradėjome dirbti, tai sakėm, dirbsim tik su švietimu. [...] Iš pradžių mes 
neplanavom taip intensyviai dirbti su šeimomis. [...] Bet neišvengiamai turi domėtis 
visomis kitomis problemomis, kurios tiesiogiai veikia vaikų galimybes eiti į moky-
klą. [...] Jeigu tu neturi valgyti, neturi būsto, neturi kuo apsirengti, tai kaip tau gali 
rūpėti ugdymas... (NVO „Padėk pritapti“, interviu, 2012 11 22.)

Vis dėlto, kalbėdami apie savo galimybes padėti romų vaikams likti moky-
kloje, šie lauko veikėjai taip pat išsakė bejėgiškumą ir nusivylimą. Vertindami 
savo darbą jie teigė, kad tiek priežastys, dėl kurių vaikai nelanko mokyklos, 
tiek esamos gyvenvietės problemos yra itin didelės ir sudėtingos, o joms iš-
spręsti vien nevyriausybinių organizacijų projektų nepakanka. Svarbią įtaką 
bejėgiškumo jausmui turėjo ir neigiamos visuomenės reakcijos bei susidūrimas 
su diskriminacija – emociškai susitaikyti su nuolatinėmis nesėkmėmis ir atme-
timu savanoriškais pagrindais ar už nedidelį atlygį dirbantiems nevyriausybinių 
organizacijų nariams buvo labai sunku. 
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Dar sunku tai, kad negali nieko pakeisti taip greitai... Tai, kad rezultatų nėra nei aki-
vaizdžių, nei greitai pasiekiamų. Dirbi ir nežinai, ar bus tos naudos nors kažkokios... 
[...] Nėra greitų rezultatų. Ir žmonės nelaiko tos veiklos naudinga, sako: „Ką jūs čia, 
juk vis tiek nieko nepakeisit... O dievuliau...“, ir panašiai. Kaip prieš vėją papūsti. 
Tai tas darbas toks ir yra – eini ir pūti prieš vėją. Kažkiek gali, bet... Nors žinoma, 
jei nors vienam vaikui ši patirtis padės gyvenime, tai buvo verta. (NVO „Padėk pri-
tapti“, interviu, 2011 02 24.)

Savanoriams toks projektas yra per sunkus – yra kompleksinės problemos, kurių 
mes nesame pajėgūs įveikti. Nors mes einame ir kalbame su įvairiomis institucijo-
mis, bet per sunku. Kodėl niekas negali padėti keturiems šimtams žmonių, iš kurių 
pusė yra vaikai? (NVO „Padėk pritapti“, interviu, 2012 02 18.)

Bejėgiškumo jausmą stiprino ir sudėtingas bendradarbiavimas su valstybi-
nėmis institucijomis, šios neretai buvo vertinamos kaip linkusios permesti dalį 
savo atsakomybių – nesutampantys abipusiai lūkesčiai skaudino ir sunkino 
bendradarbiavimą. Pasiekti apčiuopiamesnių rezultatų neleido ir nutrūkstamas 
fi nansavimas – projektų pagrindu veikiančios organizacijos negalėjo užtikrinti 
vykdomų veiklų pastovumo, pradėtų darbų tęstinumo. 

Nors savo galimybes pasiekti ilgalaikių pokyčių nevyriausybinių organi-
zacijų atstovai vertino gana kritiškai, visgi pabrėžė, kad dabar romų etninės 
grupės nariams teikiamos paslaugos padeda išspręsti bet dalį problemų, o pavie-
niais atvejais net galima kalbėti apie romų tėvų ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovų bendradarbiavimo sėkmės istorijas. Vykdomas darbas vertinamas kaip 
svarbus ir dėl sukauptos patirties bei žinių, išbandytų įvairių veiklos modelių.

Jeigu kalbėtume tik apie namus, kurie nerenovuojami nugrius, tai tada galima būtų 
sakyti: taip, jeigu nėra pinigų, politinio sprendimo, tai nedarom dabar nieko... Bet 
juk čia yra dar ir žmonės, ypač vaikai, ir jie auga. Ir tie praleisti dveji metai, o ypač 
pirmieji mokyklos metai, yra labai svarbūs. [...] Galima nieko nedaryti, bet po tų 
kelerių metų, kai kas nors sugalvos ką nors daryti, tai nebus su kuo daryti, nes nie-
kas nenorės nei šnekėti. [...] Jeigu jau ir turi tas projektas kokią nors įtaką, tai jis gal 
daugiau turi tokių sisteminių problemų išskyrimo ir pabaksnojimo, [...] situacijos 
suvokimo. (NVO „Padėk pritapti“, interviu, 2012 11 22.)

Nevyriausybinių organizacijų darbuotojai buvo labiau linkę pastebėti net ir 
nedidelius teigiamus pokyčius dirbant su vaikais ir šeimomis – aktyvesnį tėvų 
dalyvavimą vaikų ugdymo procese, valstybinių institucijų darbuotojų požiūrio 
pokyčius, tačiau pripažino, kad be tarpžinybinio bendradarbiavimo ir atskirų ins-
titucijų suinteresuotumo svaresnių rezultatų pasiekti yra sunku.

Santykis su kitais lauko veikėjais
Kitaip nei vaiko teisių priežiūros darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, kalbėdami apie darbą su romų tėvais, dažniau minėjo būtinybę ne tėvus 
ugdyti, o suprasti jų poreikius, realios pagalbos šeimai svarbą. Tiriamame lauke 
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šios organizacijos iš dalies siekė kompensuoti socialinių darbuotojų trūkumą, 
teikdamos šeimoms socialines paslaugas, tačiau riboti ištekliai, pasirengimo ir 
įgūdžių stoka neleido užtikrinti nuoseklaus paslaugų teikimo šeimoms. 

[Mūsų darbas su šeima] tai daugiau palaikymas, kalbėjimas apie vaiko poreikius 
mokantis ir panašiai. Kai kurioms šeimoms padėta, kai vaikai neturėjo batų, mo-
kymosi priemonių. [...] Reikia bendrauti su šeima, nes socialiniai darbuotojai, tiek 
socialiniai pedagogai... jie su šeimomis nedirba aktyviai. Jie išsikviečia kartais. [...] 
Bet jie nepalaiko pastovaus ryšio su šeima. Jis yra reikalingas. (NVO „Padėk pritap-
ti“, interviu, 2012 11 22.)

Galiu pasakyti, kad visą dieną darbuotojai užimti socialiniu darbu, o po darbo užimti, 
jeigu yra, kitu darbu. Socialinį darbą dirba visi, mano supratimu, nes tas bendravimas, 
pokalbiai, motyvavimas, kiek mūsų darbuotojas skiria romų bendruomenei, tai čia yra 
labai vertingas socialinis darbas. (Romų visuomenės centras, interviu, 2012 11 09.)

Pagrindinės paslaugos buvo teikiamos ne tėvams, o ikimokyklinio ir pradi-
nio mokyklinio amžiaus vaikams: organizuojamas jų neformalus ir papildomas 
ugdymas (pagalba ruošiant namų darbus), išvykos, vasaros stovyklos. Moky-
klos nelankantiems paaugliams (13–17 m.) skirtos veiklos buvo daug mažiau; 
nors jie ir lankydavosi dienos centre, važiuodavo į vasaros stovyklas, tačiau ši 
veikla neturėjo didesnės įtakos jų dalyvavimui švietimo sistemoje ar grįžimui į 
bendrąjį ugdymą. 

Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimas 
lauke buvo sudėtingas, šie dalyviai vienas kitą kaltino iniciatyvos ir noro kartu 
dirbti stoka, bendravimas neretai buvo lydimas abipusio nepasitikėjimo, nesu-
tampančių lūkesčių. Bendrą darbą sunkino ir gana dažna tiek mokyklos, tiek 
nevyriausybinių organizacijų darbuotojų kaita – pasikeitus pareigas einantiems 
žmonėms iš naujo tekdavo derinti bendradarbiavimo galimybes, aiškintis vaikų 
mokyklos nelankymo priežastis. 

[Nauja socialinė pedagogė] į mus reagavo labai geranoriškai, tiesiog su didžiule 
neviltimi, kad ji nežino, ką daryti, nesupranta tos aplinkos, kurioje auga vaikai, ne-
supranta priežasčių – mato tik pasekmes (nelankymas, vėlavimas, tėvų neįsitrauki-
mas). [...] Ateinant dirbti į mokyklą ir visai iki tol nesusidūrus su romais, tam ne-
pasirengus – taip viskas ir vyksta, toks darbas nuolat klausinėjant: „Kodėl? Kodėl? 
Kodėl tėvai neateina? Kodėl nesirūpina?..“ Toks požiūris gal ir natūralus, nes jie 
nėra tam darbui pasiruošę. (NVO „Padėk pritapti“, interviu, 2011 02 24.)

Tos atsakomybės... toks, nežinau... vengimas. Ir savo darbo iki galo nepadarymas. 
Gal ne mokytoja to darbo iki galo nepadaro, bet juk ji nepraneša. Juk nuo to viskas 
ir turi prasidėti. Mokykla gali daug padaryti – juk tai yra institucijų santykiai. San-
tykiai tarp institucijų yra kitokie nei santykiai tarp, tarkim, manęs ir VTAS. Juk ir 
atsakomybės visai kitokios. Bet nedaro ir viskas – tiesiog. [...] Socialinių paslaugų 
prieinamumas ten labai menkas. Visi šūkauja, kad labai mažas fi nansavimas – ne-
turim pinigų. Tai gerai, tai rašykit projektus. NVO irgi pinigų neturi, bet projektus 
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parašo ir kažką daro. O čia – visi tenkinasi tuo, kaip yra, jau kaip nors išgyvensime. 
(NVO „Padėk pritapti“, interviu, 2012 02 18.)

Iniciatyvos stiprinti institucijų bendradarbiavimą neretai buvo bevaisės: 
nors kasdieniame darbe NVO, mokykla bei vaiko teisių priežiūros institucijos 
susidurdavo gana dažnai, šis bendravimas nevedė prie to, kad būtų steigiamos 
bendros darbo grupės, pasirašomi tarpžinybiniai susitarimai ar aiškiau pasidali-
jami darbai ir atsakomybės. 

Požiūrio ryšys su lauke užimamomis pozicijomis 
Nevyriausybinės organizacijos, nors jų veikla ir buvo svarbi siekiant užtikrinti 

vaikų dalyvavimą švietimo sistemoje, esamų problemų išspręsti nebuvo pajėgios. 
Šių organizacijų vykdomi projektai stiprino vaikų savarankiškumą, socialinius 
įgūdžius, kūrybinius ir mokymosi gebėjimus, tačiau nesant efektyvios privalomo-
jo ugdymo sistemos nevyriausybinių organizacijų darbuotojai negalėjo užkirsti 
kelio ankstyvam vaikų pasitraukimui iš mokyklos. Šie lauko veikėjai, savo vei-
klą planavę kaip pagalbinę šalia mokyklų vykdomo ugdymo, neretai turėdavo 
imtis reikalų, peržengiančių jų kompetencijos ribas – tai, pavyzdžiui, socialinių 
paslaugų teikimas šeimai, švietimo pagalbos vaikui organizavimas, ankstyvo pa-
sitraukimo iš ugdymo sistemos prevencijos vykdymas, tėvų ir vaikų teisių gyni-
mas (susidūrus su diskriminacijos atvejais) ir kt. Tokių problemų gausa ir ribotos 
šių organizacijų galimybės jas spręsti didino nusivylimą ir bejėgiškumo jausmą 
siekiant gerinti Kirtimų gyvenvietės vaikų dalyvavimą švietimo sistemoje – ne-
vyriausybinių organizacijų atstovai, kaip ir kiti lauko veikėjai, neretai tiesiog nu-
leisdavo rankas ir teigdavo negalintys padėti vaikams išlikti ugdymo sistemoje. 

5.2. Duomenų analizės apibendrinimas

Apibendrinant interviu duomenis galima teigti, kad nors skirtingų lauko vei-
kėjų požiūriai į romų vaikų ankstyvo pasitraukimo priežastis skyrėsi, visiems 
jiems buvo būdinga bendra bejėgiškumo (negalios) dispozicija kalbant apie 
savo galimybes užtikrinti nuoseklų ir ilgalaikį romų vaikų teisės į išsilavinimą 
įgyvendinimą. Tie lauko veikėjai, kurių teisės ir pareigos apėmė tiesioginę at-
sakomybę užtikrinti vaiko teisės į išsilavinimą įgyvendinimą (tėvai, mokytojai, 
vaiko teisių priežiūros darbuotojai), išsakydavo nusivylimą, nepasitenkinimą 
dėl negalėjimo sustabdyti ankstyvą vaikų pasitraukimą, o dėl patiriamų nesėk-
mių kaltino kitus lauko veikėjus, neretai – pačius vaikus. Galimybėmis išspręsti 
problemą buvo nusivylę ir tie lauko veikėjai, kurių veikla buvo skirta stiprinti 
kitų veikėjų pajėgumui padėti vaikams likti mokykloje (politikos planavimo ir 
įgyvendinimo institucijos, nevyriausybinės organizacijos). Dalis lauko veikėjų 
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ankstyvą vaikų pasitraukimą iš švietimo sistemos vertino kaip vieną iš keleto 
tarpusavyje susijusių socialinių problemų (gyvenamosios aplinkos nesaugumas, 
gyvenvietės socialinė atskirtis), kurių neišsprendus užtikrinti vaikų visaverčio 
dalyvavimo ugdymo procese yra tiesiog neįmanoma. 

Per interviu dažnai buvo minimas turimų resursų ribotumas: tėvai, kalbėdami 
apie savo galimybes padėti vaikams likti mokykloje, minėjo šeimos narių skur-
dą ir neraštingumą, valstybės institucijų darbuotojai – didelius darbo krūvius 
ir tikslinių lėšų trūkumą. Nusivylus savo galimybėmis išspręsti vaikų moky-
klos lankomumo problemą, lauko veikėjų požiūriui buvo būdingas šio reiškinio 
ignoravimas, marginalizavimas – tėvai akcentavo svarbą užtikrinti kitus vaiko 
poreikius (maistą, būstą, sveikatą, saugumą), mokytojai – savo atsakomybę rū-
pintis kitų klasės vaikų pažanga, politikos planavimo ir įgyvendinimo lygmens 
informantai minėjo ribotus resursus ir kitų socialinių grupių poreikių pirmumą. 
Naujų resursų (fi nansinių lėšų, naujų darbuotojų etatų) į lauką pritraukdavo tik 
nevyriausybinės organizacijos,  rengdamos paraiškas, vykdydamos projektinę 
veiklą, tačiau šių organizacijų darbuotojai teigė, kad jų pastangas kiti lauko 
veikėjai retai vertindavo teigiamai, buvo sunku užsitikrinti paramą vykdomai 
veiklai, bendradarbiavimo galimybes, o turimi resursai buvo nepakankami es-
minėms problemoms išspręsti. 

Lauko veikėjų santykiai sprendžiant mokyklos lankomumo problemą pasi-
žymėjo nesutampančiais lūkesčiais (vieni iš kitų tikėjosi skirtingos pagalbos, 
kitokio pobūdžio bendradarbiavimo), nutrūkstamu ir nenuosekliu bendravimu, 
pasitikėjimo stoka. Atskirų lauko veikėjų iniciatyva imtis aktyvesnės veiklos 
stiprinant vaikų galimybes dalyvauti ugdyme retai sulaukdavo kitų palaikymo, 
o izoliuotos individualios pastangos paprastai nebuvo veiksmingos. Lauko vei-
kėjai mažai žinojo apie kitų veikėjų galimybes (pozicijas, resursus) spręsti vaikų 
ankstyvo pasitraukimo problemą: mokytojai neretai neturėjo informacijos apie 
šeimos padėtį (tėvų išsilavinimą, gyvenimo sąlygas), tėvai nesuprato socialinio 
pedagogo, socialinių darbuotojų vaidmens, savivaldybės Švietimo skyriuje ma-
žai buvo žinoma apie problemas, su kuriomis susiduria mokyklos, dirbdamos su 
romų vaikais. Turimos informacijos ribotumas ir realybės neatitinkantys lūkes-
čiai kėlė įtampą – lauko veikėjai neretai kaltino vieni kitus, kad nevykdo savo 
pareigų, netinkamai naudoja turimus resursus. 

Tam, kad ankstyvas romų vaikų pasitraukimas iš ugdymo sistemos kaip so-
cialinė problema buvo marginalizuojamas, o ją sprendžiant nepavyko užmegzti 
stipresnio bendradarbiavimo, svarbią įtaką turėjo ir etniškumo dimensija. Etni-
nė skirtis tarp romų etninės grupės ir daugumos visuomenės buvo minima tiek 
pačių romų, tiek daugumos atstovų pabrėžiant, kad mokymasis yra „ne tokiems 
kaip mes“ ar „ne tokiems kaip jie“. Tokia etninė skirtis – socialiai reikšmingas 
skirtumas – leido sumenkinti vaiko teisės į išsilavinimą svarbą tiek mažumos, 
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tiek daugumos grupėje. Vis dėlto mažumos grupėje, ypač vaikams (tačiau ir 
daliai tėvų), toks požiūris nebuvo būdingas prieš patenkant į tiriamą lauką (prieš 
pradedant mokslus). Motyvacija anksti pasitraukti iš ugdymo sistemos nuverti-
nant save, esą mokymas yra „ne tokiems kaip mes“, arba aktyviai priešinantis 
mokymo pobūdžiui ir turiniui, susiformuodavo po kelerių metų mokykloje, t. y. 
jau tapus lauko dalimi. O daugumos grupei buvo būdinga romų vaikų mokymo-
si galimybes vertinti iš anksto, dar prieš jiems ateinant į mokyklą: mokytojai 
abejojo vaikų motyvacija mokytis, savivaldybės darbuotojai nuvertindavo tėvų 
pastangas siekti pokyčio, teigdami, kad romai atsisako bet kokios pagalbos ir 
priešinasi bendradarbiavimui. Etniškumo dimensija daugumos grupės buvo pa-
sitelkiama ir kaip pagrindas turimų ribotų resursų neskirti romų vaikų ugdymui, 
teigiant, kad tai tebūtų jų švaistymas. Tai, kad prioritetas turėtų būti teikiamas 
spręsti kitus, svarbesnius, klausimus, atkartodavo ir tėvai – jie savo turimus 
ribotus resursus skirdavo kitiems šeimos poreikiams (būsto, saugumo, šilumos) 
užtikrinti. 

Dėl tokios lauko santykių struktūros, kai dauguma veikėjų, turinčių užtikrin-
ti vaiko teisės į išsilavinimą įgyvendinimą, tiesiog nemato galimybių to padary-
ti, vaikai švietimo lauke yra paliekami vieni, t. y. turi patys užtikrinti savo da-
lyvavimą ugdymo sistemoje. Dalis vaikų to siekia – ypač 9–13 m. grupėje, kai 
yra pakankamai savarankiški atvykti į mokyklą nelydimi, turi gerus socialinius 
įgūdžius ir išsiskiria visiems šio amžiaus vaikams būdingu žinių troškimu. Vis 
dėlto, kaip atskleidė dalyvaujamojo stebėjimo duomenys (aptarti ketvirtoje dar-
bo dalyje), norint užtikrinti visavertį vaikų dalyvavimą, vien jų pačių pastangų 
ir noro mokytis nepakanka. Lauke stebima, kad ankstyvas pasitraukimas iš ug-
dymo sistemos kaip problema yra marginalizuojama, apibūdinama kaip padėtis 
be išeities, neskiriant papildomų resursų ir menkinant lauko veikėjų pastangas 
bendradarbiauti, o tai sukuria sąlygas išlaikyti status quo. Būtent esama (ne)ga-
lios santykių tarp lauko veikėjų struktūra įgalina romų vaikų patirties ugdymo 
sistemoje reguliarumą (pasikartojamumą) – be kitų lauko veikėjų pagalbos vai-
kai visavertiškai dalyvauti ugdymo procese nėra pajėgūs. Atlikta analizė, nors 
ir yra eksperimentinio pobūdžio, leidžia formuluoti prielaidas apie priežastis, 
kodėl Kirtimuose gyvenančių romų išsilavinimo rodikliai pastarąjį dešimtmetį 
išlieka gana žemi, ir padeda atskleisti tam tikrus socialinės reprodukcijos švieti-
mo sistemoje principus – tai aptariama paskutinėje, išvadų, dalyje.



129

I Š VA D O S
Švietimo sistema ir lygios galimybės Lietuvoje

Šis darbas tęsia ir papildo švietimo sociologijos tyrimus, analizuojančius 
socialinės reprodukcijos švietimo sistemoje procesus ir ankstyvo pasitraukimo 
iš ugdymo priežastis. Darbe pristatytas ankstyvo pasitraukimo iš švietimo siste-
mos empirinio tyrimo modelis, kuriame į ankstyvą pasitraukimą žiūrima kaip į 
procesą, vykstantį galios santykių apibrėžiamame švietimo lauke. Konstruojant 
šį modelį remtasi sociologų Bourdieu ir Passerono (1990), Martino (2011) teo-
rinėmis prieigomis, kompleksiškai siejant švietimo sociologijos socialinės re-
produkcijos krypties tyrimus su lauko teorijos taikymu socialiniuose darbuose. 

Lauko teorijos metodologinė prieiga pasirinkta įvertinus pastarųjų metų 
švietimo sociologijos raidą bei socialinės reprodukcijos tyrimų kritiką ir sie-
kiant atskleisti tiriamo reiškinio daugiadimensiškumą bei procesinį pobūdį. 
Darbe lauko teorijos prieiga buvo aktuali siekiant spręsti metodologinio indivi-
dualizmo keliamas problemas, kai mokyklos nelankymo motyvacija analizuo-
jama tiriant tik anksti iš ugdymo sistemos pasitraukiančių vaikų grupę, neįver-
tinant kitų veikėjų įtakos šiam procesui. Pasirinkta metodologinė prieiga padėjo 
iš dalies išspręsti šią problemą. Surinkti skirtingų lauko veikėjų požiūriai į romų 
vaikų ankstyvą pasitraukimą iš ugdymo sistemos leido aprašant reiškinį įtraukti 
naujus esminius ankstyvo pasitraukimo veiksnius, kurie paprastai nėra liečiami 
taikomojo pobūdžio edukologiniuose tyrimuose. Atlikta analizė yra aprašomojo 
pobūdžio – įvardytų tiriamo lauko ypatumų (resursų ribotumo, problemos mar-
ginalizavimo, etninės skirties aktualizavimo, (ne)galios santykių dinamikos ir 
kt.) poveikis vaikų veiksenos strategijoms turėtų būti išsamiau analizuojamas 
tolesniuose darbuose. 

Pasiteisino pasirinkimas darbe derinti skirtingus metodus: statistinės anali-
zės, kiekybinės apklausos, dalyvaujamojo stebėjimo ir kokybinių interviu; tai 
padėjo atskleisti tiriamo reiškinio daugialypiškumą ir dinamiką laiko atžvilgiu. 
Pasirinkta metodologinė prieiga ir menkas ligtolinis reiškinio ištyrimas turėjo 
įtakos tam, kad darbe dominuoja empirinio, o ne teorinio pobūdžio išvados – 
čia svarbu pristatyti naujus empirinius duomenis, išbandyti inovatyvų duomenų 
grupavimą. 

Nors analizuojami 2001 ir 2011 m. surašymų duomenys atskleidė svarbius 
išsilavinimo pokyčius Lietuvos romų etninėje grupėje, stebimus teigiamus po-
kyčius reikėtų vertinti santūriai. Per pastarąjį dešimtmetį tarp Lietuvos romų 
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gerokai sumažėjo neraštingų ir nebaigusių pradinės mokyklos asmenų, išaugo 
pagrindinį išsilavinimą turinčiųjų santykinė dalis. Gerai reikėtų vertinti jau-
niausios amžiaus grupės (10–19 m.) išsilavinimo pokyčius – 2011 m. surašymo 
duomenimis, šios kartos Lietuvos romų rodikliai yra artimi šalies vidurkiui, 
ryškesni skirtumai fi ksuojami tik kalbant apie vidurinio ir aukštesnio išsilavini-
mo įgijimą. Nepaisant teigiamų tendencijų, romų išsilavinimo rodikliai vis dar 
smarkiai skiriasi nuo šalies vidurkio, o augant bendram šalies gyventojų išsila-
vinimui, Lietuvos romų išsilavinimas gerėjo tik žemiausiu lygmeniu – pradiniu 
ir pagrindiniu. 

Būtina atkreipti dėmesį ir į išsilavinimo augimo netolygumą Lietuvos 
romų grupėje. Atliekant tyrimą vykdytos Kirtimų gyventojų apklausos duo-
menys atskleidė, kad Kirtimų gyvenvietė išsiskiria iš bendro Lietuvos romų 
konteksto – čia įsikūrę žmonės pasižymėjo itin žemu išsilavinimo lygiu, di-
delis neraštingumas buvo būdingas visų amžiaus grupių nariams. Kirtimuose 
gyvenančių vaikų ir jaunimo (10–19 m.) išsilavinimas buvo daug prastesnis 
nei šios amžiaus grupės rodikliai tarp Lietuvos romų – gyvenvietėje didesnė 
dalis vaikų buvo neraštingi arba nebaigę pradinio išsilavinimo, tik keli jau-
nuoliai buvo pasiekę pagrindinio išsilavinimo lygį. Nors 2011 m. apklausos 
duomenų palyginimas su 2001 m. vykdyto tyrimo rezultatais atskleidė Kirtimų 
gyventojų išsilavinimo rodiklių teigiamus pokyčius (ypač jaunų moterų grupė-
je), neraštingumas gyvenvietėje išlieka itin didelis, o įvykęs teigiamas pokytis 
buvo menkesnis nei Lietuvos romų grupėje (ypač kalbant apie pagrindinio išsi-
lavinimo įgijimą).

Stebimas struktūrinis Lietuvos visuomenės pokytis – bendras gyventojų iš-
silavinimo augimas – turėjo įtakos šalies romų rodiklių kaitai, tačiau statistinių 
duomenų analizė atskleidė socialinės reprodukcijos raišką, kalbant apie Lietu-
vos romų išsilavinimo rodiklius. Vertinant bendrame šalies gyventojų kontekste, 
romų etninės grupės išsilavinimo rodikliai išlieka santykinai žemi, ypač turint 
omenyje vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą, kuris yra svarbus sėkmingai ekono-
minei ir profesinei integracijai. Teigiami Lietuvos romų išsilavinimo pokyčiai 
yra pasiskirstę netolygiai – Kirtimų gyvenvietėje išlieka aukštas neraštingumo 
lygis, pokyčiai fi ksuojami tik žemiausio (pradinio) išsilavinimo lygiu.

Galimybė palyginti įvairių amžiaus grupių išsilavinimo rodiklius ir ap-
žvelgti jų kaitą 2001–2011 m. paneigė romų kultūrinio konservatyvumo ar-
gumentą – skirtingų kartų romų išsilavinimo rodikliai kito, stebima ir romų 
išsilavinimo kaita per pastaruosius dešimt metų. Vis dėlto statistinė duomenų 
analizė neatskleidė veiksnių, kodėl romų tautybės vaikai anksti pasitraukia iš 
ugdymo proceso, ir neleido įvardyti procesų, kuriais esama romų etninės gru-
pės padėtis visuomenės struktūroje yra įtvirtinama naujose kartose, – todėl šie 
klausimai buvo keliami kituose empirinio tyrimo etapuose. 
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Vykdant dalyvaujamąjį stebėjimą Kirtimų gyvenvietėje, dvejus metus buvo 
nuolat bendraujama su devyniais iš dvidešimties 2009–2010 m. mokslus pra-
dėjusių romų pirmokų, taip pat su keliais priešmokyklinio ugdymo klases lan-
kančiais vaikais. Dauguma vaikų, besirengiančių lankyti mokyklą (7–10 m.), 
nekantriai laukė mokslo metų pradžios ir džiaugėsi galimybe mokytis. Vaikų 
nenoras eiti į mokyklą ir šalinimosi elgesio požymiai (vengimas grįžti į klasę po 
skambučio, atsisakymas dirbti pamokoje) atsirasdavo jau pradėjus lankyti mo-
kyklą, ypač tuomet, kai susidurdavo su sunkumais, kurių vieni nebuvo pajėgūs 
išspręsti. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais pradėdami mokslus bendrojo lavinimo 
mokykloje susidurdavo Kirtimuose gyvenantys vaikai: mokymosi priemonių 
įsigijimas ir ugdymo proceso organizavimo supratimas, pasirengimas mokyklai 
ir saugaus kelio į mokyklą užtikrinimas, papildomo ugdymo poreikis įveikiant 
mokymosi sunkumus ir paramos būtinybė sprendžiant įvairias emocines pro-
blemas (pyktį, liūdesį, nusivylimą) bei kylančias konfl iktines situacijas. 

Vaikų noras eiti į mokyklą labai priklausė nuo kitų lauko veikėjų galimy-
bių spręsti kylančius mokymosi ir dalyvavimo ugdyme sunkumus. Dalyvau-
jamuoju stebėjimu fi ksuota stipri 9–13 m. vaikų motyvacija mokytis – būdami 
pakankamai savarankiški, dalis vaikų mokyklą lankė net ir tuomet, kai tėvai 
neturėjo galimybių aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą (palydėti į mokyklą, 
nupirkti reikiamas mokymosi priemones, bendradarbiauti su mokytoju ir pan.). 
Vis dėlto šios amžiaus grupės vaikai susidūrė su rimtais mokymosi sunkumais 
(nepažangumas, nereguliarus mokyklos lankymas), kuriems išspręsti nepakako 
mokykloje teikiamų švietimo pagalbos priemonių. Vaikų motyvacija mokytis 
susilpnėja po 3–4 m. mokykloje – tuomet sustiprėja šalinimosi požymiai (elge-
sio problemos, prastas mokyklos lankomumas), vaikai protestuoja ir atsisako 
eiti į mokyklą, perimdami kitų lauko veikėjų nuostatas, kad „mokymasis yra ne 
tokiems kaip mes“. 

Daugumos Kirtimuose gyvenančių vaikų dalyvavimui ugdymo sistemoje 
buvo būdinga bendra dinamika: (1) sudėtingas jaunesnių vaikų (7–8 m.) įsi-
traukimas į ugdymą; (2) santykinai neblogas 9–13 m. vaikų dalyvavimas ug-
dyme; (3) ankstyvas pasitraukimas iš ugdymo 14–16 m. tarpsnyje. Romų vaikų 
poreikiai ugdymo procese nėra išskirtiniai (nebūdingi kitiems vaikams), tačiau 
Kirtimuose gyvenančių vaikų grupė išsiskiria dalyvaujant švietimo sistemoje 
kylančių problemų gausa, o joms išspręsti reikalingos tikslinės socialinės pa-
slaugos ir glaudus švietimo bei socialinių darbuotojų bendradarbiavimas, tei-
kiant socialinę paramą šeimai ir individualizuotą švietimo pagalbą vaikui.

Atlikta ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo, kaip tam tikrą laiką vykstančio 
proceso, analizė yra aktuali ir taikomuoju požiūriu – rengiant ankstyvo pasi-
traukimo prevencijos programas svarbu įvertinti pagrindinius vaikams moky-
kloje kylančius sunkumus bei suprasti vaikų „nenoro mokytis“ susiformavimo 
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dinamiką. Tyrimo duomenys patvirtino Finno (1989) teiginį, kad ankstyvas 
pasitraukimas iš ugdymo sistemos nėra spontaniškas vaiko ar jo šeimos pri-
imtas sprendimas nebeiti į mokyklą, o ilgą laiką vykstančio proceso rezultatas. 
Suvokę vaiko atitolimo nuo ugdymo proceso eigą ir pastebėję pirmus galimo 
pasitraukimo iš mokyklos požymius, mokyklos darbuotojai yra pajėgūs imtis 
efektyvių prevencijos priemonių, kad paskatintų vaiką išlikti ugdymosi proce-
se. Priežastys, kodėl ankstyvo pasitraukimo iš ugdymo prevencijos priemonės 
nebuvo efektyvios tiriamame lauke, aptariamos analizuojant švietimo lauko 
veikėjų interviu.

Vertinant galimą tiriamo lauko (santykių struktūros) poveikį individualiai 
vaikų veiksenai, atsiskleidžia kelios prielaidos. Pirma, visiems lauko veikėjams 
buvo bendras turimų resursų ribotumas – tiek žinių (kitų lauko veikėjų galimy-
bių nežinojimas, gebėjimų stoka), tiek ribotų piniginių lėšų (mokymosi priemo-
nių stoka, nepakankamas darbo valandų skaičius ir kt.). Dėl turimų ribotų resur-
sų individualūs siekiai užtikrinti tinkamą vaikų dalyvavimą ugdyme neduodavo 
norimo rezultato, o tai stiprino nusivylimo ir frustracijos jausmą dirbant (tėvams 
bendraujant) su romų vaikais. Resursų ribotumas tiriamame lauke siejamas su 
platesne visuomenės socialine nelygybe – romų tėvų galimybes padėti vaikams 
ugdymo procese mažino šeimų skurdas ir neprieinamos socialinės paslaugos, o 
mokytojų ir socialinių pedagogų darbą su romų vaikais ribojo žinių apie romų 
situacijos išskirtinumą trūkumas ir esama mokyklų fi nansavimo tvarka, kai ne-
atsižvelgiama į aptarnaujamų teritorijų charakteristiką. 

Antra, etninė skirtis lauke buvo aktuali kaip pagrindas sumenkinti, margina-
lizuoti romų vaikų ankstyvą pasitraukimą iš ugdymo sistemos kaip problemą. 
Vaikams susiduriant su mokymosi sunkumais lauko veikėjai neretai naudodavo 
etninę skirtį kaip priežastį, dėl kurios papildomi resursai spręsti šių mokinių 
problemoms neturėtų būti skiriami – taip skirtį naudojo tiek etninės daugumos, 
tiek etninės mažumos atstovai. Vis dėlto svarbu pabrėžti, kad daugumos grupė 
turėjo daugiau svertų permainoms pasiekti – tiek skirstydama lėšas socialinėms 
ir švietimo paslaugoms, tiek planuodama konkrečias ankstyvo pasitraukimo 
prevencijai skirtas priemones, tiek atsižvelgdama į specifi nius romų vaikų po-
reikius ugdymo procese. Mažumos grupė – romų tėvai ir vaikai – etninę skirtį 
aktualizuodavo kelerius metus praleidę švietimo sistemoje, reaguodami į esamą 
galios santykių struktūrą lauke, argumentuodami, kad savo turimų ribotų resur-
sų (pinigų, darbo namuose – prižiūrint mažesnius vaikus, buities darbų) neverta 
skirti vaiko teisei į išsilavinimą įgyvendinti, nes mokymasis yra „ne tokiems 
kaip mes“. 

Trečia, daugumai lauko veikėjų buvo būdinga bejėgiškumo (negalios) dis-
pozicija kalbant apie galimybes užtikrinti romų vaikų teisės į išsilavinimą įgy-
vendinimą. Toks bendras lauko veikėjų požiūris turėjo įtakos tam, kad, net pri-
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pažįstant ribotas vaikų galimybes dalyvauti ugdyme ir ankstyvo pasitraukimo 
iš ugdymo riziką, papildomų resursų spręsti šiai problemai nebuvo numatoma, 
o atskirų veikėjų pastangos lauke buvo nuvertinamos kaip nepakankamos ar 
beprasmės (simbolinis nematomumas, žr. Bourdieu 2001) net tuomet, kai duo-
davo teigiamų pokyčių.

Romų vaikų galimybės dalyvauti ugdymo procese nebuvo lygios kitų vai-
kų turimoms sąlygoms, tačiau į šią esminę nelygybę tiriamame švietimo lauke 
nebuvo atsižvelgiama. Galios pozicijas užimantys lauko veikėjai nesiėmė siekti 
pozityvių pokyčių, o atsakomybė už mokymosi nesėkmes buvo perkeliama ma-
žiausiai galių turintiems veikėjams – vaikams, pabrėžiant jų „nenorą mokytis“, 
menkinant patiriamų ugdymo sunkumų aktualumą ir akcentuojant etninę skirtį 
tarp daugumos ir mažumos grupių.

Šioje studijoje į tiriamą reiškinį – romų vaikų ankstyvą pasitraukimą iš ug-
dymo sistemos – buvo žiūrima kaip į keletą lygių turintį analizės objektą: ma-
krolygmeniu (visuomenės lygis) analizuojant skirtingų romų kartų išsilavinimo 
rodiklius buvo vertinama socialinės reprodukcijos raiška švietimo sistemoje; mi-
krolygmeniu (individualus lygis) buvo stebimas ankstyvo pasitraukimo iš ugdy-
mo procesinis pobūdis, analizuojant kylančių mokymosi sunkumų ir galimybių 
juos spręsti įtaką vaiko motyvacijai mokytis. Mezolygmens (lauko lygis) analizė 
leido ištirti vaikų ankstyvą pasitraukimą iš ugdymo kaip socialinės erdvės pro-
cesą, t. y. kaip vaikų veiksenos strategiją, formuojamą tarpasmeninio santykio 
su kitais ugdymo procese dalyvaujančiais veikėjais. Šie trys analizės lygiai leido 
atsižvelgti į tiriamo reiškinio dimensiškumą ir įvardyti naujus reikšmingus anks-
tyvo pasitraukimo iš ugdymo sistemos veiksnius.

Visų pirma, atliktas tyrimas parodė, kad norint suprasti romų dalyvavimo 
švietimo sistemoje dėsningumus būtina analizuoti ne tik mažumos grupę, bet 
ir santykių tarp visų ugdymo procese dalyvaujančių veikėjų visumą. Naudota 
lauko teorijos metodologinė prieiga pasiteisino: pavyko naujai aptarti etninės 
skirties, kaip socialiai reikšmingo skirtumo, raišką švietime, atskleidžiant galios 
pozicijas užimančių veikėjų svarbą aktualizuojant etniškumo dimensiją. Nors 
lauko teorijos taikymas tyrimuose – vis dar eksperimentinis mokslas, šią kryptį 
tikslinga plėtoti sprendžiant socialinės reprodukcijos švietime tyrimų metodo-
logijos problemas. 

Vertinant darbo rezultatus taikomuoju požiūriu, atliktas tyrimas skatina 
kvestionuoti įstatymiškai įtvirtinto lygių galimybių principo įgyvendinimą 
Lietuvos švietimo sistemoje. Surinkti duomenys atskleidė, kad organizuojant 
ugdymą yra nepakankamai atsižvelgiama į nelygias vaikų mokymosi galimy-
bes – teikiant bendrąsias paslaugas visiems vaikams, neįvertinant atskirų grupių 
specifi nių poreikių, švietimo sistema neužtikrina socialinio teisingumo ir lygių 
galimybių. Nors švietimo sistema išlieka vienas svarbiausių socialinio mobilu-
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mo kanalų socialinę atskirtį patiriančių grupių nariams, remiantis tyrimo duo-
menimis, galima kritiškai vertinti švietimo sistemos vaidmenį Lietuvos romų 
socialinės integracijos procese. Romų vaikų poreikių ugdymo procese margina-
lizavimas ir efektyvios socialinės bei švietimo politikos priemones derinančios 
viešosios politikos nebuvimas lemia, kad Lietuvos švietimo sistema yra vienas 
iš socialinių institutų, kuriuo reprodukuojama romų etninės grupės padėtis Lie-
tuvos visuomenės socialinėje struktūroje.
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SUMMARY. 
(Un)equal opportunities in education: 
analysis of early withdrawal of Roma children 
from school in Vilnius

The Law on Education in Lithuania embodies the principle of equal opportunities 
– it emphasizes that the educational system is fair, ensures equal treatment of 
individuals irrespective of gender, race, nationality, language, origin, social position, 
religion, beliefs or convictions and guarantees each individual access to education 
(LR Seimas 1991). This important principle was established in 2003 after passing 
new amendments to the Law on Education. Yet implementation of this principle 
in the educational system has not been given due attention by the Government. 
The concept of social justice is not defi ned in legal acts; no monitoring system 
of equal opportunities and/or social justice index has been established. An index 
of social justice in the Lithuanian education system has been formulated only in 
academic research – a study by Žalimienė et al. (2011) introduced indicators for 
evaluating the existing state of the educational system. In the study, gross enrolment 
rate and educational attainment are listed as important indicators of social justice 
in education, particularly in terms of equal opportunities and access to education 
(Žalimienė et al. 2011: 51).  

In Lithuania, research data on school attendance and the educational 
attainment of children of different social groups are unavailable. The question 
of equal opportunities in education for boys and girls and for students with 
disabilities has been analysed (e.g., LR švietimo ir mokslo ministerija 2009; 
Lietuvos studentų sąjunga 2009), but such research is not conducted on a 
regular basis. There is no statistical data available on differences in educational 
attainment of children by ethnicity, mother tongue, or social status. 

Differences in educational attainment of various ethnic groups can be 
observed when analysing census data. The 2011 Lithuanian census results show 
that Ukrainian, Jewish and Russian ethnic groups have the smallest proportion 
of residents without basic education (i.e., about 10%), while Roma haves 
the largest proportion of 52%. About 17% of ethnic Lithuanians and Poles 
lack a basic education (Statistikos departamentas 2013). Since 2001, in both 
Lithuanian and Polish groups, the percent of residents without basic education 
has decreased by 10 points and for Roma by 4 points. Additional variables, such 
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as socio-economic status of parents and childhood poverty could be included in 
the analysis to counterweigh the importance of the ethnic dimension in relation 
to other variables, yet such data were not available at the time of research. 
Nevertheless, the existing data show the problematic position of Roma in the 
Lithuanian education system. Among the ethnic groups for which there is data, 
Roma have the highest proportion of people who do not have basic education; 
moreover, the growth of educational attainment, observed in Lithuanian society 
as a whole over the last 10 years, was considerably slower among the Roma. 

Statistical data reveal substantial ethnic differences in educational attainment 
and prompts to raise questions about the reasons for low educational attainment 
among Lithuanian Roma. The issue of Roma participation in education is not 
a new research topic – since 2000, this question has been addressed in several 
academic studies (Baršauskienė, Leliūgienė ir Pauliukonis 2003; Etninių tyrimų 
centras 2007, 2007a, 2008; Leončikas 2006a, Štuopytė 2008, Petrušauskaitė 
2010, 2012 and others). These studies have analysed important factors impeding 
participation of Roma in education and highlighted problems such as: poverty 
of Roma families; lack of educational and social services for Roma children; 
and negative societal attitudes towards the Roma people in general. In research, 
irregular attendance of Roma schoolchildren and subsequent early drop-out from 
school has been repeatedly emphasized – it has been observed that many Roma 
children drop-out from school after 6–7 years of attendance, before reaching the 
basic education level. Although these studies list many factors, contributing to 
diffi culties of participation in education, they do not provide a comprehensive 
analysis of the process of withdrawal from school by Roma children. Nor do 
these studies analyse the effectiveness of education and social policy measures 
to increase the chances for upward social mobility by Roma children.

In spring 2011, the European Commission’s EU framework for national 
Roma integration strategies was endorsed at the highest political level. Under 
the EU Framework for National Roma Integration Strategies, each country 
undertook to address four key areas for better social and economic integration 
– education, employment, healthcare and housing – and set out measures 
proportionate to their Roma population. The political attention given to the 
Roma population in Europe has spurred a new research interest – particular 
attention is paid to collecting data on the socio-economic status of Roma as well 
as to fundamental rights issues which pertain to them, e.g., discrimination, anti-
gypsyism and related hate crimes. This attention from international political 
institutions helped raise awareness about the problematic situation of Roma 
people in Europe. Yet Marushiakova and Popov (2011) notice that this political 
interest boosted domination of applied research – often commissioned and 
implemented by NGOs – in the fi eld of Roma studies. Marushiakova and Popov 
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(2011) criticize these tendencies and argue that more comprehensive analytical 
research is needed in the Roma fi eld, addressing the Roma group like any other 
ethnic group, and analysing its situation with the same methods and criteria 
specifi c to the individual sciences that direct their interest toward the Roma. 

Researchers in sociology of education argue that in attempts to understand 
reasons why early withdrawal from education can be observed not only among 
individuals, but in entire social groups (i.e. working class (Willis 1977; Evans 
2006) or African-American children (Fordham ir Ogbu 1986; MacLeod 2009) 
among others), one needs to go beyond analysing social or cultural specifi city of 
these groups. Reasons for early withdrawal from education or lower education 
attainment among different social groups are among the most important research 
questions in the sociology of education as they are closely related to issues of 
social justice in education. In Lithuania, social inequality in education has been 
analysed only in a few studies – two doctoral dissertations (Navasaitienė 2002, 
Mikutavičienė 2009) and the already mentioned study by researchers of the 
Lithuanian Social Research Centre (Žalimienė et.al 2011). Yet, this research 
on social justice in education has not addressed the ethnic dimension. Issues 
of ethnic group participation in education are usually studied in the context 
of educational challenges in multi-cultural environment and issues of ethnic 
identity formation (see Tamošiūnas 2000, Tamošiūnas et al. 2002, Merkys et al. 
2007). Hence, these studies lack a more comprehensive analysis of interaction 
between minority and majority groups and rarely consider questions of equal 
opportunities in education.

Main concepts and terminology used in the study

Early withdrawal from education in this study is defi ned as an absence from 
school (nelankymas) or non-attendance of school (nesimokymas)42 during the 
time of compulsory education (from 7 to 16 years of age). Early withdrawal from 
education is analysed only in primary school, focusing specifi cally on children 
in fi rst and second grades. The focus on primary school was determined by 
statistical data, showing that a signifi cant number of Roma children withdraw 
from school at the primary level (without completing primary education). This 
perspective is further supported by Finn (1989) who argues that withdrawal 
from education is a process which might begin years before the fi nal decision 
to leave schooling is made. Observing the early withdrawal from school as a 

42   According to Lithuanian legal acts, non-attendance of school is recorded when a child does 
not attend school at all. Absence from school is registered when a pupil is absent at more than 
half of the classes during a month without an offi ciated leave (LR Vyriausybė 1997/ 2012).
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process, it was especially important to record and analyse the main problems 
that arise during the fi rst years of education. These observations helped to 
understand how children gradually developed an “unwillingness to learn,” which 
manifested itself as school refusal behaviour (e.g., misbehaviour, tardiness, 
skipping of classes) and lengthy absences from school. The study focused only 
on children that were between 7 and 12 years old, therefore the specifi c needs 
and characteristics of teenagers at school were not analysed. 

Social reproduction refers to the limited chances for social mobility and 
is understood as an aggregation of mechanisms that help sustain existing 
social structure across time and generations. In this study, social reproduction 
is analysed by using educational attainment variables. That is, educational 
attainment levels of different generations of Lithuanian Roma are compared 
in order to determine whether inequalities in education persist over time and to 
assess the probability that school-age children attain higher level of education 
than one of their parents.

Ethnicity. This study follows the tradition of scientifi c research conducted at 
the Institute for Ethnic Studies by analysing ethnicity using a relational approach 
(Barth 1969, Bentley 1987, Beresnevičiūtė 2005). Ethnicity is understood as 
a visible and socially meaningful difference that is brought to light only in 
social interaction among different ethnic groups. Using a relational approach 
to ethnicity indicates that the core of a sociological problem is “not cultural 
differences, but social interaction among different groups, and [especially] – 
participation and integration of minority groups in different arenas of social 
life” (Beresnevičiūtė 2005: 8). In this study, Roma children are viewed as 
distinct agents in the educational fi eld, because (a) they identify themselves 
and are recognised by others as members of a specifi c ethnic group and (b) 
this distinction has social signifi cance – the participation of Roma children and 
children of other ethnicities in education is not equivalent (see Etninių tyrimų 
centras 2008).  

Field is defi ned as a system of social positions, structured internally in terms 
of power relationships, in which agents manoeuvre and struggle in pursuit of 
desirable resources. Field, as a system of objective relations, is formed by 
legally binding rights and duties, available resources (economic, cultural, 
and symbolic) and historically specifi c power relations. The thesis of the fi eld 
theory claims “[that] some organization of [social] action resides not in the 
actors themselves but in the positions [that they occupy in relation to other 
actors]” (Martin 2011: 279). This thesis is tested by analysing how relations 
among different agents, responsible for the implementation of a child’s right to 
education, available resources and legally defi ned rights and duties, infl uence 
and shape participation of Roma children in the education system.    
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Methodology of the research

After reviewing current developments in the sociology of education, the 
author chose to employ a new methodological approach in the analysis of social 
reproduction in education. In the study, early withdrawal of Roma children from 
school is analysed in one locality, comprehensively analysing relationships 
between all agents involved in implementation of child’s right to education for 
Roma children. The model of empirical study was based on theoretical models 
of Bourdieu and Passeron (1990) and Martin (2011), thoroughly combining 
research on social reproduction in education with a methodological fi eld-theory 
approach in social sciences. 

The methodological approach used here encompassed insights from childhood 
sociology, which emphasize integrating the perspectives of children, as independent 
subjects, in the social research (Morrow and Richards 1996; Christensen and Prout 
2005; Greene and Hill 2005, Juodaitytė 2011 and others). The methodology also 
relied on an analysis of risk factors for early withdrawal from school as developed 
in education theory (in particular, Dereškevičius, Rimkevičienė and Targamadzė 
2000; Gečienė and Čiupailaitė 2006; Civinskas, Levickaitė and Tamutienė 2006, 
Finn 1989 and others). 

The empirical research combined several different data collection methods: 
a quantitative survey of the residents of Kirtimai, a participant observation in 
school conducted in the period of two academic years, and qualitative structured 
interviews with fi eld actors.

The questionnaire-based survey of Kirtimai residents (N=378, March to April 
2011) provided information about the main socio-demographic characteristics of 
the residents of Kirtimai (age, education and gender). The data were analysed taking 
into account the differences in education between women and men and between 
different age groups; the data obtained were compared with the population census 
data of 2001 and 2011 and with the survey data of the population in the Kirtimai 
settlement carried out by the Institute of Labour and Social Research in 2001.

The main part of the research consisted of data collected during participant 
observation (carried out over two academic years – between 31 August 2009 
and 30 May 2011). This data were supplemented by work descriptions provided 
by volunteers who engaged in individual activities with children (between 
September 2010 and May 2011), and by structured interviews with volunteers 
(N=6, the interviews took place between January and March 2011). 

In order to supplement and broaden the insights of the participant observation, 
qualitative structured interviews were held with individuals who occupied 
different positions in the analysed fi eld of education (i.e., parents, teachers, 
school administration, child protection and social workers, NGOs, and policy 
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makers). A total of 27 interviews were conducted in June 2011 and between 
November 2012 and March 2013. 

Structure of the study

In Chapter 1, the theoretical and methodological framework for the 
research of early withdrawal of Roma children from school is provided. 
The chapter opens with a discussion of the concept of early withdrawal 
from school in different sociological traditions, reviewing the most recent 
theoretical developments and research data. Particular attention is given to 
research on the reproduction of social inequalities in education (Bourdieu 
and Passeron 1990, Willis 1977, Lareau 1989; 2003, Evans 2006, MacLeod 
2009), which provides the theoretical foundation for the research. Responding 
to recent criticisms (Kingston 2001, Goldthrope 2007, Tzanakis 2011) that 
research on social reproduction in education fails to provide any new insights 
on contemporary society, the author chose to apply new methodological 
approach – the fi eld theory in social science – to analyse the process of the 
early withdrawal of Roma children from educational system. This approach 
leads to a comprehensive analysis of the relationships between Roma children 
and all agents in charge of implementing children’s right to education (i.e. 
parents, teachers, social workers, etc.). The aim of such an analysis is to 
determine whether or not these relationships form a fi eld, i.e. a system of 
objective relations between positions that infl uences individual trajectories 
of actions. The chapter concludes by providing a theoretical model for the 
research, a detailed research plan, an application of research methods and a 
discussion of the ethical aspects of research with children. 

Chapter 2 reviews the main legal acts and public policy documents of 
education and social policy in Lithuania and analyses policy measures aimed at 
the prevention of social inequality in education. Particular attention is given to 
Roma integration policies between 2000 and 2011. The chapter concludes by 
discussing the situation of the Kirtimai settlement and (in)effectiveness of local 
policy measures used between 2004 and 2011 to resolve the issues of illegal 
housing, high unemployment and widespread criminal activities.  

The empirical research material is presented in Chapters 3–5 of the study.  
Chapter 3 provides an analysis of the quantitative survey data obtained from 
Kirtimai residents (N=378, March to April 2011). Educational attainment levels 
by gender and age are analyzed. These data are compared to the 2011 census data 
to examine if there are differences in educational attainment between the whole 
Lithuanian Roma group and the Kirtimai residents. Finally, the data of 2011 
are compared to data collected in 2001 (a representative survey of the Kirtimai 
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residents and 2001 census) to analyse changes in educational attainment levels 
that occurred in the last 10 years.

Chapter 4 discusses participant observation data that span a period of two 
years (2009–2011, additional data collected in 2013). Based on this data, three 
different models of Roma children participation in school are presented. In 
the research, 20 Roma fi rst-graders (ages 7–12, a secondary school in Vilnius) 
participated. The models were constructed based on differences in school 
absenteeism and academic progress of children. The research showed that 
only 20 percent of children that participated in the study were successful at 
school (i.e., attended the school regularly, made academic progress, and were 
not left to repeat the grade). The success of the children largely depended on 
the active involvement of their parents and support of other agents in the fi eld 
(teachers, NGOs, social workers). Yet, all children had longer or shorter periods 
of school absenteeism (due to illnesses, family problems, poverty) and required 
additional support at school not to fall behind the rest of class. About one third 
(30 percent) of the Roma children attended school without active participation 
by their families. All fi rst-graders in this group were older (9–10 years old) than 
the compulsory age to start school (7 years old), which meant that they were 
more independent and could solve some of the issues that arose in school by 
themselves (i.e. negotiating for the purchase of school supplies, travelling to 
school alone, solving confl ict situations with peers, etc.).  These children had 
a strong motivation to study, yet, as in the fi rst group, they had long periods of 
school absenteeism and, without regular academic support, were falling behind 
their classes. After 3 to 4 years in school, the motivation to study began to 
decline, resulting in eventual withdrawal from education. Half of all children 
(50 per cent) who participated in the study withdrew from school during the 
course of the year and were left to repeat the fi rst grade. 

In Chapter 5, the qualitative interviews with parents, teachers, school 
administration, child protection and social workers, NGOs, and policy makers 
(N=27) are analysed. During the interviews subjects were asked how they viewed 
early withdrawal of Roma children from education and how they evaluated 
their own responsibilities towards these children and their right to education. 
By analysing multiple viewpoints on the early withdrawal from education the 
author aimed to disclose the complexity of the researched phenomena and also 
show the importance of all agents involved in the education process, rather 
than focusing on the individual children/ parents/ teachers. In the analysis, 
the capacities of agents in different positions to help the children stay in the 
educational process, are considered, highlighting the importance of the lack of 
resources and ethnic differentiation in the relations between fi eld actors. The 
study concludes with a summary of research results and main conclusions.
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Summary of the work results and conclusions

This work continues and supplements the research of sociology of education 
by analysing processes of social reproduction in the system of education and 
causes for early withdrawal from school. The work presents a model of the 
empirical research on early school drop-out where early withdrawal from 
education is approached as a process taking place in the fi eld of education defi ned 
by power relations. The construction of this model draws on the theoretical 
approaches of sociologists Bourdieu and Passeron (1990) and Martin (2011) 
linking, in an integrated manner, the research of social reproduction in the 
sociology of education with the application of fi eld theory in social research. 

The methodological approach of fi eld theory was chosen as a response 
to recent developments in the sociology of education and criticisms of 
social reproduction research. One of the main advantages of this approach 
is that it helps to disclose the multi-dimensional and procedural nature of 
the researched phenomenon. Furthermore, the fi eld theory was relevant to 
address problems inherent in methodological individualism. Studies that use 
methodological individualism analyse the motivation for early withdrawal 
from school by studying only drop-outs without considering the role of other 
actors in this process. The fi eld-theory methodological approach, chosen 
in the study, has partly facilitated the solution of this problem. Analysing 
multiple viewpoints regarding the early withdrawal from education of Roma 
children allowed for the reconstitution of the researched phenomenon and 
disclosed the importance of all agents involved in the education process. 
The conducted analysis revealed new important factors for early withdrawal 
from school that are rarely addressed in applied education research. Yet, 
the conducted analysis is descriptive in nature. The impact of identifi ed 
specifi cs of the research fi eld (i.e. limited resources, marginalisation of early 
withdrawal issues, importance of ethnic distinction, etc.) on child actions 
should be more extensively explored in further research.

A combination of different methods – statistical analysis, quantitative 
survey, participant observation and qualitative interview – employed in the 
work has proven useful for disclosing the multi-faceted nature of the researched 
phenomenon and its dynamics in time. The experimental methodological 
approach infl uenced the predominance of empirical rather than theoretical 
conclusions – it was important to present new empirical data and to test 
innovative groupings of the data in the dissertation. 

The fi ndings and conclusions of the completed empirical research are 
presented by discussing the thesis statements of the work:
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1.  The education system in Lithuania is one of the social institutions through 
which the current situation of the Roma ethnic group in Lithuanian society 
is reproduced. In the last decade (2001–2011), a period of higher education 
expansion, the level of Lithuanian Roma educational attainment continues 
to be relatively low: the increase in education levels of Roma lags behind 
national average.

The fi rst thesis statement was affi rmed by empirical research. Although 
the analysis of the census data of 2001 and 2011 has shown signifi cant 
positive changes for the Lithuanian Roma community, the noticeable positive 
developments should be viewed with reservations. The share of Roma people 
who are illiterate or without primary education has decreased remarkably in 
Lithuania over the last decade while the relative share of Roma with basic 
education has increased. Changes in the education of the youngest age group 
(10–19 years of age) should be viewed positively – according to the 2011 census 
data, indicators of the Lithuanian Roma of this generation are close to the 
national average; greater differences have been recorded only in the acquisition 
of secondary and tertiary education. Notwithstanding the positive trends, the 
education indicators of Lithuanian Roma are still signifi cantly below national 
average. When the indicators of education of the whole Lithuanian population 
have been improving, the education of Lithuanian Roma has improved only at 
the lowest levels – the attainment of primary and basic education. 

Emphasis should also be placed on signifi cant disparities in the increase of 
education level within the Lithuanian Roma group. The population survey data 
for Kirtimai reveal the distinctive character of the Kirtimai settlement in the 
general context of Lithuanian Roma – people residing there had a signifi cantly 
lower education level than the average in the larger Lithuanian Roma group; high 
illiteracy rates were characteristic of all age groups. The indicators of education 
for children and youth (10 to 19 years old) residing in the Kirtimai settlement 
were considerably lower than the indicators of this age group in the Lithuanian 
Roma population– there was a larger proportion of illiterate children or children 
without primary education in this settlement; only several young persons had 
completed basic education.  Although the comparison between the 2011 survey 
data and the data of the survey conducted by Institute of Labour and Social 
Research in 2001 showed positive changes in the education indicators of the 
Kirtimai settlement population (in particular, in the group of young women), 
the illiteracy ratio remains quite high in the settlement and the positive change 
that took place was less signifi cant than in the group of Lithuanian Roma (in 
particular, in attainment of basic education).
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A noticeable structural change in Lithuanian society – the overall increase 
in the education level of the population – had an impact on the improvement 
of education indicators among Lithuanian Roma. However, the statistical 
data analysis also indicated the presence of social reproduction in education 
attainment levels for the Lithuanian Roma. In the overall context of the 
Lithuanian population, the education indicators of the Roma ethnic group 
remain relatively low, particularly in secondary and tertiary education, 
which is important for successful economic and professional integration. 
Positive changes in the education of Lithuanian Roma are distributed 
unevenly – a high level of illiteracy persists in the Kirtimai settlement 
with changes recorded only in the attainment of the lowest level (primary) 
education.

A comparison between the education indicators of different Roma age 
groups and the development of these indicators from 2001 to 2011 contradicts 
the argument of conservatism of the Roma – the education indicators for Roma 
of different generations have been changing; a change in the education of Roma 
is also noticeable over the last decade. The statistical data analysis, however, 
has not revealed all factors concerning why Roma children tend to drop out 
of school early and has not enabled the identifi cation of the processes through 
which the existing position of the Roma ethnic group in the societal structure is 
likely to be reproduced in future generations – that was why these issues were 
raised in other stages of the empirical research.   

2.  Early withdrawal of children from school is a process in social space, which 
starts with learning diffi culties, behavioural problems and irregular school 
attendance. Children, living in Kirtimai settlement, develop motivation for 
early withdrawal from school at the primary school level as a reaction to the 
unsolved diffi culties of participation in education. 

The second thesis statement has also been affi rmed by research. During 
the participant observation in the Kirtimai settlement, communication was 
maintained with nine out of the twenty Roma children who were enrolled in 
grade 1 during the school years 2009/2010 and 2010/2011 as well as with several 
children attending pre-school. Most of the children getting ready to go to school 
(7–10 years old) were eagerly awaiting the start of the school year and were 
happy they would study at school. The unwillingness of children to go to school 
and the signs of avoidance behaviour (being late to return to the classroom 
after breaks, refusal to work with the class) would arise only after children 
started attending school; in particular, after they encountered various diffi culties 
they were unable to overcome on their own. The main challenges faced by the 
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Kirtimai settlement children at the start of their education are related to buying 
school supplies, understanding educational arrangements, getting ready for 
school, ensuring a safe trip to school, their need for additional education in 
order to overcome learning diffi culties, and obtaining the support necessary 
for dealing with various emotional problems (anger, sadness, frustration) and 
confl ict situations. 

The motivation of children to study to a large extent depended on the 
ability of other fi eld actors to help them solve the encountered diffi culties. The 
participant observation has shown that the children between 9 and 13 years 
of age had a strong motivation to attend school – being rather independent, 
some of the children attended school even when their parents were unable to be 
more actively involved in their education (e.g., to accompany them on their way 
to school, buy necessary school supplies, co-operate with teachers, etc.). The 
children of this age group, however, encountered serious learning diffi culties 
(academic underachievement, irregular school attendance) that the education 
support measures available at school were unable to solve. The motivation of 
children to study thus became weaker after 3 to 4 years of schooling – then the 
signs of school refusal (misbehaviour, school absenteeism) became stronger, 
children protested and refused to go to school. They adopted the attitudes of 
other fi eld actors, stating that “school is not for people like us”. 

Participation of most of the children from Kirtimai in education exhibited 
the following common dynamics: (1) diffi cult involvement of younger 
children (7–8 years of age) in education, (2) relatively good participation 
in education by children of 9–13 years of age and (3) early withdrawal 
from school in the age group of 14 to 16. The needs of Roma children in 
the process of education are not exceptional (not characteristic to other 
children), however, the group of children from Kirtimai is distinctive for 
their diverse and complex needs in educational process. The response 
to these needs calls for targeted social services and closer co-operation 
between the education and social services providers in the provision of 
social support and assistance for the family and individualised educational 
support for the child.

The completed analysis of the early withdrawal from school, as a process in 
time, is also relevant in terms of application – while drafting drop-out prevention 
programmes, it is important to take into consideration the main diffi culties 
encountered by children in participation in education and to understand the 
development dynamics of “unwillingness to learn”. The research has confi rmed 
Finn’s statement (1989) that dropping out from school is rarely a spontaneous 
decision made by a child or his/her parents; instead, it is a process that lasts for 
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years before the fi nal decision to withdraw from school is made. If the process 
of the child’s alienation from the educational process is well understood and the 
fi rst indications of a likely withdrawal from school are noticed, the school is 
capable of taking effective preventive measures to encourage the child to stay 
in school. The third thesis statement leads to a discussion of the reasons why 
preventive drop-out measures were not effective in the Roma case. 

3.  Lack of resources and the actualisation of ethnic boundaries are main factors 
contributing to early withdrawal of Roma children from school.       

The fi eld research undertaken affi rmed the third thesis statement. When 
analysing the possible impact of the fi eld (i.e., the structure of power relations) on 
the individual agency of children several remarks can be made. First, all actors in 
the fi eld were constrained by limited fi nancial and knowledge resources. As a result 
of such limited resources at hand, individual efforts to ensure proper participation 
of Roma children in education often did not yield the desired outcome, which 
strengthened the feeling of disappointment and frustration at work and in parent-
child relationships. The resource constraints in the analysed fi eld are related to 
social inequality in broader terms. The possibilities of Roma parents to help their 
children in the educational process were limited due to poverty in families and 
inaccessibility of social services. The work of teachers and social pedagogues 
with Roma children was limited by the lack of knowledge about the distinctive 
nature of the Roma situation as well as by the existing school fi nancing procedure 
which pays no regard to the specifi cs of each school district. 

Second, ethnic distinction was used to underscore and marginalize the problem 
of early withdrawal from school by Roma children. As children encountered 
learning diffi culties, the fi eld actors often referred to their ethnicity as the reason 
why additional resources should not be allocated to solve the problems of these 
children. Ethnic distinction was used in this way both by members of ethnic 
majority and ethnic minority groups. Yet, it is important to note that the majority 
group had more resources available to them to achieve changes for the allocation 
of funds for social and educational services, for the planning of specifi c early 
drop-out prevention measures and for the accommodation of the specifi c needs of 
Roma children in the process of education. The minority group – Roma parents 
and children –attributed special relevance to their ethnic difference over a period 
of several years in the system of education as a reaction to the existing structure 
of power relations in the fi eld, reasoning that it was not worth for them to allocate 
the limited resources of their own (i.e., money, time in doing other work such as 
taking care of smaller children or doing household work) to secure the right of the 
child to education, thereby reiterating the general opinion that “school is not for 
the ones like us”. 
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Third, most of the actors in the fi eld expressed their own helplessness 
(disability) in terms of their potential to ensure the rights of Roma children 
to education. Although it was often admitted that Roma children had limited 
opportunities to participate in education and were susceptible to early drop-out 
risk, the common attitude of helplessness discouraged allocation of additional 
resources to solving this problem. Furthermore, efforts of individual actors in 
the fi eld were downgraded as insuffi cient or meaningless even when positive 
developments were noticeable.

The possibilities Roma children had to participate in education were not equal 
to the possibilities of other children, however, these signifi cantl inequalities 
were disregarded in the fi eld of education. The fi eld actors holding power 
positions in the researched fi eld did not assume responsibility for seeking 
positive changes. Responsibility for school failure of Roma children was 
shifted to the actors with least power – i.e., the children themselves – 
emphasising their “unwillingness to learn” and understating the weight of 
diffi culties they encounter in education. Ethnic distinction of Roma children 
from the ethnic majority group was often actualised to substantiate claims 
that allocation of additional resources would not help to solve their problem 
and that needs of other children deemed to deserve priority.

The undertaken research on early withdrawal of Roma children from 
education followed several levels of analysis. On the macro/societal level, 
the analysis focused on the education indicators of different generations of 
the Roma ethnic group and their changes from 2001–2011. On the micro/
individual level, the procedural character of early withdrawal from education 
was observed by analysing the impact of encountered learning diffi culties and 
their solution possibilities on the child’s motivation for studying. The meso/
fi eld level analysis focused on the early withdrawal of children from school as a 
process in social space. That is withdrawal was analysed as an agented strategy 
by children that is constructed through interpersonal relations with other actors 
involved in the educational process (i.e., parents, teachers, employees of the 
child’s rights supervision authorities, etc.). These three levels of analysis 
allowed the author to take into consideration the dimensional characteristics 
of the phenomenon researched and to identify new signifi cant factors related to 
early school withdrawal of children.

The research shows that, in order to understand patterns of Roma 
participation in the education system, it is necessary to analyse the whole set of 
relations among all actors involved in the process of education. Although the 
application of fi eld theory in research is still in the position of an experimental 
science, it would be expedient to develop this research direction. In the study 
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the application of fi eld theory contributed to the development of new directions 
for researching social reproduction in education and also led to new fi ndings as 
discussed above. 

Considering the research results from the applied perspective, the research 
opens questions on implementation of the statutory principle of equal 
opportunities in the system of education of Lithuania. The research data show 
that the arrangements in place in the system of education inadequately address 
unequal opportunities of children in education – while providing general services 
to all children without accommodating the specifi c needs of separate groups, 
the system of education does not ensure social justice and equal opportunities 
for all children. Although the system of education remains one of the most 
important social mobility channels for members of socially excluded groups, 
the research data validate criticisms of the role of the education system in the 
process of social integration of Lithuanian Roma. The marginalisation of Roma 
children in education and the absence of the public policy that integrate social 
and education policy measures explain how the Lithuanian education system 
contributes to reproduction of social exclusion of Roma in Lithuanian society.
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Etniškumo studijos – Lietuvoje leidžiamas tęstinis recenzuojamas mokslinis 
leidinys, skirtas etniškumo problematikai ir tyrimo metodologijai. Nuo 2003 metų 
leidinyje nuosekliai analizuojami teoriniai nacionalizmo, etniškumo ir tarpetninių 
santykių bei jų tyrimų aspektai, pateikiamos aktualios konkretaus laikotarpio realijų, 
vienaip ar kitaip susijusių su etniškumo raiška, mokslinės interpretacijos.

Pristatomas leidinys – tai atskira V. Petrušauskaitės studija, skirta socialinės 
reprodukcijos raiškos Lietuvos švietimo sistemoje analizei, tiriant ankstyvo romų 
vaikų pasitraukimo iš ugdymo priežastis ir procesą Vilniaus mieste. Atliktame ty-
rime reiškinys buvo analizuojamas keliais lygmenimis. Makrolygmeniu (visuome-
nės), buvo analizuojami skirtingų romų etninės grupės kartų išsilavinimo rodikliai 
ir jų kaita 2001–2011 metais. Mikrolygmeniu (individualus) buvo stebimas anksty-
vo pasitraukimo iš ugdymo procesinis pobūdis, analizuojant Kirtimuose gyvenan-
čių romų vaikų pirmųjų dvejų metų dalyvavimo ugdyme patirtis. Mezolygmeniu 
(švietimo laukas) lygiu vaikų ankstyvas pasitraukimas iš ugdymo analizuotas kaip 
procesas socialinėje erdvėje, t. y. kaip vaikų veiksenos strategija, formuojama tar-
pasmeninio santykio su kitais ugdymo procese dalyvaujančiais veikėjais (tėvais, 
mokytojais, vaiko teisių priežiūros institucijų darbuotojais ir kt.). Studijoje pabrė-
žiama visuomenės socialinės nelygybės svarba romų vaikų ankstyvo pasitraukimo 
iš ugdymo procese – romų vaikų galimybės dalyvauti ugdyme nebuvo lygios kitų 
vaikų galimybėms, tačiau į šias esmines nelygybes tiriamame švietimo lauke nebu-
vo atsižvelgiama, aktualizuojant etninę skirtį tarp daugumos ir mažumos grupių. 

ETNIŠKUMO STUDIJOS 2014/1
ETHNICITY STUDIES 2014/1

Dizainerė Regina Banevičienė
2014-12-01, Tiražas 150 egz.
Išleido ir spausdino UAB „Vaibra“
Tel./faks. (8 5) 233 11 34, info@vaibra.lt
Raugyklos g. 15, LT-01140 Vilnius


